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که  میدر حال حرف زدن بود میجلو در دانشگاه با دوستها

 :جزوه ام  افتادم، رو به سارا گفتم ادی

 شد؟ یجزوه ام چ نیپس ا –

 :گفت دویکش ینیه سارا

 .ارهیگم ب یصبر کن االن م له،یدست راح –

در آوردو از ما فاصله گرفت، بعد از چند  بشیرا از ج یگوش

 .امد قهیدق

 .ارهیاالن م –

 .به او انداختم یدلخور نگاه

اونوقت  گه،ید یکیاجازه دادم به  یکه جزوتو ب دیببخش–

 ه؟یک لیراح

که بهش  شدیمنظمه،راستش نم یلیست،خین گهید یکی لیراح–

راحت حرفش حرفه، آرش باور  التیخ ده،یروزه م هیندم،گفت 

شد که نشد بگم جزوه مال توئه، االنم امد به روش  یکن جور

 .ایارین

 :کردم و گفتم یپوف

به در دانشگاه  یخوام برم. نگاه یحاال االن کجاست؟ من م –

 .انداخت

 .عه، امدش تودانشگاهه،–

باوقارو  یلیکه خ یچادر ینگاهش را دنبال کردم، دختر ریمس 

 یجذاب یآنقدر چهره  شد،یم کینزد د،یرس یبه نظر م نیمت

 یداشت که نتوانستم نگاهم را از صورتش بردارم، ابروان

به رنگ شب، پوست صورتش رنگ گندم بود.  ییبا چشمها یمشگ

 کینزد یوقت یکه به نظر عمل کرده بود ول دهیکش ینیب

صورتش  ییبایز ییاسرمه ی. با روسرستیطور ن نیا  دمیامدد

که در دانشگاه  گرید یرا قاب گرفته بود. برعکس دخترها

آن را بسته  یسرش بودومدل خاص یپوشند،او روسر یمغنعه م

 .خوشم امد یلیبود. مدل بستنش را خ
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زد با  یکه به سارا م یچادرش خاص بود. با لبخند نوع

اشاره سر سارا را صدا کرد، تا جزوه را به دستش دهد. 

سارا به طرفش رفت و باهم دست دادند وخوش وبش کردند. سرش 

 .بکشد رونیب فیبرد که جزوه را از داخل ک فشیرا به طرف ک

 .به سراغم امد یبار طنتیلحظه فکر ش همان

خواستم متوجه بشودکه جزوه مال من  یم یدانم چرا، ول ینم

و توجه اش را به طرف  ندیخواستم من را بب یم دیاست. شا

خودم جلب کنم. جلو رفتم و سالم کردم. سرش راباال آورد 

جوابم راداد. لبخند  یرلبیبه من انداخت و ز ییونگاه گذرا

به خودش گرفت  یتر یجد ی افهیجمع شد، ق شیلبها یاز رو

 .وجزوه را مقابل سارا گرفت و تشکر کرد

آرام و قشنگش شده بودم، قبل از  یکه محو صدا همانطور

  :سارا جزوه را گرفتم و گفتم

 :کردم و گفتم ییکنم، بعد خنده ا یم خواهش–

 .دیجزوه ام شده مارکوپولو، باالخره به دستم رس –

 :گرد شده، سارا را نگاه کردوگفت یچشمها با

 بودند؟ شونیاز دوستت ا منظورت–

  :گفت یبا دست پاچگ سارا

 :به سارا گفت یداره. با دلخور یچه فرق حاال–

شرمنده  یبعدهم برگشت به طرفم وبا حالت ،یگفت یم کاش–

 :گفت

دونستم...نگذاشتم حرفش راادامه دهد.  یمن نم دیکن حالل–

 :گفتم یفور

 .ستینداره، اصال مهم ن یاشکال–

 

به طرف  شتریب ینگفت. کم یزیانداخت و چ نییرا پا سرش

 :شدو با او دست دادو گفت لیسارا متما
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 ؟یایآخررو نم کالس–

 :گفت سارا

 .رونیب میبر میخواه ینه، با بچه ها م –

بچه ها انداخت وهمانطور که دستش را  یهیبه من و بق ینگاه

 :گفت دیکش یم رونیاز دست سارا ب

 .کالس رمیمن م پس–

 :که نگاهم کند گفت نیرا به طرف من برگرداند و بدون ا سرش

 .بابت جزوه ممنون–

 .کردو رفت یخداحافظ یفور

 

 

 :از رفتنش به سارا گفتم بعد

 اد؟یاونم با شما ب ینگفت چرا–

 :زدو گفت یپوزخند سارا

 .پسنده یجور جمع هارو نم نیا اون–

 .کردم اخم

 جور؟کدوم  –

 ...مختلط-

 ؟یچ یعنی-

کنه، چه برسه باهاشون  یاون پسر جماعت را حساب نم یعنی-

 .بره رونیب

 دختره تو کالس ماست؟ نی!اسارا–

 .آره–
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 :با تعجب گفتم 

چرا من تا حاال متوجه اش نشدم؟ سارا همانطور که نگاهم  –

 :کرد گفت یم

 .نداره، آرومه و سرش تو کار خودشه یکار یبا کس لیراح کال–

 :رفت که گرم حرف زدن بودندو گفت هیبق شیپ سارا

 .گهید میها بر بچه–

  ل،یبود اسمش، راح یدختر، چ نیدانم چرا ا ینم

 .را جلب کرد توجهم

 یهم بود، حت فتهیاز خود ش یچقدر جذبه داشت، فکر کنم کم 

 یسارا در سرم اکو م ینگاه هم نکرد.صدا میدر چشم ها

 ".کند یشد،"او پسر جماعت را حساب نم

بخصوص سارا  هیخواست رفتارش با من متفاوت باشد تابق دلم

دخترها دوست دارند هم کالمم  یکه همه  یشوکه بشوند...من

افتخار ندادکه نگاهم  یاو حت رند،یگ یم لمیشوند و تحو

 ...کند

 :گفت ،میبا تکان دادن دستش مقابل چشم ها سارا

 ؟یایآرش؟ تو نم ییکجا  –

 .برم دیگفتم که نه، کار دارم با –

 .میباشه پس خداحافظ ما رفت-

کردم و به طرف خانه راه  یبچه ها هم خداحافظ ی هیاز بق 

 ...افتادم

شام برادرم و  یکردم مادر برا یم دیخانه، خر یدبرایبا

اسمس داده  میبرا دیهم خر یهمسرش را دعوت کرده بود، کل

تره بار پارک کردم.  یرا جلو نیبود، تا انجام بدهم. ماش

 یکیمادر را خواندم و  امیدرآوردم و پ بمیرا از ج امیگوش

 .را انجام دادم دهایخر یکی

 یگذاشتم و راه افتادم. با صدا نیهمه را داخل ماش بعد

 .برداشتم و جواب دادم یکنار یصندل یاز رو امیگوش
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 .نجانم ماما ــ

 آرش؟ ینون هم گرفت ــ

 .رسم یم گهیربع د هیگرفتم، تا  آره–

 شتری. بیتو دست راست من هست دیگو یم شهیهم مادر

 .دهم یانجام م شیرا من برا رونیب یو کارها شیدهایخر

کمک حال  شهیکردم،هم یسه سال سع نیاز فوت پدرم در ا بعد

 .مادرم باشم

خودم را  یکارها یحت ای میرفتن با دوست ها رونیب بارها

 تیاولو نیکردم تا در خدمت مادرم باشم. چون اول لیتعط

 .گذارم یم هیما یلیخ شیاست. برا میزندگ

 .مادر دادم لیرا تحو دهایو خر دمیبه خانه رس 

 :و گفت زگذاشتیم یرو ییچا کیاو هم با لبخند  

 .یگرم ش بخور–

مبل انداختم و فنجان  یرا از تنم درآوردم و رو پالتوام

 :را برداشتم و گفتم

 .کم درس بخونم هیبرم  یندار یاگه با من کار مامان–

 .برو پسرم دستت درد نکنه –

را عوض کردم  میرا خوردم و به اتاقم رفتم. لباس ها ییچا

 .دمیپوش یو لباس راحت

 .راباز کردم و از آخر شروع به خواندن کردم امجزوه

شده  دهیخط کش اه،یازمطالب با مداد س یربعضیدو درس آخر ز 

شده  اپرانتزگذاشتهیازقسمتهاهم عالمت ستاره  یبود. بعض

درس هارا هم مرور  هیبود. البته کم رنگ، کنجکاو شدم، بق

 .شده بود یدو درس عالمت گذار نینبود فقط هم یکردم خبر

 

 یم ینبود ول یمهم یشد، البته مسئله  جادیسوال ا میبرا

 .قشیرف ایخواستم بدانم کار سارا بوده 
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سارا را  یرا برداشتم و شماره  یگوش یدانم چرا، ول ینم

 .گرفتم

 .بله آرش ــ

 ؟یستیسالم کردن  بلد ن ــ

 ؟یخب سالم،خوب ــ

ام عالمت سوال، تو با مداد رو جزوه هیسالم،ممنون، سارا  ــ

 ؟یزد

 ؟یعالمت؟ نه چه عالمت ــ

جور  نیجزه ام عالمت و پرانتز و از ا یبا مداد رو یکی–

 ...مطالبش رو، انگار مطالب مهم تر رو یگذاشته بعض زایچ

 :سارا تعجب مشخص بود که گفت یصدا از

 حاال مگه مهمه؟ له،یکار راح دینه من نذاشتم، شا –

 .گهید یها رو برات مشخص کرده راحت تر بخون مهم

 :کردم و گفتم یپوف

لطفا  یو اون بد نیام رو به اجزوه یخواست گهید ی دفعه–

 .نکنند شیبگو خط خط

 !ایآرش!تو چته، حساس شد ــ

 .کردم یمقدمه خداحافظ یب

مهم نبود، فقط  میعالمت ها برا نیگفت اصال ا یراست م سارا

 نیکه ا نیاز ا یجور له،یخواستم بدانم اگر کار راح یم

از آن خود  یکاررا انجام داده خجالتش بدهم، تا  کم

 .ادیب نییاش پا یفتگیش

 

*** 

 

کنم،  دایرا پ لیکالس که شدم چشم چرخاندم  تا راح وارد

آروم مشغول حرف  یلیکالس با دوتا از دختراخ یانتها دمید

 .زدن است
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 زند،یو آرام حرف م ندینش یکالس م یانتها شهیپس هم آهان

نشستم و با بچه هامدام در حال  یجلو م فیرد شهیمن چون هم

 .شدم یوقت متوجه اش نم چیه میبود یو مسخره باز یشوخ

 یاش فرق داشت، روشن تر بود با گل ها یرنگ روسر امروز

 .آمد یبه صورتش م یلیخ ،یرنگ زیر

کرد و با  یخودش حس کرد. برگشت نگاه ینگاهم را رو انگار

 .به خودش گرفت یجد ی افهیانداخت و ق نییسرش را پا دنمید

 ه؟ینجوریچرا ا نی!!اوا

 .کند طرفش برود یجرات نم گریکند که آدم د یبرخورد م یجور

 :خودم جرات دادم و به طرفش رفتم وگفتم به

 .داشتم یسوال هی دیببخش–

 :قدم به طرفم امد و گفت هیرا باال آوردو بلند شد،  سرش

 !بله– 

  :را در آوردم و عالمت ها را نشانش دادم و گفتم امجزوه

 د؟یدیشما کش نارویا–

آره  د،ببخشی آخ–به جزوه انداخت و با تعجب گفت:  ینگاه

 .فکر کنم

جزوه شما عالمت گذاشتم؟ اصال حواسم نبود.  یچرا رو من

 هی. آخه من عادت دارم موقع مطالعه مدام خوامیمعذرت م

زارم.  یو مطالب رو خط و نشانه م رمیگ یمداد دستم م

 .انداخت نییسرخ شدو سرش را پا یصورتش کم

 .پاکش کنم براتون نیخودمه، بد یفکر کردم جزوه یاشتباه–

من جزوه راعقب  یول رد،یدستش را دراز کرد که جزوه را بگ 

 :خجالتش ندهم گفتم نیاز ا شتریکه ب نیا یو برا دمیکش

که  هیزیچ ینمونه سوال نایا دینداره، گفتم شا ینه اشکال –

 .از خودتون بپرسم خواستمی. مدیعالمت گذاشت

 .را بلند کرد و زل زد به جزوه سرش
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 شتریکشم،تا ب یکه هستند، کال من مطالب مهم رو خط م مهم–

 .بخونم

 

گفتم و  ییزدم وبا اجازه ا ییمندانه ا روزیپ لبخند

محکم  یلیکه خ دمینفسش را شن یبرگشتم، از پشت سرم صدا

 .داد، معلوم بود کالفه شده است رونیب

 رمیبگ یکه توانسته بودم حالش را کم نیهم خوشحال از ا من

 .راه افتادم امیبه طرف صندل

زنم،  یکند من که با دخترها  راحت حرف م یبرخورد م یجور

مانده به آخر نشسته  یکی فیشود. رد یحرف زدن با اوسختم م

آخرکه درست پشت سرش  یرفتم صندل را برداشتم و فمیبود، ک

دلم  ینبودم ول ییبود. من آدم پرو ییپرو یبود نشستم. کم

 .نظر داشته باشم ریرفتارش را ز شتریخواست ب یم

وجالب بود. آنقدر  بیعج میبرا شیدانم چرا رفتارها ینم

کردم نسل  یشد. فکر م یداشت که آدم باورش نم ایحجب و ح

 .جور دخترا منقرض شده است نیا

باتعجب نگاهم  نمیپشتش بنش فیاز کنارش رد شدم تارد یوقت

گوش  ریپشت سرش نشستم. سرش را ز یصندل قایکرد و من دق

 یزیبود، چ ییمانتو یدختر محجبه ول کیدوستش بردکه اوهم 

را با هم عوض  شانیبلند شدندو جاها هیگفت، بعد چند ثان

 .کردند

با  ست،یمن حواسم ن یعنیام دوختم. رابه جزوه میچشمها

 .بچه ها سرم را بلند کردم هیامدن سارا و بق

 :داد زد دیسع

 ؟یچرا اونجارفت آرش–

 .ندیدست اشاره کردم همانجا بنش با

 .ول کن هستند نهایمگر ا یول

 :دندیپرس یو بهار امدند و بعد از سالم و احوال پرس سارا

 نجا؟یا یچرا امد –

 :هم بشنود گفتم لیکه راح یبلندتر جور یصدا با
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سر کالس باشه،  شتریحواسم ب نجایامتحاناس امدم ا کینزد–

 .دیذار یاونجا که شما نم

  :خنده گفت دبایسع

 .یزن ینه که توخودت اصال حرف نم ،یآخ–

 :گفتم

 .تازس یریرو هر وقت از آب بگ یماه –

 :به من انداخت و گفت ینگاه مشکوک سارا

 .هیفکر خوب آهان،–

  :و گفت لیرو کرد به راح بعد

 .نمیتو بش شیپ امیخوام ب یم لیراح–

 :با تعجب نگاهش کردو گفت لیراح

 .نیبش ایبعد ب ار،یب یصندل هیکنه، ریعاقبت مارو بخ خدا–

  :آورد و کنار دوست مشترکشان گذاشت و گفت یصندل سارا

 تو؟ یو من برم جا ینیبش نجایا یایتو م سوگندجان–

 .اشاره کرد یخال یبه صندل و

 

 :اسمش سوگنداست. گفت دمیدختر که حاال فهم آن

 .گهید نیداره بش یچه فرق حاال–

 .جون من گه،ید ایب–

 .را به ساراداد شیگفت و بلند شدو جا ییبابا یا هی سوگند

آرام شروع  یلیوخ لیگوش راح ریتا نشست سرش را کرد ز سارا

 .به حرف زدن کرد
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 دیخند یآرام م لیراح یول د،یخند یخودش بلند بلند م یگاه

گفت که  یبه سارا با اشاره م یکردو ه یو خودش را کنترل م

 .آرام تر

آرام حرف  یلیخ یول ندیگویخواست بدانم چه م یدلم م یلیخ

 .آمد یاز ته چاه درم شیصدا ل،یزدند، بخصوص راح یم

 

 .رفت ششیاستاد همه حواسشان پ باامدن

 .تمام مدت حواسش به استاد بودومن حواسم به او او

هست سر کالس، پس جزوه  نقدرحواسشیسوال شد، اوکه ا میبرا

  خواست؟ یچه م یبرا

بروم. اوهم بلند شد تابا  رونیاز کالس، بلند شدم که ب بعد

که  نیتا اول آنهابروند، هم ستادمیبرود. ا شیدوست ها

 یصندل ی هیش به پاچادر نییرد بشود، پا میخواست از جلو

 یکه آزادش کنه ول دی. چند بار آرام کشرکردیمن، گ ییجلو

 :گفتم ینشد، فور

 ریکجا گ نمیخم شدم بب عیشه، سر یوقت پاره م هی دیصبرکن–

زده وچادرش به نوک  رونیب هیاز پا خیم کی دمیکرده است. د

 :کرده، چادرش را آزاد کردم و گفتم ریگ خیم

 .کرده بود ریگ یصندل خیم به–

از خجالت سرخ  نم،یرا باال آوردم که عکس العملش را بب سرم

 .شده بود

 :گفت یپاچگ بادست

 .زود رفت یلیو خ د،یکرد ممنونم،لطف–

 

که  میزد یسر سبز دانشگاه با بچه ها قدم  م ی کنارمحوطه

 .ندیآ یو سوگند به طرف محوطه م لیسارا و راح دمید

بود اشاره کردم و  ستادهیآن طرف ترا یسر به بهارکه کم با

 :گفتم

 .شاپ یکاف میبر انیم نیبپرس بب ازشون–



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

11 Hiltun.ir 

 :متعجبش رابه من دوخت و گفت ینگاه دیسع

ها، و اشاره  خورهیبه ما نم شونیاون دوتا گروه خون آرش–

 .و سوگند لیکرد به راح

 .به حرفش ندادم یتیاهم

  :دیکه شدندبهار پرس کینزد

  شاپ؟ یکاف میبر نییایها م بچه–

کرد و از هم  یو سوگند پچ و پچ لیبرگشت و با راح سارا

 :ماآمد و گفت شیجدا شدند سارا پ

 .امیم من–

 یدولیایهم ب لیخواست راح یدلم م یلیخ یچرا ول دانمینم

 .او رفت

 :سارا گفتم به

 ومدند؟ین چرا–

 .گهیرفتن د دونمیم چه–

 :گفت دیسع

 .ها ستنین یدوستهات اصال اجتماع نیا سارا–

 :کردو گفت یاخم سارا

 یلیکردند خ یم یآمدند با تو چاق سالمت یاالن م البد–

 بودند، نه؟ یاجتماع

 .بابا رنیگ یم یلیکال خودشون روخ یــ نه، ول 

مهربون و شوخ طبع و  یلی. اتفاقا خستین نطوریــ اصال ا 

 .گهیواسه خودشون دارند د ییخط قرمزا هیفقط  ن،یاجتماع

 

کردم که  یفکر م نیسارا من را به فکر برد. به ا یحرفا

 یها یبه همکالس یخط قرمزاچقد آزار دهنده است. او حت نیا
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کند،  ینگاه هم نم یحت هیکند، سالم چ یپسرش سالم هم نم

 تواند؟ یچطور م

 یگاه صندل هیتک یکالس که تمام شد پالتوام را از رو نیآخر

زودتر به سر کارم  دیزدم. با رونیبرداشتم و زود از کالس ب

 .رفتم یم

کردم.  یکار م لگردیدانشگاه در شرکت فروش م بعداز

خواستند  یکه م ییکردم. به جاها یم دایپ یمشتر شانیبرا

کردم  یم دای. شماره تماسشان را پرفتمیساختمان بسازند، م

را  شانیلگردهایکردم تا م یم یزدم. شرکت رامعرف یو زنگ م

 .از ما بخرند

 یبا من بودوحقوقم راحت کفاف همه  شهیخانه هم یدهایخر

رساند. البته مادرم خودش  یخودم و مادرم را م یها نهیهز

در مخارج کمکش  یخوب من هم گاه یحقوق پدرم را داشت، ول

 .کردم یم

پشت فرمان  عیباران شروع شد. سر دمیکه رس نیماش کنار

 .د تر شده بودنشستم و روشنش کردم و راه افتادم. هوا سر

 یکه منتظرتاکس دمیرا د لی. راحدمیکه رس یاصل ابونیخ به

 .بود ستادهیو با ابهت ا یجد ابانیکنار خ

کرد. به من برخورد  یم یمتانت و وقارش به باران دهن کج 

 .باشد ستادهیا ابانیکنار خ امیکه هم کالس

و سرم را کج  دمیکش نییراپا شهیترمز زدم و ش شیپا جلو

 .به او برسد میکردم تا صدا

را بلد نبودم. فکر  اشیلیکنم فام شیدانستم چه صدا ینم

 نیهم یاسم کوچکش را صدا کنم، برا دیایخوشش ن دیکردم شا

 :مقدمه گفتم یب

حاال   ،یرسونمتون، به خاطر بارندگ یمن م دیسوار ش لطفا–

 .ادینم رتونیگ نیحاال ماش

 :گفت دنمیبا د ند،یآوردتا بتواند من را بب نییرا پا سرش

 .رمیبا متروم گهید کهی.مترو نزددییممنون شما بفرما نه–

 .از من اصرار و از او انکار حاال
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 کیخواست سوارش کنم. انگار  یدلم م یدانم چرا ول ینم

 .باشم دانیم روزیخواستم پ ینبرد بود که من م

 

و  ستادمیرا دور زدم با فاصله کنارش ا نیشدم و ماش ادهیپ

 :گفتم یجد یلیخ

 .دونم یمن اسمتون رو نم دیمم...ببخش خانم–

نگاه  میکه از حرکت من تعجب کرده بود، به چشم ها همانطور

 :کردو آرام گفت

 .هستم یرحمان –

 .دیلطفا تعارف رو کنار بزار یخانم رحمان ــ

  :گفتم شیبه جا یشماهم مثل خواهرم، ول میخواستم بگو یم

را در  میهستم، بعد اخم ها یمنم راننده تاکس دیکن فکر–

 :هم کردم و گفتم

 د؟یبهم اعتماد کن دیتون ینم یراننده تاکس یبه اندازه  –

  :انداخت و گفت ریرا ز شیهاچشم

 ...من فقط ه،یحرفا چ نیا–

را باز کردم و  نیحرفش را تمام کند، در عقب ماش نگذاشتم

 :گفتم

 .دیکه قبولم دار یهمکالس هیحد  د،درییلطفا بفرما –

به من انداخت و تشکر کرد و رفت  یدوباره نگاه دیترد با

 .نشست

هم امدم پشت فرمان نشستم و حرکت کردم. آهنگ عاشقانه  من

به او انداختم سرش  ینگاه نهیدر حال پخش بود، از آ ییا

که گذشت سرش را بلند کرد و  قهیبود.  چند دق اشیدر گوش

 :گفت

مترو نگه  یبعد ستگاهیکه مزاحمتون شدم،لطفا ا دیببخش–

 .دیدار
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 .را بشنوم شیپخش را کم کردم تا راحت تر صدا یصدا

 .رسونمتون یم یخانم رحمان نه–

  :گفت یجد یلیخ 

 .ممنونم د،یجا هم لطف کرد نیهم تا–

  :نداشت. گفتم یاصرارنکردم صورت خوش شتریب

 .کردم ادیپخش را ز یدوباره صدا د،یجور راحت هر–

  :نثارم کرد و گفت نهیبا اخم از آ ینگاه 

 .صداش کم باشه بهتره همون–

کردم،  ادیکنم، به خاطر شما صداش رو ز یاصال خاموشش م ــ

 .دیگوش کن دیبخواه دیگفتم شا

 .کنم یهارو گوش نم یقیجور موس نیمن ا ــ

 :به خودم جرات دادم و گفتم دوباره

 د؟یکن یپس چه جورش رو گوش م –

 :رو به رو زل زدو گفت به

 .کنه یدور م یزندگ قتیها آدما رو از حق یقیسبک موس نیا–

 ادهی. بعدهم تشکر کردو پمیدیرس د،ینگه دار نجایهم لطفا

 .شد

در ذهنم  شیکردم. حرفها یرفتنش را  نگاه م همانطورکه

 .دندیچرخیم

را در ذهنم تکرار کردم. منظورش چه بود آدمهارا از  حرفش

 .کند یدور م یزندگ قتیحق

فرق دارد.  هیدختر چرا حرف زدنش هم بابق نیبابا ا یا

 .با او هم کالم شوم شتریخواست ب یدلم م یلیخ

 

که  ی. همان درسمیداشت یلیتحل خیکه تار یبعد روز ی هفته

 .داشت بتیباز غ لیجزوه از سارا گرفته بود. راح لیراح
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 :گفت دمیراپرس لشیسارا دل از

 .بود ومدهیهم ن شیپ یدونم هفته  ینم–

 

شوم فردا  کشینزد شتریکه ب نیا یفکر کردم برا باخودم

 یمنحن یآورم تا از آن خط وخطوطها یم شیام رابراجزوه

 .بکشد میبرا

زودترسر کالس حاضرشدم و منتظر نشستم، بچه ها تک تک  فردا

 .شدند یوارد کالس م

 امد؟یچرا ن پس

که  نیدانم چرا هم یباالخره امد. نم یصبور یاز کم بعد

وارد شد، نتوانستم نگاهم را ازصورتش بردارم. به نظرم 

 دیبود، تا رس نییداشت. سرش پا یخاص ییبایجور ز کیحجابش 

 :من، بلند شدم و با لبخندگفتم یجلو فیبه رد

 .یخانم رحمان سالم–

لبخندناقابل هم  کی یرا بلند نکرد جوابم را داد، حت سرش

 .نزد

 یبه کجا یداد یخوش به ما نشان م یرو هی وارفتم،

 .خورد یابرمیدن

درآوردم و مقابلش گرفتم  فمیجزوه ام را از ک اوردم،ین کم

 :و گفتم

گفتم  د،یبود ومدهین روزه،یجزوه د نیا یرحمان خانم–

  .ارمیبراتون ب

 :نگاهم کردو گفت دیباترد

 گرفتم،  یاز بچه ها م دیدیزحمت کش چرا–

  :و گفتم میلبها ینشاندم رو یلبخند  

مطالب  رینبود،خواستم جزوه من باشه دستتون که ز یزحمت–

 .دیزحمت برام خط بکش یمهم رو هم ب

 :را گرفت و گفت جزوه
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 .ارمیفردا براتون م ممنون،–

 .ستین ییاصال عجله ا ــ

 .نشست شیسرجا 

ام  ینیریدلم خوش باشد که خود ش ،یزدیلبخند م کی حداقل

 .یکرد دییرا تا

 .بودم اوردهیجزوه ن یگریکس د یوقت برا چیحاال ه تا

 

سارا از آن سر کالس به ما زل زده،  دمیکه نشستم د میسر جا 

  :گفت  یلب ریجلو که آمد ز

 یبا خونسرد ،یکن یکه جزوه ردو بدل م نمیب یبه م به–

  :گفتم

 داره؟ یاشکال–

 ...جزوه ات رو دادم یشد یفقط، نه به اون دفعه که شاک نه،–

 .حرفش را تمام کند نگذاشتم

 .خودمونه یدونستم هم کالس یاون بار نم –

 :کردو گفت نییرا باالوپا گردنش

 .بله، و رفت نشست اوووه–

 *لیراح*

 

 .کردم یزدم و به صفحاتش نگاه م یآرام جزوه را ورق م آرام

 .بود دیبع یپسر کم کیمرتب نوشته بود. از  زویتم چقد

 ...بچه درس خوان است یعنی نیا

 تشیکرد. شخص یپرت م شیسر کالس حواسم را با کارها بارها

 .جالب بود میبرا



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

17 Hiltun.ir 

کرد  یم یکه با دخترا  راحت شوخ تشییاز آن ُبعد شخص فقط

راحت  یلیخ گرانیکه با سارا و د نیآمد. اولش از ا یبدم م

 .خوردم یبود حرص م

حق ندارد نگاهش کند  گریکردم که د ههیبعد دلم را تنب یول

 .شدیهم نسبت به او کمتر م تمیحساس ینجوریا

 یکه بتواندسوارت شود، جور یدل، امان ازدل نیاز ا امان

 یدرحال سوار یشویکه اصال متوجه نم ردیگ یم یبا تبحرسوار

 .یدادن هست

بکشمش وراحت  نییتوانسته بودم ازُگرده ام پا خداروشکرخوب

سرش  ییچه بال میسارا خدا بگو نیکردم. که ا یم یزندگ

چه  دمالیکه بگو نیجزوه اش را به من داد. بدون ا اوردیب

 .است یکس

 یتورت م یآدم ها را تو یجور نیکلک من، ا یخدا یا

 .کنند یچه کارم ینیتا بب ؟یانداز

 

را مرور کردم و مطالب مهم را عالمت گذاشتم و بعد به  درس

 .دفتر خودم انتقال دادم

 .دهم لشیباشدتحو ادمیگذاشتم تا فردا  فمیرا داخل ک جزوه

توانم  یدوشنبه نم یکه کال من روزها میکردم به او بگو فکر

 اورد،یب میاش را براهر هفته جزوه یو او سه شنبه  میایب

کنم تا  یمشخص م شیدر عوض من هم مطالب مهم را برا

 .مختصرتر بخواند

 :بعدلبم راگازگرفتم وباخودم گفتم یول

من افکار  یوقت زند،یبه سرم م ییجوروقتهاچه فکرها نیا–

 .او را قبول ندارم پس بهتراست که رفتارم کنترل شده باشد

دوشنبه ها را نروم. چون با استاد  یتوانم همه ینم البته

 .دحاضرباشمیکه صحبت کردم گفت حداقل چند جلسه رابا

بچه  کیاز  دیدادم که با حیتوض شیبرا یوقت ستیخوب استاد

 .مراقبت کنم قبول کرد
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چانه اش بود و زل  ریکالس که شدم، آقا آرش دستش ز وارد

 شینشستم. کارها یم شیرو شهیکه من هم یزده بود به صندل

کرد  کال ساکت تر  یشده بود. کمتر سرو صدا م بیعج دایجد

گذاشت. بخصوص با  یسر به سر بچه ها نم گریشده بود و د

 میرا سارا برا نیگرفت. ا یمثل قبل گرم نم گریدخترا د

کالس  یجز به جز خبرها ند،ینشیکنارم م یگفت. سارا از وقت

 .دیگویم میو دانشگاه را برا

 یبرادر یشدم. جا قیکه حواسش نبود. درچهره اش دق حاال

 یو پوست یمشگ یداشت. چشم و ابرو ییبایجذاب و ز ی افهیق

 یلیو پر پشت، خ یمشگ یتند، موها ینه سبزه  یسبزه، ول

نگاهم را ازصورتش گرفتم وجزوه را  د،یپوش یمرتب لباس م

 نیمثل ا ریدرآوردم و با فاصله مقابلش گرفتم. نخ فمیاز ک

 .که در هپروت غرق شده است

نبود، همه اسم کوچکش را  ادمیاش  یلی... فامیسالم آقا ــ

 .زود گفتم، آقا آرش نیهم یزدند. برا یصدا م

بلند شدو  شیاز جا عیسر دنمیرابه طرفم چرخاند با د سرش

 :گفت یبا خوشحال

 سالم، حال شما خوبه؟ عه–

 .امدنتون نشدم دمتوجهیببخش

 :رابه جزوه دادم که او ادامه داد نگاهم

نبود، زل زدم به دستش که دراز شده بود  ییعجله ا حاال–

 :گرفتن جزوه و گفتم یبرا

 .نبود شتریدرس ب هی آخه–

کند، جزوه  یدانستم  نگاهم م یگرفت، م یاز دستم نم یوقت 

 .گذاشتم وتشکرکردم یصندل یدسته یرارو

 .ارمیبعدم براتون م جلسه–

 م؟یآ یدانست من جلسه بعد هم نم یاز کجا م او

 رم،یگ یاز سارا م ونیجلسه در م د،چندیزحمت نکش ممنون–

  :با تعجب گفت
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  د؟یدار بتیکال دوشنبه ها غ یعنی پس–

کارها  نیچه کارر به ا نیزدن هم  بلداست. حاال ا یدست هی"

 "..دارد

 :گفت د،یمن در جواب دادن را د دیترد یوقت

 ...نداشتم فقط یقصد فضول البته–

 .حرفش را تمام کند نگذاشتم

چند  دیالبته استاد گفتن حداقل با ام،یتونم ب ینم نه–

 .شه یم یچ نمیجلسه رو حضور داشته باشم، تا بب

ندادم و  یحیتوض گریکرد. د یبا تعجب نگاهم م همانطور

 .رفتم نشستم

 *آرش*

 

روز در هفته شده بود. چون  نیعذاب آورتر میها برا دوشنبه

 یاو نم یگفتم وقت یبا خودم م یدانشگاه نبود، گاه لیراح

شد. با  ینم یدلم راض یروم ول یمن هم دوشنبه ها نم دیآ

چند  دکردهیگفته بود استادتاک د،یایب دیگفتم شا یخودم م

 ی انهبه به نکهیحضور داشته باشد. مهمتر ا دیجلسه با

هم که شده به حرف  ییتوانستم چند کلمه ا یجزوه دادن م

 .رمشیبگ

 ریبا انبردست حرف ازز دیبا ست،یاو اهل حرف زدن ن گرچه

بود. قرار  متیغن میبکشم. البته همان هم برا رونیزبانش ب

موفق که  یکنم که توجهش به طرفم جلب شود، ول یبود کار

 .توجه و فکر خودم هم به اوچسب شده بود چ،ینشده بودم ه

کردم و خودم  یعاشقانه گوش م یآهنگ ها کسرهی نیماش داخل

 ییآهنگ ها آدم را هوا نیکردم، واقعا ا یرا با او تصور م

بر  یی. واقعا چه بالکردمیخودم را درک نم گریکنند. د یم

 .سرم آمده بود

 لیراح ینگاهم به صندل نیاول شهیکالس که شدم، مثل هم وارد

 .بود

 .نشسته بود. شوکه شدم اشیصندل یکه رو دنشیباد
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 نییسرش را پا دنمیبود اوهم نگاهش به در بود. باد جالب

 .انداخت. تپش قلبم باالرفت

 کند؟ یاوهم به من فکر م یعنی

 .برگشتم دیسع یصدا دنیباشن

 ؟یکه پس چرا امد یاینم یگفت روزیعه آرش د ــ

 .با اخم نگاهش کردم ــ

به تو  روزیکل کالس بفهمند من د یداد بزن دیاالن با حاال–

 گفتم؟ یچ

 .آورد نییرا پا شیصدا

  گفتم حاال؟ یچ مگه–

 شده که؟ ادیاونجا کارت ز یگفت ؟یشرکت نرفت ؟یشد امد یچ

 یم شتریبهتره، فوقش از اون ور ب امیبابا گفتم ب یچیه ــ

 .گهیمونم شرکت د

و قبلش دوباره  نمیرفتم تا بنش میبه طرف صندل بعدهم

به او انداختم. با سارا درحال حرف زدن بود و  ینگاه

 .که در دستش بود ینگاهش هم به خودکار

 

که  دیآ یطرف خوشم م کیاست. از  نییوقت ها نگاهش پا اکثر

سخت  یلیتواند خ یم یکند. ."واقعا چطور ینگاه نم یبه کس

اش توجه. چون نگاه و ردیگ یحرصم م یطرف هم گاه کیاست"از 

 .خواست یرا دلم م

 .نشستم میسر جا 

را در آوردم به بهانه خواندنش، نگاهم رابه او   امجزوه

چرخواند تا حرفش  یکه سرش را به طرف سارا م یدوختم. گاه

 یگرفت.  نگاهش م یقرار م دمیرخش در، د میرا بزند، ن

 ییهااش سبز بود،با طرح بته، جقه یکردم. امروز رنگ روسر

 .ییمویگ لبه رن

 .است قهیخوش سل واقعا
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 یبود به روسر زشیکه دو تا قلب کوچک  آو ییطال ی رهیگ کی

 .داشت دیکامال د هیزاو نیاش زده بود. از ا

 دوینگاهم شد. چون چرخ یچشمش متوجه  یاز گوشه  انگار

  شیسرش را نچرخواند. به دستها گریکامال صاف نشست و د

 .زدیکردو حرف م ینگاه م

امدن استاد نگاه ازاو برداشتم و حواسم را به درس  با

کردم تا آخر کالس نگاهش نکنم تا نه او حواسش  یدادم. سع

 .پرت شود نه من

. اصال مگر حواسش به شودیخودم گفتم او که حواسش پرت نم با

 ...من هست که بخواهد

برگشت  افکارم پاره شد  یحرف سارا که به طورناگهان با

 .یمتالش میپاره که چه عرض کنم، بهتراست بگو

 :گفت یفور سارا

 نما؟یس میبا بچه ها بر یایبعد از دانشگاه م امروز–

 ...دویبهارو سع

  :را قطع کردم و گفتم حرفش

 .کار دارم یکل نه،–

 :کردو گفت یاخم

 ...شده ها ادینازت ز دایجد گهید ایب–

سارا و  یکه گذرا برگشت  و رو دمیرا د لیمتعجب راح نگاه

 .دیمن چرخ

 ...خدا...سارا...خدابگم چه کارت کند یا

حرفها را زدن بود. آن هم جلو دختر مردم  نیوقت ا االن

 ...آخه

 :کالفه گفتم یلیخ

 .میزن یحاال بعد از کالس حرف م –

 :من هم گفتم دویاز کالس دوباره سارا سوالش را پرس بعد
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 ییتونم بعد از دانشگاه جا ینم گهیشده، کال د ادیکارام ز –

 .برم

 

که به او گفته  شیکه، بلند بلند به دوستها دمیرا د لیراح

 :گفت یم م،یبخور یزیوچ میبودند باهم برو

 .برم خونه دیمن با دیبر شما–

 .را جمع کرد و راه افتاد لشیبا عجله وسا 

 .و برگشت ستادیکردم. ا شیسرش رفتم و صدا پشت

باهاتون حرف  یخواستم در مورد موضوع یم یخانم رحمان –

 بزنم؟

 .تعجب نگاهم کرد با

 .من عجله دارم زودتر دفقطییبفرما–

برسونمتون،  دیخوام برم، اگه اجازه بد یاتفاقا من هم م –

 ... هم ریتو مس

 .را قطع کرد حرفم

 .ستیرم الزم ن یممنون، من خودم م نه–

.حرفم مهمه دیقبول کن یکنم خانم رحمان یخواهش م ــ

 .خوام ازتون بپرسم یکه مدتها ست م هیسوال

 دیاش کنم شا دهیچیپ یبرام مهمه."باخودم گفتم کم یلیخ

 "دیایکوتا ب

 .دیبپرس نجایخوب ا ــ

 .که شهینم د،یشماهم عجله دار هیکم طوالن هی ــآخه

 .نگاهم کرد کالفه

 .مترو ستگاهیپس تا ا باشه–

 .کنمیم یکردم حاال تا آن موقع فکر ینگفتم، چون فکر م یزیچ
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 .امیمن م دیشما جلوتر بر لطفا–

 .رفتم رونیدانشگاه گذشتم وب یاز محوطه  یخوشحال با

حجب  ندوباهمانینش یم گرکنارمید یکه تاچندلحظه  نیفکرا

 .کرد یام م وانهیزندد یبامن حرف م شیدوست داشتن یایوح

 *لیراح*

 

 ای میجلو بنش یدانستم صندل یشدم نم کیکه نزد نشیماش به

 .عقب یصندل

 یرو یشدو بالبخند ادهیپ  دنمیبودم. با د ریخودم در گ با

 :لبش در جلو را باز کرد و گفت

 .دییکنم بفرما یم خواهش–

 .انداختم و سوار شدم نیینداشتم سرم راپا ییا چاره

 یوبرا رمیخودم را بگ یسخت است که مدام جلو یلیخ

ترسم،  یم ییجورا هیدهد لبخند نزنم.  یانجام م ییکاراها

 .به فنا رفته است یترسم. اگر چه تا االن هم کل یاز دلم م

 

کنه رو از  یها دورمون نم تیکه از واقع یآهنگ هی شهیم–

 م؟یگوش کن دیکن یپل تونیگوش

 تمام ماند مهیحرفش افکارم ن با

 «.راحت است چقدر»

 .ندارم یآهنگ من–

 :تعجب نگاهم کردو گفت با

از اون مدل  د؟نکنهیکن یگوش م ی!پس شما چشهیمگه م –

 ...متعصبا که

 :حرفش را قطع کردم و گفتم ــ
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باشه که  نیآدم همش دنبال ا ستین یازیاصال، به نظرم ن نه–

سکوت باشه،  سکوت  دمیم حیگوش کنه، من ترج یقیمدام  موس

 یگاه ستم،ین یقیکنه، مخالف موس یآدم رو به فکر وادار م

 ...ستیفاخر بد ن یقیگوش کردن موس

کنند اگه سوار  یشده که همه فکر م ینظر من االن طور به

 هیکمه، انگار  یزیچ هینباشه انگار  یقیبشن و موس نیماش

دور شدن از  یعنی نیرو انجام ندادند، و ا یکار مهم

 .تیواقع

  :به من انداخت و گفت یبا تامل نگاه

 د؟یکن یگوش نم یزیشما کال چ یعنی–

هم داشته باشم دلم  یمن اونقدر وقتم کمه، اگر فرصت  ــ

رو گوش بدم، به هرحال  یقیواجب تراز موس یها خوادصوتیم

...همانطور که گهیکنه د یهر کس با توجه به افکارش عمل م

کردم که چشمش را از  یرخش هم نگاه م میبه ن زدمیحرف م

 ردمنگاهم کرد که احساس ک یلحظه جور کیو  روبرو برداشت

 گریطرف صورتم. د دبهیجه یهر چه خون در بدنم بود فور

چه شد، سرم  دانمینتوانستم حرفم را ادامه دهم. نم

که حرفم را جمع  نیا یبرا یفور یلیانداختم و خ نییراپا

 :کنم گفتم

 ...دیدار دسوالی. شماگفتگهیخودش رو داره د دیکس عقا هر–

 

 :دیتفاوت به حرفم پرس یب

 د؟یر یسرکار م د؟یوقت ندار چرا–

 .گفت شهیم ییجورا هی ــ

 .نگاهم کرد قیعم

 دانشگاه؟ دییاینم نیها هم واسه هم دوشنبه–

 .انداختم ییزودپسرخاله شده ا یرا به صورتش به معنا نگاهم

 :گفتم یلب ریبا اکراه ز بعد

 بله –
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 ".چه عجب متوجه شد"

بود، بعدهم  یکنجکاو ینداشتم،از رو یقصد فضول دیببخش–

 .زد یلبخند محو

 " دارد؟ یچه فرق یبا فضول یکنجکاو دمیمن آخر نفهم"

 :گفتم دمیمترو را که د ستگاهیا

 .شم یم ادهیپ گهید ممنون–

 .رسونمتون یم یبعد ستگاهیا تا–

 .شم یمزاحمتون نم گهید دینه زحمت نکش ــ

 .ستین یخودمه زحمت رهیمس هیچه حرف نیا ــ

 .زود سکوت را شکست یلیخ یبود ول نمانیسکوت ب یکم

رو نداشته  هودهیب یکه آدم فعال باشه و وقت کاراها خوبه–

 ییا هودهیگوش کردن کار ب یقیباشه.البته به نظرم موس

 .الزمه یکنم گاه یفکرم ست،ین

پر قو هم  یخونم، ال یکنم هم درس م یخودم هم، هم کار م من

که پدرم فوت شد، شدم به قول معروف  نیبزرگ نشدم، بعداز ا

 یوقتها هست مجبورم م نجوریکه ا یدست مادرم. مشکالت یعصا

 .شهیآدم آروم م یقیگوش بدهم، با موس یقیموس یکنه گاه

بزنم که  یگرد شده نگاهش کردم و خواستم حرف یچشما با

 .منصرف شدم

 دیآرامش ندار یوقت دیکن یکار م یشما چ نهیسوالم ا خوب–

 د؟یدار یامشکلیدلتون گرفته  ای

، من باتوچه  مینگاهش کردم،" آخرمن به توچه بگو دیترد با

 .دهم حیتوض تیدارم. چطوربرا یصنم

 .پارک کرد ییگوشه ا م،یدیکه رس یبعد ستگاهیا به

 .زل زد میبعددرچشم ها د،یخواد خب نگ یدلتون نم اگه–
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برام  تتونیشخص دمتونیاز همون روز اول که د یرحمان خانم–

 رمیوقارو متانت شما واقعا تحت تاث نیقابل احترام بود، ا

 .قرار داد

باهاتون صحبت کنم، افکارتون  شتریخواد ب یدلم م راستش

 ...برام جالبه، من

 .ام حرفش نصفه ماند یزنگ گوش یصدا با

به صفحه اش انداختم،  یدرآوردم. نگاه بمیرو از ج یگوش

 .بود حانهیپدرر

 ؟یمعصوم یبله آقا ــ

 :از سالم گفت بعد

 .کنه یم یقرار یتب کرده و ب بچه–

رسونم، سرراهم قطره  یتوراهم زود خودم رو م ــ

 .امیو م رمیگ یم فونینیاستام

 ینگاهش م یچشم ریزدم ز یطور که با تلفن حرف م نیهم

 یرتیکرد، فکر کنم درحال غ یم رییتغ یکردم، چهره اش ه

 .شدن بود

 :که قطع شدگفتم تماس

زود برم، کار  یلیخ دیحرفتون نصفه موند من با دیببخش –

 .امده شیپ یفور

 .اسمم برگشتم دنیبا شن یرفت ول رهیدستگ یرو دستم

 ...یخانم رحمان ــ

 شده؟ نطوریخش دار شده بود. چرا ا شیصدا

 .نگاه کردم شیلحظه به چشم ها کی

 یقیبودکه تلف جادشدهیقرمز ا یرگه ها شیچشم ها یدیدرسف

 .داد یرانشان م رتیو غ تیاز عصبان

 .دستم انداخت یبه گوش ینگاه

 بود؟ یبپرسم ک شهیم–
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را  یمعصوم یآقا یام بلند بوده و صدا یگوش یصدا انگار

بود  یحالش طور یخواستم جوابش را بدهم ول یاست. نم دهیشن

 :گفتم یمعطل یسوخت. ب شیکه دلم برا

 .من پرستاره دخترشم – 

  :دیمتعجب پرس یچشم ها با

 بود؟ نیا دیکه گفت یکار–

کنم، فقط  یبله، البته ماجرا داره من براش کار نم  ــ

 .برم دیاالن عجله دارم با

 .داد رونیراحت شد نفسش رو با صدا ب الشیخ انگار

را روشن کرد و حرکت  نیماش عیرسونمتون، و بعدسر یم خودم–

 .کرد

 .رم یم رمیگ یدربست م یتاکس هیمن  –

 .کجا برم دیفقط بگ گه،یهستم د یمن تاکس دیفکر کن ــ

 .راند یدرهم بود و با سرعت م شیها اخم

 :دمیوپرس دمیکش ینیترمززد زد. ه یرو یطورناگهان به

 شد؟ یچ –

 د؟یخواست یمگه دارو نم ــ

 .گردم یداروخانه هست، االن بر م نجایا

شدو رفت. رفتنش را  ادهیبزنم پ یاجازه نداد من حرف اصال

نگاه کردم، شلوار کتان کرم با بلوز هم رنگش چقدربرازنده 

 .اش بود

 .بود کلیو خوش ه پیت خوش

 .گرفتم تا نگاهش نکنم یجلو دلم را م دیمن چقدر با و

 .برگشت دینرس قهیچند دق به

انداختم و  نییبود سرم راپا یرو ادهیز گرینکردم دنگاهش  

 .خودم راسرزنش کردم یچشم چران نیازا
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گذاشت.  میپا یکه پشت فرمان نشست دارو تب ُبر را رو نیهم 

 .دوباره تپش قلب گرفتم

 :گفتم یلب ریز

 یبه حرفها قیرفتم. "چقدر دق یخودم م دیدیچرا زحمت کش –

 ".گوش کرده بود یمعصوم یمن وآقا

 .باز شد یکم شیاخمها

 .نبود یزحمت اصال–

 .دور نبود ادیز ریمس

 :سر کوچه گفتم دیرس یوقت 

 .دیجا نگه دار نیلطفا هم –

 د؟یبرم داخل کوچه، مگه عجله ندار دیاجازه بد ــ

 .ادیکه تو کوچه نم ینه آقا آرش تاکس ــ

 :زدو گفت یلبخند

 هیقرار مالقات تو  هی شهیهم م یتاکس ی هیپس کرا باشه–

 .شاپ یکاف

بلند  یخواستم مخالفت کنم، دستش را به نشانه خداحافظ تا

 .کردو رفت

 

 .چه کار کنم دیدانستم با ینم

 .میشاپ برو ینداردبه کاف یلیدل 

 .مخالفتم را اعالم کنم دمشیبعد که د یگرفتم دفعه  میتصم

 میکه پا نیقفل انداختم و وارد شدم. هم دراداخلیکل

 .دمیرا شن حانهیر ی هیگر یگذاشتم. صدا اطیراداخل ح

 .کوچک و جمع و جور بود یمعصوم یآقا یخانه  اطیح
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جا داشت و از در  نیماش کی یبه اندازه  نکیاز در پارک 

که  ییسه تا پله ا کیاز پشت در تا نزد بایهم تقر یورود

 .بود اهیکرد پر از گل و گ یرا از ساختمان جدا م اطیح

بود، که کنار  یمتر کیبالکن  کیاز گذشتن از سه پله،  بعد

 .شده بود نییتز یبالکن هم با چند تا گلدان شمعدان

 .کال دو طبقه بود ساختمان

هم  نییو طبقه پا یمعصوم یآقا یباال خواهر ناتن ی طبقه

 .کردند یم یخودشان زندگ

 .آپارتمان را زدم زنگ

که بچه بغلش بود و  یدررا باز کرد در حال یمعصوم یآقا

را بغلش نگه داشته بود، سالم  حانهیر یبه سخت لچریو یرو

 .کرد

 .بچه راازبغلش گرفتم عیدادم و سر جواب

 د؟یدارو گرفت ــ

 .دمیبله االن بهش م ــ

 .داغ بود یگذاشتم کم حانهیر هیشانیپ یرا رو دستم

بغلش کردم  یبود. وقت ییبامزه ا باویز یبچه  حانه،یر

 .آرام تر شد

 یو لختش رو ییخرما یشانه ام گذاشت. موها یسرش رارو 

 .چادرم پخش شد

را دادم.  فونشینیچادرم را عوض کنم. استام نکهیا بدونه

وقشنگش  یتخت صورت یرا هم دردهانش گذاشتم ورو رشیش شهیش

 .خواباندم

 .آرام شد و خوابش برد کمکم

 .ودقشنگ ب یمعصوم یآقا آپارتمان

کرم  یفرش ها ک،یداشت با کف پوش سرام ینسبتا بزرگ سالن

 .که با پرده سالن ست بود ییقهوه ا

 بایبود. اتاق ز حانهیمال ر یکیاتاق خواب داشت که  دوتا

براش  قهیمادرش چقدر با سل امرزیو کامال دخترانه، خدا ب

 .بود دهیرا خر لشیوسا
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 شرتمیبه غروب نمانده بود. گرمم شده بود چادر و سو یزیچ

آوردم و  رونیخودم را از کمد ب یرت درآوردم و چادر رنگ

 .سرم کردم

تعجب کردم چون  یمعصوم یآقا دنیامدم. باد رونیاتاق ب از

آمد.  ینم رونیازاتاقش ب ادیمن، ز یاو به خاطر راحت

 .نگاهش کنم قیبودن سرش باعث شد عم نییپا

 یو پنج سالش بود. پوست روشن و چشما یس یمعصوم یآقا 

داد.  یم یخاص تیبه اوجذاب اشیشگیهم شیبا ته ر اشیعسل

درخانه اش راحت  شدمنیباعث م اش،یریو موقر و سربه ز نیمت

 .باشم

 :شدو گفت رهیپشت سرم خ واریراباال آوردو به د سرش

 زیم یهایاز صندل یکی یخواستم باهاتون صحبت کنم. رو  یم –

ست بود، نشستم و  ییکرم قهوه ا یکه با مبل ها یناهار خور

 :گفتم

 .دییبفرما–

 :گفت یمهربان دوبالحنیکش ششیبه ته ر یدست

. دیکرد یبزرگ ی. فداکاردیزحمت افتاد یلیمدت خ نیا تو–

تونم  یخودم م گهیبزرگ شده، د گهید حانهیر میخواستم بگو

 نیاز ا شتریخوام ب یکنم،  نم یبا کمک خواهرم ازش نگهدار

  شتریکه قرارمون بود ب یسال کی. از دیبش تیاذ

 .وقته تموم شده یلیوقتتون خ د،یموند هم

 .دینزد یکه حرف دیشما اونقدر بزرگوار یول

 د،یحقتون گذشت دوازیکرد یبزرگوار دکهیشما بود نیا–

 .واقعا ممنون

مورد رفتن من هم، فکر کنم هنوز زوده چون خواهرتون که  در

 ...کمکتون کنه که تونهیتمام روز رو نم

کنم،  یتونم شب تا صبح ازش نگهدار یمن م یبله خب، وقت ــ

االن   یعنیتونم. " یشماهم م یچند ساعت به جا نیا

پام بهتره  گهی." االن ددیخودش را به رخم کش یهاییتوانا

تو  دیهم تموم شده، دکتر گفت فقط با میتراپ ویزیجلسات ف
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 بهترداده انجام بدم به مرور  ادیکه بهم  ییخونه نرمش ها

 .شم یم

. وفتمیکنم با عصا راه برم تا راه ب نیتمر دیکم با کم

 .دینگران نباش

کرد و شما فقط  تیمدت شما رو اذ نیتو ا یلیخ حانهیر

  .دیکرد یصبور

 .دیشرمنده نکن نیاز ا شتریب گهیممنونم، د واقعا

 دیشا د،یجور دختر خالتون رو بکش دیخواه یچقدر م گهید

اتفاق باعث تنها  نیبوده که ا حانهیقسمت من و ر نمیا

 .شدنمون شد

 .ممنونم د،یکرد یسال واقعا براش مادر کی نیا تو

مونده تا آخر ماه، گفتم از االن بگم که تا  ییهفته ا دو

ان شاهللا..بعد از اون  د،یاریب فیتشر دیسر ماه زحمت بکش

 .دیش یاز دست ما راحت م گهید

 .داد رونیبه من انداخت و نفسش را صدادار ب یبعد نگاه 

 .زده نگاهش کردم تعجب

عادت کردم.  حانهیمن خودمم به ر دیزن یم هیچه حرف نیا –

 نیریش یواقعا بچه  شه،یدلم براش تنگ م نمشیبیروز نم هی

 .هیو دوست داشتن

ام رو که دختر خاله دیکرد یمردونگ یلیضمن شما خ در

 .دیرو پس گرفت تتونیو هم شکا دینگرفت هیهم د د،یدیبخش

هم نداشت  یپول یقسط دیمن با آن پرا یالبته دختر خاله "

 .رفت یزندان م دیبدهد، با هیکه د

تصادف مقصر شناخته شده بود  نیدختر خاله ام در ا چون

 .داد یخسارت م یکل دیبا

 یم دهیسع شدوبهیم دایپ یکینداشت. کاش  مهیهم ب نشیماش

 یسخت است حداقل با سرعت نم تیبرا نیگفت توکه کنترل ماش

 .یرفت

 مارستانیماه ب کیبود تا  دهید بیآس یلیخودش هم خ البته

خدارا شکر االن حالش خوب است. من شانس آوردم که  یبود، ول
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مشکلم  مارستانیدرب دنیو با چند روز خواب دمیند یجد بیآس

 ".برطرف شد

 یم نییاز حرفم خوشحال شدوهمانطور که سرش را پا انگار

 :گفت عیانداخت سر

 :ادامه داد یلب ریبعد ز شه،یهم دلمون تنگ م ما–

 .ادیز یلیخ–

 .نگاهم کرد نیسرش را باال آورد و غمگ 

 .میش یخوشحال م  د،یبهمون سر بزن دیوقت تونست هر–

 .سخت بود شیحرف برا نیاز حرفش، انگار گفتن ا دمیکش خجالت

 یدانم چه حس یسخت بود. نم ییمن هم واقعا جدا یبرا البته

 یمعصوم ی. آقاشدیهر دو تنگ م یدل من هم برا یبود ول

 .گرفتم ادیازاو  زهایچ یلیحکم معلم راداشت و من خ میبرا

 سیآموزشگاه تدر کیاست. قبل از تصادف در یاستاد خطاط او

اضاع  نی. حاال با ااشیکرد. البته بعد از کار ادار یم

 .کندیدر خانه شاگرد قبول م یگاه

  :گفتم یاز سکوت کوتاه بعد

 .بشه تیاذ حانهیترسم ر یفقط م دیدون یجور شما صالح م هر–

هر چه  وفتهیباالخره اتفاق ب دیبا یول میش یکه م تیاذ ــ

 .بگذره سخت تره شتریب یزودتر بهتر، چون هر چ

بندد، ازاو  یقصد افعال را جمع م یدانستم خودش از رو یم

 .بود دیبع

 شیاواخرمتوجه محبت ها نیتعجبم شده بود، البته ا باعث

آنقدرجذبه داشت و آنقدربااحترام ومتانت  یشده بودم. ول

  .توانستم بکنم ینم یگریکرد که من فکرد یبرخوردم

 .ست داشتمرادو شیپوست ریز یمحبتها یول

گفت  د،یمرا عالقمند به کتاب د یداشت، وقت یقشنگ یها کتاب

 .وبخوانمشان رمیتوانم امانت بگ یم
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 نش،یبودند،  در مورد اسرار آفر بایواقعا ز شیها کتاب

خواندمش عاشقش  یاز عطارکه واقعا وقت ایکتاب تذکره االول

خواندم بالبخندگفت که اوم هم عاشق  یباعالقه م یشدم، وقت

کتاب ذوق  کیمشترکمان به  یعالقه  یکتاب است ومن برا نیا

 .زده شدم

بلند  یطرف آشپزخانه رفت از اپن گرفت و به سخت لچرشیو با

 .شد

  :شدم وگفتم نگران

 .دیباش مواظب–

تواندراه  یکم مبودم از خواهرش زهرا خانم که  کم دهیشن

 .کاررا نکرده بود نیجلو من تا حاال ا یبرود. ول

دوستش  یلیخ مانیکه هردو یاپن بود همان کتاب یرو یکتاب

محبت به من انداخت  یاز رو ی.  آن رابرداشت و نگاهمیداشت

 :و گفت

کتاب رو  یخواد بدمش به شما. دودست یکتاب رو دلم م نیا–

 .به طرفم گرفت

ام مراشرمنده کرد. کتاب راگرفتم و  یمعلم زندگ نیبازا

 :گفتم

 ...شما خودتون یول–

 .راقطع کرد حرفم

 .شما باشه بهتره شیپ–

سر دادم. اوهم نگاهم  شیکتاب به چشمها یرا از رو نگاهم

گره نگاهمان را باز کرد.  نیا عیسر یکرد، ول یم

 :بالبخندگفتم

چون  د،یکتاب ندار نیبه ا یازیبه نظرمن شما ن البته–

 .دیکتاب هست نیا یها تیاز شخص یکی ههیخودتون شب

 .حد؟ ممکنه فشارم روببره باالها نیاونم درا اغراق–

 .دیبهش ندار یازین گمیم نیهم ینظرمنه، برا نیا خب–
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 :دوگفتیکش یآه

 یام مخفه یدل تنگ نمشیب یم ینباشه بهتره...وقت نجایا–

 .کنه

 .بود ختهیاش رغم عالم را در جمله انگار

 ؟یخواست بپرسم دل تنگ ک یدلم م یلیخ

 .بپرسم دمیترس یول

 .دمیترس ازجوابش

آرام به طرف اتاقش رفت. کتاب رادر بغلم فشردم و  یلیخ

 .مرد را داشت نیآرزو کردم کاش آرش اعتقادات ا

 یبه طرف اتاقش رفتم. دستم را رو حانهیر ی هیگر یصدا با

 .سرش گذاشتم. تبش قطع شده بود

 .کردم بغلش

درظرف  شهیدرست کرده بودو هم شیکه عمه اش برا ییغذا 

 .برداشتم خچالیگذاشت، از  یمخصوصش م

 .گرمش کردم و به خوردش دادم 

 .سرحال شده بود حانهیر

 .کند یتا باز ختمیمقابلش ر یتا اسباب باز چند

داده بود را باز کردم تا نگاهش  یمعصوم یرا که آقا یکتاب 

 .کنم

 نیکتاب بود، با خط خوش خودش ا یبرگه شدم که ال کی متوجه

 .کرده بود یخطاط ز،یشعر را با قلم ر

 

 

 آغوشستجز غم تو که با جان من هم به

 

 تو هر صبح و شام در گوشست یصدا مرا
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 یدانینم یخانه چشم من چراغ

 

 تو چشم من و صحن خانه خاموشست یب که

 

 رهیجوربه نوشته خ نیخواندمش تپش قلب گرفتم، هم یوقت

 .یمدت طوالن دیمانده بودم شا

 .یچ یعنیکند  یخفه ام م یمنظورش از دل تنگ دمیفهم حاال

 دهیداشت که اصال فکر نکنم من رادرست د ایو ح آنقدرحجب

 ...یباشد چطور

 ریچرا تصو دانمیامد و نم میلبها یرو یفکر لبخند نیا با

 .ظاهرشد میچشم ها یمادرم جلو هیعصبان

کن بچه  یگفت تو نروآنجا، سع یمدام م چارهیب

 یمعصوم یآقا ی. ولدارمیمن خودم نگهش م ،یاورینجابیراا

 .خوب حق هم داشت دادیاجازه نم

 یناراض شهیآمدم هم یم نجایکه ا نیمامانم از ا چارهیب

 .باشم زیکرد مواظب همه چ یبود و سفارش م

کردم که  یم فیتعر رمیمعلم سربه ز نیمن آنقدراز ا یول

 .مامان اعتمادکرد کمکم

 ینم رونیب ادیمن آنجاهستم او ز یگفتم مامان تا وقت یم

به  ست،یاهل حرف زدن ن ادیز دیایهم ب رونیب د،یآ

 .یجزدرمواقع ضرور

 یمثل اداره است. اودراتاق خودش کارش را انجام م آنجا

 ور، نیدهد من هم ا

 یاز من م ند،یآ یم یآموزش خطاط یبرا شیکه شاگردها یگاه

بازکردن  یبرا ی. حتمیاین رونیب حانهیخواهدکه ازاتاق ر

  .رود یدرهم خودش م

حال سفارش  نیکرد. باا یمامان را راحت م الیحرفها خ نیا

  .کنم یکار م نجایا مینگو یکرده بود به کس

 .خبرنداشت یجز خانواده خودمان و خاله ام کس به
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 میجوان بود و من و خواهرم کوچک بود یلیخ یوقت مادرم

شود ودر جا  یم یشود. پدرم بر اثرتصادف ضربه مغز یم وهیب

 .کند یفوت م

 دیگویم شهیاست و هم ختهیما ر یرا پا اشیتمام زندگ مادرم

 .دیخدا باش یخواهد مثل پدرتان بنده  یدلم م

است...  نیام هم دهیاز اوشن یکه از بچگ یحتینص تنها

 ...«بنده باش»

 ست؟یمنظورش چ دمیفهم ینم لیاوا

چقدر سخت است بنده بودن  دمیهر چقدر بزرگ تر شدم فهم یول

 .دو کلمه است نیو چقدر حرف در ا

شود در موردش کتاب نوشت وحرف زد و باز به قول  یم چقدر

 .کوچه ماند کیعطار اندر خم 

شده بود، من را از  میپاها زانیکه آو حانهیر یهیگر یصدا

 .آورد رونیب میفکرها انوسیاق

 .اذان بود کیبه ساعت انداختم نزد ینگاه

 یخواندم بعد به خانه م ینماز را م حانهیر شیپ شهیهم

 .رفتم

 .را بغل کردم تا آرامش کنم حانهیر

کردو از من جدا  یم یقرار یب حانهیدانستم چه کنم. ر ینم

کردم  یبچه به بغل فکرم . اذان گفته بود ومن هنوزشدینم

 یباشد. آقا ندوآرامیبنش نیزم یاش کنم که رو یچطورراض

خواستم  ی. نمردیآمدتا وضو بگ رونیازاتاقش ب یمعصوم

نوشته  میکه برا یادشعری. دمیکش یخجالت م نمشیبب

 .انداختم نییوسرم راپا تادمبوداف

من نگه دارم، اذانه شما  دیبچه رو بد یرحمان خانم–

خونم. امروز حالش خوب  یمن بعدا م د،ینمازتون رو بخون

 .کنه یم تتونیاذ ستین

که نگاهش کنم بچه  نیبزنم. بدون ا ینشد حرف میاصال رو 

 .رفتم سیوضوگرفتن به سرو یرادرآغوشش گذاشتم و برا

 .آمدم نبود. بچه راداخل اتاقش برده بود رونیب یوقت

 .که بروم دمیاز نماز لباس پوش بعد
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 :تا تقه به در زدم از همان پشت اتاق گفتم چند

فقط اگه دوباره  رم،یبا اجارتون من دارم م یمعصوم یآقا–

 .دیتب کرد داروش رو بهش بد

 :بروم که دراتاقش راباز کردو گفت خواستم

 یبچه در بغلش ب دمی. ددیدیدرد نکنه. زحمت کش دستتون–

 .کند یم یقرار

 :گفتم

بعد  دیدارم تا شماهم نمازتون رو بخون یبچه رو نگه م من–

 .رمیم

 .مییایما با هم کنار م دینه شما بر ــ

گرفتنش،  یرا دراز کردم برا میتوجه به حرفش دستها یب ــ

مشتاقانه خودش را دربغلم انداخت و نگذاشت  حانهیکه خود ر

 .پدرش تعارف کند

 :از تمام شدن نمازش، تشکر کردو گفت بعد

 .زنگ بزنم آژانس دیکن صبر–

 .با مترو راحت ترم نه–

 رهیاپن، خ یبه کتاب رو دمیکنم د یشدم تاخداحافظ بلند

 :شده، با سرش اشاره کرد به کتاب و گفت

 نش؟یبر ینم–

برم.  یهام م لیوسا ی هیروز آخر که خواستم برم با بق ــ

 رهیتا لباس و چادر نمازو کتاب و غ . )چون چندنهیسنگ کمی

 .(نجایآورده بودم ا

از  ییایو وارد شدن به کوچه، دن یبستن در خروج با

افکاربه ذهنم هجوم آوردند. غرق در افکارم بودم که با 

 .به خودم امدم یسالم یصدا

 هیتک نشیبودوبه ماش ستادهیا نهیآرش که دست به س دنید با

هم داشت که  یخشم پنهان کیداده بود شوکه شدم. به نظر 

 .توانست خوب مهارش کند ینم
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 .رسونمتون یمن م دییلطفا بفرما یرحمان خانم–

 .نمیرا باز کردو اشاره کردکه بش نیرفت در ماش بعد

  :اخم گفتم با

 د؟یبود نجایاز اون موقع ا شما–

 :کم هول کردو گفت هی

 .نگرانتون بودم راااستش–

 :ادامه داد دیسکوتم را د یوقت

 ...بچه هیمرد تنها با  هیبا  خوب–

 :دمیرا قطع کردم و پرس حرفش

 د؟یدون یاز کجا م شما–

براتون  دیسخت نبود،لطفا شما سوار ش ادیدونستنش ز ــ

 .دم یم حیتوض

 :گفتم یعصبان

من  یتو کارا دیاصال درست نبود، شما حق ندار کارتون–

 .وبعد راهم راگرفتم و رفتم دیدخالت کن

 :امد و گفت دنبالم

 دیسوارش نییایخوام.لطفا ب یمن معذرت م د،یگیدرست م شما–

 .دمیم حیبراتون توض

 .من گوش نکردم و به راهم ادامه دادم یول

را به صورت  شیدو خودش را به مقابلم رساند وکف دستها به

 :آورد وگفت نییپا یبه هم رساند وسرش راکم یعذر خواه

 .کنم یم خواهش–

را  میشده بود،لرزش دستها کمینزد یادیز ستاد،یدرجاا قلبم

 .قدم عقب رفت کیو  دیخواستم چادرم را جلوتر بکشم د یوقت
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که متوجه حال درونم نشود  یشدم وطور رهیرو به رو خ به

 :گفتم

 .شمیمن سوار نم دیبد حیجا توض نیهم–

عقب تر رفت  گریقدم د کیدوباره  د،یلرزانم را که شن یصدا

 :و گفت

حرف زدن  یبرا ستین یمناسب یجا نجایکنم، ا یم خواهش–

 .کنند یمردم نگاهمون م

 نیهمان آرش است که  خودش را درا نیشد ا ینم باورم

 .کند یحدکوچک م

 .ناراحتش کنم نیاز ا شتریخواست ب ینم دلم

 یسخت هیگفت سوار شو، و من به حرفش گوش کردم.تنب یم دلم

 .روزها سوارم بود نیدلم خواهم داشت که ا نیا یبرا

 .مترو ستگاهیفقط تا ا ــ

 .حرکت کرد نینگفت، ماش یزیچ

 .دانست وقتش کم است پس زود شروع به صحبت کرد یم

کردم و رفتم کنجکاو  ادتونیکه پ نیبعد از ا راستش–

  :کردوادامه داد یشدم،بعد مکث

 دیرفت دمیبرگشتم و د د،یکن یکجا کار م نمیخواستم بب یم–

 .اون خونه که درش سبزه

زنگ اسم صاحب خونه نوشته شده،  یکه رو دمیامدم و د جلو

زنگه، بعد به حالت  یشدکه چرا اسمش رو بیخب برام عج

 .نگاهم کرد یپرسش

 :به روبه روم نگاه کردم و گفتم تیعصبان با

 !خب–

در موردش برام راحت  قیچون اسمش رو در بود تحق گهید یچیه

که  دمیفهم یدانیم قیادامه داد با تحق یلب ریشد، بعد ز

 ...همسرش رو از دست داده و شیبر اثر تصادف سال پ
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 .کردم خودم را کنترل کنم و آرامشم راحفظ کنم یم یسع

  .حرفش را قطع کردم آرام

 شه؟یبه شما مربوط م نایاالن ا اونوقت–

 .کوک شد میبه دست ها نگاهش

ندارم واقعا  یمن قصد بد دراستشیمهم هست یلیبرام خ شما–

 ...نگرانتونم، من

 :پارک کردوادامه داد ابانیرا کنار خ نیماش

 .خوام نظر شمارو راجع به خودم بدونم یم من–

خواب و  د،یامدنتون رو، اگه نگ نجایا ی هیکه قض نیا و

 .دیریگ یخوراک رو ازم م

 

 .بفهمم شیرا از چشمها شیحرفا قتیکردم تا حق نگاهش

جزصداقت  یکرد، نتوانستم فکر ینگاهم م آنقدرنگران

 .درموردش داشته باشم

مراقبت  حانهیاز ر امیمجبور شدم ب ییجورا هیراستش  ــ

 .کنم

 .یمعصوم یخاطر لطف آقا به

 :رادرهم کرد و گفت شیاخما

 ؟یلطف چه–

 .هیکم طوالن هیقصه اش  ــ

 .زد یمحو لبخند

 .سرو پا گوشم من–

 :و گفتم دمیکش یآه

نامه گرفته بود  یبا دختر خاله ام که تازه گواه پارسال–

بده هم دست  ینیریکه هم بهم ش یگرد ابونیخ میرفته بود

 .فرمونش رو نشونم بده
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 یتو میگفت، بر میرستوران شام خورد هیکه تو  نیاز ا بعد

  .میکن یدور دور هیخلوت  یابونهایخ

اون کوتاه امدم آخه  یبا اصرارها یاول مخالفت کردم ول من

 .میو هست میبا هم بود یاون برام مثل خواهرمه، از بچگ

 .نخواستم بزنم تو ذوقش و قبول کردم نیهم واسه

دادم که آروم تر،  یرفت و من همش بهش تذکر م یسرعت م با

 ی.صدادیشن یاون  اونقد ذوق داشت که اصال انگار نم یول

 یبلند بود که البته ب یلیخ شدیپخش م نیکه از ماش یقیموس

 .سرعت باال ینبود تو ریتاث

بشه اصال سرعتش رو  یکه خواست وارد اصل یفرع ابونیخ هی از

 نیخلوته، ناگهان ماش یلیکرد اونجا خ یکم نکرد چون فکر م

 .جلومون سبز شد ییپژو

 .شده بود واسه ترمز گرفتن رید یلیخ گهید

شد به اون پژوکه رانندش  دهیبا قدرت کوب دهیسع نیماش

به همراه همسرو فرزندش بودو اون فاجعه  یمعصوم یآقا

 .اتفاق افتاد

 ی شهیچون کمربند نبسته بودپرت شد تو ش یمعصوم یآقا همسر

کما  یتو یمدت نکهیشدبعد از ا یمغز یو ضربه  نیماش یجلو

 لشیدل. دید بیهم پاهاش آس یمعصوم یبود فوت شد و خود آقا

گرده   یتصادف بر م یدر لحظه  یمعصوم یبود که  آقا نیهم ا

 نیماش عقب یصندل یبچه که تو یزاره رو  یو دستش رو م

 .خواب بوده

کودک بوده وکمربندش روهم  یچون بچه داخل صندل خوشبختانه

 حانهیر ده،یبسته بوده وپدرش هم به موقع به دادش رس

 هیبودوهمش گر دهیترس یلینشده بود، فقط خ شیکوچولو طور

 یتا مدتها صداش تو ،یوحشتناک یها هیکرد. اونم چه گر یم

 .گوشم بود

بود  مارستانیماه ب کیبود و  دهید یجد بیخالمم آس دختر

از مرگ به طور  قتیباالخره به مرور بهتر شد، در حق یول

 .کرد داینجات پ ییمعجزه آسا

 یتو یکه با چند روز بستر دمید یسطح یها بیآس منم

 .حالم خوب شد مارستانیب

  یلب ریز دمیجاش که رس نیا به
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 .شکر خدارو–: گفت

 .ما بعد از اون شروع شد مشکالت

که  نیکردوبدتر از همه ا تیاز دختر خالم شکا یمعصوم یآقا

هم پول  هینبودواندازه پول د مهیدختر خالم ب نیماش

 .میکه بپرداز مینداشت

 .نداشت که بخواد بپردازه یمال ییام، هم توانا شوهرخاله

دختر  ای میداد یرو م دپولیبا ای مینداشت شتریراه ب دو

 .رفت زندان یخالم م

رو هم  ینداشت،  کس یهم اون روزا حال خوش یمعصوم یآقا

 .کنه ینداشت از خودش و بچش نگهدار

 یداره که خودشون به نگهدار ریپدرو مادر پ هی البته

موندن تهران و از  یماه کیبازم امدن و  یدارند ول اجیاحت

 میهم داره که با تصم یخواهر ناتن هیکردند. یبچه نگهدار

شهرستان داشتند که  یتو ینیزم یمعصوم یپدرو مادر آقا

 درکه خواهرو برا دندیخونه دو طبقه رو خر نیفروختند و ا

 یمعصوم یشرط که زهرا خانم خواهر آقا نیجا باشند با ا هی

 .کنه یگهداراز بچه ن

زنه  یم یمعصوم یکه سند خونه رو پدر آقا ییاز اونجا یول

 دهیاجازه نم گهیخوره و د یبه نام پسرش، دامادش بهش برم

که  نیو بچه رو نگهداره. چون مثل ا نییپا ادیزهرا خانم ب

 .به نام زنش زدنیاز خونه روهم م یبخش دیگفته با یم

 یمعصوم یبار از آقا نیروز که رفته بودم واسه چندم هی

 .صرف نظر کنه تشیخواهش کنم که از شکا

رو  هیگفت د یمجبور شد مشکالتش رو بهم بگه، م ییجورا هی

و  نیتو منت ا ی.تا کرمیخوام که واسه بچم پرستار بگ یم

براش بپزه و  ییباشه که غذا میکیخواست  یاون باشم.م

بهش گفتم شما از  هویخونشون رو انجام بده.منم  یکارا

 یو کارا شمیپرستار بچتون م د،خودمیصرف نظرکن تتونیشکا

 .دمیانجام م امیرو هر روز م خونتون

 :حرفم جا خوردو گفت از

 واقعا؟–

 دن؟یاجازه م خانوادتون
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 :گفتم نانیبا اطم منم

 د؟یریگ یرو پس م تتونیاجازه بدن شما شکا اگر–

 .سرش جواب مثبت داد با

خوشحال شدم و بلند شدم رفتم و به خالم و مامانم  یلیخ

 .رو  گرفتم یمعصوم یآقا تیگفتم رضا

 .ینگفتم چطور یول

رو پس گرفتن، منم  تشونیشکا یمعصوم یکه آقا نیاز ا بعد

 .سال کیواسه  میسیبنو نمونیقرار داد ب هیبهشون گفتم 

 .من بهتون اعتماد دارم ستین یازیاون گفت:ن یول

به پا  ییکه چه الم شنگه ا میبگذر دنیخانوادم فهم یوقت

 .شد

هم هنوز  یکارو کنه، ول نیخواست خودش ا یخالم م دختر

 یخواد کس یگفت نم یم یمعصوم یکامال خوب نشده بود، هم آقا

 .نهیحادثه شده بب نیرو که باعث ا

فراوان من کارم رو شروع  یهر حال بعد از کشمکش ها به

 .کردم

متوجه موضوع شد گفت من تا ساعت دو  یزهرا خانم وقت البته

 .تا شب دییایبچه شما از ساعت دو به بعد ب شیپ امیم

 ادیب شدینم گهیو د ومدیشوهرش ساعت دو از سرکار م چون

 .نییپا

به دانشگاهم  ینجوریخوشحال شدم و ازش تشکر کردم، ا یلیخ

 دم،یرس یهم م

 دمیکه رس نجایکرد، به ا یگوش م میبا تعجب به حرفها آرش

 :دیپرس

 دانشگاه؟ دییایخوب پس چرا دوشنبه ها نم –

ومنم  رهیدوشنبه شوهرزهراخانم کالسرکارنم یروزها چون–

 ...برم اونجا دازصبحیبا

خونه روخود زهرا خانم  یکارها شتریب گهید یروزها البته

 .دمیانجام نم یادیمن کار ز ده،یانجام م
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 .مادرم یب یمواظب اون بچه  فقط

 .دیکش یقیعم نفس

 یسال از زندگ کیکه شما  ومدیاگه خواهرشون صبح ها نم خب–

 د؟یکار کن یچ دیخواست یاونوقت م د،یوفتادیم

 

چادرم که دور انگشتم  یبود و نگاهم به گوشه  نییپا سرم

 .کردم یو بازش م دمیچیپ یم

 .خواست زودتر به خانه بروم یداشتم دلم م استرس

 .کردم یرا احساس م نشیسنگ نگاه

 یاز دانشگاه م یخب فکرش رو کرده بودم دوترم مرخص ــ

 .گرفتم

خونه  دیزهرا خانم، چرا قبل از خر یعنیخواهرش  نیا ــخب

 از بچه مراقبت نکرد؟

خارج از  بایدور از برادرش بود، تقر یلیچون خونشون خ ــ

 .شهر، رفت و آمد براش سخت بود

 :اندم و گفتمدلخورم راازصورتش گذر نگاه

 .شده رمید یسواالتتون تموم شد من برم که حساب اگه–

 .دینظرتون رو نگفت ــ

 راجع به؟ ــ

 .راجع به من ــ

درگذاشتم و  رهیدستگ یتوجه به حرفش دستم را رو یب

 :کردم گفتم یهمانطور که بازش م

 .شده، خداحافظ رمید واقعا–

 هیراهم راگرفته، تخل ابانیدارد وسط خ یچه توقعات"

 ".خواهد یکرده، حاالنظرم راهم م یاطالعات

 :گفت یفور یلیخ

 .رسونمتون یم–
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 .نه اصال ــ

 یخسته بودم،ول یلینشستن نبود، خ یشلوغ بودو جابرا مترو

 .فکر کنم هایشلوغ نیداد به ا یافکارم اجازه نم

بود، با فکر کردن به آرش در دلم غوغا  یبیروز عج امروز

 .ریو دل پذ ندیحس خوشا کیشد،  یبه پا م

 

**** 

 

بد  یلیخ حانهیروز نتوانستم به دانشگاه بروم، حال ر دو

 .خورده بود یبد یشد، سرما یبود و تبش قطع نم

 .صبح تاشب کنارش بودم از

 .میآمد یخانم هم که بود بازم از پسش بر نم زهرا

 .شدیگرفت و فقط با بغل کردن آرام م یه مبهان مدام

 .در بغلم نگهش دارم ادیتوانستم ز یتپل هم بود، نم ماشاال

 .دیچسب یاو مدام به من م یول

 .میکرد یبغلش م ینوبت

 یکردوننو وار تکانش م یآمدو بغلش م یهم پدرش م یگاه

 حانهیکردکه به ر یکردونوازشش م یداد. آنقدرباعشق بغلش م

کردم. آقامعلم پرُابهت  یحسادت م یپدر نیبابت داشتن همچ

 حانهیداشت که ر یپهن یوشانه ها دهیورز کلیمن آنقدره

عروسک کوچک بود. کاش پدرمن هم زنده  کیدربغلش مثل 

 .بردم یبه آغوشش پناه م حانهیهم مثل ر ودومنب

قطع شدو  حانهیغروب بود که باالخره تب ر کیدوم نزد روز

 .حالش هم بهتر شد

 : رو کرد به من وگفت یمعصوم یآقا

 .من مواظبش هستم دیکم استراحت کن هی دیخسته شد یلیخ شما–

 من برم خونه؟ دیاگه اجازه بد گهید نه–

 .دو روز ممنونم نیواقعا بابت ا ــ
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 دسریکه دکتر دادند رو با ییکنم، فقط داروها یخواهش م ــ

 .دیفراموش نکن د،یساعت بد

 .دونم، حواسم هست یبله م ــ

 .ام زنگ خورد یامدم گوش رونیخونه که ب از

 .ناشناس بود شماره

 .دییبفرما بله–

 .آرشم ،یسالم خانم رحمان ــ

محکم »از تنم رفت.  میتمام خستگ شیصدا دنیانگار با شن ــ

 «یاحساسات یباش، دختره 

 :جواب سالمش رو دادم و گفتم دیترد با

 د؟یمن رو از کجا آورد شماره–

 از سارا گرفتم ــ

 د؟یکاررو کرد نیا ــچرا

 .دانشگاه دیومدینگران شدم، دو روز ن ــخب

 .دانست یمن که امروز با او کالس نداشتم از کجا م اما

 .امیامد نشد که ب شیپ یمشکل ــ

 ؟یچه مشکل ــ

  :سکوت کردم و گفتم یکم ــ

 .برم، خداحافظ دیبا دمنیببخش–

 .را قطع کردم یگوش زود

 .کرد یعذاب وجدانم م ریدانم چرا بااوحرف زدن درگ ینم

 

 

کردم.مامان سرش را از  یخانه که شدم سالم بلند وارد

 :آوردو گفت رونیآشپزخونه ب
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خدارو شکر که االن  ،یدمق بود یلیخ یصبح رفتن سالم،–

 .یخوشحال

مبل انداختم و نشستم و  یو چادرم رارو فیسالن و ک رفتم

 :از همانجا گفتم

 .تبش قطع شده مامان، حالش بهتره حانهیر آخه–

 ختیبه سالن انداختم. همه جا ر ییچرخاندم ونگاه گذرا سر

 و پاش بود، 

 شهیانداخت. هم یسالن رو فرش فرش م شتریب مامان

حاال  یدارد، ول یخانه را گرم و زنده نگه م دفرشیگویم

 .کدامشان نبود چیازه یخبر

راه روئه کوچک  کیسالن  یانتها دمیکش یاتاق ها هم سرک به

و حمام  سیهم سرو شیاتاق بود و انتها کیبود که هر طرفش 

 .قرار داشت

راشروع  یاتاق ها هم نبود پس مامان خونه تکون یها فرش

 .کرده بود

 :آشپزخانه و گفتم برگشتم

 فردا نرم دانشگاه بمونم کمکت؟ یخوا یجان م مامان–

 ینه دخترم اوال که خواهرت هست، بعدم تو دوروزه نرفت  ــ

 .برو به درست برس

رو شروع کردم که سر  یکه ندارم زود خونه تکون ییا عجله

 .صبر کارهام رو انجام بدم

امروز  نیبگو، پس واسه هم حانهیرو ولش کن از ر نایا حاال

 ؟یزود امد

 :و گفتم دمیخند

 .بهم داد یقیتشو یمعصوم یآقا –

 .مادر یشیراحت م گهیدو هفته د ــ

داشتم به آنجا،  یحرفش غم در دلم نشست، احساس خاص نیا با

 یخانه  دحسیدانم شا یبه آقامعلم قهرمانم. نم حانه،یبه ر

  .کند یراحت م شهیآدم را هم الیگر که خ تیحما کی ای یپدر
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، سرم را به سمت  یدرقفل در ورود دیکل دنیچرخ یصدا با

 .راچرخاندم. خواهرم اسرا بود

 یدانشگاه شیسه سال از من کوچکتر بود و در مقطع پ اسرا

 .خواند یدرس م

 .به به سالم بر خواهر بزرگوار ـــ

 ؟یسالم اسرا جان خوب ــ

 :گفت دویکش یآه

 ...آدم خوب باشه زارنیدرس و مشق م نیبابا مگه ا یا –

 .پهن کردم نیزم یرا از دست مادر گرفتم ورو سفره

 نیزم یرا رو مانیغذا شهیهم یناهار خور زیوجود م با

زودتربه انسان احساس  ینطوری. مادرمعتقداست امیخوردیم

 .ردیگ یهضم غذابهترصورت م ایدهد  یدست م یریس

 .میدیکمک کردبشقاب هارا آوردوسفره را چ اسراهم

 .درست کرده بود مهیق مادر

وقت رب گوجه نداشت به  چیه مانیزرد خوش رنگ، غذاها یمهیق

 .که دارد ییخاطرضررها

 .زدیر یم شیداخل غذاها گرید یرب آلو و رب ها یگاه مادر

 .ردیگینشات م مانهیما از تغذ یرفتارها د،یگویم مادر

 :شروع به خوردن کرد و گفت اسرا

چون فردا  یمفصل گذاشت یمامان، خداروشکر که غذا یوا–

 .رمیروزه بگ دیبا

 :در حال رفتن به آشپزخانه گفت مادر

افتاد  ادمی یآماده کنم ول یخواستم حاضر یم اتفاقا–

 مهیق نیهم یدرست غذا نخورده برا یاز خستگ شبید لیراح

 .گذاشتم

 :اسرا زدم و گفتم یآرنج به پهلو با

 ؟یریروزه بگ یخوا یم چرا–
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  :انداخت و گفت نییراپا سرش

 .یجور نیهم–

کنم که مادر  فلفل ساب به دست  چشیدوباره سوال پ خواستم

 :امدونشست و گفت

نمک  یکم مانیکف دستها شهی. مثل همدیدستاتونو باز کن –

 .میتا بخور ختیر

 :دیزدپرس یرابازکردو همانطور که نمکش رازبان م اسرادستش

واسه دوست منم  یتون یفلفل سابها م نیمامان از ا یراست–

دونه هاش  گهینمکها دادم م نیاون دفعه که بهش ازا ؟یریبگ

 .غذا به مشکل خوردن یرو ختنیدرشته، واسه ر

 

 :گفتم دمیکش یمادر غذام یبرا همانطورکه

 .دارن ی! خب خودشون برن بخرن، مردم چه توقعاتوا–

 نیگفتم از ا یبهش م یگرفت. هرچ یمنظورم رونم ه؟یچ توقع–

. گفتم گمیکدومارو م دیفهمیچرخه،  نم ینمکدونها که سرش م

 .به مامان بگم براشون بخره

 :وگفتم سید یراگرفتم جلو بشقابم

 یزودمنظورت روم نیبودا، همچ دلباسیمدل جد هی حاالاگه–

 ...دیفهم

 :رو به اسراگفت دویخند مادر

 .براش رمیگ ینداره، م یبیع–

 :خوردگفت یغذام یدولپ اسراتشکرکردوهمانطورکه

 مهیق نیا ،یخوب غذانخورد شبیبده که د رتیخداخ لیراح–

 .میرواز تو دار

 :گفتم رگوششیزدم وز یلبخند
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چه خبرته.. بعدباخودم  ها،یریروزه بگ یخوایروز م هی حاال–

 .نکردم هشیفکرکردم که من هنوز دلم راتنب

 .گرفتم یروزه م دیمن هم با فردا

 :دهانش را قورت دادو گفت ی اسرالقمه

 .خوشمزه بود، دستتون دردنکنه یلیجان خ مامان–

 :زدو گفت یلبخند مادر

 .جان دخترم نوش–

 :دیزدوپرس یبه من انداخت وچشمک یبعدنگاه

 ؟یتو فکر هیچ–

 .ترسم دوباره تب کنه یام.م حانهیکم نگران ر هی–

زنگ بزن خبر  هینداره غذات که تموم شد  ینگران نکهیا ــ

 .ریبگ

 یکردکه نگران ینگاهش گوشزد م یول دینپرس یزیچ گرید مادر

از  شهیکردن نبود. هم چی. اهل سوال پستین نیتو فقط هم

 ..شدمیکردخوشحال م ینم چمیکه سوال پ نیا

 یخانه  یرا برداشتم و شماره  یاز جمع کردن سفره گوش بعد

 .را گرفتم یمعصوم یآقا

 .دییبفرما الو،

 د؟یسالم، خوب ــ

 د؟یخانم، ممنون شما خوب هست لیراح ــسالم

 .دمیکه اسم کوچکم را به زبان آورده بود خجالت کش نیا از

جون بودم گفتم حالش رو بپرسم،  حانهیممنون، نگران ر ــ

 تب که نکرده؟

 .دینه خداروشکر،حالش خوبه نگران نباش ــ

 :ادامه داد یهم با لحن  قشنگ بعد
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 د،یممنون که تو فکر ما بود د،یخوشحال شدم زنگ زد چقدر–

 .دیکرد یبزرگوار

 .نکردم یکنم،کار یخواهش م ــ

نبود،  خچالی یوقت داروهاشه، تو گهیساعت د هی یراست ــ

 د؟یکجا گذاشت

 .گذاشتم خچالیکنار  نتیکاب یتو ــ

  .بچه سخته یخوردنش برا شهیسرد م خچالیتو  آخه

 :آروم  گفت یسکوت کوتاه .بعد ازیچه فکر خوب ــ

 .دیکن یم حانهیکه درحق ر ییمحبتها یبرا ممنون–

 یکنم یجواب بدهم، فقط آرام خواهش م دیدانستم چه با ینم 

 .کردم یگفتم وخداحافظ

 یگفتم فردا نم یکردن تلفن با خودم گفتم، کاش م بعدازقطع

 حانهیآخه با زبان روزه سروکله زدن با ر م،یایتوانم ب

 .سخت است

 زدم، بیباز به خودم نه یول

روز  کی دن،یکش یروز سخت کیروز روزه،  کی یبرا حاال

 یحد ناز کردن، لوس باز نیدر ا یکه خودت باعثش شد یهیتنب

 .بارته نی...مگه اولستین

درحال شستن ظرف ها بود و من و اسرا هم نشسته  مامان

 .به حرف زدن میبود

ترش قاچ شدهداخلش   مویکه چند تا ل یدست شیپ هیبا  مامان

 :بود وارد سالن شدو گفت

وقت از  هیبرش ها رو بخور  نیدوتا از ا یکی لیراح–

. حاال اسفندهم دود یاش رو نگرفته باش یسرما خوردگ حانهیر

 .کنم یم

 .ممنون مامان جان ــ

 .لیراح ــ

 .هوم ــ
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من  ایو جوونه؟ کلیخوشگل و خوش ه یلیگم مامان خ یم ــ

 .دهیدرشتم که سنم رو باال نشون م یادیز

 چطور؟ ــ

خانمه  هیمسجد،  میآخه اون روز که با مامان رفته بود ــ

گفتم  یخواهرتونه؟ وقت دیشناخت، پرس یکه ما رو نم

مامانمه، اونقدر تعجب کرد روش نشد شاخاش رو بهم نشون 

 .بده

 :زدم و گفتم ییا انهیموز لبخند

 .یهم تو استخون درشت کله،یمامان ما خوشگل و خوش ه هم–

 :و گفت دیکش یآه 

 .تو خوش شانس نبودم که به مامان برم مثل–

 .دمیکش یقیبعدنفس عم ،یخوب میلیکردم بابا، خ یشوخ ــ

  .سوزهیزود تنها شد. دلم براش م یلیمامان، خ یطفل –

 اسرا ــ

 بله ــ

کنه نشونه  یکه االن مامان تنها داره کار م نیگم ا یم ــ

 ه؟یچ ی

  :گفت یخونسرد با

 .دختراش یمعرفت یب یگلم، نشونه  یاز جون شما آبج دور–

 خب؟ ـــ

معرفت  دیطبق معمول با کهیدوباره دختر کوچ گهید یچیه ــ

 .به خرج بده. بعدهم بلندشدوسمت آشپزخانه رفت

 .ادیرفتن اسرا مامان را صدا زدم که ب با

دود اسفند تو حلقم کردو  یبااسفنددودکن واردشدوکل مامان

 .کنارم نشست

 ؟یدار یچ دیخب خبر جد ــ

 .کردم فیتعر شیتلفن زدن آرش رابرا ی هیمن هم قض 



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

53 Hiltun.ir 

 فیرادر مورد آرش تعر زیاز روز اول واسه مامان همه چ ــ

 .کرده بودم

 ه؟ینظرش دوست ه؟نکنهیپسره چ نیقصد ا ــ

 .مامانم ستمیمن که اهلش ن ــ

 .مواظب باش یدونم دخترم، ول یم ــ

دارن تو سرشون، قاپ دخترا  ییپسرا فکرا نیوقت ها ا یگاه

 .دختره بره دنبالش ننیش یدزدن بعد م یرو م

رفتن  یمن که اهل دنبال کس یمامان جان. ول یرگفتید یکم

 .ستمین

 

 :با سه تا دم نوش وارد شدو رو به من گفت اسرا

 به پچ پچ؟ ینیکه خودت بش یرو فرستاد من–

 .دینزدو خند یحرف گهید مامان

کم خونه  هیخوام پاشم کمک مامان  ینه بابا منم االن م ــ

 .یتکون

 :به مامان کردم و گفتم رو

تا آخر شب تموم  میآشپزخونه رو شروع کن ییاالن سه تا –

 .ها شهیم

 .شهیدخترم، حاال انجام م ییخسته ا ــ

 .دم نوش رو بخورم حله نیا ــ

کابنت ها و کف  یوقت به کمک مامان و اسرا همه  رید تا

 .میکرد زیو تم میآشپز خونه و... رو برق انداخت

سوگند  دمش،یکش رونیب فمیک یام از تو یزنگ گوش یصدا با

 .بود

 سالم ــ

 ؟ییمعلوم هست کجا چیه ؟یسالم خوب ــ

 .قیشف قیرف یبزن یزنگ هیافتاد  ادتیچه عجب  ــ
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وقت نشد. االن  یبودم ول ادتیباور کن همش  دیببخش یــوا

 دانشگاه؟ یایامروز م ؟ییکجا

 .آره، تو راهم ــ

سراغت رو گرفت. خودت  نقدریپسره من رو کچل کرد ا نیا ــ

 .ادایرو برسون االن استاد م

 .صبح خواب موندم دم،یخواب روقتید شبید کم،ینزد ــ

 .چه خبر بوده نمیکن بب فیتعر ایزود ب ــ

که بارهاسراغم  نیفکر آرش وا ،یخداحافظ بعداز

 .ادکردیراازسوگندگرفته است تپش قلبم راز

جنبه  یکه آنقدرب لیعالم برسرت راح یخاااک همه  یعنی)

کند.  یحرف زدن درموردش هم حالت را خراب م یکه حت یهست

 یحاال که نوبتت خوب خودت را نشان م یعمر منم منم کرد کی

 (.کرد زیحلق آو دیتو رو با ستین یزی. روزه که چیده

 .دمیشانس آوردم که بعدش نرس م،یدیاستاد با هم رس با

 میچشمها یول نم،یبنش میام وخواستم سرجا یطرف صندل رفتم

توانستم کنترل کنم، دودو زدنشان در لحظه به  یرا نم

بودمش و بد جور دلتنگ  دهیاسترس انداختم، چند روز ند

 .زدم بیبودم، به خودم نه

انداختم  نیی.( سرم را پالیراح ییباشه چرا روزه ا ادتی)

 .نشستم میرا بستم و سر جا میو چشمها

من  یرا احساس کردم و تمام سع نشیهمان اول نگاه سنگ از

درآن لحظه سخت  نیتفاوت نشان دادن خودم بود و ا یدر ب

 .بود ایکار دن نیتر

 یو ماجرا میدانشگاه رفت یاز کالس با سوگند به محوطه  بعد

 .دادم حیتوض شیرا برا امدنمین

فروختند و کنار بوفه  یو نسکافه م یدانشگاه چا یبوفه  در

 .بودند دهیچ یصندل زویچند تا م

من برم  نتوبشی–اشاره کردو گفت  زهایاز م یکیبه  سوگند

 .ارمیب رمیبگ ییدوتا چا

  .ستمیخور ن ییاوال که من چا ــ
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 .روزه ام دوما

 .رمیگ یم دونهیعه، قبول باشه، پس  ــ

 یآقا ریاخ یخورد و من هم از محبت ها یرا م شییچا او

باهم، هم کالم  ادیز دایکه جد نیگفتم و ا یم شیبرا یمعصوم

دارم.  یحس خوب ردیگ یم لمینقدرتحویکه ا نیوازا میشو یم

 .که موردتوجه استادش قرارگرفته یمثل شاگرد

 :درست کردو گفت یحصار وانیدور ل شیبا دستها سوگند

 ینم یول ل،یکرده راح دایبهت عالقه پ یمعصوم یآقا نکنه–

 .طشیتونه بهت بگه به خاطر شرا

 :روباال دادم وگفتم ابروهام

 .خواد مهربون باشه یآخر رو م یروزها نیا دمیشا–

 :شدو گفت کیبا لبخند به ما نزد سارا

 تنها تنها؟ سوگند–

ورو به سارا  دیرا هم سر کش شییچا یجرعه  نیآخر سوگند

 :گفت

 رم؟یبرات بگ یخور یم–

 ؟یچ لیپس راح ــ

 روزس؟ ــ

 ها چه خبره؟ ییبابا توام که همش روزه ا یا ــ

 :زدم و گفتم یلبخند

 .ستیدر ماه دو سه روز که همش ن ایبه ر تف–

 ؟ید یخودت رو عذاب م هیچه کار ــ

 :و گفتم دمیخند

 :زدم و گفتم یبعد چشمک ست،ین عذاب–

 .داره یلذت محو هی–
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 :راباال برد و رو به آسمان گفت شیدستها

لذت محوها به ما هم اعطا کن، حداقل  نیاز ا ایخدا–

 .گن یم یچ نایا میبفهم

 .خنده ریز میزد ییتا سه

 

خنده بودم که چشمم به آرش افتاد. با دوستش و  درحال

ما، و آرش زل زده بود  ییروبه رو زیبهارنشسته بودند سر م

من به  یچشم ها نیبه هم گره خورد و ا مانیبه من، نگاهها

 .نبودند میمستق یصراط چیه

 .شدم بلند شوم مجبور

 با تعجب گفت کجا؟ سارا

 .رم دفتر آموزش کار دارم بعدشم کالس دارم. فعال یم –

 .برگشتم شیبودم که با صدا دهیبه سالن نرس هنوز

 .خواستم باهاتون صحبت کنم ی... میرحمان خانم–

 .دیو شلوار سف وریآن پل یجذاب تر شده بود تو چقدر

 :و گفت نیزم یرا سر دادرو نگاهش

 کیشاپ نزد یکاف میامروز بعد از دانشگاه بر شهیم اگه–

 ...دانشگاه

تپش تند  ی جهیکه نت یلرزان یرا قطع کردم و با صدا حرفش

 :قلبم بودگفتم

 .برم دیمن کار دارم با نه–

 .میخب پس، لطفا فردا بر ــ

 .دیگفتم نه لطفا اصرار نکن ــ

  :با تعجب نگاهم کردو گفت ــ

 چرا؟–
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 یکار درست یشاپ رفتن با همکالس یچون از نظر من کاف ــ

 .ستین

 .دیجا بگ نیلطفا هم دیدار یحرف اگه

 :انداخت و گفت شیشانیبه پ ینیچ

 هی...یآشنا بشه برا شتریدختر ب هیاگر آدم بخواد با  خب–

 :کم ِمن و ِمن کردوادامه داد

 حرف بزنن؟ دیازدواج، از نظر شما کجا با یبرا–

از حدقه در آمده نگاهش کردم و بعد  یلحظه با چشم ها کی

دانم چطور جمع شد سر زبانم،  یکه نم یبا خجالت و جرات

 گفتم؟

 ... دیاحتماال اون دختر خانواده داره با خب–

 :و گفت دیحرفم پر یتو

 ؟یاز طرف دختر راحت باشه چ الشیاگه اول بخواد خ خب–

 دشیهوا هم تشد یحتما سرما د،یلرز یهول کردم، دستم م ــ

 .کرده بود

 :انداختم و گفتم نییراپا میها چشم

 .کارش رو، به اون بگه لیقصدش رو، دل دیاول با خب–

 شه،یم یریگ جهیحرف زدن ها با دو، سه جلسه نت نیدر ضمن ا 

 ...به یازین

 .حرفم را قطع کرد دوباره

 .خوام باهاتون حرف بزنم یلطفا چند جلسه م پس–

نتوانستم  گریکرد؟(د یاالن از من خواستگار یعنیشدم، ) سرخ

انداختم و به طرف سالن راه  نیی. سرم را پاستمیبا

 .افتادم. اوهم همانجا خشکش زده بود

 .کردم فیسوگند تعر یآرش را برا یبعد حرف ها ساعت

 :تعجب نگاهم کردو گفت با
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 نظرت؟ اونوقت–

 .انداختم نییراپا سرم

 .میخور یجوره به هم نم چیبگم ما ه یچ–

 .راحت بگو یلیخب پس بهش خ ــ

 .امگره شده یکردم و زل زدم به انگشتا سکوت

که  نیقبولش داشتم، با ا یلیبود و من خ یدخترخوب سوگند

را  زیهمه چ دمیکشیبازهم خجالت م یبود، ول امیمیدوست صم

 .میبگو شیبرا

که وادارم کرد  د،یکش ینیناگهان ه یاز سکوت کوتاه بعد

 .هراسون نگاهش کنم

 شد؟ یچ–

 :گفت دیترس مرا د یاندازه گردو شده بود. وقت شیچشمها

 ...!نگو کهلیراح–

 .من فقط سرم را به عالمت مثبت تکان دادم 

 کیجا داد و من چقدر  شیدستا نیمن سرش را ب یگفتن خدا با

 .یدل سرکش نیلحظه احساس حقارت کردم از داشتن همچ

رنگ عوض  د،یحال بدمن را د یسرش را بلند کرد و وقت سوگند

 .کرد

به  دیشا ست،یکه جرم ن یعاشق شنیآدم ها عوض م البته–

اش راجمع کرد و کنه. بعد چهره رییتغ دشمیخاطر تو عقا

 :ادامه داد

آرش از اون  دوارمی. امادیم شیاستثناهم پ ییوقتا هی–

 .دسته باشه

 یزند، وگرنه حرف یحرف ها را م نیدانستم به خاطر من ا یم

 .به معجزه داشت ازیکه زد ن

 .کردم نگاهش
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 رفته؟ افکارش عوض شد؟ ادتینامزد خودت  –

 .دیکش یآه

جورن؟  هیآدم ها  یکردم، بعدشم مگه همه یخب من سادگ –

 یلیباز شد و خ میتازه چشم ها دیاز سرم پر یعاشق یوقت

 .دمشانید یکه اصال قبال نم دمیرا د زهایچ

نکرده بودم  یگفتم چرا من اون موقع توجه یبا خودم م همش

 نیدونم به خاطر سنم بود که ا یرفتارهاش. حاال نم نیبه ا

خواست از اون جنس،  یمحبت م هیدلم  ایهمه کوته فکر بودم 

 نقدریباالسرم نبوده ا یبرادر ایچون پدر  دیگم شا یم یگاه

توام  نمیب یکنم م یبه تو نگاه م یوقت یزود باختم، ول

. حداقل یکن یتر عمل م دهیسنج یلیخ یول یمن رو دار طیشرا

 دم،یکش سترخجالتیب شی. از حرفهایخود دار ،یدیزود وا نم

 چیه یول نم،یلحظه فکر کردم در حال سقوط به قعر زم هی"

 ".وفتادین یاتفاق

سوگند. منم باهاش  ستمین یکن یکه تو فکر م ینجوریمن ا ــ

 .چند بارحرف زدم

مترو  ستگاهیبار از دانشگاه تا ا هیمن بهت نگفتم،  راستش

 یبشم ول نشیخواست سوار ماش یچون م م،یباهم رفت ادهیرو پ

که  میبر ادهیاصرار کرد قبول نکردم، گفت پ یبار هر چ نیا

متوجه تفاوت  شتریومن ب میحرف زد یلی. تو راه خمیحرف بزن

 .هامون شدم

 یخواستم برم نماز خونه واسه نماز، گفت م یبارم م هی

نماز بخونم،  دیگفتم آخه االن با یخواد حرف بزنه، وقت

 .ستینکن خدا محتاج نماز ما ن تیزدوگفت، خودتو اذ یپوزخند

 .کنهیم یو شوخ دهیدست م یچطور یدینامحرمم که د با

من قبول نکردم.  یشاپ ول یکاف میکه ازم خواست بر امروزم

مسائل  یبعض تیالبته به نظرمن حرف زدن بانامحرم بارعا

 .هرکس ازدل خودش بهترخبرداره ینداره، ول یاشکال

 .کرد یزدم سوگند نگاهم م یکه داشتم حرف م یمدت تمام

 :دوگفتیکش یآه
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رو  یبعد آب پاک یبه نظر من دفعه  هینجوریپس اگه ا خوب–

 .متوجه شد دیرو هم بهش بگو شا لتیدستش، دل یرو زیبر

ام از  ندهیخواست همسر آ یدلم م شهیسوگند هم یدون یم ــ

 .از من جلوتر باشه و باعث رشدم بشه ینظر مذهب

 :کردو گفت ییبعدش خنده ا گه،یامتحان توئه د نمیخب ا ــ

 هیکرده، ک بتیهم نص یبه دادت برسه چه امتحان جذاب خدا–

مال من  نمیب یکنم م یکه بتونه ازش بگذره. حاال که فکر م

 رم،یبگ میمن نتونستم با فکر تصم یجذاب نبود ول ادمیز

برات  ادیهم از دستم برب ی. هر کمکیتو بتون دوارمیام

 ..دمیانجام م

هر  یرفتم. برنامه  یم حانهیر شیپ دیکالس با نیآخر بعداز

 میروزها کالسها یروزم بعد از دانشگاهم بود. بعض

 .بودم حانهیروزبار شترازنصفیب شدومنیزودترتمام م

 :آپارتمان را زدم زهرا خانم دررا باز کردو گفت در

 .جان لیبه سالم راح به–

 چطوره؟ بهتر شده؟ حانهیر د؟یسالم زهراخانم خوب ــ

همانطور که از جلو در به طرف رخت چرکها که در آشپزخانه  

 :گفت ینییپا یرفت با صدا یبود م

 .دهیبهتره، خداروشکر، سوپشم بهش دادم فعال خواب ــ

 .رفت یرخت ها را بغل گرفت و به طرف در خروج سبد

 .ادیمن برم، االن آقامون م گهید–

 .کردم به سبد دستش اشاره

 .هست نجایکه ا ییلباسشو–

 یکنم و اتو م یشورم خشک م یراحت ترم باال م ینجوریا ــ

 .ارمیکنم م

 .دستتون درد نکنه ــ

هم خودت بخور هم  یغذارو گازه اگه ناهار نخورد یراست ــ

 .به داداش بده
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 .چشم ــ

سرم  یام را رو یرا عوض کردم و چادر رنگ میلباس ها 

 .انداختم

 کیبا  ینیو داخل س ختمیپلو بود داخل بشقاب ر ایلوب غذا

 .گذاشتم یترش الهیپ کیآب و  وانیل

 ینیس گرمیدستم جمع کردم وبادست د کیرا در  چادرم

 .راگرفتم

 .تقه به در اتاق زدم چند

 .دییبفرما ــ

 .سالم ــ

جواب  یاش بلند شد و با لبخند پهن یصندل یاز رو یسخت به

 .داد

 :بلند شد با خجالت گفتم شیکه به خاطر من از جا نیا از

 .دییبفرما دینکن شرمنده–

 یکرد برا یبا احترام با من برخورد م شهیهم یمعصوم یآقا

 .قائل بودم شیبرا یادیمن هم احترام ز نیهم

بزرگ که  یلیخ ییقهوه ا زیم کیگذاشتم،  زشیم یرا رو ینیس

 شیمختلف، رو یزهایچ یباکل وتریکامپ کیکارش بود.  زیم

 یسر کیو انواع کتاب و  یخطاط لیقرار داشت. مثل وسا

 .کرد یمطالعه م زشیپشت م شهیخط نوشتن. هم یاوراق برا

 یداد. چندصندل یآموزش م ز،یم نیرا هم دور هم شیشاگردها

 .اش گذاشته بود یخطاط یشاگردها یبرا زیهم دور م

بود و پر بوداز کتاب  یاتاق قفسه بند یوارهایاز د یکی

 .ارزشمند اریبس یها

 .شده بود نییتز دسادهیرسفیتور حر کیاتاق هم با  پنجره

 :داخل بشقاب انداخت و گفت یرا به غذا نگاهش

 .میشما هم غذا بکشم با هم غذا بخور یبرا دیکن صبر–

 .حرفش تعجب کردم نیاز ا ــ
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وقت  یغذا نخورده بودم. اگر گاه زیم کیتا حاال با او سر  

ناهار  حانهیبا ر نجایدانشگاه، ا یشد ناهار بخورم تو ینم

  .خوردم یم

 .خورم ینه من نم ــ

 د؟یچرا مگه ناهار خورد ــ

 :پاو آن پا کردم و گفتم نیا یکم

 نه

 ...اگه با من سختتونه پس ــ

 :حرفش را قطع کردم و گفتم ــ

 :نکند گفتم ییا گهیکه فکر د نیا ی...برانه

 .آخه من روزه ام –

 :زدو گفت یدوباره لبخند ــ

 باشه قبول–

 ...شرمنده شدم آخه یلیکه من خ ینجوریا

و  حانهیر شیبرم پ دیمن با د،ینه، نه شما راحت باش ــ

 .آمدم رونیزود از اتاق ب

هنوز خواب بود. آشپزخانه  حانهی. ردمیاتاق کش یتو یسرک

 .نامرتب بود. احتماال زهرا خانم وقت نکرده بود مرتب کند

 .کردن کردم زیبه تم شروع

کردن گاز و جمع و جور کردن کانترآشپزخانه.  زیاز تم بعد

 .اورمیغذا را ب ینیرفتم تا س یمعصوم یبه طرف اتاق آقا

 ینسی امدم–اتاق باز بود، درحال وارد شدن گفتم:  در

 .کرد یم یبودو خطاط نییغذارو ببرم.سرش پا

. چرا زحمت ارمیخواستم ب یدستتون درد نکنه، خودم م ــ

 .دیدیکش

 .ستین یزحمت ــ
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 یکه رو یرا بردارم، چشمم افتاد به شعر ینیشدم س خم

 .نوشته بودو کنار دستش گذاشته بود یکاغذ

 .بود یلحظه مکث کردم، چقدر شعر قشنگ چند

 

       شتافـت اریبس هیباد نیگرچه در دل

 شکافـت یمو یندانست ول یمو کی    

 

         بتافـت ـدیدل من هـزار خورش اندر

 افـتیراه ن یآخر به کمــــــــال ذره ا  

 

 نیداشت ا یبودوچقدر خط خوش یشعر شدم، چقدر پر معن مبهوت

 .یمعصوم یآقا

 به خودم امدم، شیصدا با

 ه؟یشعرش از ک دیدون یم –

 :گفتم یبا دست پاچگ ــ

 نه–

 .ناستیس یازابو عل ــ

 :تعجب گفتم با

 .شاعرم بوده مگه–

 .سرودن یشعر م یو هم به فارس یبله هم به عرب ــ

 :گفتم باحسرت

 یهمه چ نقدرینفر ا هیکه  شهیخوش به حالش، چطور م واقعا–

 .شهیتموم م

 گهیم ییجورا هیتو شعرش  یول دیگ یرو م نیحاال شما ا ــ

 .دمیبه کمال نرس ییذره ا

 .دهیخواسته نرس یبه اونچه که م یعنی
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 :کردم و گفتم ینچ نچ

 ینجوریا یوقت لسوفیف هیبزرگان.  نیتو کار ا مونهیم آدم–

 ...بگه پس

را  ینیحرفم نصفه ماند،  س حانهیر ی هیگر یصدا با

 :برداشتم و گفتم

 .با اجازه من برم –

 .بغلم کن یعنیرا باال آورد،  شیدستها دیتا من را د حانهیر

 یلیکه حالش خوب شده بود خ نیبغلش کردم. از ا محکم

آزار دهنده  یلیشود خ یم ضیخوشحال شدم، واقعا بچه که مر

 .شود یم ریوبهانه گ

 .میکرد یبا هم باز یرا آوردم و کل هاشیباز اسباب

احساس کردم کالفس. لگن حمامش  را پر از آب کردم تا  بعد

 .حمامش کنم

 یو با باز ختمیرا داخل آب ر شیها یاز اسباب باز چندتا

 .کم خوشش امدو آرام گرفتشروع به شستنش کردم. کم

 یکم که بازکم یطور بود اولش استرس دارد ول نیهم شهیهم

 .دیآ یکنم خوشش م یسرگرمش م

سوپ به خوردش  یرا پوشاندم و کم شیاز حمام، لباس ها بعد

 .دادم

آنها را هم خورد  یاست. به سخت شیافتاد ساعت داروها ادمی

 .و پاش کردن ختیوبعد شروع کرد به ر

به  دمیرا جمع کردم، د شیو پاش ها ختیکه ر نیاز ا بعد

 .طرف اتاق پدرش رفت

 یم تا کمرفت میدانشگاه یهم سراغ کتاب هاو جزوه ها من

 .کرد میساعت پدرش صدا میدرس بخوانم. بعداز ن

 یزود برم یلیخ رونیب رمیاتاق تنهاست من م یتو حانهیر–

 .گردم

 .توانست راه برود یکم باعصا مکم یمعصوم یآقا



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

65 Hiltun.ir 

 .رفت ینم رونیمعموال از خانه ب یول

 :تعجب گفتم با

تا براتون انجام  دیبه من بگ دیدار یکار ای یدیخر اگه–

 .بدم

 :زدوگفت یلبخند

کم عادت کنم. کم دی.باالخره باامیزود م که،یکار کوچ هی–

  .کنه یم تیاذ یچپم کم ی. فقط پادخوبمینگران نباش

 دمیکه شدم د یمعصوم یاز رفتنش، داخل اتاق آقا بعد

 دم،یرس یم ریچندتا کتاب رااز قفسه درآورده اگر د حانهیر

 .کتاب ها رو خوانده بود یفاتحه 

را دستش  حانهیر ریش شهیاز جمع و جور کردن اتاق،ش بعد

 .تختش خواباندمش یدادم و رو

خسته بودم در  یلیکه خوابش برد، من هم که خ دینکش یطول

 .دمیرا بستم چادرم راکنارم گذاشتم و دراز کش

اذان از خواب  یبودم که با صدا دهیدانم چقدر خواب ینم

 .شدم داریب

رفتم. چند تقه به در  یخواندم وبه خانه م ینماز م دیبا

 .آمد یمعصوم یآقا یخوردو صدا

 .دیافطار کن دیاریب فیخانم تشر لیراح–

 .نبود یرا سرم انداختم و در رو باز کردم،  ول چادرم

که کنار  یناهار خور زیم یرا که چرخاندم چشمم بر رو سرم

 .آشپز خانه قرار داشت ثابت ماند

شده بود. نان تازه،  دهیچ ییافطار شاهانه ا ز،یم یرو

 ...شله زرد،عسل، مربا، کره ا،یخرما، زولب ،یسبز

 درست کرده بود؟ یزرد راچه کس شله

باال،  نیبا آست یبهداشت سیاز سرو یمعصوم یامدن آقا با

 .وضو گرفته دمیفهم

 :گفت دیتعجب من را د یوقت
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کم  هیخستتون کرده، رنگتون  یلیخ حانهیدونم امروز ر یم–

 .دیبعد نماز بخون دیاول افطار کن دیخواه یم ده،یپر

 :گفتم زیتوجه به حرفش وبا اشاره به م یب

 شماست؟ کار–

 .کرد دییبا اشاره سر تا ــ

 .باشم کیتو ثواب روزتون شر خواستم–

.شعله زرد رو از دیخودتون رو زحمت انداخت یلیممنون، خ ــ

 ...کجا

 .را قطع کرد حرفم

 یدادم که اگه م امیبه خواهرم پ د،ییروزه ا دیگفت یوقت–

 .کوچولو درست کنه هیتونه 

 .دستتون درد نکنه د،یشرمنده ام کرد یلیخ یوا ــ

 .ستین یزیشما که چ یدر برابر محبت ها هیچه حرف نیا ــ

بوده رفتم وضو گرفتم و نمازم را  فمیگفتن من وظ با

دوست داشتم بعد از نماز  یضعف داشتم ول یخواندم. کم

 .افطار کنم

 .فکر کردم کاش خودش هم بود نینشستم به ا زیسر م یوقت

آمد  ی. اصال اگر مدیایخودش هم ب میبگو دمیکش یم خجالت

 .شدم یمعذب م

 .امدم رونیاز افکارم ب شیصدا با

 ؟ییچا ای دیکن یافطارتونو باآب جوش باز م ــ

 .زمیر یخودم م دیشما زحمت نکش ــ

 .سماور گرفت ریش یتوجه به حرفم فنجون را جلو یب 

 درسته؟ دیخور نبود یکنم چا فکر

 .خورم یبله.به خاطر ضررش نم ــ

 .راکناردستم گذاشت فنجان
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 مادرتون؟ یبه خاطر سفارش ها ای دیبخور دیندار دوست–

مادرم از ضرر هاش گفته  یاز وقت یخوردم.ول یخب قبال م ــ

 .کنم نخورم یم یسع گهید

 ای نیاگه داخلش هل و دارچ میریم یکه مهمون یگاه البته

رو  ییطبع سرد چا نایخورم. چون ا یباشن م ختهیگالب ر

 .کنند یمعتدل م

 یصندل ینشست رو یرا باال داد و همانطور که م شیابروها

  :گفت

  !یهمت چه–

 .ستیسخت ن ادیز  گهیداشته باشه د یادم اگاه یوقت ــ

 :گفت دیکش یخودش و من شله زرد م یکه برا همانطور

 .هیراحت طلب ست،ین یاز نظر من موضوع آگاه یول– 

 یهمت و اراده ندارند برا یدارند ول یآدم ها اگاه شتریب

 .ترکش

بده،  دانجامیبه گردنش هست با یفیتکل هیدونه  یم یکی مثال

 .دهیانجام نم یبه خاطره تنبل یول

 کجاست؟ یراحت طلب نیا ی شهی.خب ردیگ یبله درست م ــ

 هیو خانواده، اکتساب تیگرده به ترب یبر م شتریب ــ

 ...گهید

شله زرد خوردم، چقدر  یاز خوردن چند جرعه آب جوش، کم بعد

 .خوشمزه بود

 .هیواقعا دست پخت زهرا خانم عال ــ

 .زد لبخند

 .خدارو شکر که خوشتون امد –

 دمیکه د زبودمیاز خوردن افطار، شروع به جمع کردن م بعد

گرفته بود خودش  ادیها  یشد. تازگ داریاز خواب ب حانهیر

 .آمد یم نییاز تختش پا



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

68 Hiltun.ir 

کوچک با عسل در دهانش  یو چند لقمه  دمشیکردم و بوس بغلش

 .گذاشتم

 :از تموم شدن کارم گفتم بعد

زحمت  یلیواقعا ممنونم خ یبرم.بابت افطار دیبا گهید من–

 .دیافتاد

 ***آرش

 

 .اعصاب خرد بعداز دانشگاه به طرف شرکت رفتم با

دادم، دونه  یانجام م دیبا یکار نداشتم ول یحوصله  اصال

زنگ  یدر حال گود بردار یساختمانها یدونه به سازنده ها

گرفتم.خوشبختانه چند تا از آنهاهنوز  یزدم و سفارش م یم

قبول کردند که با شرکت  نیهم یبودند برا دهینخر لگردیم

را  لیحزهر برخورد را یخوشحال نیما قرار داد ببندند. وا

 .کمتر کرد

بعد که  یکند، ول یم تمیاذ یلیخ شیوقت ها برخوردها یگاه

زد  یراحت حرف م یلیخ یاگه با هر پسر نمیب یکنم م یفکر م

 گذاشت که حرف بزند، یو قرار م

 ...وبکر یافتنیشد، آنقدر دست ن ینم لیراح که

تنگ  شیهوا دلم برا یبر لبم امد و ب یفکر لبخند نیا با

 شینفسها یشد زنگ بزنم وحداقل فقط صدا یشد، کاش م

برخوردآن  ادی یوقت یرا دستم گرفتم، ول یرابشنوم. گوش

 .شدم مانیروزش افتادم پش

 یکه م امیپ کیداد.با خودم گفتم حداقل  یاجازه نم غرورم

 .هم ندارد، بهانه هم دستش نداده ام یتوانم بدهم مشکل

 .سمیفکر کردم که چه بنو یکل

 :نوشتم

 .خانم،آرشم. فکرتونم لیسالم،راح–

 .فرستادم

 .اش شدم و منتظر ماندم رهیوخ زگذاشتمیم یرا رو یگوش
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ام انداختم  یبه گوش یرفتم خانه، باز نگاه یم دیبا گرید

 .نبود یخبر

 .را برداشتم و به طرف خانه راه افتادم یگوش وسانهیٲم

گرفتم، بعد  یشام چندتا نان م یبرا دیسفارش مامان با به

ام انداختم، باخودم  یبه گوش ینان دوباره نگاه دیاز خر

 .دمیرا نشن امیپ یجواب داده من صدا دیکردم شا یفکرم

گذاشتم و پشت فرمان نشستم  نیعقب ماش یصندل یها رارو نان

شاگرد.کالفه بودم که چرا  یصندل یرا پرت کردم رو یو گوش

زد، کاش هر  یداد و تشر م یجواب نداده.کاش حداقل  فحش م

 .تفاوت نبود یب یگفت ول یم یزیچ

پخش  یگاز گذاشتم و راه افتادم، دستم رفت رو یرا رو میپا

بده و  امیشدم چون ممکن بود پ مانیپش یتا روشنش کنم ول

 .را نشنوم شیمن صدا

 میام پا یگوش امیپ یکردم که با صدا یم یسرعت رانندگ با

 یها نیماش ،یزدم به سمت گوش رجهیترمز گذاشتم و ش یرا رو

ممتدو کرکننده از کنارم گذشتند و من  یپشت سرم با بوق ها

 دنیام بود.با د ینکردم تمام حواسم به گوش یاصال توجه

محو  بودکه به لبم نشسته  یکه فرستاده بود لبخند یجواب

 .شد

 .دیند امیسالم،لطفا پ ــ

 نوشتم. چرا؟ زود

  :زود جواب داد اوهم

 .نداره یلیدل چون–

 .میکه هست یــ همکالس 

 امیبه من پ تونندیمن م یها یهمکالس یهمه  یعنی ــ

 یهمکالس ونیاز آقا یلیام باخ گهیبدن؟درضمن من ترم د

بودم،  یها هم کالس یلیقبل هم با خ یخواهم شد و ترم ها

 بده؟ امیبهم پ مهیچون همکالس دیاز راه رس یهر کس دیبا

 .که فرستاده بود را بارها خواندم یامیپ
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داد حرفش را  یاحساساتم اجازه نم یگفت، ول یدرست م خب

 .قبول کنم

 :به من برخورد و جواب دادم یکم حرفش

 .ندارم یبد تیمن ن یول–

هم داشته  تیحرف رو بزنه، و واقع نیا یــ خب ممکنه هر کس 

 .گهیکار اشتباه، اشتباهه د یباشه.ول

 .ازدواج تمیمن ن یــ ول 

 .هر چه منتظر شدم جواب نداد ام،یپ نیاز فرستادن ا بعد

 یاز دوست ها یکیرا روشن کردم وبه خانه رفتم،  نیماش

 .مادرم هم مهمان ما بود

من دستش را دراز کرد و سالم داد، باهم دست  دنید با

احتماال  لیفکر کردم که از نظر راح نیآن لحظه به ا م،یداد

 .هم از آن کار اشتباهاست نیا

که از دانشگاه تا  یافتادم، روز لیحرف آن روزراح ادی

 .میرفت ادهیمترو باهم پ ستگاهیا

 : گفت

فرق داره، منم  یلیبا هم خ دمونیآرش من و شما عقا آقا–

  :گفتم

 :من محترمه، باتعجب گفت یشما برا دیعقا–

 یآدم ها، رفتارشون، پوشش اون ها، حت یزندگ یرو دیعقا –

  .داره ریغذا خوردنشون و حرف زدنشون تاث

 .طوره نیانگار هم واقعا

 :خانم دستش را جلو صورتم تکان دادو گفت نیریش

 پسرم؟ ییکجا –

 :زدم و گفتم یلبخند

 .نجامیهم–
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 :نان ها را ازدستم گرفت و گفت مامان

 .ارمیب وهیبرات م نیبش –

.شام حاضر شد دیاتاقم شما راحت باش رمیــ نه مامان م 

 ...صدام

مبل کنار خودش  یرو دیخانم دستم رو گرفت و کش نیریش

 :نشوندونذاشت حرفم رو تموم کنم وگفت

 نمی.بگو ببیخواد بر ی. نمیتوام مثل پسرم م،یراحت ما–

 کارو دانشگاه چه خبر؟

خانم ازنظرم  نیریوشلوارجذب ش شرتیکه نشستم. ت کنارش

طرز حرف زدنش... وچقدر  یطورحرکاتش و حت نیگذشت، هم

 .دارد ریآدم ها تاث یاعتقادات رو

به خصوص  دنشان،یطرز حرف زدن آدم ها وطرز لباس پوش قبال

حاال انگاربه  ینداشت، ول یتیاهم میاطرافم برا یخانم ها

 .کند یبرنامه داده باشم خودش ناخوداگاه کنکاش م هیذهنم 

زد از مسافرت چند روزه اش به  یحرف م زیر کیخانم  نیریش

سوار شدند و چقدر  یکه جت اسک نیا ش،یبا دوست ها هیترک

توانستند  یو راحت م هیبهشان خوش گذشته.چقدر آنجا آزاد

 .خواهد لباس بپوشند یهر جور دلشان م

اصال مهلت حرف  د،یحاال خوب است از کارو دانشگاه من پرس"

 ".دهدیزدن به من نم

 یتکان م دییهم مدام با لبخند سرش را به عالمت تا مامان

مامان  یکرد یم یمخافت هی ،ینظر هیبابا حداقل  یداد."ا

 ".که مجبورم خودم وارد عمل بشوم نیجان. مثل ا

خانم با تعجب  نیریبلند شدم، ش میکردم و از جا یپوف

 :من انداخت و گفت یبه سرتاپا ینگاه

 ؟یریم کجا–

 .امیم ــ

و شروع کردم به  ختمیخودم آب ر یآب برا خچالی زیآب ر از

 .خوردن

 :را از من گرفت و رو به مامان گفت نگاهش
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  ،یگلوش خشک شد.راست نیمن حرف زدم ا –

 .گذره یخوش م ا،یبعد توهم با ما ب یجون، دفعه  روشنک

 :انداختم و گفتم میبه ابروها ییا گره

 .ادیجاها نم نجوریخانم، مامان من ا نیریش نه–

 جور؟ ؟کدومیچ یعنیــ وا؟؟ 

 .ــ کال گفتم 

 :نازک کردو گفت یپشت چشم مامان

 .جور مسافرت ها رو ندارم نیحاال، اصال من پول ا خوبه–

کانتر آشپزخانه  یرارو وانی.لستیموضوع اصال پول ن یــ ول 

 .گذاشتم و به طرف اتاقم رفتم

 :گفت یم نیریکه مامان به ش دمیاز سالن رد شدم شن یوقت

جلو پسر  ،یکن یم فیتعر ازویتا پ ریس یتوام نشست حاال–

 .جوون

ام را به شارژ  یرا عوض کردم و خواستم گوش میها لباس

بازش کردم،  یمعطل یامده، ب امیپ لیاز راح دمیبزنم که د

 :نوشته بود

 .دارد یآداب یزیچ هر–

با تصور عکس  یول امده،یکش امد، پس بدش هم ن میلبها

 .العمل خانواده ام لبخندم محو شد

 شیفکر کنم کال دوست ندیرا بب لیخانم اگه راح نیریش نیهم

 .را با مامان کات کند

 یم شدیمن م ی ندهیخودم هم هر وقت حرف از همسر آ مادر

 :گفت

شغل  هیداشته باشه و هیعال التیخواد عروسم تحص یم دلم–

 مییبایمهم نبود. البته ز شیمسائل برا ی هیخوب. اصال بق

را  نهیگز نیا میادیز لیمهم بود که خداروشکرراح شیبرا

 .هم که مشغولش است التیدارد. تحص
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 یمدل نیا یجار هیشود  یم یاوه، مژگان رابگو، چه حال اوه

 .کند دایپ

 .امدم رونیمامان از افکارم ب یصدا با

 .زدیم میشام صدا یبرا

 :فرستادم امیپ لیراح یام را برداشتم و برا یگوش

 میبا هم صحبت کن گریجلسه د کیحداقل  دیخب اگر اجازه بد –

 .میرو بزار یو قرارو خواستگار

 ی وارهیکردم قلبم خودش را محکم به د یم پیداشتم تا یوقت

 .داشتم جانیه یلیخ د،یکوب یام م نهیس یقفسه 

 یدستگاه ارتباط نیتوانستم چشم از ا ی. نممنتظرنشستم

کرده  دایپ میرا برا یحکم زندگ گریکوچک بردارم، که حاال د

 .بود

 یموضوع راچطور با مامان مطرح کنم. صدا نیحاال ا اصال

 .مامان دوباره بلند شد

 نیریرا هم کنار بشقابم گذاشتم. ش ینشستم و گوش زیسر م 

 :ام انداخت و گفت یبه گوش یدار یخانم نگاه معن

 .شلوغه ها انگار سرت–

 :که اخم داشتم گفتم همانطور

 .دیبابا خواستم مزاحم شما نباشم که راحت باش نه–

 :راباال داد وگفت شیابروها

 .میکه ما راحت باش یداد ریشده امروز گ یچ حاال–

اخمات  میبر ینم ییخب بابا مامانت رو با خودمون جا یلیخ

 .رو باز کن

 :زدم و گفتم یزورک لبخند

خب، به نظر بچه هاش  یدست خودشه، ول ارشیمن اخت مامان–

 .زارهیهم احترام م

 :کردو رو به مامانم گفت ینچ نچ
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 .رو از پشت بسته لیدست چرچ ،ینیب یرو م استیس–

 :کردو گفت یبلند یخنده  مامانم

 .دیبر یباباش رفته اونم با پنبه سر م به–

 ".ما یبابا امرزیکردن خداب الهیبود فیتعر نیاالن ا"

 :گفت دویکش یخانم آه نیریش

 .مدارن استیجماعت همه س مرد–

 :زدم و گفتم یخند زهر

 .برخورد کرد استیبا س دیخانم ها با با–

 :کردو گفت میحواله باز یمشت

 منظور؟–

 یجواب سالمم را م گهیبود عمرا د نجایا لیاالن راحاگه "

 ".داد

 میبازو یمشتش رو یخانم و جا نیریش نیرا ب نگاهم

 :چرخواندم و گفتم

 .منظور یب–

 :و گفت دیخجالت کش یاز نگاهم کم انگار

 .راینگ افهیواسه من ق نقدریا یپسرم یجا تو

 :دلم گفتم تو

 .کرد یبود قشنگ روشنت م نجایا لیاالن راح کاش–

 .خانم نیریاز رفتن ش بعد

خسته بودم  یلیخ دم،یتختم دراز کش یاتاقم رفتم و رو به

 .گذاشت بخوابم یانتظار نم یول

 .نبود اممیاز جواب پ یخبر یول یخشک شد به گوش چشمم

 .پهلو و آن پهلو شدم تا باالخره خوابم برد نیا آنقدر
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 *لیراح*

 

زده شدم ضربان قلبم باال  جانیرا خواندم، ه امشیپ یوقت

 .رفت

 ".گرفته است یچه قدر جد نیحاال ا"

 .میچه بگو یخواستگار میایخواهم ب یدمیاگر بگو یوا

 .کار کنم یدچیدانستم با یهم نم خودم

 یما به درد هم نم سمیبنو شیرا برداشتم تا برا یگوش

خواست از  ینتوانستم، من عاشقش بودم و دلم نم یول م،یخور

 میبرا کلشیو ه پیگرم، ت یصدا را،یدستش بدهم. آن نگاه گ

 .و کشش داشت که دل از دست داده بودم تیآنقدر جذاب

به غذا کم شده  میروزها دلم سرگردان بود. اشتها نیا

 یتابیب نیا ی. فقط مادرم متوجه دمیطلب یرا م ییبودوتنها

 .دمیفهم یم شیرا از نگاهها نیمن شده بود. ا

 .را بغل کرده بودم میتخت نشسته بودم و زانوها یرو

 :دیبرق گذاشت و پرس دیکل یوارد اتاق شدو دستش را رو اسرا

 کنم؟ خاموش–

 .میو اسرا اتاق مشترک داشت من

 مامان کجاست؟ دمیپرس

 .اتاقش یفکر کنم رفت تو ــ

 .مامان شیپ رمیبخواب من م ریخاموش کن بگ ــ

توانست آرامم کند و  یزدم، فقط او م یبا مادر حرف م دیبا

 .نشانم دهد  یراه

 .تقه به در زدم و داخل رفتم چند

که  یزیکه دستش بود و چ ییدفترچه ا یسرش را از رو مادرم

  :نوشت بلند کردو گفت یم

 ؟یداشت یکار–

  :به خودم گرفتم و گفتم یمظلوم ی افهیق
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 .ینیشب نش امدم–

 :زدوگفت یلبخند

 .تو دخترم ایب–

  :اتاقش گذاشت وگفت یگوشه  یکتابخانه یرا بست و رو دفترش

 .بخوره ارمیب یزیچ هیواسه مهمونم  برم–

 :گفتم یهم به شوخ من

 .مینیخودتون رو بب میامد دینکش زحمت–

رفت ومن با نگاهم رفتنش را تا دم در  رونیبا خنده ب مادر

بود که خودش  دهیتاپ و شلوار ست پوش هیکردم.  یهمراه

 .استاد بود یبافته بود.واقعا دربافتن

داد با دستمز باال.  یانجام م یهم بافتن گرانید یبرا یگاه

 .رمیگ یگذاشته ام رام شانیکه پا یگفت پول وقت یم

غم  دیپوش یآنقدر مرتب لباس م یبود. وقت پیخوش ت شهیهم

 .گرفت کاش بابا بود یدلم را م

داختم. اجازه نداشتم بخوانمش، کمد ان یبه دفتر رو ینگاه

از  نیواسه هم دش،یگفت بعد از مرگم بخوان یم شهیمادر هم

 .آمد یآن دفتر خوشم نم

گفت از  ینوشت، خودش م یم ییزایدفتر چ نیدر ا یمادرگاه

 یم میها و غم ها یها، از شاد ییها، از تنها یدل گرفتگ

 .سمینو

 .ساده بود یلیبر عکس اتاق من و اسرا،  خ اتاقش

کرده بودو  زانیاز پنجره آو دیسف یبا گل ها ییمویپرده ل 

 ییشو یپوشاند.که البته االن قال یکه کل اتاق را م یفرش

 .بودوکف اتاق موکت بود

 .تخت نداشت خودش دوست نداشت بخرد 

 .راحتم نیزم یگفت رو یم 

با  شیکناردستم بود افتاد، رو نیزم یکه رو یبه کتاب چشمم

 "رنگ قرمز نوشته بود، "عطش
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 :زدم، نوشته بود ورق

 "عشق همه بهانه از تو یا"

 .جالب شد برام

 :نوشته بود نشییپا خط

 :گفته اند مانیبرا یاله..."

با مردم و  ایکه تو را شناختند تنها جسمشان در دن آنان

ازتو  ییدر نزد توحاضر است و اگر لحظه ا شهیقلبشان هم

در قالب جسم تاب  دارتیچشم بربندند روحشان از شوق د

 ".اوردین

 یشد، حالم دگرگون شد، نم خیبدنم س یخواندنش موها با

دانم چه شد، احساس کردم دوباره از خدا فاصله گرفته ام و 

 .تلنگر بود کی نیا

 یدست شیپ کی یپسته و بادام که تو ییا الهیبا پ مادر

 .گذاشته بود امد

 :دمیرا بستم و پرس کتاب

 د؟یدیکتابو تازه خر –

خوام دوباره  یبارم خوندمش،  االن م هیوقته،  یلینه، خ ــ

 .بخونمش

 .بودمش تو کتابخونه دهیآخه ند ــ

 .تو اول بخونش یخوا یداخل کشو بود.حاال اگه م ــ

 .خونمش یاگه وقت کردم م– 

 .پرسش گرانه مادر وادارم کرد که حرف بزنم نگاه

 :مقدمه گفتم یب

رو  یقرار خواستگار میگه فردا با هم حرف بزن یم ــ

 .میبزار

 :با تعجب گفت مادر

 ؟یخواستگار ادیب یبگ یخوا یم –
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 ه؟یکار کنم، نظر شما چ یچ  دونمینم ــ

 یریگ میتصم یکه تو در موردش گفت ییزایخب، با اون چ ــ

 ه؟یسخته. نظر خودت چ

  :خجالت گفتم با

تنها وجهه مشترکمون...  م،یاز هم فاصله دار یلیخ ما–

 نییدوست داشتن است، سرم را پا مینتوانستم بگو

 :انداختم.مادر به کمکم امد و گفت

دورش بگذره، اگه  یوقت یقشنگه، ول ه،یخوب زیچ یلیعشق خ– 

نفرت، اونوقت  شهیم ،ینباش دهیهم عق ،یباهاش هم فکر نباش

 .بهم یزیریم ادیب یاسم عشق و عاشق گهید

لب  ریهمانطور ز  دمیکش یبود خجالت م نییهنوز پا سرم

 :گفتم

 عوض بشه؟ یکی ممکنه–

براش  زهایچ نیکه خودش بخوادو ا یآره ممکنه به شرط ــ

 .دغدغه باشه

 :ادامه داد دویکش یآه بعد

روزه  دونهیم یکیمثال بزنم، مثال  هیدخترم، بزار  نیبب–

اون  دیشا کنه،یم یتنبل یبهش اعتقاد داره ول رهیبگ دیبا

به  یکه کال اعتقاد یکی یروز سرش به سنگ بخوره، ول هی

 رییکنه، اگرم تغ رییاحتمالش کمه که تغ یلیروزه نداره خ

هم  یلیخرسه به مرحله اون آدم تنبله، البته  یکنه تازه م

رو به اون رو شده.  نیکال از ا یکیاتفاق افتاده که 

 .استثنا هم هست

 ؟یاحتماالت بنا کن یرو برمبنا تیزندگ یخوا یتو م یعنی

بدهم قلبم  یکه بخواهم به آرش جواب منف نیلحظه از ا کی

خودم را کنترل کردم  یرا گرفت. ول میفشرده شد و بغض گلو

 .و قورتش دادم

انداخت و خودش را با پوست کندن پسته  نییسرش راپا مامان

 :ها و بادام ها مشغول کرد و گفت
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فکرش روهم  زهارویچ یلیخ دیشا یاالن جوون تو لم،یراح–

واسه  یفردا پس فردا که بچه دار شد نیبب ،یبکن ینتون

 یکه واسه هر زن یدار بانیبه پشت ازیبچه ها ن تیترب

 .شوهرشه

 یداشته باش ادیخواد بچه ز یدلت م یگفتینم شهیهم مگه

 یدلت م یگفت یمسجد رفتن باشه، مگه نم حاتشونیهمشونم تفر

بودن جز  نیبشن که نوکر امام حس تیترب یخواد جور

 آرزوهاشون باشه؟

باالتر از من باشه که  یاز نظر مذهب دیهمسرم با یگفت یم

 .منم بکشه باال، تا درجا نزنم

 فرق کرده؟ ای نهیهنوزم نظرت ا نمیخوام بب یم

 :تکان دادم و او ادامه داد دییرا به عالمت تا سرم

 دیخواد با یداره، گذشت م نهیتو هز یخواسته ها نیا خب–

 .یبگذر

 نیو ا تشیمهربان آرش از نظرم گذشت، جذاب یلحظه چهره  کی

 شیو حواسش پ زندیبا من حرف م اطیبا احت  شهیکه چقدرهم

کردم احساساتم را بروز  یمدت سع نیمن است ومن چقدر تو ا

 .ندهم

 به لیفراموشش کنم، بغضم را تبد دیبا دیکه شا نیا فکر

 .کرد یاشک یقطره

 .نتوانستم پسش بزنم گرید نباریا

چندتا پسته و بادام را که مغز کرده بودرا مقابل  مادر

 :صورتم گرفت و گفت

 .انگشتش افتاد یو رو دیبخور، هم زمان اشک من چک –

  :کرد و گفت یصورتش راگرفت مغزها را دربشقاب خال غم

 ؟یشد ریدر گ نقدریا یعنی–

بودم.  یبودنم خسته بودم. از دست  دلم شاک فیضع نیا از

. کاش میازدست دل داشت تیشکا یهم برا یکاش دادگاه

دفنش  ییجا یمدت کوتاه یشدبرایکرد. کاش م شیشدزندانیم
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 یمدت یباخوردنش برا شدکهیاختراع م ییکرد. اصالکاش دارو

 .شناخت یرانم یشدوکسیومنگ م جیدلم گ

آرام  یلیکه خ دینکش یطول یسکوت کرد، ول یمدت یبرا مادر

 :گفت

 .لیراح ــ

 .کردم نگاهش

 رندهیگ میکار درست کدومه، تصم گمیمن فقط بهت م ــ

 یم تتیمن حما یکن یخودته. تو هر انتخاب یزندگ ،یخودت

 .کنم

  :قلبش گذاشتم  و گفتم یشدم سرم رارو کشینزد

 .برام دعا کن مامان یلیخ–

موهام  یرا ال گرشیدستش را دور کمرم حلقه کردو دست د کی

 :نشاند وگفت شانیرو یبردو بوسه ا

 .توکلت به خدا باشه زم،یعز حتما–

ام  یالکرس هیآ شهیو مثل هم دمیَتختم دراز کش یرو

 مین ام،یگوش امیپ یرا بستم. باصدا میراخواندم و چشم ها

 .شدم و نگاهش کردم زیخ

 :خاله ام بود.نوشته بود دختر

 .دلم برات تنگ شده شتیپ امیفردا م –

 :هم نوشتم من

 .کم کمک کن تا من برسم هیبه مامان  ایب زودتر–

 مگه چه خبره؟ ــ

 .امیاتاق رو شروع کن تا من ب ایب ه،یخونه تکون یچیه ــ

 دنبالت؟ امیب یخوا ی.میلیباشه راح_

 .کار در نرو ریاز ز ،یایخواد ب یجان نم دهیسع ــ

 میکن یم زیدنبالت بعد با هم تم امیکن.م یخوب اویب ــ

 .دهیبا تو جهنمم برم حال م گه،ید
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زنگ بزن بهم،  یمعصوم یآقا یدم خونه یدیباشه پس رس ــ

 ...نییپا امیب

 .ریشب بخ باشه،–

 ستگاهیکالس دانشگاه من و سارا به طرف ا نیاز آخر بعد

 .میمترو راه افتاد

 :سرش را به اطراف چرخاندو گفت سارا

 .رسوندا یم ستگاهیآرش بودو مارو تا ا کاش–

 .تعجب نگاهش کردم با

 رسونتت؟یم شهیمگه هم –

 .نهیب یم ریکه تو مس ینه، گاه ــ

سارا را  دیمثل خوره به جانم افتاد. چرا آرش با حسادت

 .کند نشیسوارماش

 .امدم رونیسارا از فکرب یصدا با

 .کنهیبابا، آرش داره صدامون م ییکجا–

 ی. پشت فرمان نشسته بودوبا بوقهادمیآرش راد برگشتم،

 .میکردکه سوارشو یممتد اشاره م

 :سارا گفتم به

 .رمیبرو سوار شو، من خودم م تو–

 گهیتو و آرش که د گهید میبر ای. برمیخودم م یچ یعنی ــ

 ...که دیحرف ها رو با هم ندار نیا

 :گرد شده نگاهش کردم و گفتم یحرف، با چشم ها نیا دنیباشن

 ؟یچ یعنی–

 :ِمن وِمن، کردو گفت یکم

 .گهید یباهاش راحت نهیا منظورم–
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 یکه حرف نیخودم را کنترل کردم وبدون ا یشدم، ول یعصبان

به طرف  یبزنم، راهم را ادامه دادم. سارا هم بدون معطل

 .آرش رفت نیماش

به  نیهم یکنجکاو شدم. برا امد،ین نیحرکت ماش یصدا

سرم را به  ابانیخواهم بروم آن سمت خ یکه م نیا یبهانه

 .آرش چرخاندم نیطرف ماش

جلو نشسته  یدر حال حرف زدن با سارا بود. سارا صندل آرش

خودش را  عیترم کرد و بغض سر یموضوع عصب نیبود، وا

 .چسباند میباسرعت نور به گلو

 .ستگاهیکردم طرف ا پاتند

 .دمیآرش را شن یبودم که صدا ستگاهیا کیزدن

 .یرحمان خانم–

. سارا هم دلخور ستادهیا نشیبا فاصله از ماش دمید برگشتم

توجه  یشدم و ب یسارا دوباره عصب دنیکرد. با د ینگاهم م

 .رفتم نییمترو با سرعت پا یبه آرش برگشتم و از پله ها

ام بلند شد، آرش بود.جواب  یگوش یکه صدا دینکش قهیدق به

 .دادم

 ...مگه قرار نبود ؟یریکجا م لیراح ــ

اسم کوچکم از  دنینگذاشتم حرفش را تمام کند، شن گرید

داد بزنم  دیگذاشت، که االن با یدهنش من را سر دو راه

در کنترلش  یکه سع ییبا صدا انه،یشدنش  یخودمان نیبابت ا

 :داشتم گفتم

را  ی. گوشگهیوقت د هیآرش من االن کار دارم انشاهللا  آقا–

 .قطع کردم

دست از سرم  الیفکرو خ یمعصوم یآقا یخانه ریمس تمام

داشت، آنقدر بغضم را قورت داده بودم که احساس درد  یبرنم

 .داشتم میدر گلو

روز  نیحس حسادته که من را به ا نیخودم گفتم: ا با

 شتریکردم کاش خودم را ب یانداخته. مدام باخودم فکر م

  .کردم یتر برخورد م یکردم و عاد یکنترل م

 .دمیرا شن شیبودم سر کوچه که دوباره صدا دهیرس گرید
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 کرد؟ یم کاریچ نجایشدم، او ا شوکه

 .شدو سالم کرد کینزد 

 :دمیتفاوت به سالمش پرس یب

 ...کاریچ نجایشما ا –

 .حرفم راتمام کنم نگذاشت

 م؟یحرف بزن دیشده؟ چرا نموند یزیچ–

 .گفتم که کار دارم ــ

 ...یول د،یسارا بهم گفت که از حرفش ناراحت شد ــ

 .دمیگه، من بهش حق م یاون حق داره، خب راست م ــ

 .سکوت کرد ییانداخت و لحظه ا نییرا پا سرش

بلوزبافت  کیاز فرصت استفاده کردم و براندازش کردم،  منم

 .برازنده اش بود یلیبود که خ دهیپوش دیو سف یتوس

 .سرش را باال آورد و نگاهم را شکار کرد 

 رانیوو یشد، نگاهش همانطورناگهان یلحظه دردلم سونام کی

 .گربود

دنبالتون حرف  امیم شه؟یچند کارتون تموم م دساعتیبگ ــ

 .میبزن

 دنبالم، ادیخالم قراره ب دختر–

 ...یپس ک خب–

 :گفتم یفور نیهم یخواستم زودتر برود برا یم

درست  نجایا ستادنمونی. اگمیم دم،یم امیبهتون پ خودم–

 .ستین

 :وگفت یمعصوم یآقا یاشاره کرد به خانه  یعصب یکم

 خونه بودن درسته؟ یتو بهیمرد غر هیبا  –

 نداره؟ یاشکال گرانینظر شما و د از
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 :گفتم بااخم

 .دادم حیکاردنم رو براتون توض نجایا لیکه قبال دل من–

رانداشتم، اصال  یبرخورد نیانتظار همچ دیلرز یم میصدا

 .دادم آنقدر بامن راحت باشد یاز اول اجازه م دینبا

 .شده بود یخودمان یادیجاهم ز نیهم تا

 .دمیرا شن شیانداختم و راه افتادم. صدا نییرا پا سرم

 .هستم امتونیپ منتظر–

 .دستش دلخور بودم جوابش را ندادم از

 

را  شیرا بغل کرد وبعد دست ها میپاها حانهیدر بازشد ر تا

 .به طرف باال دراز کرد

بامزه  باویواقعا ز دمش،یبغلش کردم و چند بار بوس یفور

 .دوسش داشتم یلیبود و من خ

کنار کانتر آشپز خانه لباس  نهیدست به س یمعصوم یآقا

به من  یینشسته بود و با نگاه پدرانه ا یصندل یرو دهیپوش

 .زد یلبخندم حانهیور

به خودش  یرا آب وجاروکرده بودو حساب شییخرما یموها

 .ستادیبود. کنارم ا دهیرس

 بخرم؟ رونیالزمه از ب یزیچ رون،یب رمیدارم م یکار هی–

بغل پدرش کرد. آخرهم  زانیخودش را از بغلم آو حانهیر

وشروع به نوازشش کرد.  دشیموفق شد و پدرش درآغوش کش

 یخواست مثل آقا یصحنه بغضم گرفت. دلم پدر نیا دنیباد

ستبر، که سرم  ینهیچهارشانه باس ،یگرو قو تیحما یمعصوم

 .میبگو شیبرا میاش بگذارم واز دردها نهیس یرارو

 .نگاهم کرد یسوال یمعصوم یآقا

 :راخوردم وگفتم بغضم
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 دیصبرکن سم،ینو یبراتون م دیبخر دیکه با ییزهایچ االن–

 ییمخصوص مواد غذا نتیبه آشپزخونه بندازم. کاب ینگاه هی

 .را نوشتم و دستش دادم ستیانداختم و ل یرا نگاه خچالیو 

 

رفتن او لباس عوض کردم و شروع کردم به مرتب کردن  بعداز

را  رشیکردم و ش یباز حانهیبا ر یبعدکم حانه،یاتاق ر

 .دیدادم خوردو خواب

شام  یبرا یزیتا چ درس خواندم وبعد بلند شدم یهم کم من

 .درست کنم یمعصوم یآقا

گوشت چرخ کرده بود. فکر کردم کباب تابه  یزرمقداریفر در

برادرش  یخوب است. البته معموال زهراخانم برا ییا

امروز  یماند. ول یشامشان هم م یکرد، برا یناهاردرست م

 .ازغذا نبود یخبر

 انیهللا گو ای یمعصوم یآقا دمیحال پختن غذا بودم که د در

 .وارد شد دیخر یانداخت به در،و با کل دیکل

 .گذاشت زیم یرو یرا به سخت لیوسا یخوشحال با

 .بود لیوسا نیهم ب ینیریجعبه ش کی

کردو  ینیریبه جعبه ش ییکه به هم افتاد اشاره ا نگاهمان

 :مقدمه گفت یب

 ه؟یچ ینیریش دیبزن حدس–

 :به جعبه انداختم و لبخند زدم و گفتم ینگاه

  رفتن منه؟ ینیریش–

از  یکی ی. رودیدر موهاش کش یشد و دست نیصورتش غمگ حالت

 :نشست و گفت یناهار خور زیم یها یصندل

 .دوخت زیبعد چشم به م د،ینگ–

 .دیخواست بر یوقت دلم نم چیبه من بود که ه اگه–

 ...که ستیانصاف ن یول

 :را قطع کردم وگفتم حرفش
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  .را باز کردم ینیریکردم، بعد در جعبه ش یشوخ–

 .هیچ ینیریدشیدم نوش دم کنم شمام بگ هیمن  تا–

 :را باال آوردو گفت سرش

 یدم نوش رو باب کرد تو نیبده که ا ریمادرتون رو خ خدا–

وگفت فقط بعد از  دیکش ی. بعد آههیما. واقعا عال یخونه 

 .برامون دم نوش دم کنه یشما ک

 یعنیآقا." نیکرده بود ا رییتعجب نگاهش کردم. چقدر تغ با

 ".زدیکه اصال حرف نم هییهمان آقا نیا

که کنار سماور  اهایانواع گ یها شهیکردم به ش اشاره

 :گذاشته بودم و گفتم

فقط چند  شهیدم م ییمثل چا قاینداره دق یکار دینیبب

 دیدم کن دیهر دفعه هم خواست ه،یطوالن دنشیدم کش قهیدق

 .دیزیرو بر شیکی

اش  شهیرا به عالمت متوجه شدن تکان دادوبه عادت هم سرش

 .فشارداد یگذاشت وکم شیبازو یدستش را رو

 :گفت یسکوت طوالن کیاز  بعد

 .نهیماش ینیریش راستش–

 :کردم و گفتم یبعد مکث د؟یدیخر نیمبارکه، پس ماش ــ

 د؟یکن یرانندگ دیخواه یم یچطور –

 .یرانندگ یبرا ستین ازیدنده اتوماته،دوتا پا ن ــ

 :گفتم یخوشحال با

 باهاش؟ دیشکر.پس راحت خدارو–

 .دینیامشب برسونمتون خودتون بب دیخواه یآره.م ــ

 "خواهند مرا برسانند یحاال امشب همه مهربان شدند و م"

دنبالم باهم قرار  ادیچون دختر خالم م شه،یامشب که نم ــ

 .میگذاشت
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 .شاهللا فردا شب ان

 همان دختر خاله سر به هواتون؟ ــ

 دنیتکان دادم. حق داشت که چشم د دییرا به عالمت تا سرم

 .را نداشته باشد دهیسع

 .کردو به طرف اتاقش رفت سکوت

بود  دهیکه پدرش خر یریباش حانهیر یکه برا نیاز ا بعد

 شیپ کیو با  ختمیاستکان دم نوش ر کیدرست کردم،  یفرن

 .بردم شیبرا ،ینیریپر ازش یدست

 .به در زدم و وارد شدم ییباز بود، تقه ا در

  .توانم واردشوم یاست که م نیا شیدر بازاست معن یوقت کال

 .بندد یدارد در را م یاکاریندیآ یشاگردانش م یوقت

سرش گذاشته  ریرا ز شیبود و دست ها  دهیتخت دراز کش یرو 

 :من بلند شد نشست و گفت دنیو  به سقف زل زده بود. با د

 .میبا هم بخور امیخواستم ب ی. مدیدیزحمت کش چرا–

 .افتادم دیبه ترد زشیم یرو ینیگذاشتن س یحرفش برا با

 :گفت دیرا د دمیترد یوقت

دم نوشم واسه خودتون  هیسالن، شما  یتو ارمیم خودم–

 .امیتا من ب دیزیبر

 ی شهیشده بود و با ش داریزدم. ب حانهیبه ر یو سر برگشتم

 .کرد یم یباز رشیش

 .کردم و دست وصورتش راشستم بغلش

 یرا آوردم و قاشق قاشق به خوردش م یسر حال شد، فرن یکل

 .شد زانشیبه دست، بلندشد و آو ینیپدرش س دنیدادم که، باد

قربون صدقه اش رفت و بعدبه سمت  آشپزخانه  یهم کل پدرش

 .راه گرفت

چانه  رینشست و دستش را ز یصندل یبه دست امد و رو فنجان

 .دوخت حانهیاش گذاشت و نگاه پدرانه اش رابه غذا خوردن ر
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 یدانم چرا راحت بودم با آقا یمعذب شدم. البته نم یکم

 یولاش بود. موقرانه یبه خاطر برخوردها دیشا ،یمعصوم

 .شدم یمعذب م یگاه دایجد

 .غذاش رومن بهش بدم ی هیدبقیبد اجازه–

 .کرد حانهیر بعدروبه

 .نجایا ایب یی بابا–

ابراز محبت بود، به طرف  نیهم که انگار معطل هم حانهیر

 .دیپدرش دو

نشستم و او فنجان را  یمعصوم یآقا یرو به رو یصندل یرو 

 :گرم وخوش بو بود مقابلم گذاشت وگفت عیما یکه حاو

 .دییبفرما–

 .کردم تشکر

 :را به طرفم گرفت و گفت ینیریش

 .دوتا مناسبت داره هینیریش نیا البته–

 :گفتم یبرداشتم وبا کنجکاو ینیریش هی

 ه؟یچ شیکی اون–

 .برگردم سر کارم گهید یاز هفته  قراره–

کردم با  یکه به غذا دادن پدرانه اش نگاه م همانطور

 :گفتم یخوشحال

 .هیخوب. واقعا عال چقدر–

 :دمیافتادم و پرس حانهیر ادیبعد  یول

 ؟یچ حانهیر پس–

 :و گفت دیکش یآه

 .گهیبزارمش مهد کودک د دیبا–
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 یمن م میخواست بگو ی. دلم ممیچه بگو دیدانستم با ینم

نگفتم، چون هم دانشگاه داشتم،  یدارم ول یو  نگهش م میآ

داد.  یاجازه نم دیاز طرف مادرم راحت نبود. شا المیهم خ

 .میایب نجایا نیاز ا شتریدرست نباشد ب دیفکر کردم اصال شا

 :وگفت زانداختیم یرو ینیریبه ش ینگاه د،یسکوتم را د یوقت

  د؟ینکنه روزه ا دیخوریچرانم–

 .انداختم نییراپا سرم

 .تمام شده بود حانهیر یخورم. غذا یم نه،–

که دست وصورتش راشست وخشک کرد در آغوشش گرفت و  نیبعدازا

هم خودش را به پدرش سنجاق  حانهیرانوازش کرد. ر شیموها

 حانهیداشت که ر یتنومند و قدبلند کلیکرده بود. آنقدر ه

را هم  حانهینشست ور میدرون آغوشش گم شده بود. روبه رو

 .زنشاندیم یرو

 :گفت یبه طرفم آمد. پدرش بانگران یفور حانهیر

 .ادیخوادکنارب یدونم با نبودنتون چطورم ینم–

 .زنم یبهش سر م امیم– 

 واقعا؟–

 .شمیم تیخب خود منم اذ ،یبله البته گاه ــ

  .دیکن یکه واقعا خوشحالمون م دیکارو بکن نیا اگه–

توانم  یات نمپدرانه یمن هم از محبتها میخواست بگو دلم

 ...دل بکنم

 .دورا دورت را ازدست بدهم یخواهدمحبتها یهم دلم نم من

 

با پدرش  حانهیو جمع و جور کردن، ر ینیریاز خوردن ش بعد

اجاق را خاموش کردم و وضو  ریبه طرف اتاق رفتند. من هم ز

 .گرفتم. اذان شده بود

 .بود دهیبلند شد.سع امیزنگ گوش یاز نماز صدا بعد
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 :جواب دادم عیسر

 .امیجان االن م دهیسع–

 :قطع کنم زود گفت نگذاشت

 .باال نماز بخونم امیگفتن ب اذان–

درهم  شیاسمش اخما دنیبا شن یمعصوم یآقا م،یچه بگو ماندم

 .ناراحت تر بشود دیشا دنشیرفت با د

 :گفتم نیهم یبرا

 .دمیم حیاونجا برات توض امیمنم م ابونیمسجد سرخ برو–

را قطع کردم و بلند شدم تا  یبزند. گوش یحرف نگذاشتم

 .آماده شوم

بود و  دهیسرش کش یکه شالش را تا جلو دهیسع دنیباد

 :خنده و گفتم ریزدم ز یرا پنهان کرده بود پق شیموها

 !به به خانم محجبه– 

و دوباره  دیزدو شالش را عقب کش یلبخند پهن دنمید با

 :و گفت ختیر رونیقشنگش را ب یموها

 .بعد بغلم کرد. گهیبودم د نماز–

 .یلیبرات تنگ شده بود راح یلیخ دلم–

 :و گفتم دمشیهم بوس من

 .طور نیهم منم–

 مسجد؟ امیب یچرا گفت ــ

دنبالم اخماش  یایب یخوا یکه بهش گفتم تو م یآخه عصر ــ

 .ادیخوشش ن دیخونش شا یایرفت تو هم، اونوقت ب

 :وگفت دیکش یآه دهیسع

 یکنه عامل همه  یحق داشته باشه. احتماال فکر م دمیشا–

 .مشکالتش منم
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خواست  یداره. ب یقسمت یفکر کنه، هر کس ینجوریا دینبا ــ

 .وفتهیاز درخت نم یخدا برگ

تکان داد و جلوتر از من  میحرف ها دییرا به عالمت تا سرش

  :راه افتادو گفت  نیبه طرف ماش

 .میبر ایپارکش کردم ب اونور–

تا کرده بود از پشت گردنش مشخص  ادیرا از جلو ز شالش

بود. پا تند کردم و خودم را به او رساندم و شالش را 

 :درست کردم و گفتم

 .از پشت شهیم دهیگردنت د –

 :زدو گفت یلبخند

 .لیراح–

 .هوم–

 شده؟ یچ یگ یم بهم–

. تمام تالشم راکردم که خودم را ختیناگهان قلبم ر باحرفش

 :نشان بدهم و گفتم الیخ یب

 ؟یچ

 ...ییو کم اشتها ی. توخودتیروزا غصه دار نیکه ا نیا ــ

 :کردم وگفتم یاخم

 من کم اشتهام؟ یدیکجا د تو–

 .اسرا گفت ــ

 یم دمیازش حالت رو پرس ،یزنگ زدم خونه، نبود بارها

 .لنتیرو سا یرفت ،یزن یحرف نم ادیباهاش ز گهیگفت:د

 .اسرا واسه خودش گفته، من خوبم ــ

  :گفت دویکش یآه

 .کنه، من از خدامه خدا–
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 نیماش کیکه چشمم به  میشد یرد م ابونیاز عرض خ میداشت

 .آشنا افتاد ینوک مداد

کرد.  یم کاریچ نجایآرش بود. ا نیمن ماش یشدم. خدا قیدق

 .کرد یخودش پشت فرمان نشسته بودونگاهم م

 :گفتم دهیگرفتم و به سع نیکردم. نگاهم را ازماش هول

 .میرو روشن کن بر نتیماش زودتر–

 یطرفم که حرف دیرا چرخاند و چرخ چیسوار شدوسو دهیسع

نگاهم را  ریمس نم،یبزند هم زمان من برگشتم تا آرش را بب

 .دیدنبال کردو آرش را د

 :گفت باتعجب

 ؟یکن یکجا رو نگاه م ،یاخالقا نداشت نیکه از ا تو–

 .شده یزی؟چیاسترس دار چرا

گم. هم زمان با حرف من آرش از  یفقط برو.بعدا برات م ــ

داد   نیاش را به ماش هیتک نهیشدو دست به س ادهیپ نیماش

 .ونگاهش را به من چسباند

 :با خنده گفت دهیسع

آرش گذشت و نگاه  نیبعددور زدو از جلو ماش ه،یخبر پس–

  :به او انداخت وگفت ییگذرا

 .چه جذاب پ،یبه چه خوش ت به–

افتادم، کال از  یتو بودم از غذا خوردن م یمنم جا ییخدا

 .شدم یساقط م یزندگ

 ه؟یچ هیقض نمیبگو بب زود

دستش  یبه گوش یزمان من هم نگاهم به آرش افتاد که فور هم

 .بدم امی.منتظره که پدمیاشاره کرد، منظورش را فهم

 :از آرش گرفتم و گفتم چشم

 .گم، فعال برو یم حاالبهت–

 .کرد ینگاه نهیآ به
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 ؟یبابا، حاال چرا ُکپ کرد سادهیوا خیمثل م همونجا–

 .انداختم نییرا پا سرم

 .هم همونجا بود حانهیر شیرفتم پ یداشتم م آخه–

  :کردو گفت ینوچ نوچ دهیسع

 .بدبخت فلک زده نیبا ا یچه کرد تو–

 .نگاه کرد نهیاز آ دوباره

 .ستین دمیتو د گهید گه،ید بگو–

 یکردم و گفتم که سر دو راه فیتعر شیرا برا هیقض یهمه  

 .مانده ام

 .نداره یدوراه دمش،یچسب یم یتو بودم دو دست یجا من–

کنند، همشون هم  یم یهمه زن و شوهر باهم، زندگ نیا حاال

 فکرو هم اعتقادهستند؟

 .دادم رونیرا ب نفسم

 ه؟یچ یهمه طالق برا نیا یکن یمفکر  –

 :گفت الیخ یب یلیخ

 .یو کم توجه یپول یبه خاطر ب –

 رند؟یگ یپول دارا طالق نم یعنی ــ

زن به شوهرش توجه  ای ه،یاونا احتماال کم توجه لیدل ــ

 .برعکس اینکرده 

 دیباشه چرا با شونیخدا تو زندگ تیکه رضا یزن ایشوهر  ــ

 کنند؟ یبه هم کم توجه

 :نگاهم کرد و من ادامه دادم گنگ

 یباشه به نامحرم نگاه نم یاگر مرد اعتقاداتش قو مثال–

تمام نگاه و عشق ومحبتش و...رو خرج زن  جهیکنه، در نت

 .کنه یخودش م
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 .طور نیهم هم زن

 :نگاهم کردو گفت یسوال ــ

 ؟یچ یعنی حاال–

 .یمثاله حاال تو بسطش بده تو همه چ هی نیا یعنی

 .دیخند

 ستندیها هستند معتقد ن یلی.خستندیجور ن هیهمه که  حاال–

 .کنند یم یسالم زندگ یول

 .کردن اونا ندارم یبا سالم زندگ یمن اصال کار ــ

  ه؟یپس دردت االن چ ــ

 .یفهم یدردم رو تو نم ــ

 .میبود دهیدر رس جلو

 ستادیا میرو هیشدو رو ادهیشدم، او هم پ ادهیپ نیماش از

 :و گفت

من  یزن یحرف م ،یواضح بگو خوب منم بفهمم.تو، کل لیراح–

 .شمیمتوجه نم

  :داخل دهانم و گفتم دمیرا کش میلبها

روز دلم گرفت و به شوهرم گفتم پاشو  هی یمثال وقت نیبب–

معقول  ریگمنام، براش غ یشهدا میامام زاده، پاشو بر میبر

استقبال کنه و لذتم  یخواد من رو ببره کل ینباشه، دلم م

 .ببره

 ینذر هی ایبگه مثال روز تاسوعا و عاشورا ب ادیخودش ب ای

 یم یچ یفهم یاصال.با من پا باشه م تیهئ میبر ایب ای میبد

 گم؟

باشه.مثال  یجور نینباشه به خاطر من نباشه، خودش ا یزور

بپوشه.  یمشگ راهنیخودش زودتر از من پ شهیمحرم که م

 ؟یفهم یباشه م یکاراش دل

 :داد، گفت یکه تا حاال به حرفهام گوش م دهیسع
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 ست؟ین یجور نیپسره ا نیا حاال—

حرف  یباهاش درست و  حساب دیبا ادالبتهیدونم بهش نم ینم–

 .بزنم تا متوجه بشم

و  زدیم وارهاراکفید دهی. سعمیکردن اتاق بود زیحال تم در

 .کردم یمن هم پشت سرش خشک م

 :به من انداخت و گفت یقینگاه عم دهیسع

 بگم؟ یزیچ هی لیراح–

 .بگو، راحت باش ــ

 نیکه فقط ا یآخه زندگ ؟یریگ یسخت نم یلیگم تو خ یم–

 ست؟ین یگیکه تو م ییزایچ

 ه؟یچ یخب پس زندگ ــ

 .شهیحل م نایدونفر عالقه باشه، ا نیب یخب وقت ــ

که در دستم بود را باز کردم پشت و رو تا کردم  یدستمال

 .وارید یرو دمیوکش

 شه؟یحل م یچطور–

توام براش مهم  قیاون دوستت داره، کم کم عال یخب وقت ــ

 .شهیم

 .دمیوارکشیرا محکم تربه د دستمال

 .اونم از نوع عاشقونش یدید ادیز لمیکنم ف فکر–

من و تو ساختن  یهارم از داستان زندگ لمیخب اون ف ــ

 .گهید

 :کردم و گفتم ییا خنده

 ؟یزن یخودت رو گول م ینجوریا شهیپس هم آهان–

. به خاطرش کم یهست رشیبابا، تو خودت االن درگ هیگول چ ــ

 .یومدیکوتاه ن

 .تعجب نگاهش کردم با
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 ه؟یچ منظورت–

رفت و  نیهم ،یشد نشیکه چند بار سوار ماش نیخب هم ــ

 ..آمدا و

 .دمیرا بر حرفش

 ؟ی! چه رفت و آمددهیسع–

 ی هیپسر همسا نیپارسال، هم ستین ادتی... گهیباالخره د ــ

 .شد چتیما چقدر پا پ

فکر کرده بود خواهر  یما بود یتصادف همش خونه  هیقض سر

 .یمن

 .یتو محل سگشم نذاشت یزد ول شیخودش رو به آب و آت چقدر

 د،یبار با هم حرف بزن هیحاال  ه،یبهت گفتم، پسر خوب یه

 .رهیخ تشین

به درد  رهیجلو آدم رو بگ ابونیکه تو خ ی: نه پسریگفت

بود که  ییهم از اون مدل ها پشیخوره، تازه ت ینم یزندگ

 .یتو دوست دار

گذاشته بود تا  شیرو دوست نداشتم چون ر پشیاوال که ت ــ

 .و فکر آدم ها برام مهم تره وفتهیاز مد عقب ن

 .حرف زدنش از همون اول تو ذوقم خورد : طرزدوما

حداقل  دی.ظاهر و باطن باستیکه گردو ن یجان هر گرد دهیسع

تا  نیبه هم باشن.اون پسره که ظاهرش با رفتارش زم کینزد

 .آسمون فرق داشت

امد،  شیپ ییجورا هیآرش شدم  نی: من هر بار سوار ماشسوما

 .میکه نداشت ینشد که سوار نشم، قرار قبل

دونفر،  زمانش که  بگذره و  نیب یضمن، عشق و عاشق در

 تموم بشه،

 .شهیشروع م یکه تازه همه چ اونوقته

  :بهم انداخت و گفت یفیعاقل اندر صح نگاه

 ل؟یراح یخودت ؟یگیها رو م نیا یتو، دار االن–
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و  واردادمیام را  به د هیپرت کردم و تک یراکنار دستمال

 :گفتم

 ...دونستم و یها رو م نیا یکه همه  یمن گم،یمن م آره–

سطل آب، که  یکردم و نگاهم رااز نگاهش سُر دادم رو سکوت

 .شده بود یحاال با چند بار شستن دستمال داخلش کدرو خاکستر

 :زد و گفت امینیاش به ببا انگشت سبابه دهیسع

 که خجالت نداره، یبرم، عاشق قربونت–

 :رابغل گرفتم و گفتم مینشستم وزانوها نیزم یرو همانجا

 .کنم دایشدنم رو پ یراه قو دیبا ده،یشدم سع فیضع یلیخ –

حرف  شهیباورم نم ،یکن یم دایروپ یتو راه همه چ ــ

 .یبزن یفیازضع

 .کردم نگاهش

 ییخدا از جا گنیکنم.واقعا درسته که م یباور نم خودمم–

روبه روم نشست و دستم را  ،یکنه که  ضعف دار یامتحانت م

 :گرفت و گفت

  .یشیمن مطمئنم امتحانت رو قبول م –

 .دلم یتو ادیکه غم عالم م ریرو هم به خودت نگ افهیق نیا

ما در آن حالت،  دنیموقع مامان داخل اتاق آمدو با د نیهم

 :را باال داد وگفت شیابرو ها

  به حرف زدن؟ نینشست –

 :گفت دهیو سع میدو لبخند زد هر

 .آخرشه گهیتمومه، د گهیربع د هیجان  خاله–

 **آرش

 

صبرانه  ینبود.ب یانداختم خبر امیبه گوش یدوباره نگاه 

 .فردا یقرار بزاره برا هیبده و  امیمنتظر بودم تا پ
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انداختم.  ینگاه میکه قبال با هم داشت یقبل یچت ها به

لبهام  یخواندم لبخندرو یبار خواندمشان هربار که م نیچند

 .ومدیم

که جوابم  نیهم یننوشته بود. ول یزیمحبت آم یکلمه  چیه

 .شدیمحسوب م میبرا یرا داده بود قدم بزرگ

و در  رمیامشب م نیداد هم امیخودم فکر کردم اگر پ با

 لیزنم. مطمئنم اگر مامان با راح یموردش با مامان حرف م

سخت  گریو در مورد مسائل د دیآ یآشنا شود از او خوشش م

 .ردیگ ینم

 ..خودش بوددیکش رونیام مرا از افکارم ب یگوش امیپ یصدا

 .خواندم اقیاشت با

 :بود نوشته

آرش فردا بعد از کالس،  بوستان پشت دانشگاه کنار آب  آقا–

ساعت،  میآخرم را بزنم. فقط ن ینما منتظرتونم تا حرف ها

 .زودتر برم سرکارم دیچون با

 یچه جد نمیسر کار خنده ام گرفت، حاال ا یکلمه  دنیباد

 ...یگرفته، چه کار

اش زندان سال از عمرش را هدر داده که دختر خاله کی واقعا

  نرود؟

 الشیخ نیاش عکند بعد دختر خاله یبه قول خودش کار م االن

 .چرخد یخودش راست، راست م یبرا ستین

وره حرف آخر دل ش یرا خواندم و از کلمه  امشیپ دوباره

 ...حرف آخر یچ یعنیگرفتم، 

 رمیگ بانیبد جورگر یباشد؟ افکار منف یجوابش منف نکند

دانستم به مامان  یدادنش نم امیمدل پ نیشدند. حاال با ا

که حرف  نیدادم بعد از ا حینه. ترج ایموضوع رو  میبگو

 .قرار بدهم انیباهم مامان را در جر میزد

 

 

 **لیراح
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 .دونفره کف سالن پهن کردم یپتو کی

 کی یتخت من بخواب، بعد فور یتو برو تو اتاق رو دهیسع–

 .دمیسرم انداختم و دراز کش ریبالشت ز

 :زدو گفت یلبخند دهیسع

 .دیبالشت آورد و کنار من دراز کش کیعمرا. بعد  ،یچ گهید–

 .راحتم نجایبرو روتختت بخواب، من ا پاشو–

را  میگذاشتم و چشم ها میشانیپ یرا به صورت قائم رو دستم

 .بستم

 :. مامان گفتمیخواب یم نیزم یرو نجایهر دومون هم اصال–

اتاق من، چرا  ادیاسرا م دیخب دوتاتون رو تخت بخواب –

 د؟یبخواب دیخواه یم نجایا

 .را باز کردم میچشم ها یخستگ با

 یجمع و جور بشه، من حوصله  دیاتاق هنوز شلوغه با آخه–

 .رو ندارم یشلوغ

 ه؟یمگه چ میبخواب نجایشب ا هی حاال

 :با تعجب گفت مامان

 د؟یهمه مدت دو نفر آدم هنوز اتاق رو تموم نکرد نیا –

 :اعتراض گونه گفت دهیسع

مونده، بعد  ییکم جابه جا هیخاله جان تموم شد.فقط  چرا–

 :رو به من گفت

 یرو یواریکمد د لیکجاش شلوغه، حاال چهار تا وسا توام–

 .گهیجمع بشه د دیمونده که با نیزم

  :کرد گفت یهمونطور که برق ها را خاموش م مامان
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 .دیبخواب دیریخب، بگ یلیخ–

موضوع بود که  نیآنقدر فکرم مشغول ا یخسته بودم ول یلیخ

 .برد یخوابم نم میچه به آرش بگو دیفردا با

بعد  دمیشبح را د هی ی هیبه سقف بود که سا میچشمها

 دهیابلفضل گفتن سع ای یبالشت کنارم، با صدا کیافتادن 

 .دمیکش یاسرا نفس راحت دنیشدم و با د زیخ مین

 .زهره ترک شدم ،یاوردیاز خودت در م ییصدا هیبچه جان  ــ

  :گفت دویخند اسرا

 .گهید دیمنم خواستم بترس خب–

 :معترضانه گفت دهیسع

هر شب ور دلته چشم  تیتو که آبج نمیپاشو اونور بب –

 ... شب هی ینداشت

 یزد تو یوسط حرفش و همانطور که بالشت رو م دیپر اسرا

  :صورتش گفت

 .االن وردلمه ستیتخت خودشه وردلم ن یور دلمه، رو کجا–

 .میدیحرف خند نیاز ا هرسه

 :کردو گفت یپوف دهیسع

 .بشه تیوسط بخواب عدالت رعا ایحداقل پاشو ب لیراح –

با اخطار  گهیهم د یو زدن تو سرو کله  یشوخ یاز کل بعد

 .و قائله تمام شد دمیآن دوتا خواب نیمامان من رفتم ب

منظم اسرا  ینفس ها یکه از صدا دینکش قهیچند دق به

 .که خوابش برده دمیفهم

 میچشم ها دهیسع یکه با صدا شدیکم گرم ممن هم کم یها چشم

 .را باز کردم

 .لیراح ــ

 .هوم ــ

 ؟یداد امیپ ــ
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 .آره ــ

 جواب داد؟ ــ

 .نه هنوز ــ

شدم و آرام  زیخ میامد. ن امیگوش امیپ یهم زمان صدا 

 :گفتم

 .فکر کنم خودشه –

 .نوشته یچ نمیزود باز کن بب –

را کنارم گذاشته بودم تا اگر جواب داد متوجه  امیگوش

 .بشوم

 :نوشته

صبرانه منتظرم تا اون  یب د،یداد امیسالم. ممنون که پ –

 .لحظه برسه

 :ذوق زده گفت دهیسع

 .چه مودب یوااا –

 :اشاره با اسرا گفتم با

 ...ها شهیم داریب س،یه–

 :گفت دهیکه سع ،یگوش یزل زده بودم به صفحه  

 .طور نیمنم هم سیبنو عیسر بدو–

 .صدا زدم دهیبهش کردم واسمش را کش یاخم

بچه  گهیخوشحال بشه د سیبنو یزیچ هیخب  دهیکوفت و سع ــ

 .مودب جواب داده نقدریساعت فکر کرده ا هیمردم،  ی

 .کردم ینچ نچ

 کردم؟ یدردو دل م واریساعت داشتم با د کیمن  دهیسع–

جواب دادنش  ریبه فکر نداره، د ازیاون کال مودبه، ن بعدشم

 .که بهش دادم بود یواسه شوک
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  :زد تو سرش و گفت یشیگرد شدو به صورت نما شیچشمها دهیسع

 .الیراح شیمگه، نپرون ینوشت یابوالفضل، چ ای–

 :را خاموش کردم و با اشاره به اتاق مامان گفتم یگوش

 .شنوه یبخواب بابا االن صدات رو م ریبگ–

که قرار گذاشته  ییکالسم که تمام شد به طرف جا نیآخر

 .رفتم م،یبود

فقط بعداز دست  دمش،یند نیهم یآخرم با آرش نبود. برا کالس

 .به سرکردن سارا و سوگند به طرف بوستان رفتم

به آب نما انداختم روشن نبود، اطراف  یکه شدم نگاه وارد

 .و رنگارنگ کاشته بودند بایز یآب نما را گلها

 رشیمجنون بود که ز دیدرخت ب یدورتر از آب نما تعداد یکم

 .گذاشته بودند مکتیچند ن

از آنها،  یکی یرش نشسته بود روها رفتم، آ مکتیطرف ن به

 .شوم کینزد ستادتایبلند شد ومنتظر ا شیاز جا دنمیبا د

بودبا  دهیکه پوش ییانداختم، پالتو پشیبه ت ییگذرا نگاه

 یها شهیهنرپ ادیکه به چشمش زده بود، مرا  یدود نکیآن ع

انداخت. آنقدر جذاب شده بود که ناخداگاه  یخارج یها لمیف

افتادم، لبخندم  ممیتصم ادی یوقت یلبخند بر لبم نشست. ول

لحظه  کی یلحظه بغض به سراغم آمد. برا کی یجمع شد و حت

که سهم من  فیح یلیخ ایبه آسمان انداختم. "خدا ینگاه

رد  شیکاش حداقل سنگت کوچکتر بود، تا از رو ست،ین

فکراز فکرم گذشت چندتا  نیکه ا نیاز ا." بعد شدمیم

 .انداختم نییاستغفرهللا گفتم و سرم را پا

 یجواب دادم و با فاصله رو یلب ریلبخند سالم کرد، ز با

 .مینشست مکتین

  :گفت یمعطل یب

 ...که میرفت یم ،یرستوران ،یشاپ یکاف کاش–

 :حرفش را تمام کند و گفتم نذاشتم

 .من عجله دارم دیجا خوبه، فقط زودتر حرفتون رو بزن نیهم–
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با  دیکه اگه اجازه بد نیجملس اونم ا هیحرف من  ــ

 .میخانواده خدمت برس

رفته بود سر اصل مطلب خجالت  یفور نقدریکه ا نیا از

 .و سکوت کردم دمیکش

 :خودش هم متوجه شد و گفت انگار

آدم رو  نقدریکه حرف آخر رو اول زدم، آخه شما ا دیببخش–

 .حرفم نصفه بمونه دمیباز ترس د،یکن یهل م

  :شدم و گفتم رهیرو به روم خ به

 ه؟یواسه ازدواج چ ارتونیبپرسم مع شهیم دیببخش–

 :کردو گفت یشده، چون ِمنو ِمن ریکردم ازسوالم غافلگ احساس

و بهش عالقه  ادیباشه و من ازش خوشم ب یدختر خوب خب،–

 .آخرش رو آروم تر گفت و شمرده تر یداشته باشم. جمله 

 .کردم نگاهش

اگه اون وسط اعتقادادتون و خانواده هاتون به هم  خب–

 ؟ینخورن چ

 .کرد یزیر اخم

 .رهیخب هر کس اعتقاد خودش رو داره و راه خودش رو م –

 .کردم یرا احساس م نشیهم سکوت کردم، نگاه سنگ باز

 .را شکست سکوت

 د؟یبگ یزیچ دیخواه ینم –

را بلند کردم و نگاهم به نگاهش افتاد. احساس کردم  سرم

شنود،  یرا م شیزند که اوهم صدا یقلبم آنقدر محکم م

باز  ینگاهش آنقدر گرم و عاشقانه و مهربان بود که برا

 یکارها یکردم. چقدر بعض یادینگاهمان تالش ز یکردن گره 

که خودت  یفهم یم یرا فقط وقت یسخت نیساده سخت است و ا

 .یقرار گرفته باش تیدر آن  موقع

 .دمیکش یقیعم نفس
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 :کردم و ادامه دادم ی... مکث کوتاهراستش–

 ارهایکنه...با توجه به مع یفرق م یلیبا هم خ ارامونیمع

 .ستین یکیپس هدف هامونم با هم 

انداختم، حالتش چقدر  شیبه چشم ها یینزد، نگاه گذرا یحرف

 .کرده بود. احساس کردم استرس گرفت رییتغ

 :انداختم و گفتم نییرا پا سرم

 .ازتون بپرسم یسوال هی دیاگه اجازه بد دیببخش–

 .دییحتما، بفرما ــ

 دیگفت ارهاتونیکه شما در مورد مع ییزایچ نیخب با ا ــ

 .ذهن من به وجود امد یعالمت سوال بزرگ تو هی

 ...که نیا اونم

 بشه؟ یچ که–

 .تعجب نگاهم کرد با

 ؟یچ یعنی–

سالم  دچندیشما با دختر دلخواهتون ازدواج کرد میکن فرض

 ؟یگذشت آخرش چ

 :زدو گفت یپوزخند

 .مردم یمثل همه  میکن یم یزندگ گهید یچیه–

 :نگاهش کردم و گفتم وسانهیما

 مثل همه؟ میکن یم ین؟زندگیهم–

 یشتریاضافه کنم اون موقع لذت ب نمیخب آره. البته ا ــ

 .برم یم ینسبت به االن از زندگ

 :تکان دادم و گفتم دییرا به عالمت تا سرم

گرفت،  یضیاگه چند ماه بعد از ازدواجتون همسرتون مر خب–

مثال  ای ؟یبدنش از کار افتاد چ یچند تا ازاعضا ای یکی
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از حالت نرمال خارج شد  دویحادثه صدمه د کیصورتش بر اثر 

 ؟یچ

 .گرد شد شیچشمها

 .دینباش نیبد ب نقدریا–

 .فکر کرد نایا یبه همه  دیبا ی. ولستمین ــ

 .به خودش گرفت یمتفکر یافهیانداخت و ق نییرا پا سرش

 .شد یطوالن نمانیب سکوت

نزدم و خودم را  یحرف نیهم یجوابم را بدهد برا  خواستمیم

 .منتظر نشان دادم

 :و گفت دیکش یآه

 سوال رو از شما بپرسم؟ نیمنم هم شهیم –

  :زدم و گفتم یلبخند

 .دیدم اما اول شما بگ یمنم جواب م باشه–

به عالقه داره اگر آدم همسرش رو  یکنم بستگ یخب فکر م ــ

قبول  دیقلب دوست داشته باشه مشکالتش رو هم با میاز صم

 .کنه

 :دیسکوت شد، خودش سکوت را شکست و پرس دوباره

 ؟یشما چ –

 ای ریباشه، د بایظاهر ز یکنم اگه عالقه برا یمن فکر م ــ

بازم  وفتهیهم ن یاگر اتفاق بد یحت ره،یم نیزود از ب

 چیخوام انکار کنم که ظاهر ه ی. البته نمستیماندگار ن

 .ستیمن ن یتهایجز الو ینداره، ول یتیاهم

کنم که  یم یسع یعنیها برام مهمه. افکار آدم شتریب من

 .نهیطور باشه چون کار درست ا نیا دیطور باشه، با نیا

 :بلند کرد و گفت یدیرا با ناام سرش

 د؟یدار ییشما با افکار من آشنا –
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 اورمیکه درفکرم بود را به زبان ب ییسخت بود حرفها میبرا

شد. آب  یمنظورم را متوجه م دینداشتم. با ییچاره ا یول

  :انداختم و گفتم نییدهانم را قورت دادم و سرم را پا

به  یپ شهیاز رفتار و طرز حرف زدن آدم ها م یتا حدود خب–

 .افکارشون برد

من  د،یاون جزوه من رو بشناس قیکه شما از طر نیاز ا قبل

 دهیکالس د یشناختمتون و بارها رفتارتون رو با بچه ها یم

 .بودم

 .شیپ یترم ها یحت

شما  یبرا دیدخترشا یها یبودن شما با همکالس لکسیو ر راحت

 ...من یبرا یباشه، ول یعاد

با  دیکن یهم م یدست یشوخ یکه شما حت دمیبارها د من

  ...دخترها

. شماواقعا رمیبگ رادیخوام از شما ا یمن اصال نم دیببخش

 .دیهست یپسر مودب و خوب

 نیروشن شدن منظورم بود و ا یهم گفتم فقط برا نارویا اگر

 .یچ یعنیخوره  یگم افکارمون بهم نم یکه اگر م

 .دیرس یبه نظر م نیرا به روبرو دوخته بود و غمگ نگاهش

که  ینگاهم کرد. تنها کار قیرا به طرفم چرخاند و عم سرش

 یبه رو میچشم ها تیکردم انجام دهم هدا یدرآن لحظه سع

 .بود میدست ها

  :داد و گفت رونیرا ب نفسش

اصال  نیو ا دیینامحرم تواون خونه تنها هیشمام با  خب–

 ...درست

 :حرفش را تمام کند گفتم نگذاشتم

کارمند  یاز خانم ها یلیکنم خ یاوال: من اونجا کار م –

 لیکنند دل یآقا تو  اتاق تنها کار م هیهستند که با 

 .داره یبه خود آدم و رفتارش بستگ یزیهر چ  شه،ینم

بچه تو اون خونه هست و من  هیو  ستمی: ما تنها ندوما

تو  شونیا امیم رونیاکثرا تو اتاق بچه هستم و هر وقتم ب
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. در ضمن میدید یرو نم گهیاتاقشون هستند. قبال که اصال همد

حد و حدود چه  تی. با رعامیاالن من و شما هم نامحرم

حرف زدم که با چشم خودم  ییزهایداره. من درمورد چ یاشکال

 ...شما یول دمید

 :بار او حرفم را قطع کردو گفت نیا

مطرح کردم که بگم من اگه با  نوینداشتم ا یمن منظور بد –

 .ساده بوده یدوست هیمنظور بوده و فقط  یکردم ب یشوخ یکس

هم شده بود با  امیشدم. انگار حسود یحرفش عصبان نیا از

  :گفتم یپوزخند

 نینداره. در ضمن ا یمن معن یبرا هاینوع دوست نیا–

 یهم هست. وقت گهیمثال بود، مسائل د هیکه گفتم  یموضوع

تو کل مسائل  دهیرو بسط م نیا هینجورینفر فکرش ا هی

 دی. شادیبزرگ شد دویکرد یزندگ ینجوریشما ا ش،یزندگ

باشه، من بهتون حق  یعیطب ریمن براتون غ یافکار و حرفها

 . من حرف شما رو هم قبول دارم در مورد کار کردن تودمیم

بهتر  کردمیکار رو نم نی. خب اگه ایمعصوم یآقا یخونه

بود، من مجبور شدم. خانوادم  یسخت طیبود. اون روزا شرا

من  ینکرد. وقت دمییکس تا چیهم با کارم مخالف بودند و ه

 ا. امستیتوش ن یبحث گهیخودم اشتباهم رو قبول دارم پس د

 ...شما

  :گفت یجد یلیخ

من...من... بهتون عالقه دارم و  د،یسختش نکن نقدریا لطفا–

 .دیکه گفت ییزاینه چ هیاصل زندگ نیا

را گم کردم.  میجا خوردم و دست وپا اشیاعتراف ناگهان از

مثل آرش زود  یهم تعجب کردم چطور پسر مغرور یاز طرف

 یبود، ول یندیطاقتش تمام شد و اعتراف کرد. احساس خوشا

 :شدم گفتم یزود پسش زدم و همانطور که بلند م

 یآقا آرش. شما حت م،یفرق دار یلیمتاسفانه ما باهم خ –

 .دیکن یم هیکه کارتون درست نبوده و توج دیکن یقبول نم

 .. خداحافظمیتمومش کن نجایهم بهتره
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که همانجا نشسته و  دمیچشمم د یافتادم، با گوشه  راه

 .کند ینگاهم م یعصبان

 .مترو پا تند کردم ستگاهیبه طرف ا  

 .به سمتم دیدو یکه م دمیرا شن شیپا یصدا

  :دیشد و پرس کمینزد

کارتون اشتباهه، انجامش  دیدونستیکه م نیشما با ا یعنی–

 د؟یداد

 :غضب نگاهش کردم و گفتم با

کردم.  فیمن مجبور بودم، داستان تصادف رو که براتون تعر –

 یتا آسمون فرق دارند. ربط نیموضوع ها با هم زم نیاصال ا

 .به هم ندارند

 *آرش*

 

 حیتوض میکه برا نیکرده بودم. بعد از ا اشیحرفم عصبان با

که، هم زمان  ردیراهش را از سر بگ یخواست ادامه  یداد، م

طرف چادرش از دستش رها شود و با صورت  کیوزش بادباعث شد 

که به دستش  نیمن برخورد کند. با دستم گرفتمش و قبل از ا

  .نشاندم شیرو ییوبوسه ا دمشییبدهم  بو

 یزل زد. حلقه میچرا به چشم ها دانمیصحنه نم نیا دنید با

 گریرا برگرداند. د شیراشفاف کرد. زود رو شیچشم ها یاشک

که چادرش را جمع کند منصرف شد و دور شد، بدون  نیاز ا

 .بزند یکه حرف نیا

 یورفتنش را نگاه کردم. باد حساب ستادمیمن همانجا ا یول

 یم میاو مثل مسخ شده ها مستق یداد ول یم یچادرش را باز

 .کرد یمهار چادرش نم یبرا یرفت و تالش

که حرف  دانستمیمرا، در فکر برده بود، خوب م شیحرف ها 

 نیتوانستم قبول کنم که به خاطر ا ینم یدرست است ول شیها

 .کند یمقاومت م زهایچ

. ختیدر من فرو ر یزی. انگار چمیگفت بهتره تمومش کن یوقت

 یراحت و ب نقدریتواند ا یاصال انتظارش را نداشتم، چطور م

 .باشد الیخ
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گذراندم،  الیتمام شب را به فکرو خ دم،یبه خانه رس یوقت

تصور  لیهم نتوانستم خودم را بدون راح االتمیدر خ یحت یول

 .کنم

 .صبح بود که خوابم برد یدما دم

به  یرا باز کردم، نگاه میچشم ها ونیزیبلند تلو یصدا با

 دهیخواب میبدون عوض کردن لباس ها شبیخودم انداختم. د

رساندم و خاموشش  ونیزیبودم .بلند شدم و خودم را به تلو

 .کردم

 پسرم؟ یشد داریب ــ

 همه صدا؟ نیمامان جان چه خبره ا ــ

 ینجوریگفتم ا ،ینشد داریصدات کردم ب یآخه هر چ ــ

 .کنم دارتیب

 .کردن داریشکنجه کردنه نه ب گهینوعش د نیا ــ

  :نگاهم کردو گفت مرموزانه

 شده؟ یزیچ ؟یچرا لباس عوض نکرد حاال–

 :و گفتم دمیکش ییا ازهیخم

 .برم دیشده با رمینه فقط خسته بودم، االنم د –

زود به اتاقم  یلینکند، خ چمیکه مامان سوال پ نیا یبرا

 .رابردارم وبه دانشگاه بروم فمیبرگشتم، تاک

از  یکیامروز  نمش،یخواستم زودتر به کالس برسم تا بب یم

  .باهم بود مانیکالسها

 شمیدختر، ترم پ یها یاز هم کالس یکیسالن که شدم  وارد

کرد و دستش رادراز کرد،  ییسبز شد و سالم بلند باال میجلو

هم وارد سالن شدو زل زد  لیدست دادن، هم زمان راح یبرا

 .به ما

 .بود دایاز چهره اش پ یبه او انداختم، دلخور ییگذرا نگاه

 میبرا میدست دادن، رد کردن دست هم کالس یکردم برا دیترد 

 یب یلیبا سر انگشتم خ یافت داشت، دستم را جلو بردم ول

 :متعجبش گفتم یتفاوت دست دادم ودر برابر چشم ها
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 .شده رمید یحساب دیببخش –

 .میشد ریهم مس لیرفتن به کالس با راح یبرا

 .کردم سالم

 .دمیسالمم رو از ته چاه شن جواب

 :قرمزش  گفتم یچشم ها دنیکردم وبه خاطرد نگاهش

  ن؟یخوب –

 .بود دهیاو هم مثل من شب تا صبح نخواب احتماال

 .را نداد پا تند کردو زودتر از من وارد کالس شد جوابم

 نیرا دوست داشتم چون ا شیها یمحل یب نیطرف ا کی از

 نیطاقت ا گریعالقه اش بود. از طرف د یحسادت ها نشانه 

 .آمد یرا نداشتم و بهم فشار م شیکارها

 .نشستم میکالس رفتم و سرجا داخل

  :از بچه هاوارد کالس شدو گفت یکی قهیاز چند دق بعد

 .امد، رفت شیبراش پ یها استاد کار بچه–

رفتند.  رونیب یکی یکیکل کالس را گرفت و بچه ها  همهمه

گفتند و رفتند. سارا هم نگاه  یزیچ لیراح یدوست ها

 نیاوهم بامن سر سنگ دایبه من انداخت و رفت، جد ییگذرا

 .شده بود

دانستم  یاش. چون م یکنار یصندل ینشستن رو یشدم برا دودل

 یاست، ول ادیز یلیکه بلند بشورد و برود خ نیاحتمال ا

 .دانم چرا نتوانستم َنروم ینم

 .ساعد دستش گذاشت یرارو سرش

 هیچند ثان یبرا اش،یکنار یخودم رارساندم به صندل یوقت

و با  امدمیکوتاه ن یچشمم آمو. ول یجلو شیعصبان یچهره 

 :دمینشستم وآروم پرس اطیاحت

 کنه؟ یدرد م سرتون–

 یسرش را بلند کردو خودش را جمع و جور کردوبا صدا هراسون

  :که پر از غم بود گفت ییدو رگه ا
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 .خوبم. فقط خسته ام نه–

  :گفتم یشد که برود فور بلند

 د؟یچند لحظه صبر کن شهیم–

  :گفت یدلخور با

 روزید میباهم ندار یحرف گهیبرم.درضمن ما که د دیبا نه–

 .میحرف هامون رو زد

رد شودکه چادرش راگرفتم و هر چه التماس بود درچشم  خواست

 :و گفتم ختمیر میها

 .کنم، فقط چند لحظه یخواهش م –

دستم که چادرش را مشت کرده بودم  یتعجب نگاهش را رو با

 .انداخت

 .انداختم نییرا بازکردم و سرم را پا مشتم

 .باشه زودتر ــ

  :گفتم یخوشحال با

نکنم حل  یدست ندم و شوخ یدختر چیبا ه گهیمن د اگه–

 شه؟یم

 :زدو گفت یلبخند

 منظورتون با نامحرمه؟ –

  :لبخندش جون گرفتم و گفتم از

 .خب همون بله–

 یول دیخوشحالم که متوجه کار اشتباهتون شد یلیخب خ ــ

 .نداره یریمن تاث میتصم یرو نیا

 .مثال بود هیکه گفتم  ییاون مسئله ا چون

اعتقاد و فکر خودتون انجام  یرو از رو یکه شما کار نیا

 .با هم فرق داره یلیخ رهیاجبار و غ یاز رو ای دیبد
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 *لیراح*

 

 :با لبخند سالم کردو گفت دنمیمامان باد دم،یکه رس خانه

 .ایحاضره لباست رو عوض کن و ب شام–

 :که زودتر از من سالم کرده بود با خجالت گفتم نیا از

 .مامان جان ستمین گرسنه–

 .مامان جمع شد لبخند

 .امده دهیسع–

و اسرا درحال پچ پچ کردن  دهیسع دمیاتاق رفتم د به

 .زدند و سالم کردند یمن لبخند زورک دنیهستند، با د

  :کردم و گفتم زونیاتاق آو یرا از پشت در چادرم

 .السالم کیعل–

 :اسراگفت

 .کمک مامان رمیمن م –

 :کردو گفت یهم تبسم دهیسع

 ؟یلیراحچه خبر  –

  :کردم گفتم یم زانیام را آوکه مانتو همانطور

 ورا؟ نیا–

 ؟یچه کرد نمیامدم بب یدیتو که جواب تلفن نم ــ

 و؟یچ ــ

 :زدو گفت یچشمک

 .گهیرو د پیعاشق خوش ت –

  :و گفتم دمیکش یآه
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 .کردم، تموم شد ردش–

  :گفت باتعجب

 آخه؟ یچ یبرا ؟یراه انداخت یباز ونهید باز–

  :حرفش خنده ام گرفت و گفتم از

 .ندارند لیها که واسه کارهاشون دل ونهید–

 :ادامه داد طنتیزدوباش یبود، بعد لبخند فیح لیراح یوا ــ

 .یکرد یم یمن رو بهش معرف حداقل–

 دمیکش یرا ُبرس م میرا برداشتم، همانطور که موها برس

 :گفتم

 .دیتفاهم داشته باش یلیاتفاقا فکر کنم باهم خ –

 .تخت نشست یکنارم رو 

 .برات ببافم بزار–

 .دیکش یآه بعد

 یآخه. تازه اون ب دیومدیبه هم م یلیواقعا خ لیراح –

خرمن، خر من، که سر به  یموها نیبا ا نهیتو رو بب یحجاب

تا آسمونه.  نیحجابت زم ی. فرق با حجاب و بزارهیم ابونیب

 .کرد میشروع به بافتن موها

 برخورد کرد؟ یمنطق یلیشدو خ الیخ یاونم ب یعنی–

به زور  م،یگلو خیب دیبغض امد دوباره چسب شیحرفها با

  :فرستادمش و گفتم نییپا

 .گهید ادیکنار ب دیبا باالخره–

تابلو  دیخوردم نبا یم دیبا یبه غذا نداشتم ول لیم اصال

. به زور چند قاشق خوردم و با شستن ظرف اوردمیدرم یباز

مامان  نیسنگ ینشان دادم تا از نگاه هاها خودم را مشغول 

 .کنم داینجات پ
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و  دیتخت من خواب یرو دهیخواب به اصرار مامان سع موقع

 .منم به اتاق مامان رفتم

نکردم.  یخواهد حرف بزند. پس اعتراض یدانستم مامان م یم

 .را کنار  خودش انداخت میمامان جا

 :گفت میدیدراز کش یوقت

 یخوا یم ،یمعصوم یآقا شیپ یریکه م هیروز نیآخر فردا–

 رون؟یب میبر میواسه پس فردا برنامه بزار

 .دمیکش یآه

 .نه مامان حوصله ندارم –

 :سرش را برگرداند به طرفم و گفت مامان

 ینشده، م ریهنوزم د یمونیاگه از رد کردن اون پسره پش –

 ...یتون

حرفم بغض  نیباشم؟ باا مونیپش دینه مامان چرا با ــ

 ختمشیر یم رونیب دیکردم با یواحساس خفگ میگلو یرشدتویت

 .باعث شدازمامان خجالت بکشم میتانفس بکشم. اشکها

عطرگل  نیا ستیفشرد، چه عطر اشنهیسرم را در س مامان

  .دهدیمادرم یبو یهرجاکه استشمامش کن ،یرازق

دخترم. خودت  یتحمل کن دیسخته، با یلیدونم،  خ یم–

 .یخواست

 یراهش رو نم یول نه،یخودم خواستم چون کار درست ا ــ

 تحمل کنم؟ یدونم مامان، چطور

 .سرم رااز خودش جدا کرد مامان

کم با کم یبه عشق پرو بال ند یوقت ش،ینیکه نب نهیراهش ا –

 .ده یآزارت نم نقدریکنه، حداقل ا یگذشت زمان فرو کش م

مونه، خوراکش ارتباط،  یجانور گرسنه م هیمثل  عشق

به هم، وچشم به چشم هم  یدر پ یپ یدادن ها نانیاطم

 ...دوختنه

 .یکدوم رو انجام ند چیکن ه یسع
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 یدلم م یلیخ د،یایام بند ب هیباعث شد گر ادمیز تعجب

او هم عشق را تجربه کرده  ایخواست از مامان بپرسم که آ

 .زد یحرف م ییحرفه ا یلیمانع شد، خ ایح یول انه؟ی

 یمونده ناخواسته هم رو م یلیمامان تا آخر ترم خ یول ــ

 .سر کالس مینیب

 ،ینیرو نب یکه جز استاد کس نیاول بش فیخب برو رد ــ

کنترل کن. بعد از تموم شدن کالس  شتریبعدشم چشم هات رو ب

. خودتم یند دارید ایکه بهش مهلت حرف  رونیبرو ب یفور

چرا  رونیب میبر گمیمثال م .یمشغول کن نیاز ا شتریب دیبا

خودت رو سبک  یتون یامام زاده، اونجا م میریاصال م ؟یاینم

 ...بزار یزیچ یبرنامه، کالس هیواسه خودت  ای ،یکن

 .بلند شدم سر جام نشستم ــ

نرم،  گهیگفت اونجا د ینم یمعصوم یگم مامان کاش آقا یم –

 .هستم سرم گرمه حانهیبا ر یآخه حداقل تا وقت

 .هم بلند شد نشست مامان

دخترم. همون بهتر که تموم  ستیآخه اونجا رفتنتم درست ن –

 .شد

 :حالت اعتراض گفتم به

 ...یلیخ ست،ین یاونطور یمعصوم یآقا یول –

  :را قطع کردوگفت حرفم

. ستین ییبه هر حال نامحرمه، کار عاقالنه ا یدونم ول یم–

 یبهم م یکه باهاش قراردادببند نیاگر همون موقع قبل از ا

 .یاونجا کار کن یبر زاشتمینم ،یگفت

 .نمشینب یعادت کردم، آخه چطور حانهیبه ر –

پدرش خونه  یوقت یول نش،یبار برو بب کی ییخوب هفته ا ــ

  .صبور باش لیعمشه. راح شیبچه پ ی. وقتستین

 

 .افتادم یشعر کرمان نیا ادی ناخواسته
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 کجا به صبر توان کرد ییدرد جدا یدوا"

 

 "یدرد فراق بیشربت وصل ار طب اریب

 

 ریو به مادرم شب بخ دمیسرم کش یو پتو را رو دمیکش دراز

 .کردم بخوابم یگفتم و سع

 .شدم، مامان نبود داریاز خواب ب ام،یاذان گوش یصدا با

 میخواند، مامان ن یدر سالن، نماز م دمید رمیوضو بگ رفتم

 یبه او غبطه م شهی. من همشدیساعت قبل از اذان بلند م

 .خوردم

گرفتم و نمازم را خواندم. بعد از خواندن نماز، سرم  وضو

 .مهر گذاشتم و با خدا حرف زدم یرا رو

امتحان  نیخواستم کمکم کند تا فراموشش کنم و از ا ازخدا

 .میایب رونیسخت سربلند ب

خواب را به من  یاجازه  الیفکرو خ یبخوابم ول بعدخواستم

 ینداد، بلند شدم چند صفحه قرآن خواندم و بعد درسها

 یلیتحل خیتار یدانشگاه را مرورکردم، چشمم که  به جزوه 

خودم هم از  ی. گاهختیجزوه ر یرو میافتاد ناخداگاه اشکها

کار  نیعشق با همه ا دانمیکنم. نم یخودم تعجب م یکارها

هستم. حاال شانس آورده ام افکار و  فیمن ضع ایکند  یرا م

 لمیرفتارش باب م یپسندم، اگر همه یرا نم شیرفتارها یبعض

 .کردم یبود چکار م

 یمادرم که م یکردم فکرم را متمرکز درسم کنم. باصدا یسع

صبحانه بخور، کتاب و جزوه ام را جمع کردم و به  ایگفت ب

 .آشپزخانه رفتم

بچه هارو  رمیم ره،ینم نییاز گلوم پا یزیمامان جان چ ــ

 .صدا کنم

شدم، خم  جیاتاق که شدم با پرت شدن بالشت به طرفم گ داخل

به طرفم پرت  یبردارم که دوم نیزم یشدم بالشت را از رو

 .همه جا را برداشت دهیاسرا و سع یخنده  یشد و صدا
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 :تخت انداختم وگفتم یدوم را هم برداشتم و رو بالشت

 .دمیرس یحوصله ندارم وگرنه حسابتون رو م نیشانس آورد –

 .دیصبحونه بخور دییایب

 :بغلم کرد وگفت دهیحرف رفت، سع یب اسرا

 ؟یمثل قبل بش شهیم یک ل؟یراح یشد ینطوریچرا ا –

شانه اش  یرا دور کمرش حلقه کردم و سرم را رو میدستها

 :گذاشتم و گفتم

 .برام دعا کن –

 :گفت یبغض آلود یصدا با

 .شهیدرست م یانشاهللا همه چ– 

 .دستم داد ییمامان لقمه ا میکفش ها دنیپوش موقع

 .یبخور ضعف نکن نویا حداقل–

 .ممنونم مامان جان ــ

 :ِمن وِمن کردوگفت یکم مامان

کن،  میقا تیمصنوع یغمت رو پشت لبخند و خنده  لمیراح–

دانشگاه. با دوستهات باش و بگو بخندکن.  یبخصوص تو

 .واسه هر دوتاتون بهتره ینجوریا

 :و گفتم دمشیرفتم، بوس جلو

 .چشم–

 .جلو در امد دهیسع

 .رسونمت یجا م هیکن تا  صبر–

انداختم و  شیزانو یبه پالتو کرم رنگ باال یدار یمعن نگاه

 :گفتم

 .نه اصال، خودم برم راحت ترم –
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  :را دنبال کردو گفت نگاهم

  :امد و گفت قهیبعد از چند دق ام،یم االن–

 .حل شد م،یبر–

 یو دکمه ها دهیزانو پوش ریمانتو ز کیپالتو  ریز دمید

پالتواش را هم باز گذاشته.با تعجب اشاره به مانتواش 

 .کردم

 .چقدر آشناست –

  :و گفت دیخند

 م؟یبعدا. حاال بر ارمیبرات م گه،یخودته د مال–

 .میجلو در دانشگاه هست دمیکه د میگرم حرف شد اونقدر

 ...همه راه نیا دی. ببخشمیدیرس یما ک دهیسع یوا ــ

 :گفت دویکرد، حرفم را بر یرا پارک م نشیکه ماش همانطور

 .بابا. خودم خواستم برسونمت الیخ یب –

اون پسره آرش برگشته به تو گفته  ،یکه گفت نیا لیراح فقط

فهمم چرا بازم  ینم شم،یم یمن اونجور یهر جور که تو بخوا

 ؟یکنیقبول نم

 .زدم یلبخند

 ؟یناراحت نش یدیبگم قول م یزیچ هی –

 .باشه بگو ــ

بعد به  ؟یبود دهیپوش یتو چ م،ییایب میصبح خواست نیبب ــ

 ایاگه من نبودم  یعنی. یدیمانتو پوش یخاطر من رفت

دونم  ی. تازه مرونیب یریم یتو همونجور ستمیکه ن ییروزا

 .ینکرد شیآرا ادیو ز یامروز به خاطر من فقط رژ زد

خوام  یخوام باشه. م یخوام. به خاطر من نم ینم نویا من

به خاطر خدا باشه، همه جا باشه. خودش باشه. با فکر خودش 

لذت ببره. مثل من که از  شیکنه و از زندگ یراحت زندگ
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رو  لشیبرم چون خودم قبولش کردم و دل یپوششم لذت م

 .دمیفهم

باشه با فکرخودش  یراض شیخودش از زندگ دیبا یهر کس دهیسع

خودش بخوادو  یهر کس دی. باشهیزده م شه،یوگرنه خسته م

 .شهیدردرازمدت باعث تنفر م یو اجبار یدنبالش بره، زورک

 ...ستیروز دو روز ن هی ه،یعمر زندگ هی حرف

به رو برو  دهینگاه سع دمیزدم د یکه حرف م همانطور

 .شد خکوبیم

 دهیسع نیماش یرا دنبال کردم، آرش بود که روبرو نگاهش

 .مانشده بود یهنوز متوجه  یکرد. ول یپارک م

 .شدو امد در طرف من را باز کرد ادهیپ یفور دهیسع

کنم و عاشق دل  تیخوام تا کالس همراه یم گهیشو د ادهیپ–

 .کنم احتیروسیخسته رو س

توانستم بزنم چون آرش  ینم یحرف یول امدیکارش خوشم ن از

 .آمد یهم متوجه ما شده بودو به سمتمون م

 .آرام جواب دادم یلیبا لبخند سالم کرد، خ آرش

برعکس من بلند و خندان سالم دادو حالش را  دهیسع یول

 .دیپرس

 :هم متقابال لبخند زدو رو به من گفت آرش

 د؟یکن ینم یمعرف–

 .رفتم دهیبه سع ییغره ا چشم

 .خالم هستند دختر–

 :انداخت و با تعجب گفت دهیسع نیبه ماش ینگاه آرش

 ... همون دختر خالتون که تصادف –

 .ادامه بدهد نگذاشتم

 .بله–

 :کردو گفت ییخنده ا دهیسع
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 یتصادف مارو نم ی هیقض یرازیفکر کنم فقط خواجه حافظ ش –

 .دونه

دانشگاه رفتم.  یکردم و به سمت در ورود دهیبه سع یاخم

اخم  دید یبا من وقت یهم بعد از چند قدم همراه دهیسع

 .کردو رفت یشود خداحافظ یباز نم میها

  :شدو گفت کیبه من نزد آرش

. ستیشما ن هیظاهر دختر خالتون. اصال شب بهیبرام عج چقدر–

 :ادامه داد دیسکوت من را د یوقت

به  یول دیریگ ینم رادیکه، خوبه به اون ا نیجالب تر ا –

 ...من

 .اخم نگاهش کردم با

 خوام باهاش ازدواج کنم؟ یمگه م –

منم  دیدیپرس لینگرفتم. شما دل یرادیضمن من از شما ا در

 .رو گفتم تونیرد کردن خواستگار لیفقط دل

دوره و زمونه  نینداره. تو ا یبه من ربط گرانید یکارها

 .ستیبه گفتن ن یازین هیبد چ هیدونند خوب چ یهمه م گهید

که منتظر جواب باشم پا تند کردم و خودم را به  نیا بدون

کردم و  دایخودم پ یبرا ییاول کالس جا فیکالس رساندم و رد

 .نشستم

  یرا نگاه نکن یکی یخواه یم یوقت قایدانم چرا دق ینم 

 .شودیجلو راهت سبز م

خودم را کنترل  یلیکه آمد. خ دمیحرف زدنش فهم یصدا از

 .کردم که سرم را بلند نکنم

کرد  یبه من نگاه م دانمینم ستاد،یا د،یاول رس فیرد یوقت

شده بودجا  یعصبان دهمینشستن بود. شا یبرا ییدنبال جا ای

 نیهم یام. به خاطر ماه اسفند کالس خلوت بود براعوض کرده

با خودم نبود،  میکنترل چشم ها گریکم نبود. د یخال یصندل

 .را شروع کرده بودم ینبرد سخت
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 فمیرااز ک امینبرد باشم گوش نیا روزیکه پ نیا یبرا

مورد عالقه ام شدم و  یاز کانالها یکیدرآوردم و وارد 

 .راپرت کردم میحواس چشم ها

 نینشست، ا دیدوستش سع شیپ اشیقبل یآرش رفت و جا باالخره

 .دمیکرد فهم شیکه صدا دیسع یرااز صدا

 یتاکس یبا آرش نبود، بعد از دانشگاه فور امیبعد یها کالس

 .نمیوقت آرش را نب کیگرفتم تا 

آمد،  یاوهم از سرکارش م م،یدیبا هم رس یمعصوم یآقا با

 .برگشته بود اشیبه کارقبل

 یما لبخند گشاد دنیزهرا خانم با د میخانه که شد وارد

 .زدو بچه را به من سپردو رفت

 ام،یز سر کردن چادر رنگرا به اتاقش بردم. بعدا حانهیر

  ختمیر یاسباب باز یکل

کردم  یم یکند، خودم هم بااو همراه یتا باز حانهیر یجلو

که  شدینبود، مدام فکر آرش بودم، کاش م ششیفکرم پ یول

 .بشود

 .دل کندن سخت است چقدر

 .شروع شد شییبهانه جو حانهیساعت سرگرم کردن ر کیاز  بعد

آماده کنم. چند  حانهیر یبرا ییآشپزخانه رفتم تا غذا به

 .شد یم زیتم دیبود. گاز هم با نکیدر س فیظرف کث

را دادم، آشپز خانه را مرتب  حانهیر یکه غذا نیاز ا بعد

که  یمعصوم یآقا یشستم که با صدا یکردم.  ظرف هارا م

رفت برگشتم. نگاههامان در هم  یدحترش م یقربون صدقه 

 .شد یتالق

 :نشاندوگفت یناهار خور زیم یصندل یرا رو حانهیر

 .میبراتون برنامه دار حانهیامروز من و ر –

 ؟ییچه برنامه ا ــ

 .دیش یخودتون متوجه م م،یبر دیشما حاضر ش ــ

  بدونم؟ دیآخه کجا؟ من نبا –
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خوام بهتون  یم د،یینجایکه ا هیروز نیچون امروز آخر ــ

 د،یبه حساب تشکر.االنم اونا رو نشور دیخوش بگذره. بزار

 حانهی.قراربود فقط مواظب ردیشرمنده ام نکن نیاز ا شتریب

 .دید یتوقع انجام م یکارهاروب یشما همه  ی. ولدیباش

 .ممنونم دیکه در حق ما کرد ییلطف ها یبه خاطر همه  

بشقاب را هم در آب چکان  نیو آخر دمیخجالت کش فشیتعر از

 :گذاشتم و گفتم

 .شمینکردم، االن آماده م یکه کار من–

 .رسونمتون خونتون یچون از اونجا م دیبردار التونمیوسا ــ

را هم عوض کردم و  حانهیکه آماده شدم پوشک ر نیاز ا بعد

 .را داخل ساکش گذاشتم لشیوسا

را داخل  حانهیر ،یمعصوم یآقا میشد نیسوار ماش یوقت

 .بسته بود گذاشت نیعقب ماش یصندل یبچه، که رو یصندل

کرد. به خاطر  یمسلط رانندگ یلیرا روشن کرد و خ نیماش

 نیداشت، وا ازیراستش ن یفقط به پا نیاتومات بودن ماش

  .برگشته است یعاد یرا راحت کرد که باالخره به زندگ المیخ

 .دفاع مقدس م،موزهیموزه رفت اولش

 یجالب بود. آقا یلیخ میموزه نرفته بودم، برا تاحاال

که عکس و اسمشان آنجا  ییو شهدا اتهایدر مورد عمل یمعصوم

داد، اونقدرمسلط بودکه ناخوداگاه  یم حیتوض یبودگاه

 :دمیپرس

 د؟یرفت شماجنگ–

 .نگاهم کرد قیعم

 .رفتن یسنم کم بودبرا نه،–

روازنظرگذراندم  کلشیراپدرانه برداشت کردم و قدوه نگاهش

 :وگفتم

 .دیکش یهشت سال طول نم دجنگیرفتیندارم اگه شما م شک–

 د؟یدوپرسیخند
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 چطور؟

 .دیکشت یکه همه رو درجا م دیهست یاونقدرقو خب–

مدت که خانه اش بودم  نی. تو ایبلندوطوالن د،یخند فقط

آمد. به  یبخندد، چقدرخنده به صورتش م نطوریبودم ا دهیند

 یدستش. حتماقبال آدم شاد کیدویسف یخصوص باآن دندانها

 یشاد م،یکه سرخودش ودخترش آورد ییبابال دهیبوده ومن وسع

 وحسرتبشود  میتی حانهیر می. ما باعث شدمیراازشان گرفت

 .محبت مادرش به دلش بماند

 یفکرها غم صورتم راگرفت، آنقدرکه بغض کردم. آقا نیباا

 د،یشهرخرمشهربگو یاز آزاد میخواست برا یدوباره م یمعصوم

 :دیدپرسیکه بغضم راد نیهم یول

 م؟یدبریشیناراحت م اگه–

که  م،یتکان دادم وزل زدم به روبرو یرابه عالمت منف سرم

دانم  یبود که پا نداشت، نم یدیاز شه س،یتند کی

راناقص  یمعصوم یآقا یپا هایچرافکرکردم ماهم مثل عراق

دلم خداروشکرکردم  یانداختم وتو شیبه پا ی. بعدنگاهمیکرد

 .تمام شده است زیتواند راه برود وهمه چ یم گریکه د

 نییرااز بغلش پا حانهیباتعجب نگاهم کردور حانهیر یبابا

 :آوردو ودستش راگرفت وگفت

پدرش را  یپا حانهیپارک. ر میدبریبا گهیخانم د حانهیر–

که خم شدم  نیبغل راتکرارکرد. هم یبغل کردو چندبارکلمه 

 یمعصوم یکنم وبغلش کنم، زودتراز من آقا شیاز پدرش جدا

 .به آغوش گرفتش

 .کم هم من بغلش کنم هیدیاجازه بد د،یشد شماخسته–

 :نشست نگاهم کردوگفت شیدوابرو نیکه ب یزیر بااخم

 .که حالتون خوب شد یاش بمونه واسه وقت هیبق م،یریم گهید–

ازدست خودم است  میناراحت م،یخواستم مخالفت کنم وبگو یم

 .راه افتادم ردنبالشینگفتم و سربه ز یول نجا،ینه ا
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 مینماز خواند میمسجدپارک کردو رفت کی یاذان جلو یباصدا

 یکرد. من هم رو یبا پدرش باز یکل حانهیوبعدش هم پارک، ر

کردم که  یفکر م نیکردم و به ا ینگاهشان م مکتین

را از  یبشود. زندگ یمعصوم یکه همسر آقا یچقدرخوشبخته کس

 زمن را ا یمعصوم یآقا یکند. صدا یتمام ابعادش نگاه م

 .آورد رونیافکارم ب

 م؟یبر ــ

 :نگاهش کردم و گفتم یسوال

 کجا؟ –

 .میشام بخور میبر ــ

 .شمیممنون م دیاگه منو برسون دمیزحمت نم گهینه د ــ

  :بهم انداخت و گفت ینینگاه غمگ ــ

 د؟یاز دست ما خالص بش دیعجله دار نقدریا یعنی–

 ...نه اصال.فقط نخواستم ــ

  :و گفت دیرا بر حرفم

را  شیماست، بعد رو یساعات زندگ نیبودن جزءبهتر باشما–

 :و گفت حانهیکرد طرف ر

  مگه نه دخترم؟ –

 .حرفش سرخ شدم وفقط لبخند زدم از

 .میپارک کردو داخل شد کیرستوران ش کی یجلو

  :جور غذا سفارش دادو گفت چند

 یدونم دوباره م یچون م دم،یکه ازتون نپرس دیببخش–

 دی. چند جور سفارش دادم از همش بادیتعارف کن دیخواه

 .دیبخور

خوردم که ضعف  یکم م یلیخ ایخوردم  یغذا نم ایبود  یمدت

 .آرش من را ازخواب و خوراک انداخته بود الینکنم، فکرو خ
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احساس  یغذاهارا آوردند حساب یچرا وقت دانمینم یول

 .کردم یگرسنگ

بچه را از  یمعصوم یگذاشتم، که آقا حانهیغذادهن ر اول

  :دوگفتیبه بغلش کش شیصندل یرو

دم، امروز روز شماست لطفا با اشتها غذا  یبهش غذا م من–

 .که به ماهم بچسبه دیبخور

 یمعذب بودم ول یزدم و شروع کردم به خوردن، کم یلبخند

 میدوباره برا یمعصوم یرا تمام کردم که آقا میغذا بایتقر

  :گفت دویکش

. دیستیو مثل قبل ن دیکنم گرفته ا یاحساس م هایتازگ–

موضوع  نیا یامده؟ تعجب کردم که چطور متوجه  شیپ یمشکل

 .شده؟

  :انداختم و گفتم نییراپا سرم

 .شهیانشاهللا حل م ست،ین یزیچ–

  :دیپرس ینگران با

 دیکنم تعارف نکن یبراتون کنم؟ خواهش م یتونم کار یم من–

 .همه لطف شمارو جبران کنم نیمن از خدامه بتونم ا

کم صبر هست که  هیبه گذشت زمان و  ازینه، ممنون. ن ــ

 .شهیخودش حل م

 نینکردم. ا یام رو انجام دادم، کار فهیضمن من وظ در

 .. واقعا ممنونمدیمن لطف کرد یبه دختر خاله  دکهیشمابود

نگه داشته بودو با دست  شیپا یرا رو حانهیبا دست چپش ر 

 یم یخورد. البته خوردن که نه، باغذا باز یراستش غذا م

کرد. قاشق را داخل بشقابش گذاشت و نگاهم کردو لبخندبه 

  :لب گفت

 یشمارو برا شنهادیکارو کردم و پ نیخوشحالم که ا چقدر–

 .دخترم قبول کردم ینگهدار

که واقعا من  دیکرد یدگیمدت خوب بهش رس نیا یتو اونقدر

 .دیکرد یشما واقعا فداکار د،یرو شرمنده کرد
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 .دیمالطف کرد دوبهیکه سر ما منت گذاشت دیشما بود نیا –

 :توجه به حرفم گفت یب 

هم بزرگ شد اخالق  حانهی. کاش ردینظر من شما فرشته ا به–

 .و منش شما رو داشته باشه

  :و گفتم دمیخجالت کش فشیهمه تعر نیا از

 .نظر لطفتونه د،یخجالتم ند نقدریا–

به غذاها  یکه موضوع را عوض کنم، نگاه نیا یبعدبرا

  :انداختم و گفتم

 فیتونم بخورم، ح ینم گهیمن د د،یغذا سفارش داد یلیخ–

 .شهیم

بزرگ  یتکه  کی سیرا از بشقابم برداشت و از د چنگالم

 :کباب جدا کردو در بشقابم گذاشت و گفت

 .میبر یرو م اشهیبق دیبخور نمیا –

نتوانستم دستش را پس بزنم، چون تا حاال از  یبودم ول ریس

 یبا غرورش م یلینکرده بود.احساس کردم خ هایمهربان نیا

  .جنگد

ام زنگ  یمامان به گوش م،یامد رونیرستوران که ب از

دادم که  یم حیتوض شیزد.نگران شده بود.همانطور که برا

 .شدم نیسوار ماش میو کجاها رفت رونیب میامروز امد

راگذاشت داخل  حانهیکه ر نیهم بعد از ا یمعصوم یآقا

 یبا لبخند نگاهم م یراروشن کردو گاه نیخودش،ماش یصندل

 .کرد

  :از تمام شدن مکالمه ام، گفت بعد

 د،یزن یچقدر راحت باهاش حرف م د،یدار یمادر خوب چقدر–

 .دوست هیمثل 

 .راحتم یلی. باهاش خگمیرو به مادرم م زیبله، من همه چ ــ

بتونه کمک  دیشا دیگیخب چرا اون مشکلتون رو بهش نم ــ

 .کنه
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  :گفتم باتعجب

 مشکلم؟–

 .شهیبه مرور زمان حل م نیهمون که گفت ــ

 :نگاهش کردم و گفتم مرموز

خودشون بود که صبور  ی هی. اتفاقا توصدونهیمامانم م –

 .باشم

 :تکان دادو گفت دییرا به عالمت تا سرش

 .کنهیواقعا صبر معجزه م –

به  یتشکر کردم و گفتم گاه م،یدیمقابل در خانه رس یوقت

 .زنمیسر م حانهیر

  :کردو گفت یاخم

 .دیبار، قول بد کی ینه، حداقل هفته ا یگاه–

  .از مامانم بپرسم دیتونم بدم چون اول با یقول نم ــ

 :شدو گفت نیچهره اش غمگ دوباره

تونم بهتون زنگ بزنم  یبهانتون رو گرفت، م حانهیاگه ر –

 باهاتون صحبت کنه؟

پرسم، دلم  یزنم و حالش رو م یبله حتما، خودمم زنگ م ــ

 .شهیبراش تنک م

و  ختیدانم چرا قلبم ر یبهم انداخت که نم یحسرت بار نگاه

 .هول شدم

 یرابغل کردم و حساب حانهیساکم رابرداشتم ور عیسر

 .کردم یو خداحافظ دمشیبوس

 .ختندیدلم ر یانگار غم عالم راتو دمیکه رس خانه

 .سخت بود میبرا یخداحافظ نیا

با مامان و اسرا به اتاقم رفتم  یاز سالم و احوالپرس بعد

دانستم  یودررا بستم و پشتش نشستم و بغضم رارها کردم. م

به خاطر خود من مرخصم کرد، کامال معلوم بود  یمعصوم یآقا
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سخت  یلیخ شیبه بعد برا نیخواست. حتما از ا یکه دلش نم

 .توانستم بکنم یچه کار م یشود. ول یم

 نیو به ا دمیتختم دراز کش یرا عوض کردم ورو میها لباس

چند ساعت آنقدر سرگرم بودم که فکر  نیا یفکر کردم که تو

 .آرش کمتر آزارم داد

تنها  دیمدام مشغول باشم. شا دیگفت، با یمامان درست م پس

 .مشغول کردن فکرو ذهنم است نیکه تجاتم بدهد هم یزیچ

بعد از خواندن نماز، سر سجاده نشستم و شروع کردم به  صبح

 .دعا خواندن

 .رادرآغوش گرفتم وباخداحرف زدم میبعدزانوها

 ریدانم اگربا آرش ازدواج کنم عاقبت به خ یمن م ا،یخدا

 .کن رونیمحبتش را از دلم ب یطور کیشوم، پس خودت  ینم

 یم مراه نیا یول ستمین تیبرا یدانم بنده خوب یم ا،یخدا

گناهانم  ،یوبیستارالع ،یمهربان ،یدانم که تو بخشنده ا

من  ایبشود، خدا روزیرو ببخش و کمکم کن. نزار احساسم پ

زدم  یطور که حرف م نیخودت به دادم برس. هم فم،یضع یلیخ

ذکر  ورا برداشتم وسجده رفتم  حی. تسبختیر یم  میاشکها

 .استغفر هللا راشروع کردم. آنقدر گفتم تا همانجا خوابم گرفت

 .شدم و آماده شدم داریب امیآالرم گوش با

   :داد گفت یهمانطور که لقمه دستم م مادر

  .رونایب  مینابریبا خاله ا یعصر قراره–

 یبا ناراحت حانهیر شیپ رومینم یکه عصر نیا یآور ادی با

 :گفتم

خواد  یداد، گفت: م امیپ دهیدونم سع یآره م –

 .دنبالم اددانشگاه،یب

 

 یدو روز برم کمک آقا ییتونم هفته ا یمامان، م یراست

 گه؟ید یمعصوم

 :با تعجب گفت مادر

 خودش خواست؟– 
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 .بهش گفتم اونم خوشحال شد یخوام، وقت ینه، من م ــ

بگو  ینیبب یخوا ی. اگه بچه رو مستیدرست ن زم،ینه عز ــ

عمشه هماهنگ کن  شهیکه بچه پ ییساعتها ای.نجایا ارهیب

خودت بچه رو ببر همون پارک سرکوچشون  یگاه ای. نشیبرو بب

 .وبرش گردون

. کارتو اونجا تموم زمینداره عز یخونشون رفتن معن گهید

 .شده

سکوت من  ینگفتم. مامان وقت یزیو چ نییرا انداختم پا سرم

باالخره آدم دل  لم،یفهمم راح می –ادامه داد:  د،یرا د

تو دل  یام بچه  حانهیسخته دل کندن، ر شه،یبسته م

خونشون ازش  میرفت یکه  باهم م یاول یهمون روزا ه،ییبرو

 .خوشم امد

 .بهتره ینر گهیخوب، االن د یول

 .و راه افتادم دمیرا پوش میگفتم و کفش ها یچشم

دانشگاه  یوارد محوطه  یبا آرش کالس نداشتم وقت امروز

 .کند ینگاه م شیوبه روبرو ستادهیگوشه ا کی دمیشدم، د

 یکردم ول یرا احساس م نشیمن بلند شد، نگاه سنگ دنید با

 .سرم را بلند نکردم

  :شدم گفت کشیکه نزد نیکردم. هم پاتند

 د؟یخوب سالم–

 .انهیجواب بدهم  دیدانستم االن با ینم

 طیشرا نیا یجواب سالم دادنها باعث شد االن تو نیهم

 .رمیقراربگ

و رفتم، بزار بگه  دمیبهش ندادم و راهم را کش یجواب

 میبرا دیدانم. نبا یاداب معاشرت نم ای ستمین یاجتماع

 .مهم باشد

 .دمشیند یکالسها، داخل محوطه چشم چرخاندم ول نیب

دنبالم امد.سوگندو سارا هم بامن بودند،  دهیسع یوقت

 دهی. بعد بالفاصله سعمیمترو رساند ستگاهیآنهاراهم تا ا

  :دیپرس
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 بود؟ ومدهینبودچرا؟ن پیخوش ت آقا–

 .کجا رفت دونمیساعت اول که بود.بعد نم ــ

غر  یکل دهیکردم، سع فیتعر شیمحوطه را برا ی هیقض بعد

 :زدوگفت

 .یکن یاشتباه م یدار لیراح–

 .خانه خاله و مادر و اسرا  منتظرنشسته بودند میدیرس یوقت

 یمادرم را نداشت. ول یبر عکس مادرم چاق بودو قشنگ خاله

 .دوستش داشتم یلیمن خ نیهم یداشت. برا یدل مهربان یلیخ

 یشام مهمانمان کردو کل دهیسع ارت،یاز امام زاده و ز بعد

 .خرج افتاد یتو

و  زگذاشتیم یشده رارو چیکادوپ یبسته  کیخاله  بعدهم

  :گفت

 نیا ،یدر حق ما کرد یبزرگ یجان خاله، تو فداکار لیراح–

تونه، وقت  ینم یزیچ چیوگرنه ه هیقدر دون یفقط برا هیهد

خوشبخت  یجبران کنه. اله یگذاشت دهیو عمرت رو که واسه سع

 .خاله یبش

دستبند  کیرا باز کردم،  هیتشکر و تعارف هد یاز کل بعد

صورت خاله ام را  یبود. با خوشحال بایز اریدبسیطال سف

 :و گفتم دمیبوس

زحمت  یلیآخه خودتون روخ ه،یچه کار نیخاله جان ا –

کرد. ما  یکار رو م نیمن بود هم یام جا دهی. سعدیانداخت

  .میخانواده ا هیباهم 

  :جمع شدو گفت شیچشم ها یاشک تو خاله

. و زمیعز یبش ریعاقبت بخ ی. الهیشد دهینجات سع ی فرشته–

 .دیرا بوسدوباره من 

 یمنظم اسرا م ینفس ها یبودم، صدا دهیَتختم دراز کش یرو

 .بود حانهیآمد. غرق پادشاه هفتم بود. دلم تنگ ر

حرف  یادآوریام رابرداشتم تا حالش راازپدرش بپرسم،  یگوش

گفت َومن  یکارمنعم کرد. مادر درست م نیمادر درذهنم ازا
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 یراکه دلت م یزیچ شهیاعتمادداشتم، چون هم شیبه حرفها

 کرد یم یخواهدبپوشاندراپرده بردار

 یم یآنقدرتلخ که سع یتلخ بود، گاه دنیپشت پرده راد َوآن

 .یدیند یدیوشترد یبکش شیپرده راسرجا یکن

باوجود نداشتن فرق  دن،یراقبول کنم ند نیدایبا البته

کنم و  دقبولیتمام شده با یمعصوم یآقا شیدارد. کارم پ

  .نجنگم

 المیگذاشتم ونگاهش کردم، درخ زیم یرارو یحسرت گوش با

ام رابرطرف کردم. پدرش باهمان  یشماره اش راگرفتم ودلتنگ

خوب است، فقط مثل من دل  حانهیآرام وگرمش گفت که ر یصدا

   .تنگ است

 

و حرف  میبوفه نشسته بود کینزد یها یصندل یبچه ها رو با

جواب سالم آرش را نداده بودم،   ی. سه روز از وقتمیزد یم

 .بودمش دهیند گریگذشته بود و از آن روز د

کم  شیاسفند گذشته بودوهوا کم کم از آن سوزو سرما ی مهین

  .آمد یبهار م یشده بود و بو

سراغش  شدازسارایگشتم، کاش م یدنبالش م میبا چشم ها مدام

 خودش درموردم فکرها نکند شیکه پ نی. ازترس ارمیرابگ

 .شوم یم مانیازآرش بزنم پش یخواهم حرف یهربارکه م

به من انداخت و  یفکرها بودم که سارانگاه مرموز نیدرهم

  :گفت

داشت  بتیامروزم سر کالس غ ست،یها چند روزه آرش ن بچه–

 د؟یازش ندار یشماها خبر

 میراحت به زبان آورد حسود نقدریکه اسم آرش را ا نیا از

اسمش بود که قلبم ضربان گرفت.سوگند  دنیبا شن دهمیشد، شا

کردم خودم را خونسرد نشان بدهم.  ینزد. من هم سع یحرف

 :باال انداختم و گفتم ییشانه ا

 .میاز کجا بدون دیما با –

 :مانتواش در آوردو گفت بیاش را از ج یگوش دیترد با

 .شمیدارم نگران م گهید یخواستم بهش زنگ بزنم، ول ینم –
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قلب من بود که تاالپ،  نیرا گرفت و منتظر ماندباز ا شماره

دوختم تا سارا متوجه  نیکرد. چشمم را به زم یتاالپ، م

را بردارد و بااو خوش  یاگه گوش ایحالتم نشود.خدا رییتغ

بلندگو  یرا رو یو بش کند انوقت چطور خونسرد باشم. گوش

 یم رتباطممتد نشان از برقرار نشدن ا یگذاشته بود. بوقها

 .دمیکش یداد. نفس راحت

 ..احتماال خاموشهستیدسترس ن ــ

 .دونه. بعد از رفتنش یبپرسم، حتما اون م دیاز سع دیبا

  :زدو گفت یلبخند سوگند

بله رو  ،یشینم الیخ یچرا خب ب ،یدشیشه نقدریتوکه ا یوا–

 .بگو، خالص

  :را گاز گرفتم و گفتم لبم

 چطور؟–

  :کردو گفت ییا خنده

 نینمونده بودباچشمات زم یزیچ گهیتوحلقم. د استرست–

 .یروسوراخ کن

 ...سارام متوجه دوارمیام ــ

 .شناسهیمن، تو رو نم ینه بابا، اون به خوب ــ

سارا هراسان به طرفمان امدو  م،یکه داخل سالن شد نیهم

 :گفت

 .بچه ها آرش تصادف کرده –

آوارها  یومن تنها رو ختیفرور وارهایآن احساس کردم د هی

 .ام. مات فقط نگاهش کردم ستادهیا

 :دیپرس سوگند

 شده؟ شیزیچ –

 یآره، موقع تصادف کمربندنبسته بوده، به سرش ضربه بد ــ

االن حالش بهتره، آوردنش  یبوده، ول هوشیخورده ،دو روز ب

 .بخش یتو
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کردم. سارا با  یبپرسم فقط نگاه م یزیچ دینچرخ زبانم

  :دیاسترس پرس

. رمیخوان برن مالقات، منم باهاشون م یبچه ها م فردا–

 د؟ییایشمام م

 .بودم ریدادو من هنوز هم متح یزود جواب منف یلیخ سوگند

 :دیسوگندپرس

 نزده بود؟ یحرف یپس چرا تا حاال کس– 

امروز امده  دمیخود سع دونسته،ینم یکس دیخب جز سع ــ

  .بوده مارستانیدانشگاه، ب

دستش را پشتم گذاشت و همانطور که به طرف کالس  سوگند

  :گوشم گفت ریکرد ز یم تمیهدا

 ام،یزود م رمیبگ وهیآب م هیمن برم  نیبرو کالس بش تو–

 .دهیرنگت پر

 میدرشاه راه گلو یدارم وچه جنگ یحال دچهیفهم یاو م فقط

بابغض به پاکرده ام. دردلم صدبار خدارا شکر کردم که آرش 

 .حالش خوب شده

آنقدر دمق بودم که مادر متوجه شد.  دمیخانه که رس به

دم نوش گل گاو زبان درست کرد و با خرما به خوردم  میبرا

 .داد

ظاهر شدو  یکه فور دیاز کجا بو کش دهیسع نیا دانمینم

 .میبزن یدور کی میاصرار کرد که برو

 :گفت یبه شوخ اسرا

دست  یکار بد یرو بکش گهید یکی یجان دوباره نر دهیسع –

شده ها. بزار  کاریتازه دو روزه ب چارهیخواهر ماها، ب

 .حواسم بهتون باشه امیمنم باهاتون ب

 .دیخند دهیسع

 .کسب کرد یتجربه بچه دار یبد کردم، کل –

 .میبر یبهانه ها هم تو رو با خودمون نم نیا با
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 .درس دارم یکل دم،یاصال من بهتون افتخار نم ــ

  :دیپرس یجاگرفتم، فور نیماش یصندل یکه رو نیهم

 در مورد آرشه؟ دوباره–

 :تعجب گفتم با

 ؟یچ –

 کرده؟ یدفعه چه جور دلبر نیا گه،ید افتیق نیهم ــ

 .انداختم نییراپا سرم

 .کرده تصادف–

 .کردم فیرا تعر زیهمه چ 

 .نداره یکه ناراحت نیخب خدارو شکر که حالش خوب شده، ا ــ

 .کردم. لبخندزد سکوت

 .یخب برو مالقاتش با دوستات تا مطمئن بش –

ترسم جلوشون  یکالس، م یبچه ها شیاونم پ شه،یروم نم ــ

بگه، همه متوجه بشن. تازه کال من برم مالقاتش همه  یزیچ

 کنم یکارا نم نی. چون من از اارنیشاخ درم

 

وبه امتحان  ینیچ یاتفاقهاراکنارهم م نیا ی اچطورهمهیخدا

 .ستمین یمن شاگردزرنگ ،یکن یدعوتم م

  :دیپرس دهیسع

 مارستانه؟یب کدوم–

 .دونمینم ــ

 .خب از دوستات بپرس ــ

رو که ندارم.از ساراهم بپرسم،  دیشماره دوستش سع ــ

 .یخوا یم یواسه چ گهینم

و همراه  مارستانه،یکدوم ب ریتو فردا فقط آمار بگ ــ

 .اش با من هینه، بق ایداره 
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 ؟یکن کاریچ یخوا یم ــ

  .گهیخوام ببرمت مالقاتش د یم ــ

 .شهیمن روم نم ده،ینه سع ــ

  :کالفه گفت دهیسع

 یبر یخوا یمن رو روشن کن. مگه نم فیبابا، تکل یا–

 .شینیبب

 :گفت د،یسکوتم راد یوقت

 .ادینم شیپ ینترس بابا، مشکل –

 

وارد کالس شدم بچه ها در مورد آرش و تصادفش و  یوقت

 مارستانیکه کدام ب نیا دنیزدند. فهم یحرف م مارستانیب

 دمیفهم شانیحرفها نیاز ب یبود اصالسخت نبود. حت یبستر

 .کدام بخش واتاق است

 .دادم امیاتاق راپ یوشماره  مارستانیاسم ب دهیسع یبرا

 .دیآ یداد که ساعت سه دنبالم م امیپ اوهم

 .راه افتادند مارستانیبچه ها حدودا ساعت دو به طرف ب 

 :نه؟گفتم ای رومیهمراهشان م دیسارا دوباره پرس یوقت

 .نه –

  :کردوگفت تعجب

 .. منتظر جوابم نموندو رفتیایکردم م یم فکر–

 .که دنبالم آمدنقشه اش راگفت دهیسع

 :دمیگرفته بودم، پرس استرس

 به نظرت کارم درسته؟ –

 چطور؟ ــ

 یمعن گهیبهش دادم تموم شده. د یآخه من که جواب منف ــ

 ه؟یمالقات رفتن چ نیا
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  :به خودش گرفت و گفت یخنده دار ی افهیق دهیسع

. یدل بکن یتون یاست که شما نم نیو مفهوم آن ا یمعن–

 .و دلتم براش تنگ شده ینگرانش هست

  :گفتم کالفه

 یعنی. یکن یم شتریبا حرفهات استرسم رو ب دهیسع یوا–

 .رمی. اصال نممیبرگرد ایده؟بیرو م یمعان نیواقعا هم

  :دستم رو گرفت و گفت دهیسع

کم روشنفکرانه  هی ته،ینگران نباش. خب اون هم کالس اصال–

 .تیمالقات هم کالس یریم یفکر کن، دار

 .ادیفکر کردم، اگه مامان بفهمه احتماالخوشش نم باخودم

  :انداختم و گفتم نییرا پا سرم

چون اون چند بار  نه،ید یجور ادا هیرفتنه برام  نیا خب–

 .من رو رسونده

 .میش یحساب م یحساب ب ینجوریا

 .باال انداخت ییشانه ا دهیسع

 .شهیم نمیا– 

 .فکر وجدانم آسوده تر شد نیبا ا انگار

  :دیپرس دهیسع میدیکه رس مارستانیب کینزد

 ؟یخر ینم یزیچ–

 .نبود ادمی.اصال ایگیراست م ــ

 یرو به رو یاشاره به دکه  نجا،یاز هم یخوا یم ــ

 .میریسبد گل بگ هیکرد،  مارستانیب

  :گردشده گفتم یچشم ها با

 گل؟ سبد–

 .نگاهم کرد مبهم
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 .رمیگ یم وهینکنه. آب م یخوب یفکرا دیشا یاونجور ــ

 :گفت داکردوینمودپ شیها اخم

تا ابد بمونه  چارهینکن ب یکار هینگو تو رو خدا،  –

 ادمیشاخه گل بخر که ز هیباش.  کیکم رمانت هی. مارستانیب

 .فکر نکن گهید یها نهینباشه، جز گل به گز ظیغل

  :بشم که گفت ادهینداشتم، گفتم باشه و خواستم پ یا چاره

 .یخر یخارخاسک م یریاالن م رمیخودم م نیبش–

  :گفتم یفور

 .رنگش قرمز نباشه لطفا–

  :رفت و گفت ییغره ا شدچشمیم ادهیکه پ هموجور

 زردبخرم؟ یخوا یم–

  :و گفتم دمیخند

 .هیرنگ قشنگ اتفاقا–

 .در را بست و رفت یحرص

 ییتنگ استوانه ا کیرنگ داخل  یبرگشت، دوتا رز نبات یوقت

 .دردستش بود

کرده بودن و کف آن را  سنگ  نییتنگ را با کنف تز یانتها

بودند. گلها راداخل سنگ  ختهیآب ر یوکم یرنگ یها زهیر

 .بود بایشده بود. ز کسیها ف زهیر

 :لبخندمقابلم گرفت و گفت با

 چطوره؟ –

  :دادم و گفتم رونیرو ب میلبها

 ...کنه یحاال فکر م شه،یم ییمردم هوا یقشنگه، بچه  یادیز–

 :ادامه بدهم و گفت نذاشت

 .الیخ یب ،یکن یمراعات م یادیز گهید ل،یراح یوا –
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بود که قبل از تمام شدن ساعت مالقات  نیا دهیسع ی نقشه

هر وقت بچه ها رفتند و سر آرش خلوت شد  م،یداخل سالن برو

 .میخودمان رابه اتاقش برسان

گفت  یو م زدیرفت و سر م یشناخت م ینم یرا کس دهیسع چون

 .هنوز هستند

 .ام دم دستم بود که اگه رفتند بهم تک بزند یگوش

کردم زنگ خورد.  یام نگاه م یگوش یجور که به صفحه  نیهم

 .وراه افتادم ستادمیارایاخت یبود. ب دهیسع

داد و گفت که آنها از  امیپ دهیدو تا در داشت. سع سالن

 .کدام در رفتند. که من حواسم باشد

  :زنگ زدو گفت دوباره

انگار  رونیب رهیهشه  با بچه ها داره مهمرا ییآقا هی–

بخره، زود  نییاز پا یزیخواد چ یم دمیواسه بدرقه، شا

 .خودت رو برسون

خودم را جلو دراتاقش رساندم.  یگلها دستم بود. فور تنگ

 .دمیکش ینفس راحت دهیسع دنیبا د

  :مامور دو صفرهفت رابه خودش گرفت و گفت پیتر

همراهش امد،  یمونم وقت یم نجایتخت کنار پنجرس، من ا_

 .کنم یصدات م

 :که گفت دیدانم درچهره ام چه د ینم

 .ضهیمالقات مر ا،یومدین یدزد –

سست به طرف تختش  یدهانم راقورت دادم و با قدم ها آب

 کیداشت که  یبزرگ یلیخ یسمت تختش پنجره  واریرفتم. د

قرار داشت"فکر کنم بچه ها دسته  شیسبد گل بزرگ روبه رو

 کیکمد کوچ کیبودند." کنار تختش هم  دهیخر شیبرا یجمع

 .هایمیقد نیتلفن از ا کیهم  شیبود و رو

کرد، غرق  یسرش بودو به سقف نگاه م ریدستش ز کی آرش

که  یفکر کنم چند روز د،یرس یبه نظر م نیفکربود. غمگ

داشت.  شیبود اصالح نکرده بود، چون ته ر مارستانیب

 .بود داکردهیپ یمردونه تر  یچقدرچهره 
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 .بر لبم نشست یضعف رفت و ناخودآگاه لبخند شیبرا دلم

افتادند.  میاز سقف سر خوردند و درعمق چشم ها شیها چشم

حرکت ماند و مات من شد. سرش بانداژ  یب هیچند ثان یبرا

قفل چشم  شیچشم ها ینشست، ول بایتقر شیبود. با کمک دستها

قفل  نیکه باهزارزحمت ا یکس نیشده بودند. اول میها

 تشکمد کنارتخ یرابازکردمن بودم. سالم دادم و گلهارا رو

هم  گریاش خواب بود و آن دوتخت د یتخت کنار ضیگذاشتم. مر

 کیدادم  حیبودند. آنقدر ذوق زده شده بود که ترج یخال

قدم عقب تر برم و بعدسالم بدهم و حالش را بپرسم. باالخره 

 .خودش را جمع و جور کردو جواب سالمم را دادو تشکر کرد

  :را به گلها انداخت و گفت نگاهش

امدنتون  نیهم د،یشما خودتون گلستون د،یدیزحمت کش چرا–

 .دیارز یم ایدن هیبرام 

  :بود گفتم نییکه سرم پا همانطور

  .نداره یقابل–

 .را به هم گره زدو نگاهشان کرد شیدستها

دلم، با  یتو ختیغم عالم ر د،یهمراه بچه ها نبود یوقت –

چند  یاحوالپرس هیدر حد  یمن حت یعنیخودم فکر کردم 

حالم گرفته شد،  یلیهم براتون ارزش نداشتم؟ خ ییا قهیدق

 .دمیشن یبچه ها رو اصال نم یاز حرف ها یلیخ

  :صورتش چرخاندم و گفتم یرارو نگاهم

 .خودم دونستم که حالتون رو بپرسم فهیوظ–

  :زدو گفت یلبخند

 .دیواقعا ممنونم که امد د،یشما لطف کرد هیچ فهیوظ–

قبلش شمارو  رمیتصادف که کردم، آرزو کردم اگه قراره بم 

بال روسرم  نیاون روزتون ا یمحل ی. بنمیبب گهیبار د هی

 .آورد

ضربان را  نیا نشیقلبم ضربان گرفت .نگاه سنگ شیحرفها از

سکوت جوالن  نمونیخواست ب یکرد. اصال دلم نم لیبه تپش تبد
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نگاهش کردم و گوش سکوت  شد،یدهد. چون حالم بدتر م

 .چاندمیراپ

چون هم معذب بودم، هم به نظرم کار  ومدمیبچه ها ن با–

که  سادهینبود. با دختر خالم امدم، االنم دم در وا یدرست

 اگه همراهتون امد خبرم کنه، 

  :و گفتم دمیکش یآه بعد

به نفع هر دومونه.  نه،یما رو با هم بب یکس دینبا گهید–

 شتریکم ب هیکنم.  یکه حالتون بهتره، خدارو شکر م نیاز ا

 ... مواظب

  :گفت دویرا بر حرفم

منم با دختر  د؟کاشیریگ یمورد من سخت م نقدردریا چرا–

 .دیشد یکردم و شما پرستارم م یخالتون تصادف م

 :. و گفتماوردمیخودم ن یبه رو یحرفش سرخ شدم، ول از

 .با اجازتون من برم –

 کوک کرد، میرابه چشمها نگاهش

 ینیدانم ازسنگ یگفتن داشت. نم یچشم هاحرفها برا نیا

شده ام  خیکه احساس کردم  اشرم،یبود اهشیس یدوگو یحرفها

 یاز من باق یزیشوم وچ یم شترآبیداغ وهرلحظه ب رآفتابیز

 دنیچشم دوختم و عزم رفتن کردم. با شن نیماند. به زم ینم

 .ستادمیا شیصدا

 .من ینه با آرزو یآمد یکاش خودت م –

 شهیهم یبارنگاهش غم داشت، نه غم رفتن، غم برا نیا

 یپر شد، برا مینبودن. حال منم بهتر از او نبود.چشم ها

  :لب گفتم رینشدنش ز زیسرر

 .حافظ و دور شدم خدا–

  :گفت دمیکه رس دهیسع کنار

 .امیبپرسم ازش زود م یاحوال هیمنم برم  سایوا–
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 .ستین یازین دهینه سع ــ

  :گفت دویرا در هم کش شیها اخم

 .بابا زشته–

  .ایتوام زود ب نیماش شیپ رمیپس من م ــ

 دیدو شیکه در چشم ها یحال بدم شد.با غم یمتوجه  تازه

 :گفت

 .نکن ینجوریبا خودت ا لیراح –

 .امد دهیبالفاصله سع ستادم،یا نیماش کنار

  :دمیپرس

 شد پس؟ یچ–

 .گرفته بود یلیخ حالش–

  :گرفت گفت یکه پشت فرمان جا نیهم

 .دلم براش کباب شد لیراح–

 :دمیپرس ینگران با

 چرا؟ –

گل تو رو گرفته دستش و زل  دمیشدم د کیبه تختش که نزد ــ

 .زده بهش و اشک رو گونه هاشه

 .جلوتر نرفتم و از همون جا برگشتم گهید

دستش  یحرف اشکش از گونه اش سر خورد و رو نیگفتن ا با

 .افتاد

 .فرمون گذاشت و هق زد یسرش رارو بعد

نگاه از  دهیآزار دهنده شده بود. سع نمانیب یطوالن سکوت

داشت ومن هم غرق افکارم بودم. مادر راست  یبرنم شیروبرو

دلم  دمشید ی. ازوقتمینیرا بب گریهمد دیگفت که نبا یم

و  رمیبگ یاز دانشگاه انتقال شدیشده بود. کاش م شترتنگیب
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دو ترم  منهاست. البته  یراحت نیمگر به ا ی. ولنمشیکال نب

 .نمانده که درسم تمام شود، مثل خودش شتریب

 

 .انبر شدومن رااز افکارم خارج کرد دهیسع یصدا

 .لیراح

 .جانم ــ

چرا هم  اد،یخوشت م دنیتو چرا از رنج کش یبگ شهیم ــ

 :کردوادامه داد یهم اون رو؟ بعد مکث ،یدیخودت رو عذاب م

 هم من رو؟ –

. آرش پسر یکن یتو سختش م ستیکن اونقدرا هم سخت ن باور

 .ستین یبد

  :کردم و گفتم اخم

 ه؟یمن گفتم پسر بد مگه–

 :ادزدیباحرفم آتشفشان شدوفر 

 چته؟ پس–

آرش رادر چه  دانمیخوش اخالق و خندان بود، نم شهیهم دهیسع

 .بود که آرامش نداشت دهید یحال

 .میزن یبعدا حرف م ست،یتو االن حالت خوب ن ــ

خونسردو مهربان  یلیکردخ یمتوقف کردوسع یراکنار نیماش

 .باشد

 ؟یدار یتو خود آزار نمیمن خوبم، فقط بگوبب ــ

  :حرفش خنده ام گرفت و گفتم از

 .یدار یخود آزار خودت–

  :زدو گفت یلبخند اوهم

 .بده قانع بشم حیتوض یجور هی فقط–

 :دادم و گفتم هیتک نیرا به در ماش سرم
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رنج خوبه.  هی یکشم سختم باشه، ول یکه االن م یرنج دیشا –

 .خدا شیالبته پ

 .نه زود گذر داریلذت پا هیلذتش مال خودمه، آخرشم

 :نگاهم کردو گفت متعجب

 .یگیم یبگو بفهمم چ یجور هیگفتم که  –

 :کردم به طرفش و گفتم لیرا متما خودم

سخته،  یلیکردن بچه به نحو احسن خ تیمثال: ترب ن،یبب –

و  حاتیتفر یلیاز خ ای یخودت رو کنترل کن دیجاها با یلیخ

جواب  ،یکاروانجام بد نیدرست ا یوقت یول یبزن هاتیآزاد

بعد از  یکه حت ینیب یسال بعد م نیرو چند یدیکه کش یرنج

شه.به یم بتیخوب بچت، حسنات نص یمرگت هم به خاطرکارها

 .گن رنج خوب یم نیا

مثل حسادت، اول به  یکش یرو م یرنج بد هیتو  یوقت اما

 بهایآس یممکنه بعض.تازه گرانیبعد به د یزنیم بیخودت آس

 .رنج  تا مدتها باهات باشه نیا ی

 .متفاوت جیبا نتا یهر دو رنجه ول نایا نیبب

  :نگاهم کردو گفت متفکر

که بعدا لذت  یکش یهجران رو م نیاالن تو رنج ا یعنی–

 شتریلذت ب یلذت کم رو برا نیاالن ا یعنی ،یببر یشتریب

 ؟یکن یرهاش م

  : گرد شده نگاهش کردم و گفتم یچشم ها با

 .یبا استعداد نقدریا دونستمینم–

 .یکن یم یسخنران نقدرخوبیدونستم تو ا ینم منم

 ه؟یچ شترهیاون لذت ب نم،یخب حاال بگو بب –

هدفم رو خودم  یخبر ندارم. ول ندهیخب من که از آ ــ

 .کنم یم نییتع

مدت لذت ببرم و  هی دیمن االن با آرش ازدواج کنم، شا اگه

از  یلذت گهیمدت د هیبعد  یبر وفق مرادم باشه. ول یزندگ
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 میکه تو زندگ یبزرگ ینخواهم برد.چون به هدف ها میزندگ

 .تونم برسم یدارم نم

خوام  یپرواز نداره. نم یبرا یاما بال ست،ین یپسر بد آرش

شوهرت بال داشته باشه تو رو  یوقت یبگم حاال من دارم. ول

 ینسل ها یما حت یبچه ها یرو نیبره وا یهم با خودش م

 هی نیا یفکر کن دیداره. شا ریبعد از ما هم تاث یلیخ

من  یمشترک و بعد تمام. ول یزندگ یانتخاب سادس، چند سال

نوه هامم  یخوام حت یکنم، من م ینگاه نم هیبه قض ینجوریا

 .خدا تیرضا یعنی یخوشبخت نیخوشبخت باشند. و ا

 یحرفم تمام شد، آه یکرد. وقت یمتفکر نگاهم م دهیسع

 .را روشن کردو راه افتاد نیماش دویکش

 .ردو بدل نشد نمانیب یحرف گرید

 یباال، لبخند ادیاز او خواستم که ب م،یدیجلو در رس یوقت

 :بهم زدو گفت

خوام رو حرف هات فکر کنم. بعد سرش را  یبرم، م دیبا نه–

  :انداخت و گفت نییپا

 .زدم که ناراحتت کردم، ببخش یحرف اگه–

 :و گفتم دمیرو کش لپش

کاراگاه  یشناسمت.تو ببخش که امروز مجبور شد یمگه نم –

 .یاریدرب یباز

  :گفت دویخند

 .شدن یاستعدادم خوبه ها واسه مامور مخف دمیفهم امروز–

و  دمیبود را کش رونیرا که از شالش ب شیموها باخنده

  :گفتم

 و دیمامور پردل و جرات. او هم خند هی–

 .میکرد یخداحافظ بعد

 .دمیمادر را د ادداشتیپشت در،  دم،یخانه که رس به

 .رفته اند دیبود با اسرا به خر نوشته
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 میچشم ها یآرش ازجلو  نیغمگ یدلم خوب نبودچهره  حال

وضو گرفتم و دو  میهارفت. بعد از عوض کردن لباس یکنارنم

 .اذان مغرب بود کیبهتر شدم. نزد یرکعت نماز خواندم، کم

 یقرآن خواندم تا باالخره اذان گفتند ومن برا نشستم

  .خداقامت بستم

گفت کارامروزم  یحس عذاب وجدان باتمام وجود به من م کی

 .درست نبود

 .ر استغفرهللا را شروع کردمرا برداشتم و دوباره ذک حمیتسب

تمام شودکه اشک از  حیدور تسب کیمانده بود تا  هنوز

 .شد.سر به سجده گذاشتم ریسراز میهاچشم

سکوت خانه استفاده کردم و زجه زدم و از خدا خواستم  از

 .کند شتریکه کمکم کند و صبرم را ب

 .گرفته بودم آرامش

شام  کیگرفتم  میام را جمع کردم و تصمشدم سجاده بلند

مادر واسرا درست کنم. و فردارا هم روزه  یخوشمزه برا

شده  یاسب وحش کیکردم، مثل  یرا رام م ددلمی. بارمیبگ

حرف  دبادلمیدانست. با یبودآرامشش رافقط درکنارآرش م

قانعش کنم.  دبتوانمیبا یبزنم، اول با مهربان

را  یوحش یخشن که اسبها یمثل همان مهترها ق،اگرنشدباشال

 .کردند یرام م

 یامد. آقا امیگوش امیپ یحال پخت و پز بودم که صدا در

فردا  حانهیلباس ر دیخر یبود خواهش کرده بود، برا یمعصوم

 .همراهش بروم

 :نوشتم 

 .از مامانم بپرسم دیبا –

 :یمعصوم یآقا

هم  حانهی. رمیشیخوشحال م دیزحمته، اگر زحمت بکش باعث–

 .دلش براتون تنگ شده

 .با خواندن متنش لبخند بر لبم امد 

  :سمیوادارم کرد بنو شیها یکار نیریو ش حانهیر ادی



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

14

6 
Hiltun.ir 

. دمی. چشم، من تا آخر شب بهتون خبر محانسیمنم تنگ ر دل–

 یبابا یرا ازعمد نوشتم. گرچه دلم برا حانهیخودم اسم ر

  .پدرانه اش یها یمهربان یهم تنگ شده بود. برا حانهیر

 .گرفته بودم یها انرژ امیپ نیاز ا انگار

 میداشت خچالیجات در  یفیرا باز کردم. هر چه ص خچالی در

و تفت دادم.  ختمیداغ ر ازیپ یرا شستم و خرد کردم و تو

و دم  ختمیموادر یبعد رب آلو را با آب مخلوط کردم و رو

 .گذاشتم

 یم فیخوردند و تعر یسفره مادر واسرا با آب و تاب م سر

 :کردند. مادر گفت

 .هیسالم یهم خوشمزس هم غذا –

 .را کامل بخورم، تا فردا ضعف نکنم میکردم غذا یسع

 :لقمه اش را قورت داد و گفت مادر

که  م،یقرار بزار ییجان فردا بعد از دانشگاهت، جا لیراح –

 .میبخر یالزم دار یزیاگه چ د،یخر میبا هم بر

 .دارم یممنون مامان جان، من همه چ ــ

 حانهیواسه ر میبر یمعصوم یفردا با آقا د،یاجازه بد اگه

 .رهیخواد لباس بگ یم دشی. انگار واسه عمیکن دیخر

  :کرد و گفت یسکوت مادر

 ره؟یبا خواهرش نم چرا–

 :باال انداختم وگفتم ییا شانه

 گه،ید زاسیچ نیو ا دیشب ع یکارها ریاحتماال اونم درگ –

کم با،   هیکه،  ادتونهیشوهرشم بعد ازظهر ها خونست، 

 .شکر آب هستند حانهیر یبابا

 :گفت دویدر هم کش ییچهره ا اسرا

مگه مرخصت  ی.آبجمیهممون راحت ش رهیگ یزن م نیا یک –

 .یانجام بد دیچرا کارهاش رو با گهینکرد. د
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رو  حانهی. خودمم دوست دارم رستین یکه کار نیآخه ا ــ

 .. دلم براش تنگ شدهنمیبب

  :نکند گفت دایکه بحث کش پ نیا یبرا مادر

رستوران  دیلطفا اگه ازت خواست بعدش بر یبرو، ول باشه–

 .خونه ایقبول نکن، زود ب

  :زدم و گفتم یلبخند

 .چشم–

سفره راجمع و جور کردم و ظرف ها  یاز خوردن غذا، فور بعد

 .را شستم و آشپز خانه را مرتب کردم

قدرمادر راخسته رفتن آن هم با اسرا چ دیدانستم خر یم چون

 .کرده. اسرا واقعا مشکل پسند بود

 دمیبدهم. د امیپ حانهیر یرا برداشتم تا به بابا امیگوش

 :داده امیخودش پ

 ...مایمامنتظر– 

 :دادم جواب

 .امیشد، من فردا ان شاهللا م رید دیببخش –

 :جوابش امد که نوشته بود یفور

 .دنبالتون دانشگاه میایپس ما م –

 .میاونجا باهم بر دییایمترو، شماهم ب ستگاهیا امیم–

 دنیاز آرش آمد. باد یامیرا ببندم که پ امیگوش خواستم

 .را باز کردم امشیپ یاسمش ضربان قلبم باالرفت. فور

 :بود نوشته

 .رساندیمرا به تو نم ،یپرواز چی.هستیفاصله ن ریتقص»

 «.یکردن خود باشکه تو، در کار گم یوقت

 .را گرفت، کامال معلوم بود دلخوراست میگلو بغض
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خواست جوابش را بدهم،  یخودم از او بدتر بود، دلم م حال

 .بزنم که هم خودم آرام شوم هم او یحرف ای

 یو دلخور شتریب یها آخرش دلتنگ امیپ نیدانستم ا یم یول

که  یدادن. طور امیوابسته شدن به پ یو حت شترخواهدشد،یب

دادنش شوم. اگرواقعا  امیقرار پ یبه دست ب یمدام گوش

نشان  یعنی امشیجواب ندادن به پ نیهست پس ا ییعالقه ا

به نفع او کار کردن، هر چند که باعث  یعنیام، دادن عالقه

 .شوم اشیدلخور

را کنار گذاشتم و جزوه ها و کتاب  یکنترل ذهنم گوش یبرا

 .کنم ریرا آوردم تا بتوانم ذهنم را درگ میها

کنترل داشت و هر وقت خودم  کی ونیزیذهن هم مثل تلو کاش

 یبعض یرو ااصالیکردم،  یخواست شبکه اش را عوض م یدلم م

 .کردم ینم میشبکه ها تنظ

بود. انگار گمشده داشتم،  یحس بد کیآرش در دانشگاه  نبود

 یکردم و نه نگاهش م یبود نه بهش توجه م یکه وقت نیبا ا

دانستم  یکه البته م شد،یم انگار دلم گرم یکردم. ول

 .طور باشم نیا دینبا

و  دمیرفتم و آرش را د مارستانیبه سوگند گفتم به ب یوقت

 .ردو بدل شده نمانیب ییچه حرف ها

 :کردو گفت یاخم

 شهیتر م ییاونم هوا ینجوریا ،یریبگ یرو جد متیتصم دیبا –

 .و سختره

 .دلم نیامان از ا یول د،یگو یدانستم درست م یم

 .دمیکش یآه

 یجور قدر دان هیاگه نرم.  یمعرفت یاحساس کردم ب –

  .میحساب شد یحساب ب گهید یبود.ول

  :کردوگفت ینچ نچ سوگند

 .ایشیم تیاذ یلیخ–

 .یلیآره، خ ــ
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به  یگرسنه بود. نگاه یلیاز دانشگاه سوار مترو شدم.خ بعد

به  یمانده بود. وقت یلیساعتم انداختم، هنوز تا افطار خ

آن سمت  یمعصوم یآقا دمید دم،یمورد نظر رس ستگاهیا

 .نشسته نیبچه دربغل در ماش ابانیخ

شد و با لبخند جلو  ادهیپ نیکه به من افتاد از ماش چشمش

همه احترام و توجه اش  نیاز ا شهیامد و سالم کرد. هم

 .بهترشده بود یلیشدم. راه رفتنش خ یشرمنده م

، بغلش کردم و چندتا ذوق کرد دویمن خند دنیباد حانهیر

ماچ محکم ازلپش گرفتم و قربون صدقه اش رفتم. پدرش با 

تر شده بود، معلوم  پیکرد، امروز خوش ت یلبخند نگاهمان م

 حانهیر یموها یاست. ول دهیرس یبود به خودش و دخترش حساب

  .بسته بود یخرگوش انهیرا ناش

  :نگاه من متوجه شدو گفت از

 دیوارد نشدم. برسش رو آوردم، اگه مرتبش کن ادیز هنوز–

 .شمیممنون م

درست  یرا به سخت حانهیر یو موها نیداخل ماش مینشست

 .خورد یکردم. از بس تکان م

 لونینا هیعقب  یدستش را دراز کردو از صندل یمعصوم یآقا

  :برداشت و دستم داد و گفت

تا  ره،یته دلتون رو بگ دیگرفتم فعال بخور یکم خوراک هی–

  .میخوب غذا بخور یجا هی میبر دیبعد از خر

حواسش هست،  نقدریطرف شرمنده محبتش شده بودم که ا کی از

 .خواستم  روزه بودنم رامتوجه شود ینم یازطرف

بودم و  رهیدستم مانده بود خ یکه تو یلونیجور به نا همون

  .کردم چه بگم که دروغ هم نباشد یفکر م

 .نکنه ناسالمه، مامانتون منع کرده ه؟یچ–

 نداره بعدا بخورم؟ ینه، فقط اشکال ــ

 .دیهر جور راحت ــ

  :درآوردم و گفتم لونیکلوچه ازنا کی
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 بازش کنم؟ حانهیر یبرا–

 :کردو گفت ییا خنده

. فکر نکنم بخوره چون ناهارش دیمون یواقعا مثل مامانا م –

 .خواب الزمه شتریرو کامل خورده. االن ب

 .دمیخجالت کش یاز حرفش کم 

 حانهیبه ر یانداختم ونگاه لونیرا دوباره داخل نا کلوچه

حال بودند،  درازش کردم  یب شیگفت چشم ها یکردم، راست م

بغلم و چسبوندمش به خودم تا بخوابد. پدرش دوباره  یتو

 یصندل یرااز ساک بچه که رو رشیش شهیدستش را دراز کردو ش

 .برد شعقب بود آورد. هنوز چند تا مک نزده بود که خواب

رنگ و  یکه پر بود از لباس ها ییبه مغازه ها میدیرس یوقت

شد و با  داریاز خواب ب حانهیبچگانه،  ر ی بایوارنگ و ز

 .من دوباره خودش رابهمن چسباند دنید

 یتواند جا یکس نم چیبچه ه یسوخت واقعا برا یم شیبرا دلم

 یبودم و م دهیرا چش یمیتی. خودم درد ردیمادرش را بگ

که مادرم واقعا همه  نیدردناک است، با ا یلیدانستم خ

داد.  ینبود پدر آزارمان م یجوره حواسش به ما بود، ول

 هداند ک یدرختر فقط خدا م کی یحاال نبود مادر واسه برا

 .چقدر سختراست

از  یمعصوم یآقا یرا فشرد، صدا میافکار بغض گلو نیا با

 .افکارم نجاتم داد

 .دیش ادهیبه من، شما پ دیرو بد حانهیر–

 یراحس کردم. فور نشیرا که طرفش گرفتم. نگاه سنگ بچه

گذاشت و  نییرا از صندق عقب پا حانهیشدم. کالسکه ر ادهیپ

را داخلش گذاشت. وراه  حانهیو ر میبا کمک هم بازش کرد

 .میافتاد

 راهنیپ کیچندتا مغازه، باالخره  نیتریاز نگاه کردن و بعد

 یپشت گردن نیاش از ا قهیکه خوشم امد،  دمید یزردو مشگ

 .بود بایز یلیداشت. خ نیچ یها بودو از کمر کل

 :دمیزدم و پرس یبهش لبخند رهیخ
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 قشنگه؟ –

  :دقت نگاهش کردو گفت با

  .بازه یلیخ یقشنگه ول یلیخ خب–

  :تعجب گفتم با

 .که هنوز دو سالشم نشده حانهیر–

 نی. با اوفتهیم رونینصف کمرش ب ینجوریا  یدرسته، ول ــ

بچه و بزرگ  ضیمر ی. آدم هاابونیخ ادیخواد ب یلباس م

  .که شهیسرشون نم

 :گفت دیسکوت من را د یوقت

 هی رشیز ایپوشه.  یفوقش تو خونه م م؟یبخر دیخواه یم –

 .میکن یبلوز تنش م

 :امدم و گفتم رونیافکارم ب از

کردم،  ی. داشتم به حرفاتون فکر مشهیقشنگ نم ینه اونجور –

 .موضوع فکر نکرده بودم نیمن اصال به ا دیگ یراست م

  :گفت دویخند

 دکهیندار یهمسر ای د،ینداشت ییچون بچه ا ه،یعیطب خب–

داشته باشند،  یداره چه افکار یبهتون بگه، البته بستگ

 .نه ای زایچ نیاصال براش مهم باشه ا

 .انداختم نییوسرم را پا دمیخجالت کش شیاز حرف ها دوباره

 

 یصورت ونیکه پشتش پاپ دیسف ،یلباس صورت دنیباد باالخره

 .داشت دلم رفت یکوتاه نیاش، ب،ب بود و آست قهیداشت و 

پروو تنش  یبرا یهم مناسب بود. وقت حانهیپدر ر دید از

با  اورد،یخواست در ب یکردم، مثل عروسک شده بود و نم

 .میدیشد عوض کرد و لباس راخر یپدرش راض یانیپادر م

داشت را هم انتخاب  یصورت یونهایکه پاپ یجوراب شلوار کی

. بعد چند دست هم لباس یسر، صورت رهیکردم با دوتا گ
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. در آخر پدرش میدیو چند جفت جوراب و کش سرهم خر یخانگ

 :گفت

  .شهیالزم م یگاه میهم براش بخر یروسر هی –

و قرمز هم  یصورت  یپر بود از گل ها شیکه طرح رو یروسر

 .میدیخر

بچه گذاشت  یرا داخل صندل حانهیر یمعصوم یبرگشت آقا موقع

کرده بودو  یطونیش یراهم دستش داد. حساب رشیش شهیو ش

 .خسته بود

در آوردم و با ذوق  لونشیرا دوباره ازنا حانهیر یها لباس

 .نگاهشان کردم

  :با لبخند گفت یمعصوم یآقا

 .حانسیاز ر شتریشما ب ذوق–

  :کردم و گفتم ییا خنده

 .بچه ها واقعا قشنگن، بخصوص دخترونش لباس–

 :و گفت دیکش یآه

 .هستند نیزم یرو یدخترها فرشته ها –

دخترهافرشته  گهیمادر انداخت، "مامان م ادحرفیمرا حرفش

 یدرست بهشان بال م تیهستندکه پدرومادرباترب یبال یب یها

  :سکوت گفت قهیدهند." بعد از چند دق

 .میخستتون کرد یامروز کل میبخور یزیچ هی میبر–

من  دخونهیمن رو برسون ستین ی. اگه زحمتهیچه حرف نیا نه–

 ...برم. مامان گفت دیبا گهید

 :گفت دویرا بر حرفم

 هیخوب  یجا هی میقبلش بر ی. ولفمهیرسوندتون که وظ –

 ...یزیچ

 .دمیدفعه من حرفش را بر نیا
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 .دستتون درد نکنه، مامان گفته زودبرگردم –

برگشت،  نیبه ا ستین یچهره اش معلوم بود که اصال راض از

  :کردو گفت یمکث نیهم یبرا

 .میبخور یزیچ ییا وهیآب م هیحداقل سر راه  پس–

 :کردم و گفتم یمکث

 گه؟یوقت د هیبمونه واسه  شهیم  –

  :به صورتم انداخت و گفت یبا تعجب ختهیمشکوک آم نگاه

کردو  ی... بعد مکثرسهیبه نظر م دهیکم پر هی رنگتون–

  :بااخم گفت

 د؟ینکنه روزه ا –

ترمز کردو  دویکش ابانیراکنار خ نیماش د،یسکوتم راد یوقت

 :با تعجب نگاهم کردو گفت

 کردم؟ تتونیاذ نقدریمن ا دویمن! شما روزه بود یخدا– 

  :فرمان وناله کرد یرا گذاشت رو سرش

 .رو ببخشه خدامن–

  :گفتم یوجدان گرفتم و با دست پاچگ عذاب

هم بهم خوش گذشت. اصال زمان رو  یلیمن خ دیکن باور–

شدم،   یم تیخواستم تو خونه باشم اذ ی. اگه مدمینفهم

  .گذشت یچطور دمیاصال نقهم رونیامدم ب

 :فرمان بلند کرد و گفت یرا از رو سرش

که افطار  دیقبول کن دیعذاب وجدان با نیاز ا ییرها یبرا –

شم، وگرنه  کیتا تو ثواب روزتون هم شر دیمهمون من باش

سرپا نگهتون داشتم و زبون  نقدریبخشم که ا یخودم رو نم

 .کردم تتونیروزه اذ

  :انداختم و گفتم نییرا پا سرم



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

15

4 
Hiltun.ir 

 ...مامانم آخه–

  :گفت دویرا بر حرفم

 .دم یم حیزنم وتوض یخودم بهشون زنگ م –

  :کردم و گفتم نگاهش

 .خوام مامانم بدونه روزه ام ینم آخه–

که  ییهایبا خوراک دمیمن برم، من قول م دیاجازه بد شما

باور  د،ینگران نباش نقدرمیافطار کنم. ا دیدیشما برام خر

 .خوبم دیکن

و  اوردمیطاقت ن گریکرد که د یمهربان نگاهم م آنقدر

 نیها که ب یخوراک لونینا ینگاهم را سُر دادم رو

 .قرار داشت مانیهایصندل

 .خانم لیراح یشما بگ یهر چ باشه–

مامانتون بفهمه که روزه  دیخواه یبپرسم چرا نم شهیم فقط

 د؟یا

دادم و  رونیبگم که دروغ نباشه."نفسم را ب یچ ایخدا"

 :گفتم

 .راحت ترم ینجوریا –

 ی هیگر یکه صدا نیبه سکوت گذشت، تا ا ییا قهیدق چند

  .سکوت را شکست حانهیر

 یبچه به سخت یصندل یشدم و از رو خم

 .را راه انداخت نیو بغلش کردم. پدرش هم ماش دمشیکش رونیب

ام  یروسر رهیسوزاند. از گ یسرحال شده بودو آتش م حانهیر

 نیکرد. آنقدرا یم یو باز دشیکش یخوشش امده بود ومدام م

 .کردکه بازشد یبدبخت راآس ی رهیگ

ام را گرفتم که باز  یبا دستم روسر یو فور دمیکش ینیه

 امیزدن روسر رهی، دوباره گ حانهیبا وجود ر ینشود، ول

 .سخت بود
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را نگه داشت  نیشد دوباره ماش هیکه متوجه قض یمعصوم یآقا

 :و گفت

 تونیبه من، شما روسر دیبچه رو بد ؟یکرد کاریچ حانهیر –

 .دیرو درست کن

 یکه نگاهم کند بچه را گرفت و خودش رامشغول باز نیا بدون

 .بااو نشان داد تا من راحت باشم

جلب  یقبل ی رهیسوزن ساده در آوردم تا مثل  گ کی فمیک از

 :ام رابستم و گفتم یتوجه نکند. روسر

 .به من نشیبد –

  :بود گفت نییداد و سرش پا یرا دستم م حانهیکه ر همانطور

 .شده طونیش یلیخ دایجد حانهیر د،یببخش–

 .گهیکنم، بچس د یخواهش م ــ

 حانهیمن و ر یباز یفقط صدا مینزد یبه خانه حرف دنیرس تا

 .شکست یبود که سکوت را م

 :تشکر کردن گفت یکرد و بعد از کل ترمز

شد  ادهیپ نیاز ماش عیبعدسر د،ینش ادهیچند لحظه پ شهیم –

را آورد و  ییشده ا چیکادو پ یو از صندوق عقب   جعبه 

 :گفت

  .یدیهم ع یقدر دان یمال شماست، هم برا نیا –

  :گفتم باتعجب

 یداشته باشه، نم یبه قدر دان ازینکردم ن یمن کار آخه–

 .تونم ازتون قبول کنم

  :گفت یناراحت با

 .ها شهیبچه ناراحت م حانسیطرف من و ر از–

 :زدم و گفتم حانهیبه لپ ر ییا بوسه

 .ممنونم د،یشرمنده ام کرد –
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 میبازهم مادر و اسرا نبودند و برا دم،یخانه رس یوقت

 .گذاشته بودند ادداشتی

را باز  چیکادو پ یبسته یو فور دمیرا از سرم کش چادرم

 .که داخلش بود، تعجب کردم یزیچ دنیکردم. با د

رو کش، و  یمشگ یداخلش بود که با پارچه مخمل ییجعبه ا 

در جعبه، با  یدورش با  روبان پهن قرمز بسته شده بود. رو

. "آخه کیو ش یفانتز یلینصب بود. خ ونیپاپ کیهمان روبان 

 ".به کادو کردن نداشت ازیکه ن نیا

 .خواسته جعبه مشخص باشد ینم دیشا

 یرز قرمز یگلها دنیدر جعبه راباز کردم و باد اطیاحت با

 .که سطح جعبه را پوشانده بود گل از گلم شکفت

اول اسم من نوشته شده  دیقرمز با چند تا گل سف یگلها نیب

بود.بازش که کردم از  کیکوچ یجعبه  کیگلها  انیبود و م

 یتشکر کنم ول یرا بردارم و حساب یخواستم گوش یذوق م

 .خودم را کنترل کردم

نوشته  کادیوان  ی هیپالک آ یکه رو بایو پالک ز ریزنج کی

گردنم امتحان کنم، در  یتا رو نهیشده بود. رفتم جلو آ

 یزیو چشمم افتاد به پشت پالک انگار چ دیلحظه پالک چرخ

 .نوشته شده بود

 ."قلم حک شده بود، "تولدت مبارک اهیبرگرداندم با س یوقت

افتاد دو روز  ادمیدرمغزم کردم  یخشکم زد،  سرچ همانجا

 .تولدم است گرید

 .گردو شده بود یاندازه  میتعجب چشمها از

 .بود دهیاو از کجا فهم یعنی

کردن گردن بند منصرف شدم و همانجا نشستم و به  زانیآو از

 .فکر رفتم

 .کادو بود نیظرافت و لطافت درا چقدر

دانم چه مدت آنجا نشسته بودم و در افکارم غرق بودم  ینم

به خودم امدم و چقدر خدا را شکر  امیاذان گوش یکه با صدا

توانستم  یاندو راحت م امدهیکردم که هنوز مادر واسرا ن

 .افطار کنم
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گرفته بود را آوردم و  میبرا یمعصوم یکه آقا ییهایخوراک

  .بعد از دعا شروع به خوردن کردم

بفرستم.  شیتشکر برا امیپ کیرا برداشتم تا حداقل  امیشگو

 :داده امیپ دمید

 «.قبول باشه. التماس دعا »

 :جواب دادم یفور

 .شدم ریممنون. بابت کادو دستتون درد نکنه، واقعا غافلگ –

 :نوشت

 .میبود، پس خدارو شکر که موفق شد نیهدف ما هم هم –

  :مقدمه نوشتم یب

 د؟یدونست یتولدم رو م خیاز کجا تار شما–

زدم. چون  یحدس م دیهست یکه اسفند نیسخت نبود، ا ادیز ــ

 .و خانم باشه نیمت نقدریتونه ا یفقط م یاسفند هی

 .خنده گذاشته بود کریاست بعد

 .ابندسی ندهیهم، جو اشهیاش نوشته بود، بقادامه در

 .کردم فیبعدا براتون تعر دیشا حاال

 .دیزحمت افتاد یلیبه هر حال ممنونم. خ ــ

. خدارو شکر که ستین یزیشما چ یدر برابر مهربون ــ

من خواستم  یتولدتونه ول گهی. البته دو روز ددیدیپسند

 ...نفر باشم نیاول

  :در جلدم رفت و نوشتم طانیش ییالحظه 

 .رهینظ یشما ب ی قهیسل ممنون،–

  :نوشت اونم

 .دیکه آره شک نکن اون–

خودم  امیکرد. از پ شدیحرفش چند جور برداشت م نیا از

 .کردم ینم فیاش تعر قهیشدم کاش از سل مانیپش
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راگذاشتم کنارو رفتم نمازم را خواندم و شروع کردم  یگوش

 .دندیبه شام درست کردن. که مادر وخواهرم از راه رس

 :من اسرا با تعجب گفت یکادو دنید با

 صاحب کارته؟ ی هیهد –

  :نازک کردم و گفتم شیبرا یچشم پشت

 .صاحب کارم داده آره–

 اونوقت به چه مناسبت؟ ــ

 :آرام گفتم یلیتفاوت نشان بدهم، خ یکردم خودم را ب یسع

 .حرفها نیواسه تشکر و ا –

 :گوشم گفت ریآمدو ز کمیآرام نزد اسرا

 ست؟ین نیولن تا یکادوها هیشب –

  :باال انداختم و گفتم ییا شانه

 .دونم یم چه–

 کردو گفت: طالست؟ یرابرداشت و نگاه ریزنج مامان

 .بله مامان جان ــ

 .نزد یو حرف شیگذاشت سر جا امدیخوشش ن ادیز انگار

 .شکر کردم که پشت پالک را نگاه نکرد خدارو

  :گوشم گفت ریدوباره ز اسرا

 .کنه یکنم مامان هم مثل من فکرم فکر–

  :دادن جو، گفتم رییتغ یبرا

 .پختم که نگو یآبگوشت هی مامان–

  رز قرمز یهمانطور که به گلها مادر

  :کرد ودر فکر بود گفت ینگاه م یهلند
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 .درد نکنه دخترم دستت–

  .خوردن غذا مادر هنوزهم فکرش مشغول بود موقع

 :اش رادر دهان گذاشت و گفت دهیاز گوشت کوب ییلقمه ا اسرا

 .ها شهیمامان داره م ههیشب یلیدست پختت خ –

  :زدم و گفتم یلبخند

 .جان نوش–

 ه؟ینظر شما چ مامان–

تکان داد و  دییتا ینگاهم کرد و سرش را به نشانه مادر

  :گفت

 .خوشمزه بوده شهیپختت هم دست–

  :دمیپرس دوباره

 د؟یدیخر ایچ حاال–

 :و گفت دمیرا نفهم اشیبه اسرا انداخت که معن ینگاه مادر

 .گهیخرت و پرت د یسر هیلباس و  –

 :اسرا نگاه کردم و گفتم به

 .ایدیخر یچ یکن یرو نم –

  :داد و گفت یسرش را با ناز تکان اسرا

 .ینیبب یایب یکه اصال وقت ندار شما–

 :کردم و گفتم یساختگ اخم

 یبگ یاریتو طبق و ب یبزار داتویخر دیتو با ام؟یوا من ب –

 .دمیمن چه خر دینیبب دییایب دیخواهرم لطفا افتخار بد

  :کردو در همان حال گفت یصدا دار یخنده
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 یاز چند سال بزرگتر بودنت سو استفاده م یدار گهید–

 به پات؟ زمیتو طبق نزارم و ساده بر شهیحاال نم ا،یکن

 .امد ولبخندزد رونیباالخره مادر هم از افکارش ب 

را جمع کردم و شروع به  زیاز شام دوباره خودم همه چ بعد

 .شستن ظرفهاکردم

سالن و  یبودند آورد گذاشت تو دهیرا که خر ییزهایچ  اسرا

 :از همانجا گفت

 روزیشستم. آخه د یمن م دیداد یسرورم شما چرا؟ اجازه م –

 .دیدیهم شما زحمت کش

  :دراز کردم و گفتم شیبرا یگردن

خبرها  نیاز فردا از ا ست،یکاف میبرا یکه متوجه شد همون–

 .ستین

 .نمیها را بب دیاز شستن ظرف ها رفتم تا خر بعد

بود.  دهیستش خر یخوشگل با روسر ییاروزهیمانتو ف کی اسرا

 .ستش هم قشنگ بود یو کفش مشگ فیک

 یرو فرش ییبا دمپا دیقرمز و سف یبلوز و شلوار خانگ کی 

 .کرم رنگ

   :لبخند گفتم با

 .ییاقهیقشنگن اسرا، مبارکت باشه. واقعا خوش سل یلیخ–

 :خوشش امدو گفت فمیتعر از

 .گهید مینیما ا –

  :نگاهش را از لباس ها برداشت و به اسرا دوخت و گفت مادر

 .دیخر میبر لیتا من و راح ،یهم نوبت توئه شام بزار فردا–

 نیالزم ندارم. در ضمن ا یزیمن که گفتم مامان جان چ ــ

 یم دیسال خر ی. ما که طهیمعن یکم برام ب هی دمیع دیخر

 میدبریبا یشلوغ نیتو ا دیحتما شب ع ه،یحاال چه کار م،یکن

 م؟یکن تیخودمون رو اذ
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 :با اعتراض گفت اسرا

 .گذره یخوش م یکل ت؟یاذ یگیکردن م دیتو به خر –

 .من یحداقل برا گه،ید تهیاذ دیشب ع ــ

 .هیآخه چه کار ،یو شلوغ کیتراف نیا تو

دست  کیبودکه بنده خداها کل سال فقط  میقد دمالیدعیخر

کار رو انجام بدن  نیدایومجبوربودند شب ع دندیخر یلباس م

 دیلباس نو داشته باشند. به نظرم شب ع لیتا موقع سال تحو

 نیاونم هم دکهیخر نیسفره هفت س لیوسا دیفقط با

 .فروشن یم ابونمونیسرخ

 .سرش را تکان داد دییبه عالمت تا مادر

 .یعموم هینقل لیبخصوص وسا شه،یشلوغ م یلیواقعا خ –

  :را جمع کردو گفت دهابشیخر یفور اسرا

با  لیراح ی. ولستیبحث االن اصال به نفعم ن نیبرم ا من–

دمت گرم  یدیبخش ییکارت من رو از پختن شام فردا رها نیا

 .سرورم

  :خنده و گفتم رهیزدم ز یپق

بابا، تموم شد. االنم لباس  رونیب ایب یتو اون فاز هنوز–

 .هیتو تنت چطور نمیهات رو بپوش بب

بلوز و شلوارش را با  دمید قهینزد. بعد از چند دق یحرف

من تا  یرا هم که مثل موها شیو موها دهیپوش شیصندل ها

 .رهاکرده شیشانه ها یرو دیرس یکمرش م

 .ذوق کردم دنشید با

 .یمثل فرشته ها شد اد،یاسرا چقدر بهت م یوا –

افتادم که گفت:  یمعصوم یحرف امروز آقا ادیحرفم  نیا با

 .هستند نیزم یرو یدخترها فرشته ها

 :هم با لبخند نگاهش کردو گفت مادر

 .قشنگه یلیخ زم،یمبارکت باشه عز –
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 :ما صورتش گل انداخته بود گفت فیکه از تعر اسرا

 .از خودم ایاز لباس بود  فایتعر نیاالن ا یممنونم، ول –

  :میو مادر با هم گفت من

 .هردو–

 .حرف زدن هم زمان، هرسه مان را به خنده انداخت نیوا

کم بچه ها سر کالس  یلیدانشگاه تق و لق شده بود. خ بایتقر 

 ریسخت گ یلیکه خ ییشدند، مگرسر کالسِ استاد ها یهاحاضر م

بودند.  دهیراکش شانیبودند و همان اول ترم خط و نشان ها

دانشجوها  یریادگی یکه رو یریسخت گ یاستادها یبعض یبرا

سرکالس  یوقتقائل بودم.  ییا ژهیو تیتعصب داشتند،  اهم

مورد  یب یرینشستم که تعصب وسختگ یجوراستادها م نیا

گرفتند و کارشان باحساب  ینم یراسرسر یزیچ ینداشتند، ول

 یدامیپ ینشودحس خوب عیضا ییازدانشجو یوکتاب بودتاحق

مجلس  یندهینما کیاستاد  نیگفتم کاش ا یکردم وباخودم م

وجدان و تعصب خرج  نقدریمشکالت مردم هم ا یبود، تابرا

 .کردیم

 کیانگار  یروزها دانشگاه نروم، ول یبعض توانستمیهم م من

 .داد خانه بمانم یاجازه نم ییروین

 .کشاندیمرا به دانشگاه م یکس دنید دیکه به ام ییروین

را هم دعوت کرده  ییخاله و دا یتولدم مادر، خانواده روز

 .به همه خوش گذشت یبود و کل

کرد ، که ممکن  ینم میفکر چرا رها نیدانم ا یروز نم آن

 .دیبگو کیبدهد و تولدم را تبر امیاست آرش پ

را چک کردم.  امیگانه، چند بار گوشفکر بچه نیخاطر هم به

 .امد. بازش کردم یمعصوم یاز آقا یامیآخر،  پ یدفعه،

 :بود نوشته

 یامروز کنار م یجمالت را برا نیباتریکن ماه هاست ز باور»

 یطور ب نیاند همجمالت فرار کرده یگذارم ، امشب اما همه 

 «.... تولدت مبارک میهوا بگو یوزن وب
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را گرفت.  میخواندنش زل زدم به نوشته ها و بغض گلو با

 کیتوقع داشتم و حاال  یگریرا از کس د امیپ نیانگار ا

 .جا خورده بودم ییجورا

 ینگاه د،یحال مرا د یهواوارداتاق شد، وقت یکه ب دهیسع

انداخت که هنوز روشن بود. متن را خواند و  امیبه گوش

 :تعجب زده گفت

 ؟یناراحت ای یشد ینطوریا یاالن از خوشحال –

  :ادامه داد دیسکوتم را د یوقت

 دونه؟ یتولد تو رو م خیاز کجا تار نیا اونوقت–

را خاموش کردم  یکردم،  گوش یاحساس ضعف م میپاها در

تخت  ی. خودم هم نشستم رونمشیگرنبیانداختمش تاد رتختیوز

 .گرفتم میدستها یو سرم راتو

  :من هاج و واج مانده بود گفت یکه از کارها دهیسع

 ل؟یراح توچته–

  ؟یبود یکس امیپ منتظر

  :را بلند کردم و بغضم راقورت دادم و گفتم سرم

  گفتم؟ یاز رنج برات م ادتهی–

 .خب ــ

 یقرص هیمن از رنج گذشته، شده شکنجه. کاش  یاالن برا ــ

 .کرد یرو فراموش م زیخورد و همه چ یبود که آدم م یزیچ

  :فشار داد و گفت اشنهیس ینشست و سرم را رو کنارم

کردم  یفکر م ،یزنیحرف هارو م نیتو ا شهیباورم نم لیراح–

 .یحرف ها باش نیاز ا تریقو الترویخ یب

روزتولد تو  دی. آخه آرش از کجا بایشیکه داغون م ینجوریا

 .رو بدونه

 :و گفتم دمیرا کنار کش خودم

 .باشم دیبا یعنی م،یمن قو –
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داد  راژیبد جور واسه خودش و طونهیش نیامروز ا فقط

 .شد نیا جشمینت

 .شکوندم یشاخش رو م یهمون اول صبح دیبا

  :کش امد و گفت دهیسع یلبها

 .شد نیآهان، ا –

 یبود؟ اون از کجا م یچ امیپ یا ی هیقض نمیبگو بب حاال

 ...دونست

  :و گفتم دمیرا بر حرفش

 .قبال کادوش رو هم داده اون–

 گریگل رز رو آوردم که د یرفتم و از کمد جعبه  بعد

را هم نشانش دادم.  ریشده بود. و پالک زنج باخشکیتقر

 .ندیوبرگرداندمش تا پشتش راهم بب

  :کردگفت یکه با دهان باز نگاهشان م همانطور

کارهارو کرده توقع تو رو برده باال  نیبا احساس! هم چه–

  .گهید

  :زد و گفت یچشمک بعد

 در مورد عالقش نگفته؟ یزیتا حاال چ نمیبب–

 نه ــ

 چه محتاط؟ ــ

 بهم عالقه داره؟ یکن یتو فکر م یعنی ــ

 دیکه داره شا یطیبه خاطر شرا یاووووو چه جورم. ول ــ

  .دونه که بگه یخودش رو در حد تو نم

 .من رو داره یارهایداشت، چون مع یبهتر طیکاش شرا ــ

  :کردو گفت ییخنده ا دهیسع

 شهیجا جمع نم هی یهمه چ یگینم شهیمگه خودت هم زمیعز–

همونه  نمیلنگه؟ خب ا یجاش م هی شهیما، هم یطبق خواسته

 .گهید
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را داخل  لیوسا یکرد، فور یم مانیمادر که صدا یصدا با

 .میرفت رونیکمد گذاشتم و ازاتاق ب

 

زود  یآرش گل از گلم شکفت، ول دنیوارد کالس شدم با د یوقت

 .جلو نشستم فیخودم را جمع و جور کردم و رفتم همان رد

 .شکر کردم که حالش خوب شده خدارو

 .من نشد یحرف بود و متوجه دگرمیسارا و بهار و سع با

  :عقب امد کنارم نشست وغر زد فیاز رد سوگند

 :دیبعد اشاره کرد به آرش وپرس یکن یجا عوض م چقدر–

 گفت؟ یم یچ یدیشن –

 .دمینه ، من که االن رس ــ

کالس  یاز بچه ها یکیبوده که  نیتصادفش ا لیگفت دل یم ــ

سر کالس نرفته و زده  گهیاعصابش رو خرد کرده، اونم د

 .کرده و باعث تصادف شده ی. با سرعت رانندگرونیب

  :گفت ییبا حالت مسخره ا بعد

جواب سالم بچه مردم رو بده نره بزنه خودش رو شل و  زمیعز–

 .پل کنه

جمع  مانی. با امدن استاد خندهامیدیحرف خند نیدو از ا هر

 .شد لیشد و به پچ پچ تبد

هم قرار  یدانشگاه چند بار روبرو یاز کالس در محوطه بعد

 نیبه من نکرد. مشخص بود که از عمد ا یتوجه یول م،یگرفت

من هستم.  ای میآ یمن م ندیب یکه  م نیهم کند. یکار را م

 .دهدینشان م شیخودش را مشغول صحبت با دوستها

 .من شده بود یصبح هم سر کالس متوجه پس

 شیکالس بروم جلو وبرا یتوقع داشته من هم مثل دخترها حتما

ام . حاال که نرفتهندازمیراه ب ییمراسم خوش آمد گو

 یام و برا نداده امشیچون جواب پ دهمیدلخورشده است. شا

 .است یاعتنا بودم به غرورش برخورده و االن درحال تالف

 .توانم فراموش کنم یمن هم راحت تر م ینطوریچه بهتر ا اصال
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 یناراحت باشم من که خودم م اشیمحل یاز ب دیبا چرا

کند.   یاوهم ناخواسته به نفع من کار م ینطوریخواستم، ا

 .ممنونش هم باشم دیبا

به  یتا آب سیفکرها دوباره بغضم گرفت. رفتم سرو نیا با

 .میایب رونیفکرهاب نیصورتم بزنم و از ا

  :آب را که باز کردم، با خودم گفتم ریش 

 ".کنم یدامیپ یشتریبهتراست، آرامش ب رمیوضو بگ"

که وضو گرفتم نشستم سر کالس، هنوز بچه ها  نیاز ا بعد

 یبرا امیعرب یعبا ریرادرآوردم وز حمیبودند. تسب امدهین

 .آرامش خودم و آرش شروع به صلوات فرستادن کردم

را ادامه بدهم. به  یمحل یروش ب نیگرفتم من هم هم میتصم

  .دهدینظرم خوب جواب م

متوجه شدم  شیخودش و دوست ها یاز صدا قهیاز چند دق بعد

 فمیرا داخل ک حمیاصال سرم را بلند نکردم. تسب یامد. ول

را درآوردم و خودم را مشغول کردم تا  امیانداختم و گوش

 .دیایاستاد ب

 یکوچه یدست بردار است، به انتها رهیفکرخ نیمگرا یول

خانه  یتک پنجره هاو تک زندیرسد دوباره دور م یکه م الیخ

 دیکند، تاشا یم یوارس دنشید یَوهم وُگمان را از نوبرا ی

رامحکم  دگوششیاز آنها به انتظارنشسته باشد، با یکیپشت 

 .چانمیبپ

بار از دور  کیدور محوطه  یبا آرش نبود ول میبعد یها کالس

 .میدادم تا با هم رو در رو نشو ریمس رییتغ یفور دمش،ید

  :دمیاز دانشگاه از سوگند پرس بعد

 رون؟یب میبر یایب یتون یم–

کار  یکالسم مونده. تازه تو خونه ام کل هیآخه من هنوز  ــ

باال  یی... بعد شانه اگهید دیرو دستمه، دم ع یاطیخ

  :انداخت و گفت

 م؟یکن، فقط تو بگو کجابر ولش–

  :انداختم و گفتم نییراپا سرم
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 .که سبک شم ییجا هی–

 یشهدا اطشیامام زاده صالح. تازه تو ح ش؟یتجر میبر ــ

حرف  یگمنامم داره.راست کار خودته. اونقدر باهاشون نوبت

 یچ نیوبگن بابا ا رنیبزن و دردل کن که اونا سرسام بگ

 نییپا دیاریبهش بره مخ ماروخورد. وزنشم ب نیبد خواد،یم

 .سبک شه بره

  :کش آمد و گفتم میلبها

 .هااونقدرم سبک نشم که معلق شم رو هوا حاال–

باد  هی یرو ندار کیغصه تراف گهید یکه...اونجور خوبه–

 ...دانشگاه یایم زنهیباد م هیخونه... یریم زنهیم

 .میدیدو خند هر

 .ام هستمسوگند، فقط االن گرسنه ییادونهی–

 :گرفت و گفت ییابامزه یافهیق ــ

محشره...خب مشکل  ماشیهمونجا آش و حل میریاونم حله...م –

 ...یبعد

 :زدم و گفتم یلبخندتلخ

 .شدیراحت حل م نقدریا یکاش همه چ –

  :و گفت دیرا کش لپم

 میکن یحرف هاست، ما بزرگش م نیخواهر، راحت تر از ا یا–

 .میریگ یو سخت م

 .را انداختم دورشانه اش دستم

خوام به  ی. من مهییایکم رو هی یحرف هات آرامش بخشه ول –

 .شهینم یمشکلم فکر نکنم ول

 .یخوا یچون خودت نم ــ

به مشکلت فکر  میکه با هم حرف زد قهیچند دق نیهم مثال

 ؟یکرد
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 .دادم یتو گوش م یکه...داشتم به حرف ها شدیخب نم ــ

به  یکه نشه، فکر کن یکن کاریچ نیخب پس فکر کن بب ــ

کم  هیخودم  شیپ ای. اصال بارهیکه از پا درت م ییزهایچ

 گهید یزیبه چ زارهیکن، کمر درد و گردن درد اصال نم یاطیخ

 .دیکش ی. بعدآهیفکر کن ییا

 یبهونه م هیانگار همش دنبال  م،یکال ماها ناشکر یدونیم–

و  هایتو اوج گرفتار ی. وقتمیغصه بخور مینیبش میگرد

بدبختر از ما  یلیکه خ میفکر کن ییبه اونا ایناراحت

 .میبگ میندار یحرف گهیهستند. جز شکر د

 .رو به من کرد بعد

عشق و  یهیرفته قض ادتیدختر خوب عاشق شدنم مشکله؟  آخه–

پا رو دلم بزارم،  یمن رو، اون موقع خودت بهم گفت یعاشق

 ری. پس عبرت بگبمیشد نص ییمن نتونستم و االن تنها یول

 .کردن یتابیب یبه جا گهید

 یفور خورنیبر م یکه تا به مشکل نایا ادیبدم م نقدریا

. اصال دلم واسه کننیم هیامام زاده و چند ساعت گر رنیم

گرفت از  یافسردگ چارهیسوزه. بابا ب یاون امام زاده م

  .دست شماها

 .قاب کرد شیصورتم را با دست ها بعد

 یبرو به امام زاده بگو ممنونم گرفتارم کرد ل،یراح بخند–

من  ای. خودتم بهم صبرش رو بده. بگو خداوفتمیب ادتیتا 

 .و شکر میراض

  :را گرفتم و گفتم شیدوتا دستم دستها با

دور هم  میباامام زاده، چندتا جوک بگ میبر ایب پس–

 .میبخند

حرفها  نیساخته شده ا یاز چه جنس یدل لعنت نیدانم ا ینم

دهم. حرف حرف  یدرونش جا لیبا مته ودر یتوانم حت یرانم

 یم یفیضع یدر اعماق ذهنم انگار صدا یگاه یخودش است. ول

 ...یتوان یتو م دیگو یشنوم که م

 یسوگند فکر م ینشسته بودم و به حرف ها حیضر یرو روبه

 .کردم
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 هیصبور و باروح یلیخ یبود ول دهیکش یسخت یلیکه خ نیا با

 .است

شود  یدهد و مادرش مجبور م یپدرش راازدست م یدرکودک

نبوده که حقوق  مهیازدواج کند، چون پدرش مثل پدر من ب

 .داشته باشند

 شیپ یسوگند بعد از مدت اشیناپدر یآزارها لیدل به

 .گرددیمادربزگش برم

بوده و سوگند به خاطر استعداد  یماهر اطیبزرگش خ مادر

تواند  یو م ردیگ یم ادیرا یاطیزودخ یلیکه داشته خ یذات

 شودیدانشگاه قبول م یلباس بدوزد. وقت هایمشتر یبرا

وحاال  ردیگ یبد شوهرش طالق م یمادرش هم به خاطر رفتارها

که  یکنند. چند ماه بعدسوگندعاشق پسر یم یزندگ ییسه تا

 .شودیم دینبا

که  نیخورد. با ا یکه افکارو اعتقاداتش به سوگند نم یپسر

نتوانست پا  یازدواج اشتباه است ول نیدانست ا یسوگند م

 .کنند یدلش بگذارد و عقد م یرو

 .شوند یسال از عقدشان نگذشته بود که جدا م کیهنوز  یول

خبردار  یدهد و فور یسوگند پاسخ م یبه صدا افکارم

 .ستدیایم

به  یکه تو زل زد نجوریجوک خنده دار بگو...ا هیحداقل  ــ

 دنبال طلبت...چه خبره؟ یانگار امد ح،یضر

  :و گفتم دمیکش یآه

 .کردم یبه تو فکر م داشتم–

  :را گرد کرد و گفت شیچشمها

 .آقاها شیپ یآب من رو نزن ریجون مادرت ز ل،یراح–

 .گفتم یزیچ هیمن  حاال

 ومد؟یسراغت ن گهیاون پسر د ینه نترس. راست ــ

  :داد و گفت رونیرا محکم ب نفسش

 .گهیدختر د هیبا  دمشید شمیبابا، چند وقت پ نه–
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عمر کوتاهم متوجه شدم  نیکه من تو ا یزیچ ل،یراح یدون یم

وگرنه  یریخدا رو درنظر بگ دیبخصوص ازدواج با یتو هر کار

 .ینیب یم بیخودت آس

 یم یه یول میخودمون هست مونیوقتها عامل بدبخت شتریب

 .چرا ایخدا میگ یم مینیش

لب  ریتکان دادم و ز شیحرف ها دییرا به عالمت تا سرم

 .سخته یلیگفتم: عمل کردن بهشون خ

  :گفت شدیکه بلند م همانطور

 .نبود نیسخت نبود که االن اوضاع ما ا اگه–

 :را طرفم گرفت وگفت شیکیدوتا قرآن برگشت و  با

 .میکن بعد بر نیدوپ –

 .و شروع کردم به خواندن دمیرا گرفتم و بوس قرآن

رفته  ادمیزنگ خورد، مامان بود نگران شده بود.  امیگوش

من متوجه شد که مادر  یبود خبر بدهم. سوگند از حرف ها

رفتن به  یبرا رمیپشت خط است، با اشاره گفت، اجازه بگ

 .سوگند یخانه 

 .سوگند یبرم خونه  دیمامان بعداز امام زاده شا یراست ــ

 .شهیوقت م رید یلیخ یآخه اونجور ــ

 .دیدنبالم شما نگران نباش ادیب دهیسع زنمیزنگ م ــ

 .باشه، فقط بهش سفارش کن سرعت نره ــ

 دهیسع یهنوز هم از رانندگ یمادرم از تصادف قبل چارهیب

 .دیترس یم

 :که تمام شد سوگند گفت تلفنم

 .میبزار منم زنگ بزنم به مامانم بگم امشب مهمون دار –

 .مونماینم ادیسوگند من ز ــ

  :صورتش را جمع کرد و گفت یاجزا ــ
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راه  یچندتا مشتر یایم ه،یمگه مهمون یمون یرو نم یچ یچ–

 یبرم. فکر کرد ی. دارم واسه خودم وردست میریم یندازیم

 .چه خبره

و باصفا که پر از  ینقل اطیح کیبود.  یمیقد یلیخ خانشان

 کیگل و گلدون بود. داخل خانه هم دوتا اتاق داشت که با 

 یتمام سر سبز ییدر به هم راه داشتند. از پنجره اتاق جلو

 .شدیم دهید اطیح

کوچک خانه بود.  یو راهرو اطیح نیرابط ب ییا شهیدر ش کی

 اریاخت یکه ب بایز یداخل راه رو هم پر بود از گلدان ها

 .آورد یلبخند به لب م

  :گفت دیکه نگاه مشتاق من راد سوگند

 ؟یاهلش توام–

 ؟یاهل چ ــ

 :کرد به گلدان ها و گفت اشاره

 .گمیم ویچ یبابا، فکر کرد گمیم نارویا –

  :کردم و گفتم ییرا باز و بسته ا میها چشم

 ...جورم چه–

 یاهل همه  ،یاهل طراوت وسبز ،ییبایبودم، اهل ز اهلش

کشند و روحت را  یرابه ُرخت م شانییبایکه باعشق ز ییگلها

 .نوازشها نشد نیشوداهل ا یکنند. مگر م ینوازش م یگریجورد

شوهر  یبار در خانه نیمادر بزرگ سوگند را قبال چند مادرو

 .بودم. فوق العاده مهمان نواز و خوش رو بودند دهیمادرش د

بود،  اطیکه رو به ح یداخل اتاق ،یاز سالم و احوالپرس بعد

هم داخل همان اتاق کنار پنجره بود.  یاطی. چرخ خمیشد

 هایکردن و من هم در خرده کار یاطیسوگند شروع کرد به خ

 .کمکش کردم

به دست وارد شد و  وهیساعت کار، مادر سوگند م میاز ن بعد

 :گفت

 .از دوستت کار نکش نقدریسوگندا –
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 .بلند کرد یاطیچرخ خ یسرش را از رو سوگند

رو بدونه، االن داره واحد  تیمامان آوردمش اردو، قدر آف –

 .کنه یپاس م

 .سرش راکج کرد مادرش

 ؟یالبد توام استادش –

 .استاد که مامان بزرگه، من استاد راهنمام ــ

 .دیبخور وهیم دییایاالنم آنتراکه، ب پس–

 .از پشت چرخ بلند شد سوگند

 .میبعدشم به کارمون برس میبده من زود پوست بکنم بخور –

اذان آمد. مادر سوگند  یکه صدا میبود وهیحال خوردن م در

 :رفت. سوگند گفت

 .سر کارمون میکمرمون و بعدبرگرد میپاشو ما هم نمازو بزن –

 :و گفتم دمیخند

. فقط ادیدادم ب امیپ دهیبه سع  رم،یبعدش من م گهینه د –

 .آدرس رو بگو براش بفرستم

کرد. آخرش هم نوشت  امکیرا ازمن گرفت و آدرس را پ یگوش

 .مینجاهستیشام ا

 .امیجواب داد، بد نباشه من ب یهم فور دهیسع

  :دوباره خودش نوشت سوگند

 .نیخودمون یلیخ ،یبابا اصرار کردن توام باش نه–

که فرستاده بود را خواندم  یرا پس داد و مطالب یگوش یوقت

 .فقط لبخند زدم

و مادر بزرگ سوگندهم که به مسجد  دهیساعت سع کیاز  بعد

انجام  یاطیخ یتا کارها میکمک کرد یرفته بود امدند و همگ

 .شود
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 ی. سوگند هم چرخ مزدمیو من کوک م زدیبزرگ برش م مادر

 .داد یها را انجام م یهم خرده کار دهیکردو سع

 یمارا م شیسرمان گرم بود و سوگند با حرف ها آنقدر

 یزنگ گوش یخنداند که زمان از دستمان در رفته بود. صدا

  .ام وادارم کردکه به ساعت نگاه کنم

ساعت  میکردم و گفتم تا ن ینگران شده بود. عذر خواه مادر

 .میوفتیراه م گرید

موقع  میسوگند زود سفره شام را پهن کردو شام خورد مادر

که  نیراگرفت وازا میمادربزرگ سوگنددستها یخداحافظ

 .تشکر کرد دهیکمکشان کرده بودم از من وسع

و داد  یکه پشت فرمان نشست گردنش را تکان نیهم دهیسع

 :دیپرس

 کتف تو درد نگرفت؟ –

  :ماساژ دادم و گفتم یدستم کتفش را کم کی با

. شهیخوب م میکم دراز بکش هی  م،ی. خونه که برسادیز نه–

 .حله یدونه بزن اهیکم روغن س هیاگه موقع خواب 

  :بهم انداخت و گفت ینگاه مین

 .خوب رنج–

  :تعجب گفتم با

  ؟یچ–

گردنمون درد گرفت، هم به اونا کمک  ست؟یرنج خوب ن مگه–

از نوع  یول میدی. رنج کشمیگرفت ادی زیهم خودمون چ میکرد

 .خوبش

  :زدم و گفتم یلبخند

 .یدیباهوش خودم. چه خوب درس پس م یدختر خاله  نیآفر–

 یها نهیتو زم ست،یفقط دست به تصادفم خوب ن ینیب یم–

 .هم استعداد دارم گهید
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 .دمیکش یافتادم وآه حانهیر ادیاسم تصادف  دنیباشن

 .دهیتنگ شده سع حانهیر یبرا دلم–

 ش،ینیبب یباربر کی ییحداقل هفته ا یباخاله صحبت کن کاش–

آدم  ،یهر روز تروخشکش کرد ییسال وخرده ا کیبابا باالخره 

 .شهیوابسته م

 رنیمسافرتم تنها نم گهیبعداز دو روز د ارنیسگ م هی ملت

 .که آدمه نیگذره، حاال ا یخوش نم ییتنها میوابستش شد گنیم

 .براق شدم شیها درچشم

 ده؟یآخه سع هیچه مثال نیا–

که زود دل  کهینقدرکوچیدل آدمها ا یعنی گمیگفتم. م یکل–

 .بندند یم

روزها چقدر  نیکردم ا یتنها عضو بدنم بودکه احساس م دل،

 یخودش رابه قفس تابیچه ب یمورد ظلم قرارگرفته است وگاه

 .کوبد یحصارشده است م شیکه برا

 .دلخوراست یاحساس کردم مادر کم میدیخانه که رس 

که امروز  نیکردم، وا فیاز خانواده سوگندتعر یوقت یول

 .رمیبگ ادی یاطیدلم خواست خ

 :گفت

 .رفاقت باثمر گنیم نیا به–

اون روز به بعد هر روز بعد از دانشگاه با سوگندبه  از

 .ماندم یو تا اذان مغرب م میرفت یخانه شان م

سوگند داده  یرابه خانه  شیجا یمعصوم یآقا یخانه  قایدق

 .بود

 می. با سوگند قرار گذاشتمیبوددانشگاه نرفته بود دوروز

روز دانشگاهمان باشد و ما هم مثل  نیکه فردا آخر

خودمان  رمانیبعد از کالس آن استادسخت گ گرید یدانشجوها

 .میرامرخص کن
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 یاطیتختم انداختم، کارخ یاز هر شب خودم رارو زودتر

گرم شده بود که از  میواقعاخسته کننده است. تازه چشم ها

 .بازشان کردم امیگوش امیپ یصدا

 میسوگند تصم دیکه شا نیا الیبه خ یآمد ول یخوابم م یلیخ

را باز کردم  میداده است چشم ها امیگرفته باشدو پ یدیجد

شدم و  زیخ میاسم آرش ن دنیرا برداشتم. با د یو گوش

 .را باز کردم امشیپ

 :بود نوشته

 .لیراح

با خواندن اسمم صورتم گر گرفت. خواب از سرم  

باپتک به سرم زد. بلند شدم و نشستم. دروغ  یدانگارکسیپر

 .فتدیراه ب یکوبیکارش باعث شد در دلم پا نیچرا ا

سرد شدن ازآرش دود شد وبه  یمدت برا نیدر ا میتالشها تمام

 .هوا رفت

درازشد و دلم را از قفس  یدست نامرئ کیمانند امشیپ انگار

 .آزادکرد

 .امیطور زل زده بودم به گوش نیهم

ممنوعه  یاز کارها نیا یجانم، ول سمیخواست بنو یم دلم

  .بود

 .فرستاد یگرید امیپ

 ایب. شهیدانشگاه چشم هام به در خشک م یایکه نم ییروزا–

 .ایو نگاهمم نکن. فقط ب اینداره، ب یبیع یحرفم نزد

 .را آن آرش مغرور نوشته باشد امیپ نیا شدینم باورم

بود، حاالبا لشگر  یازپا انداختنم کاف یهر واژه برا دنیشن 

 .افتادمیواژگانش چطور در م

رابه تمام  شیکرده بود وبچه ها مانیانگاردر جازا قلبم

. دندیکوب یبدنم فرستاده بودوهمه باهم وهماهنگ م یاعضا

 .تنم قلب شده بود یهمه 

 :داد امیدوباره پ آرش
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 در من است یآرامش چه

 …ییا یم یوقت

 چه آشوبم و

 ! تو یب

 نشو دور

 … ریاز من نگ مرا

 .تو بودن را دوست دارم یحوال من

 

 .دیآخرش اشکم چک امیپ دنید با

 .دمیرا گذاشتم کنار و دراز کش یگوش

 .دادینم امیپ کاش

 یبود، راحت م امدهیشکر که اسرا هنوز به اتاق ن خدارو

 .کنم هیتوانستم گر

 .کردم یخودم را کنترل م دیبا

و شروع کردم به صلوات فرستادن.  دمیسرم کش یرارو پتو

بود  یچند تا فرستادم. آنقدر ای دیچقدر طول کش دانمینم

ندادم و ادامه دادم.  یتیمن اهم یخشک شد. ول میکه لبها

درونم صورت گرفته بود. که آخرش خواب از راه  یانگارجنگ

 .دیرس

لحظه فکر کردم  کی. دارشدمیب امیآالرم گوش یبا صدا صبح

 .داده امیکه آرش پ امدهینکند خواب د

 .را باز کردم و نگاه کردم امیگوش

ها را خواندم. دوباره منقلب شدم،  امیخواب نبود. پ نه،

 نییوضو از تخت پا یدادم وبرا رونیصدا دار نفسم را ب

  .خواندند یآمدم. مادر و اسرا در سالن نماز م

کردم، از  هیدعا وگر یاتاق مادر رفتم وبعد از نماز کل به

بودم که اگر هر  دهیبه من بدهد. شن یخدا خواستم قدرت روح

 .کند یم دایپ یقدرت روح کس با نفسش مبارزه کند

 .خدا خواستم که کمکم کندتا بتوانم مبارزه کنم از



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

17

7 
Hiltun.ir 

  .گفتم یامکیسوگند پ یفرستادن آرش را، برا امیمترو پ در

 :سوگند زنگ زد و گفت دمید دمیدانشگاه رس ابانیبه خ یوقت

 ؟ییاالن کجا –

  :تعجب گفتم با

 کو؟ سالمت–

 ؟ییسالم. کجا ــ

 .رسم یم گهید قهیدق هی کم،ینزد ــ

 :گفت یجد یلیخ ــ

 .تکون نخور امدم سایهمونجا وا –

 افتاده؟ یاتفاق ــ

را قطع کرد و من  یکه سوالم را جواب بدهد گوش نیا بدون

 .ماندم رانیح

با سرعت باالبه  دمیکه د ستادمیهمانجا ا ییا قهیدق چند

 .دیآ یطرفم م

دنبال  دی. دستم را گرفت و کشدینفس زنان به من رس نفس

 .خودش

 .بود ردانشگاهیبر خالف مس رشیمس

 :دمیپرس ینگران با

 ؟ینصف جونم کن یخوا یم ایشده  یچ یگیسوگند م –

پشت سرش را نگاه کرد و نفس  میدیکه رس ابانیخ چیپ به

 .دیکش یراحت

 .مترو میبر–

 .رانشانش دادم میها اخم

 دنبالته؟ یکس–

  :با تعجب گفت ــ
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 .من نه، دنبال تو دنبال–

  :گرد شدند و گفتم میچشم ها ــ

 ؟یک–

 .آرش ــ

 :و گفتم دمیکش رونیرا از دستش ب دستم

 .یگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب –

 .راکمتر کرد شیسرعت قدم ها ــ

رو خوندم. بعدش آرش  امتیدانشگاه، تازه پ دمیرس یوقت –

 .نه ای یایامروز م دیامد سراغت رو از من گرفت، پرس

 .ستیرو خونده بودم.گفتم معلوم ن امتیچون پ منم

فرصت  هیرو نگاه کردو رفت. منم تو  ابونیبارهم امد خ چند

 .زدم رونیکه متوجه نشه ب یمناسب جور

 ؟یخب که چ –

 .دانشگاه میرینه و بز. دوما: امروز نم یاوال: کچ ــ

 :بلند گفتم یصدا با

 م؟یرینم –

 .کرد اخم

 ییبگه تو رو هوا یزیچ یحرف هیبهتره. ممکنه  مینر لیراح –

کم درست شده، حرف من رو  هیکنه، بابا تازه حال و هوات 

 .گوش کن و نرو

آرش  دنیخوب که به صدتا د یجا هیبرمت  یمن م ایب اصال

 .ارزهیب

را چه  یدل لعنت نیا یرا قبول داشتم ول شیحرف ها ی همه

  :لب گفتم ریانداختم و ز نییکردم. سرم را پا یم

 .میرفت یکالس رو م هیحداقل  کاش–
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 .کرد تمیرا گذاشت پشت کمرم وبه طرف مترو هدا دستش

 .لیمقاومت کن راح –

حداقل بروم خودم  میخواستم بگو یرفتن نداشتم، م یپا گهید

بود.  یدانستم کار عبث یخودم م ی. ولنمشیاز دور بب

 یتیاهم یبرگشتن ومن وقت یکردند برا یالتماسم م میپاها

 .شد هیجا تخل کیبه طور امیندادم انگارانرژ

 :دمیپرس میکه شد سوارقطار

 م؟یریم کجا–

  :با لبخند گفت ــ

 .یایکه سر ذوق م ییجا هی–

 کجا؟ ــ

 .آورد روزید ایاز مشتر یکیرو  طشی. بلیشناس اهیباغ گ ــ

زدو ادامه داد...گفتم  یچشمک هی...یتو اهلش دمید منم

چند ساعت زودتر  هی. حاال میامروز بعد از دانشگاه بر

 طی. فقط چون سه تا بلمیهم دار یشتری.تازه وقت بمیریم

 .ادیبگو دختر خالتم ب یخوا یم میدار

 .االن خواب باشه دیبه ساعتم انداختم و گفتم شا ینگاه

که خواب بود  نیزنگ زدم. با ا دهیرابرداشتم و به سع یگوش

 نی..اسم آخرادیاز دعوتمان استقبال کردو گفت م یول

را گفتم. او هم  میشد یم ادهیپ دیکه با ییمترو ستگاهیا

 .رساند یگفت که زود خودش را م

 امدهین دهیهنوز سع میامد رونیمترو ب ستگاهیاز ا یوقت

  :بود. سوگند گفت

 یم ریش ای رمی. آب پرتقال بگمیبخور رمیبگ کیک رویش برم–

 ؟یخور

 .خورم یمن نم ریواسه خودت بگ– 

 .به طرفم امد یناراحت با
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 هیبا  نیبب ،یتازه به غذا خوردن افتاده بود ل،یراح–

 .سرت آورد ییچه بال امیپ

 .کس اجازه نده چیاجازه رو نده. به ه نیا بهش

 .زدم یحرفش جان گرفتم و لبخند زورک از

 .یخورم، که تو مهمون من باش یشرط م هی به–

  :کرد و گفت ییا خنده

 .باشه–

 وهیآب م رویو کلوچه و ش کیپر از ک یلونیمغازه ونا رفتم

 .دمیخر

 مینشست نیهم امده.  داخل ماش دهیسع دمیبرگشتم د یوقت

 .را به دست سوگند دادم لونیونا

  :کردو گفت لونیبه نا ینگاه

کردنه...حواست  دیچه وضع خر نیشوهرت...آخه ا چارهیب–

تو،  یهایولخرج نیباشه طرف پول دار باشه ها، وگرنه با ا

 .دهیطالقت م دهیحتما به سال نکش

 :برداشت و رو به سوگند گفت لونیاز نا ییکلوچه ا دهیسع

 نینه بابا، ول خرج کجا بود. االن از دستش در رفته. از ا –

 یدار یزیچ یستگارکنه، شما نگران نباش اگه خوا یکارها نم

. دهیکه کشته مرده هاشو پر م نیها. ا هیبفرست. زن زندگ

 ی. بعد همانجور که بسته بندگهید میبه فکرش باش دیما با

 :کردادامه داد یکلوچه اش را باز م

هم  ییا گهیخوب د یکاکائو بده بگم چه اخالقا ریش هیحاال  –

 .داره

 :کرد گفت یم یرا وارس لونیهمانجور که داخل نا سوگند

خواستگارم کجا بود، اگه داشتم چرا واسه اون بفرستم،  –

 خودم مگه چمه؟

  :کردو گفت دهیرو به سع بعد
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 .هم هست وهیآب م ؟یخور یم ریکاکائو نگرفته. ش ریش–

  :به سوگند کردو باخنده گفت ینگاه مین دهیسع

 ...رو یمهم نیکاکائو به ا ریالرژ؟ ش یگ یم نیبه ا تو–

  :حرفش را تمام کند وگفتم نگذاشتم

که  ییزهایچ ی هیبق شترازیچون ضررش ب دمینخر مخصوصا–

 .دمیخر

 .کن یخوب اویجذب بدن بشه. ب ریش میکلس زارهینم کاکائو

از  یامده بود، آب پرتقال ادشی یمهم زیکه انگار چ دهیسع

 :گفت دویکش رونیب لونینا

خواستم در مورد اخالقش  یکه م ییزهایاز اون چ یکیآهان،   –

 یعمرش طوالن ره،یبگ نویسوگند هر کس ا نی. ببنهیبگم هم

 .شهیم

 یخانوادگ یعنیخوره.  یم یبس که حواسش است که چ از

  .ناینجوریا

 :راطرفم گرفت و گفت لونیبرگشت عقب و نا سوگند

 ریو ش کیک هیبردار بخور. با لبخند  دهیهر کدومش مف –

  :برداشتم و گفتم

 .بردار خودتم–

 :آب آناناس برداشت و گفت سوگند

اش هم  ندهیبراش مهمه که همسر آ نقدریچرا ا دمیحاال فهم –

طرف صد سال  لیراح یمواظبت ها نیفکر خودش باشه، چون با ا

هم نباشند،  دهیکنه، اونوقت تو فکر کن هم عق یعمر م

 .کنه یازدستش دق م لیبدبخت راح

و  لونیاش را پرت کردداخل نا وهیآب م یپاکت خال دهیسع

  :را روشن کردو گفت نیماش

 .پس کشف شد آهان،–
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سکوت را شکست که  دهیسع یبه سکوت گذشت. صدا قهیدق چند

  :دیپرس

باز  التهیتعط کینزد ند؟یدانشگاه چرا نرفت یراست–

 د؟یچوندیپ

 :به من کردو گفت ینگاه مین سوگند

 .شد. بعدا قرار میچونیاولش قرار نبود بپ –

 :مرموزانه نگاهم کردو گفت دهیسع

 ...شده ها نیخالفت سنگ ل،یچشم خاله دور باشه راح –

 

ذوق  ییبایو ز یاز آن همه سر سبز میداخل باغ شد یوقت

 .کردم

سبز بود. انگار  نجایا یکه هنوز اسفند ماه بود ول نیا با

چهارفصل بود.  نجایبود. اصالا دهیزودتر بهار رس نجایا

 .نداشت زییبه جزپا یبرعکس دل من که فصل

ما و چند نفر که با گروه ما همراه شده بودند را  در،یل 

 حیمتنوع توض یو گل ها اههایکردو در مورد گ ییراهنما

نداشتند  یکه هنوز گل ییبوته ها یداد. در موردفصل گل ده

 .داد حیتوض

مختلف  بر اساس  یکشورها یطرح آب نما ها و حوضچه ها یحت

 .فرهنگ هر کشور، ساخته شده بود

 نیو چ رانیباغ، متعلق به ا یفضا ساز نیباترینظرم ز به

 .بود

جالب تربودند.  ترانهیو مد رانیاز نظر سوگند، ا یول

  :گفت یتفاوت م یهم ب دهیسع

 .قشنگ هستند همشون–

درست شده بود که به قول  یاز باغ آبشار مصنوع یقسمت

 .داد یعکس انداختن جان م یبرا دهیسع

 ییو سه تا یرا در آوردم و چند تا عکس تک امیگوش

 .میانداخت
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 .زنگ خورد ندازمش،یب فمیخواستم دوباره داخل ک تا

 .شدم امیحرکت، مبهوت گوش یشماره آرش ب دنید با

خودشان را به من رساندند و به صفحه  یو سوگند فور دهیسع 

 .شدند رهیخ امیگوش ی

 :گفت دهیسع

 .خب جواب بده –

  :گفت یبلندتر یبا صدا سوگند

 .. ولش کنایجواب ند نه،–

  :با تعجب نگاهش کردو گفت دهیسع

 آخه چرا؟ وا–

 الیخ یطرف ب گه،یجواب نده بهتره د یآخه تو خبر ندار –

 .شهیم

 .داشته باشه یزیچ یکار هی دیــشا

 .کنم یم فینداره، حاال برات تعر ینه کار ــ

 قطع شدو امیگوش یصدا باالخره

 :کردو گفت ییاشاره ا سوگند

 .خاموشش کن –

 .شهینگران م زنه،یوقت مامانم زنگ م هیآخه  ــ

 .ساعت خاموشش کن، بعد دوباره روشن کن هیپس  ــ

دادتا داوطلب  یرابه جلوهل م یگرید میازانگشتها هرکدام

دل شوند.  یخواستندشرمنده  ینم دیفاجعه باشند. شا نیا

حرکت  نیمقتدرانه ا شهیدرآخرانگشت شصت بود که مثل هم

 .دیطول کش یراانجام داد.  گشتن باغ دو ساعت یانتحار

  :رفت و گفت دریل

 .دیبمون دیتون یم دیچقدر دوست دار هر–
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برداشتم  فمیعکس انداختن ازک یرابه بهانه  امیزودگوش

 .وروشنش کردم

آنجا راثبت نکرده بودم که  یهاییبایچندتا عکس ازز هنوز

 .دوباره زنگ خورد

 .بار سارا بود نیا

 .دادم جواب

 .سالم سارا ــ

 تو؟ ییسالم دختر،کجا ــ

رنگ ووارنگ دروغ بود، چون  یاههایگ نیب نجایگفتم ا یاگرم

 نیدورتر، ب یینبودم، جا نجایگرایبعد از زنگ آرش من د

درکنترل چشم  یاول کالس،  وسع فیرد ،یبچه ها، پشت صندل

 .بودم میها

 *آرش*

 

را جواب نداد ناراحت شدم. دوستش سوگند  اشیکه گوش نیا از

 .زده بود بشیهم غ

 .سارارفتم وسراغشان را گرفتم شیپ

  :گفت سارا

 .ومدهین یبا سوگند کالس داشتم ول امروز–

  :گفتم باتعجب

 .دانشگاه یتو محوطه دمشید خودم–

  :بود، گفت بیعج شیهم برا سارا

 ییباهم جا دمیاونم برگشته، شا ومدهین لیراح دیشا خب–

 .رفتند

 شده؟ یمگه چ حاال

 :خونسرد نشان دادم و گفتم یلیرا خ خودم

 .کار داشتم یبا خانم رحمان یچیه– 
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 .بهش زنگ بزن خب–

 :گفتم نیهم یزنگ زده ام، جواب نداده برا میبگو نخواستم

تو زنگ  شهیم ،یدون یاخالقش رو که م اد،یخوشش ن دیآخه شا –

 انه؟ی ادیم یو ازش بپرس یبزن

 :رغبت گفت یب یلیخ امد،یدرخواستم خوشش ن انگاراز

 .رمیگ یبزار بعد از کالس تماس م ادیآخه االن استاد م –

 .یریخودم باهاش تماس بگ شیپ شهیباشه فقط م ــ

 .تعجب نگاهم کرد با

 رم؟یاالن تماس بگ نیواجبه هم یلیاگه کارت خ خب–

داشت خواستم بهش  شمیپ یامانت هیندارم،  یینه عجله ا ــ

 .بدم

 .رفت حرفیمشکوک نگاهم کرد وب یلیخ

 ش،یصدا دنیشن یعجله داشتم برا ،یدروغ شاخ دار چه

 ...یاجبار یفاصله ها نیاحوالش، امان از ا اشدنیجو

 نیب میاستاد نشدم. چشم ها یکالس اصال متوجه حرف ها سر

 یعقربه ها برا نی. ادیچرخ یام م یاستادو ساعت مچ

 یدست به کمرزل م یخواستند. انگارگاه یجلورفتن رشوه م

جز خط ونشان  یو من کار ستادندیا یزدندبه من وازحرکت م

  .بلد نبودم شانیبرا دنیکش

بود کالس تمام شد ومن دست پاچه  یبه هر جان کندن باالخره

 کنم. اما نبود دایخواستم زودتر سارا را پ یفقط م

 .گرفتم میدستها نیوسرم را ب مکتین یرو نشستم

 .بهاره سرم رابلندکردم یباصدا

 غرق شده؟ اتیکشت–

 ؟یکن دایسارارو پ یبر شهیبهار م ــ

 ؟یدار کارشیچ ــ

  :با اخم نگاهش کردم و گفتم ــ
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 .دونه یم خودش–

 :نازک کردو گفت یچشم پشت

 .خوب بابا، بداخالق یلیخ –

 .نشوم یسرم بودومن نتوانستم عصبان یساراباال دکهینکش یطول

 .کار خواستما هیبار ازت  هیحاال من  –

. گهیرفته بود. االن بهاره گفت امدم د ادمیکال  د،یببخش ــ

 .را درآوردو شماره گرفت لشیموبا یبعدفور

را  یموقع صحبت با من گوش دمیترس یگرفته بودم، م استرس

 یم یدانستم از نظر او کار درست یشوم. نم عیقطع کند و ضا

 .انهیکنم 

دادم کارساز که  یرا ادامه م یمحل یرِوش ب دینبا دیشا 

 .را هم خراب کرد زیهمه چ چ،ینبوده

  :گفت یم لیسارا که به راح یصدا با

را  یبلند شدم و گوش میاز جا هویباهات کار نداشتم... من–

 .از دستش گرفتم و دور شدم

 .خانم لیسالم راح ــ

 یجواب داد. کم دمیشن یکه به زور م ییکردوبا صدا یمکث

  :را باال بردم و گفتم میصدا

 دانشگاه؟ یومدیچرا ن ؟یجواب تلفنم رو نداد چرا–

 یوبا صدا دمیکش یقینفس عم دم،یشن یرا م شینفس ها یصدا

 :گفتم ینرمتر

 ؟یناراحتاز دست من  –

  .خوام یمعذرت م ،یاز دست من دلخور اگه

 .جوابم سکوت بود بازهم

 .لیراح ــ

 .ترادامه دادم مهربان
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همون بوستان  ایپس االن ب ،یایدانشگاه؟ اگه نم یایم فردا–

. من میپشت دانشگاه. همونجا که قبال با هم حرف زد

 .یایاونجا تا ب نمیش یمنتظرتم، م

 یبزند. حت یمن هم سکوت کردم و منتظر شدم تا حرف نباریا

 .آرامش داشت میهم برا شینفس ها یصدا

 .سپردم شینفس ها یرا بستم و گوشم را به صدا میها چشم

  :گفت یبغض دار یسکوت را شکست وبا صدا باالخره

 .دانشگاه امینم التیکار دارم تا بعد از تعط من–

  :به خودش گرفت وادامه داد تیجد شیصدا بعد

و منم جوابم رو به شما دادم،  میضمن ما با هم حرف زد در–

من رو  دیبخواه ای دینداره بهم زنگ بزن یلیدل گهید

 .دینیبب

 .قلبم یشدبررویم یاز کلماتش خراش هرکدام

 .که از حلقم درامد دست خودم نبود ییصدا انگار

 ...لیراح ــ

  :سردتر از قبل گفت یلیخ

 .. خداحافظدیصدا نکن کمیلطفا منو با اسم کوچ آقا–

 .بود برسرم یانگار پتک یبوق ممتد گوش یصدا

را به  یکه برگردم، گوش نیآمدومن بدونه ا کمیسارانزد

 .طرفش دراز کردم وبعداز تشکر، ازاو، َوازخودم فاصله گرفتم

که قبال  یبوستان مکتین یرو دنشستنیسر کالس نرفتم. شا گرید

 .دهد امیتوانست قلبم راالت یاوهم آنجا نشسته بود، م

 .تنگ بود شیدلم برا چقدر

در  یدیبغض داشت نور ام شیفکر کردم که صدا نیبه ا یوقت

 یادآوریبا  یدارد. ول یدلم روشن شد، پس او هم به من حس

 .مردد شدم ش،یحرف ها یسرد

 ...وقت سرد نبودند، اما کالمش چیه ش،ینگاهها



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

18

8 
Hiltun.ir 

به خودم  یکردم که وقت الیآنجا نشستم و فکرو خ آنقدر

 د،یاین لیزدم که راح یغروب است، حدس م کینزد دمیامدم د

قدم بزنم  یخواستم قبول کنم، بلند شدم تا کم ینم یول

 نیبه ا زدمیازسرماخشک شده بود. همانطور که قدم م میپاها

  :فکر کردم که

دادم  یازدواج م شنهادیدردانشگاه پ یاگر به هر دختر"

... اصال فکرش راهم لیآورد. انوقت راح یبال درم یازخوشحال

حد تابع  نیباشد. و در ا ریسخت گ نقدریا لیکردم راح ینم

طور،  نیتوانستم درک کنم. و هم یرا نم لشی. دالارهاشیمع

 مکتینتوانستم فراموشش کنم. من همانجا کنار همان  ینم

 ...ارمشیگرفتم که به دست ب میتصم

 *لیراح*

 

و  دهیسع یشده  خیم یتلفن را قطع کردم، با چشم ها یوقت

خونسرد  از کنارشان رد  یلیصورتم روبرو شدم. خ یسوگند رو

 :شدم و گفتم

 .گهید دییایب –

دردلم به پاکرد.  یچه آشوب شیدانست زخم صدا یخدا م فقط

زبانت سردباشدمثل  یچقدرسخت است دلت گرم باشدمثل کوره ول

 .حرکت کند دنیکه فقط به قصددل بر یغیت زباشدمثلیت خ،ی

 .دانشگاه، بد عادتم کرده بود یهر روزه   یدارهاید نیا

به  یسخت ستیهمانند سوت ترمز  قطار ا دهیادسعیفر یصدا

 .داد المیفکروخ

 ؟یریپارک کردم، کجا م نوریرو ا نیماش ــ

 .گردشده نگاهش کردم یها باچشم

 ؟یزن یجان آرومتر، چراداد م دهیسع–

 گهید ینجات دادنت چاره  یبرا ،یکه توغرق بود اونجور–

 .نداشتم ییا

  :راه افتاد، سوگند گفت نیماش یوقت
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 .کن ادهیرو مترو پ من–

 .میخواستم که ناهار راباهم باش ازاو

  :زدو گفت یلبخند

کار  یاز طرف تو راحت شد.برم خونه که کل المیخ گه،ید نه–

 .دارم یاطیخ

رو برش بزن، فردا  یدیاون بلوزه که الگوش رو کش توام

 .نمیبب ارشیب

 یتونست چطوری–: دیپرس دهیشدن سوگند، سع ادهیاز پ بعد

 ...که یداغونش کرد ی...زدیحرف بزن یباهاش اونجور

 فیبالتکل یازخونها یتیدجمعیآ یم انیحرف آرش که به م اصال

 .کشند یرساندن خودشان به صورتم صف م یدربدنم برا

 بد حرف زدم؟ یلیخ یعنی. دونمینم–

 :دادو سرش را کج کردو گفت رونیرو ب شیلبها

ها هستن، سبک وزن  کیکوچ نیماش نیکه نه. فقط با ا یلیخ– 

با اونا از روش رد  نرا،یما ینیآهان م ه؟یها، اسمشون چ

 .یشد

 .خواستم هم اون ِبُبره هم من یم دیشا ــ

 :نگاهم کردو گفت یچشم ریز ــ

 ؟یدیاالن تو بر –

 میبغض تمام وابستگانش رابه طرف شاهراه گلو نیا دوباره

 .کردومراواداربه سکوت کرد لیگس

. لی...به خودت زمان بده راحیدیمعلومه چقدربر افتیازق –

 .َرِوشت هم اشتباهه، هم سخت شه،یکه نم هویکم. کم

 ،یداد یم حیبراش توض ش،یدید یم یرفت ینظر من م به

و راحت تر  شدیقانع م دیواسه اونم بهتر بود، شا ینجوریا

 .کرد یقبول م

 .رشدیمغلوب اقوام بغض شدم و اشکم سراز باالخره
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تونه حرف هام رو درک کنه،  یاون اصال نم م،یقبال حرف زد –

 .بدتره مینیرو بب گریهمد شتریب یبعدشم، هر چ

 یدمییراتا دهیسع یدلم حرفها یزدم ول یحرف ها را م نیا

 .کرد

 .مخم سوار شده بود یبد جور رو دنشیفکرد 

 اینشانم دهد، خدا یخواستم راه یدلم از خدا م در

  .دیگو یدرست م دهیدسعیشا

 یخودت مانع ر،یرا بگ میخودت جلو ستیبه صالحم ن اگررفتن

 .سرراهم قراربده

پس  دنشید یبرا زجوراستیهمه چ یگفتم وقت بعدباخودم

 .درفتیبا

 .میدیرس یک دمیفکرها بودم که نفهم نیغرق ا آنقدر

  .که به سرم زده بود، استرس گرفته بودم یفکر از

تعارف نکردم که به خانه  دهیکردنش اصال به سع یعمل یبرا

 .رساندم ابانی. وبعدازرفتنش، خودم را به سرخدیایب

. 

از  یتاکس کیتا باالخره  ستادمیا ابانیکنار خ قهیدق چند

 .شد انیدورنما

را به  رمیجلو رفتم که بتوانم  مس یکم ابانیخ ازعرض

 یمثل اجل معلق نم یموتور کی. همزمان میبگو یراننده تاکس

روح سرگردان باسرعت  کیشدومثل  شیدایدانم از کجا پ

ردشدوبابرخوردبه من تعادلش راازدست دادو هر دو  میازجلو

 .میخورد نیهم زمان زم

 میناله ام بلندشد. به خاطربرخوردباآسفالت دستها یصدا

شدند. قدرت  یخاک میبرداشتندوتمام چادرولباسها یخراش سطح

بودخودم رابه جدول  یبلندشدن نداشتم به هرزحمت

  .کرد یم رساندم وهمانجا نشستم. سرم درد ابانیکنارخ

 دهیبود به طرفم امدو بارنگ پر یموتور سوار که پسر جوان 

  :دیو دست پاچه پرس

 حالتون خوبه؟ خانم–
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  :را مچاله کردم و گفتم صورتم

 .شده باشه شیفکر کنم پام طور دونم،ینم–

 :خم شد و گفت میطرف پاها به

 .نمیتا بب دیاریکفشتون رو درب –

  :اخم گفتم با

 د؟یمگه دکتر د؟ینیبب شما–

  :به خودش گرفت و گفت یحرفم حالت شرمندگ از

 رمیبگ یبزارم. تاکس ییمن موتورم روگوشه ا دیکن صبر–

 ابون؟یوسط خ دیدیببرمتون دکتر. آخه چرا پر

  :آوردم گفتم یرا درم لمیموبا یکه گوش همانطور

 .ببره ادیب یکس زنمیم زنگ–

افتاده، شاخ  یدادم چه اتفاق حیزنگ زدم وتوض دهیسع به

 .توانستم حس کنم یهم م یدرامده اش را از پشت گوش یها

 :گفت یبلند بایتقر یصدا با

 کاریچ ابونیکردم. تو خ ادهیمن که تورو جلوخونتون پ –

 ؟یداشت

 :کردم و گفتم ییناله ا ــ

 حرف هاست؟ نیاالن وقت ا –

 نیاونجام. بالفاصله بعداز گفتن ا گهید ی قهیچند دق ــ

 .را قطع کرد یجمله گوش

 :کردن موتورش گفت یسواردرحال وارس موتور

من که داشتم  ابون؟یوسط خ دیامد هویحاال خانم واقعا چرا  –

 .رفتم یراهم رو م

 :انداختم و گفتم نییراپا سرم
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 .رمیبگ نیخواستم ماش یم –

 :را تکان دادو گفت سرش

 داره؟ نیماش ادیخواد ب یکه م یکس –

 .بله ــ

 :اش رامقابلم گرفت و گفت یکارت مل زود

و شماره خودتون رو هم  دیکن ویلطفا شماره ام را هم س –

 .دیبد

 ی نهیهز ی. پس هر چمارستانیمن ببرمتون ب نیکه نذاشت شما

 .کنم یبشه خودم پرداخت م مارستانیب

 .امیمنم با موتور پشت سرتون م دیبا همراهتون بر شما

 :را پس زدم وگفتم کارت

. خودم دیبه کارتون برس دیشما بر میریما خودمون م ــ

 .از شماندارم یتیمقصربودم. من شکا

به سروصورتش  یدودست د،یمن رادرآن حال د دهیسع یوقت

 :گفت دویکوب

 ؟یشد ینجوریچرا ا –

  :کرد گفت یرا نگاه م دهیپسر موتور سوار که با تعجب سع 

 مارستانیب میزودتر ببر د،یخوبه خانم نگران نباش حالشون–

 ... تا عکس

  :سرش داد زدو گفت نیخشمگ دهیسع

 د؟یبال رو سرش آورد نیا شما–

 .بدبخت الل شد ی پسره

 :را صدا کردم و گفتم دهیسع

 .خودم بود ریتقص –

 .کنهیکم پام درد م هیخوبه فقط  حالم
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به طرفم  عیکمکم کند سر دیافتاده بود با ادشیتازه  انگار

 .امدو بلندم کرد

که به من زده بود رابه اوهم گفت و  ییحرفها موتورسوار

به طرف  یکرد. فور ینگاهش م تیفقط با عصبان دهیسع

با تامل  یو تا زودتر ازنگاهها میراه افتاد مارستانیب

 .میفرار کن نیعابر

به من  ینگاه مرموز دهیحرکت کرد، سع نیماش نکهیاز ا بعد

  :انداخت و گفت

 ؟یکرد یم کاریچ نجایا تو–

  :انداختم و گفتم نییراپا سرم

 .خواستم برم دانشگاه یم–

 .شد ینجوریا رمیبگ یامدم تاکس تا

  :زدوگفت شیشانیرا به پ دستش

نشده  تیزیبدم، فقط دعا کن چ یحاال جواب خاله رو چ یوا–

  .باشه

من  کنهی.فکر ممیما با هم بود دونهیمامانم که نم ــ

 .دانشگاهم

 

  :توجه به حرفم گفت یب

رسوندمت،  یم یبر یخواست یخودم همونجا که م یگفت یم خب–

 .میحرف هارو دار نیمگه ما با هم ا

 چرا آخه؟ یکار پنهون

هم  میدانستم جوابش راچه بدهم. درد پا یبودم، نم شرمنده

 .شده بود شتریب

موتور سوار موتورش راگوشه  دمید میدیکه رس مارستانیب به

 .پارک کرد ییا

باالخره عکس  رشیو بعد از پذ میشد مارستانیب داخل

 .میانداخت
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 یقابل تحمل شده بود. وقت ریغ میپا یدرد انگشت ها گرید

 دیدکترعکس راد

 یراستم مو برداشته. و کم یپا یدو تا از انگشت ها گفت،

بسته شود و  یبا بند طب دیدرمان با یهم کوفته شده.برا

 .حرکت داده نشود تا دوباره جوش بخورد یمدت  یبرا

آمد و  یدنبالمان م میرفت یموتور سوار هم هر جا م یآقا

 .کرد یهارا پرداخت م نهیهز

و من به  میامد رونیب مارستانیاز ب باالخره

 :پسرموتوسوارگفتم

 .ممنون د،یبر شما–

  :اش را به طرفم گرفت و گفت یکارت مل دوباره

خانوادتون  ایافتاد  یوقت اتفاق هیباشه اگه  شتونیپ–

 ...ییا گهید میتصم

 :حرفش را تمام کند گفتم نگذاشتم

 .ستین یازینه ن –

امد حتما زنگ بزنم  شیپ یسفارش کرد که اگر مشکل دوباره

 .ام کرد یوگوشیوشماره تلفنش رابه اصرارس

  :گفت دویکالفه به طرفش چرخ دهیسع

 .دییشما بفرما گهید زنه،یزنگ م چشم–

سفارش  یدوباره کل دهیتوجه به حرف سع یکردو ب یمکث پسرک

 .کردو رفت

 :کردو گفت یپوف م،یشد نیکه سوار ماش نیاز ا بعد

حاال  تیخواستگار ادیبندم فردا ب یبود. شرط م یشیعجب سر –

 .نیبب

  :و گفتم دمیدردم را فراموش کردم و خند 

 تو؟ یگیم یچ–
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 شه،یخوره عاشقت م یچرا هر کس به پست تو م دونمیمن نم –

 نه؟یبیمارو نم یچرا کس

 .دمیبار بلندتر خند نیا

 ؟یهمه درد داشت نیا یمن بود یجا یدوست داشت –

 :نگاهم کردو گفت یشاک

هم  یمن تصادف کردم کل م،یشما هم بود یواال ما جا –

 .عاشق تو شد یمعصوم یبودم. اونوقت آقا یبستر مارستانیب

 

 .دهیکه عاشق قاتل همسرش بشه. بس کن سع ینداشت توقع–

 .نه خب، فکرش رو بکن ــ

 ی افهیآخه، بعد ق یزاریتو تاقچه باال م نورمیاز ا حاال

  :به خودش گرفت و گفت یجد

فردا به  نیپسر از هم نیباهات شرط ببندم اگه ا حاضرم–

 .مختلف شروع به زنگ زدن نکرد یبهانه ها

 :ام رو جمع کردم و گفتم خنده

 .غلط کرده زنگ بزنه –

 یکه... منظورم به قصد ازدواج، حتما منظور ینه اونجور ــ

 .ادیداشت تا خونه باهامون ب نقدراصراریداشته ا

تو تصادف  یجا قایبه جان خودم حاال اگه من دق ل،یراح یوا

بدبخت  کارویآدم معتاد و ب هیکردم، موتور سواره  یم

 ینگاهش م دادمیکفاره م دیبودا، اصال با یخودیب ی چارهیب

موند خرج درمونم  یرفت، نم یدر م زدیکردم. تازه اونم م

پسره اصالمقصرنبوده، اگه  نیا یگ یرو بده. حاال خوبه م

 .کرد یکارمیمقصر بودچ

 یتصادف کرد نیبا ا دمید یهمون اول وقت ه،یچ یدونیم اصال

  ...واسه تو نبود که میشدم.اصال ناراحت یعصبان

بلند  یحرفش خودش هم به خنده افتادوبا صدا نیگفتن ا با

 .دیخند
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 یدیشدم، د یخوشگل بود عصبان نقدریپسره ا نکهیا یبرا

 .همشم هواتو داشت

 یباسخت چارهیو ب دهیسع یام را انداخته بودم رو ینیسنگ

 .دیکش یمرا به طرف آسانسور م

 .چه بگم به مامان که دروغ نباشه –

  :دادو گفت یگردنش را تاب دهیسع

 .رفتم سر قرار، زدن لهم کردن یداشتم م بگو–

 یبودبرا ییتصادف نشانه ا نیدایشرمنده شدم، شا ازحرفش

 زنهیباما حرف م شهیگفت خداهم یآرش. مامان راست م دنیند

 ...نایوچشم ب میگوش شنواداشته باش دیفقط با

 :دستم راگرفت و گفت دهیسع

 .گهیراستش روبهش بگو د ،یتو که با خاله ندار –

 .شهیاالن روم نم یبعدا بگم ول دیشا  ده،ینه سع ــ

 ادیشد، ز ینجوریا ومدمیخب...بگو داشتم از دانشگاه م ــ

 .نگو اتییبا جز

 دنیمادر با د   م،یفکر کنم که چه بگو شترینبود ب یفرصت

 .سرو وضع من ماتش برد

را که  ییبزنم خودش حرفها یکه من حرف نیقبل از ا دهیسع

 .داد حیتوض شیداده بودرا برا شنهادیپ

پاش کوفته شده. بعد  ینشده خاله،  فقط انگشت ها شیزیچ–

 .من را لنگان لنگان داخل برد

همانجا جلودر چادر و مانتوام را درآورد و انداخت  مادر

 ریو بعد صدقه کنار گذاشت و خدارو شکر کردکه بخ ییلباسشو

 .گذشته

  :و رو به مادر گفت نمیتختم بنش یکمکم کرد تا رو دهیسع

عصا استفاده کنه تا  دیمدت با هیخاله جان، فکر کنم تا _

  .ادیبه پاش فشار ن

 .خوبه یشکستگ یبرا دیاریبراش ب دیدار ریخاله اگه ش االنم
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 دهیبا حرف سع یول زدینم یانگار هنوز شوک بودحرف مامان

 :دیپرس یبلند یبا صدا

 شکسته؟مگه  –

 .نه بابا، خاله جان مو برداشته ــ

  :را نگاه کردو گفت میپا یبا ناراحت مامان

  .فرقشون باشه ادمینکنم ز فکر–

 :زدوگفت یفرقشه بعد لبخند یلیچرا خاال جان، خ ــ

چه به موقع  نیخوش شانسه ها، بب یلیدخترت خ نیکال ا یول –

دانشگاهه هم اونورکارش با  یلیهم تعط گهیتصادف کرده، د

 یزیچ یضیمر هیتموم شده. کال االن وقتش بود  یمعصوم یآقا

 .استراحت کنه رهیبگ

  :رفت گفت یم رونیهمانطور که از اتاق ب مادر

  بچه ناقص شده، خوش شانسه؟ یدیع شب–

گذاشت و کمکم کرد  میپا ریازکمد درآوردو ز یبالشت دهیسع

 .دراز بکشم

 .زارمیتنها م تونیو شما رو با مادر گرام رمیم من–

 .را گرفتم دستش

  :دستش را از  دستم درآوردو گفت دهیلطفا بمون. سع دهیسع–

 .پرسه ینم یزیچ گهیراحت د التیمال کردم رفت، خ ماست–

 بگم؟ یچ یچرا مترو سوار نشد دیآخه اگه پرس ــ

 :در صورتم براق شدو گفت دهیسع

 یدارم که هر دفعه از من م یبند یخال تیخالق نقدریا یعنی –

  چه بگم؟ یپرس

کم به کار بنداز...مثال  هیرو  تتیمن، خودتم خالق خواهر

کرد  یکمرم درد م ایشلوغن،  یلیمتروها خ دهیبگوشب ع

 .تو مترو رو نداشتم سادنیحوصله سرپا وا
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 .رارهاکردم دستش

کنم که نپرسه  یولش کن. فقط دعا م ده،یتونم سع ینم ــ

. بعد شروع کردم به صلوات شمیوگرنه از خجالت آب م

 .فرستادن

 :گفت دویکش ینیه دهیتلفن خونه، سع یصدا با

حتما االن  دکنم،یفکر کنم مامانمه، قراربودبراش خر– 

 .نگرانم شده

از لحنش معلوم بود که طرف  شد،یم دهیمادر به زور شن یصدا

 .ستیصحبتش خاله ن

  :گفت وسانهیما دهیسع

 .ها شهیمامانمم نگران نم یمن حت ،ینیب یم–

  :ازخرما وارد شدو گفت یروظرفیش وانیل کیبا  مادر

 .بخور ختمیعسل ر توش–

 .دستت درد نکنه مامان جان ــ

زنگ زده  تیگفت به گوش یزنگ زد، م یمعصوم یآقا یراست ــ

 .یجواب نداد

دنبالش  ؟یرو کجا گذاشت حانهیر ی مهیدفترچه ب دیپرس یم

 .نکرده داشیگشته پ

 .نگاه کردم دهیسع به

 کجاست؟ میگوش–

 .نیجامونده داخل ماش فتمیک فته،یتو ک ــ

 زنگ بزنم بهش بگم؟ یاریب یریم ــ

  :بلند شد و رو به مادر گفت دهیسع

 .دیآسانسور بردار یتو زارمیروم فی. کرمیم گهیمن د خاله–

 :گفت رفتیهمانطور که دنبالش م مادر

 .کجا؟ ناهار بمون –
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 :گفت یبا مسخرگ دهیسع

 ست،یمامانم از استرس دل تو دلش ن نکهیممنون خاله، نه ا –

 .نگران نشه ن،یاز ا شتریبرم که ب

 .لیراح دنید مییایم ینیواسه شب نش البته

 امیپ کیرا که دستم داد بازش کردم دوتماس و یگوش مامان

 .داشتم یمعصوم یازآقا

ام. دفترچه را کجا گذاشته دیایب ادمیفکر کردم تا  یکل

 .امد زنگ زدم ادمی یوقت

 نیسالم کردو بدونه ا یرا برداشت و فور یزنگ اول گوش با

 :دیکه منتظر جواب من باشه پرس

 شده پاتون؟ یچ –

 د؟یدون یشما از کجا م سالم،–

شدم، به خونه زنگ  دنگرانیرو جواب نداد تونیخب، گوش ــ

 .دیزدم مادرتون گفت که تصادف کرد

با عصا راه برم، زنگ  دیمدت با هیفقط  ست،ین یمهم زیچ ــ

 ...دوباره حانهیدفترچه رو بهتون بگم، مگه ر یزدم جا

 دمیکنم.د دشونیخودم ببرم تمد ینه، خواستم با دفترچه  ــ

مزاحم  نی.واسه همستین حانهیمال ر یمال من سر جاشه ول

 یبراتون عصا  دنتوید امی. من مستیشدم.حاال اون مهم ن

 .به دردتون بخوره دیشا ارم،یخودم رو م

داروخانه سر  نیاز هم رهینه، اون مال شماست، مامان م ــ

 .رهیگیم ابونیخ

کوتاهش  یکم دی. فقط بادیبخر خوادیبه خاطر چند روز نم ــ

 .کنم

 یاونجا. دلمون حساب مییایم گهیدو سه ساعت د حانهیو ر من

 .تنگ شده

 ییاز ته چاه درامده ا یحرفش سرخ شدم و با صدا نیا با

  .گفتم

 .چشم یرو قدمتون–
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 .زنگ زدنش یبودبرا ییپس دفترچه بهانه ا 

 :دیبه مامان خبردادم. با تعجب پرس یوقت

 مالقاتت؟ ادیب خوادیم–

 .گفت نطوریا– 

 .بزرگ وارد شد ینیس کیمادر با  دمیکه د دینکش یطول

چون  ی. ولمیبعد ناهار بخور ادیخواستم اسراهم ب یم –

 .که من به کارهام برسم میزودتر بخور ادیقراره مهمون ب

 .ادیتا اسراهم ب میصبر کن ستم،یمامان من گرسنه ن یول ــ

 ...آخه از صبح ــ

نگذاشت مادر حرفش را تمام کند. مامان از  فنیزنگ آ یصدا

 .برگشت قهیرفت و بعد از چند دق روتیاتاق ب

 .میخور یاسرا هم امد، با هم م گهیخب د –

 :بغض کردو نشست کنارم و گفت دیرا د میپا یوقت اسرا

 .یبارتصادف کن هی یکه سال رتهیفکر کنم تو تقد –

 .کردم شیبازو یحواله  یحرفش خنده ام گرفت و مشت از

  :آوردوگفت یاسرا بشقاب یبرا مادر

 .نیبش ایرو عوض کن وب لباست–

کردم  یبه خاطر مادر سع یاشتها شده بودم ول یب دوباره

 .چند قاشق بخورم

 .انداخت میبه غذا ینگاه مادر

 ؟یخور یچرانم–

به بعدکمتر بخورم بهتره،  نیخوردم مامان جان. از ا ــ

 .تحرک داشته باشم ممکنه چاق بشم ادیز دیچون نبا

مامان، اگه اون کتابه که اون روز تو اتاقتون بود  یراست

تونم کمکتون کنم،  ی. من که نمدیاریبرام م دیخون یرو نم

 .حداقل از وقتم استفاده کنم
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  .خونم یکم ازش خوندم، حاال تو بخون من بعدا م هی ــ

 .بلند شد یفور اسرا

 .ارمیکجاست من براش م نیبگ –

  :با تعجب گفت مادر

 ...به خواهرمهربون به–

 :زدو گفت یلبخند اسرا

 .دمیداره خودم براش انجام م یبه بعد هر کار نیاز ا –

  :غذارا برداشت و گفت ینیمادر س ــ

  .به تو...تو اتاقمه...داخل کشو نیآفر–

صفحه از کتاب را خواندم چون  تمرکز نداشتم، متوجه  چند

 یشدم. کتاب را بستم وبافکر آرش وقت گذراندم. نم ینم

  :که اسرا امد و گفت دیدانم چقدر طول کش

 .ارمیبرات ب یپوش یکدوم لباست رو م لیراح–

  :کردم و گفتم نگاهش

 ؟یچ لباس–

 اد؟یخواد ب یمگه صاحب کارت نم ــ

 .خب چرا ــ

 میرنگ برا رهیو ت یبلوز دامن معمول کیخودش  ی قهیسل به

 :آورد و گفت

 خوبه؟ نایا–

  :گفتم زیآم اعتراض

 گهیکه االن تنمه که بهتر از اوناست. د یینایا ه؟یچ نایا–

 چرا عوض کنم؟

 .کوتاست نیساق دست بده، چون بلوزم آست هی فقط
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 :کردو گفت یِمنو ِمن ــ

 ؟یباش پیخوش ت ادیز یمعصوم یآقا شیخوام پ ینم 

 .کردم یکج خنده

 چرا؟ انوقت–

 .انداخت نییرا پا سرش

  .گهیبهتره د ینجوریا –

  .تخت و رفت یساق هارا انداخت رو بعد

 "چشه؟ گهید نیا"

 .زنگ را که زدند  

 :با عجله امد و گفت اسرا

تا جلو  ینیمبل بش یپاشو کمکت کنم ببرمت سالن رو لیراح –

 .یوفتیصاحب کارت لنگون لنگون راه ن

  :حال بلند شدن گفتم در

 .صاحب کار.اون اسم داره ینگ نقدریا شهیم–

 .رنگ تعجب گرفت نگاهش

 .گهیرسونم د یداره. باالخره منظورم رو م یتو چه فرق واسه–

  :کردم و گفتم یپوف

 .ادینم خوشم–

کرد ودست به کمر شد که  میکه ناگهان رها میمبل بود کینزد

که  نیقبل از ا یبزند، تعادلم را از دست دادم ول یحرف

 :را گرفت و گفت میبازو فتمیب

 .دیآخ ببخش –

 :کردم و گفتم یاخم

  ؟یبگ یخواست یم یچ –
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 .گمی.چشم همون اسمش رو میچیه –

 اد؟یاسرا، تو ازش بدت م ــ

 یسال تو رو از ما گرفت. م کیکنم  ینه، فقط فکر م ــ

 .رهیتو رو از ما بگ نایاز ا شتریوقت ب هیترسم 

 :زدم و گفتم یلبخند

بعدا برات  ستیاالن وقتش ن ،یکن یاشتباه فکر م یلیخ –

به  ی. که اون به ما لطف کرد. بعدشم همه چدمیم حیتوض

 .خواست خودم بوده نه اون

اسرا کمکم کرد تا چادرم  یمعصوم یآقا یگفتن ها اهللای با

 .سرم مرتب کنم یرارو

نرگس  شیکه اکثر گلها یوارد شد از دسته گل بزرگ یوقت

 .کردم بلند شوم و سالم کنم یبودند لبخند بر لبم امد و سع

بود  ستادهیگل را با احترام به مادرم که جلو در ا دسته

  داد و از همان جا با دست

کرد که بلند نشوم. پشت سرش خواهرش، زهرا خانم را  اشاره

 نیکرد. از ا یکه با لبخند وارد شدو با مادر روبوس دمید

 نیبودهم خوشحال شدم هم تعجب کردم. چون ا که اوهم امده

 .ساعت ازروز شوهرش خانه بود

دست پدرش را گرفته بودو هاج و واج به اطرافش  حانهیر

 .کرد ینگاه م

با  دویشدو حالم را پرس کمینزد یبا نگران یمعصوم یآقا

مبل تک نفره کنارمن نشست. با زهرا خانم  یتعارف مادر رو

کردم که امده است. زهرا خانم عصا کردم و تشکر  یهم روبوس

چادرش بود را  ریکه ز یکیدسته دار ش ییکادو سهیک کیو 

 گذاشت نیزم یکنار مبل رو

حلقه کرد و  میرا دور پاها شیشد دست ها کمیتا نزد حانهیر

. پدرش دست میپا یباالو نشوندمش رو دمشیذوق کرد. من هم کش

 :دراز کرد وگفت

 .به من دیبچه رو بد شه،یم تیشما پاتون اذ –

لختش زدم و گفتم: نه، دلم براش تنگ  یموها یرو ییا بوسه

که چند وقت  ،ی.اسرا رفت خرس عروسکشمینم تیشده بود. اذ
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را سر  حانهیبود راآورد تا ر دهیکادو تولدش خر دهیسع شیپ

 .کم موفق شدگرم کند و کم

 هزجابیم یگلها را داخل گلدان گذاشت وهمانطورکه رو مامان

  :کردگفت یم شیجا

 .دستتون درد نکنه د،یدیکش زحمت–

 :گفت یشگیهم یایهم با همان حجب و ح یمعصوم یآقا

  .خانم رو نداره لیقابل راح  کنم،یخواهش م –

  :کردو آرام گفت لیبه طرفم ما ینگاهم کردوسرش را کم بعد

رو  دیکه تو کتاب عالمت زده بود ییاز شعرها یکی یراست–

 .کردم و قابش کردم یبراتون خطاط

کردو ادامه  یکنار مبل اشاره ا هییکادو سهیبه اون ک بعد

 :داد

 .دینیبب دویبازش کن دیبعدا که تنها شد –

  :تعجب گفتم با

 د؟یگیعالمت زدم؟ کدوم کتاب رو م من–

که عالمت زده  ییشمس. البته شعرها وانیکتاب د ــ

 .رو انتخاب کردم شیکیمن  ادبودندکهیدزیبود

  :را به دندان گرفتم و گفتم لبم

دارم که موقع مطالعه مداد  یعادت بد هیمن  د،یببخش یوا–

 یکنه عالمت م یکه جلب توجهم رو م یو مطالب رمیگ یدستم م

 .زنم

 :لبخند گفت با

. در ضمن دیکار من رو که راحت کرد ه،یاتفاقا عادت خوب –

 .هم ازتون دارم یادگاری هی یجور نیا

و  اورمیخودم ن یکردم به رو یسع یول دمیحرفش خجالت کش از

 :گفتم
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از بچه  یکیهم سر جزوه  شیترک کنم. چند وقت پ دینه، با –

 .بال رو آورده بودم نیها ا

تعارف کرد ساکت  وهیم یمعصوم یمادر که به آقا یصدا با

 حانهیو ر دمیازآن را بر یپوست کندم و تکه ا یبی. سمیشد

شده بود صدا کردم و به  قیرف یبا اسرا حساب گریرا که د

 .دستش دادم

 .چسباند میزدو سرش را به زانوها یلبخند حانهیر

زهرا خانم که تا حاال با مادر حرف  دمش،یکردم و بوس بغلش

  :زد توجهش به ما جلب شدوبا لبخندگفت یم

به ما سر  گهیبهت وابستس، چرا د یلیخ حانهیجان ر لیراح–

بهم گفت تصادف  لیکم یدلمون برات تنگ شده بود. وقت ؟ینزد

. نمتیبب امیدبیهرجورشده با اوردگفتمیدلم طاقت ن ،یکرد

  .بچه هاروسپردم به پدرشون وامدم

منم گرفتار درس  گهی. ددیدیدستتون درد نکنه، زحمت کش ــ

وضع "اشاره به پام کردم"  نیو دانشگاه بودم، حاالم با ا

 .شدم نیمدت خونه نش هی

بخور.  ریش یتونیفقط تا م ،یشیانشاهللا زودتر خوب م ــ

 :دیبعدپرس

بد  نقدریچرا مردم ا دونمیمن نم ؟یتصادف کرد حاالکجا–

 .کنند یم یرانندگ

  :گفتم نیهم یسوال اولش را منحرف کنم برا خواستم

 رم،یبگ یتاکس ابونیامدم وسط خ هویخودم بود  ریتقص_

 .بهم زد یموتور

  :وسط حرفمان امدو گفت لیکم

 .گذشته ریخدارو شکر کرد که به خ دیداشته. با یحکمت حتما–

کردند. و مادر رشته کالم را به دست  دییحرفش را تا همه

 لیبا کم شیدر مورد حکمت خدا و مهربان یساعت کیگرفت و 

  .حرف زدند

 یتصادف رانم نیخودم حکمت ا یکس به اندازه  چیوسط ه نیا

افتد، دربه در  یم یاتفاق میوقتها که برا یدانست. بعض
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 یکنم که اگر در خانه  یگردم، فراموش م یدنبال حکمتش م

روشن  یچراغ کشیتار یوخم هاوداالنها چیقلبم رابکوبم ودر پ

افت. یبه جستجو بپردازم، حکمتش را خواهم  قیکنم و دق

آنها اجازه ندادندکه  یمهمانها بلندشدم ول یبدرقه  یبرا

 .تکان بخورم میازجا

چه  لیکم نمیدوست داشتم زودتر بسته راباز کنم تا بب یلیخ

 .نوشته است میرا برا یشعر

که دربسته شد، زودتر از  نیکنجکاوتربود. چون هم اسراازمن

به تابلو ماند، از دستش گرفتم و نگاه  رهیمن بازش کردوخ

 یسوخته بود و کاغذ یکه رنگش قهوه ا ،یقاب چوب کیکردم. 

 رچندیروشن تصو هیآن نوشته شده بود هم با سا یکه شعررو

کار شده  قهیبودو باسل بایز یلیبود. خ دهیبرگ سه پر راکش

 .بود

کتاب  یو کجا یامد ک ادمی قایشعرش را خواندم دق یوقت

خواندمش. آن روز آنقدر خوشم امد که کنارش رانشانه 

 دهیهم خواب حانهیخانه نبودو ر لیروز که کم کیگذاشتم. 

 وانیرفتم ود لیبود، حوصله ام سر رفته بود، به اتاق کم

شمس رااز کتابخانه اش برداشتم و شروع به خواندن کردم. 

  .آن روزاز خواندنش لذت بردم درچق

دوست  یلینوشته بود را خ میبرا شیبایباخط ز لیکه کم یشعر

 .تکرارکردم رلبیوچندبارزرابستم  میداشتم. چشم ها

 

 

                         مگو چیقمر ه ریمن غالم قمرم غ"

 مگو چیمن جز سخن شهد و شکر ه شیپ 

 

  رنج مگو جز سخن گنج مگو سخن

 "مگو چیرنج مبر ه یخبریب نیاز ا ور

تختم نصب کند. تا هر روز  یاسرا گفتم تابلو را روبرو به

گرفتم. اسرا  یم یشعر انرژ نیچرا از ا دانمی. نمنمشیبب

 :دیآوردن رفت، مامان آمدوپرس خیم یکه برا

  خواد؟یم یروواسه چ خیاسرام–
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 یقیدادم. نگاه عم حیمامان توض یتابلو رابرا یماجرا یوقت

  :به تابلو انداخت و گفت

 ؟یرو دوست دار یزیشمس تبر یشعرها–

  :جواب مثبت دادم و گفتم باسر

  .ننیدل نش یلیخ–

 

 ینگاه م،یسال نشسته بود لیمنتظرتحو نیهفت س یسفره  سر

 :انداختم و رو به مادر گفتم میبه پا

 داست؟یکه نکوست از بهارش پ یسال گنیراسته م یعنی –

زدو  یلبخند میپا دنینگاه من را دنبال کردو با د مادر

  :گفت

فصل  یوقت مای. قدستین زایچ نیضرب المثل در مورد ا نیا–

گفتند.  یرو م نیکم بود، ا ایخوب بود  یبهار بارندگ

باشه اون سال، سال  ادیز یبود اگه بارندگ نیمنظورشون ا

 .هیو فراوون هیخوب

 ضرب المثل ادامه هم داره؟ نیا یدونست یم

 :گفتم باتعجب

 واقعا؟ –

 .داستیکه ترشه از تغارش پ یماست شه،یادامش م ــ

 :و گفتم دمیخند

 ترشه؟ دندیفهم یظرف ماست م یاز رو مایقد یعنی –

 ختندیر یبسته رو م یچرب یلیترش و خ ی. ماست هاقایدق ــ

 نیگفتند، ا یکه بهش تغار م یبزرگ سفال یداخل ظرفها

 یخوب یکه وضع مال ییداشتند. کسا یارزون تر متیماستهاق

 .دندیخر ینداشتند اون ماست رو م

صداقت  شون،ی! چقدر صاف و ساده بودند و تو کاسبیوا ــ

 .داشتند
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  :و گفت دیکش یآه مادر

مسجِد بازار،  یتو ها،یمقدس بود. همون بازار یکاسب مایقد–

خواستندوارد بازار بشن کالس چطور  یواسه جوانترها که م

براشون  یلیها خ میگذاشتند. قد یم اتیکردن و اخالق یکاسب

 .باشه یراض یاونور نشه و مشتر نوریا یمهم بود که قرون

و بعدشم  شهیخوب م گهیتو غصه پات رو نخور، دوهفته د االنم

 .شده بوده ینجوریپات ا یروز هی رهیم ادتیاصال 

با رفتارو انتخاب  میساز یرو م مونیخودمون زندگ ما

 .ضرب المثل ها توجه نکن نیبه ا ادیهامون. ز

 :دمی. از مادر پرسیو روبوس کیسال و تبر لیاز تحو بعد

 د؟یکرد ییسال چه دعا لیموقع تحو مامان–

 :بالبخندگفت

 .دعاها یلیخ–

 .دیبگو میکه کرده رابرا ییاز دعاها یکم بااصرارخواستم

 :دادو گفت رونیراب نفسش

 یشعورمون، برا یبرا مون،یآگاه یدرکمون، برا یبرا–

 .خودمون داکردنیپ

 :دوگفتیاسراخند

 ن؟یتوه ایاالن دعا بود نیجان ا مامان–

 .دیهم خند مادر

دخترم. اگه  ازهین نهایا یبه همه تیودرک واقع دنید یبرا–

 ...یسردرگم نیاز ا یَو وا م،یشیکم باشن سردرگم م اینباشند 

 .بود دهیمن و اسرا خر یبرا ییایهدا مادر

 وانیکتاب د دنیرا باز کردم با د چمیکادو پ ی هیهد یوقت

 :گل از گلم شکفت و با شوق گفتم یزیشمس تبر
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مامان  نش؟یدیخر دیفرصت کرد یک ه،یعال نیمامان ا یوا –

 .فقط در جوابم لبخند زد

 .خوشحال شدم یلیممنونم، خ ــ

  :با تعجب گفت اسرا

 هیدوباره به هد ومد،یمامان اصال لباس ها به چشمش ن نگا–

هم  یخانگ کیدست لباس ش کیها نگاه کردم، همراه کتاب  

 ردررنگییتغ یبا کم یلباس اسرا، ول هیشب بایبود. تقر

 .شیرو یوطرح گلها

 :زدم و گفتم یلبخند

اون چشم  یحاال معن د؟یبود دهیهمون موقع واسه منم خر –

خوش  شهی. مامان شما همدمیابرو امدنتون به هم رو فهم

 .دیا قهیسل

 .عطر خوش بو بود هیاسرا هم  ی هیهد

امدند. مادر  یدنید دیع یو عموها برا ییشب خاله و دا آن

  :کردو گفت یازآنها عذر خواه

رو پس  دتونیتونم بازد یبهترنشده نم لیراح یوقت تا–

مانم و با  یمن هم که گفتم تنها م یبدم.و به اصرارها

 .نکرد یشوم توجه یمشغول م دمیکتاب جد

 دمیتختم دراز کش یاز رفتن مهمان ها با کمک اسرا رو بعد

 .چشم دوختم میروبه رو یو به تابلو

کنار تختم بود  زیم یکه رو امیگوش امکیپ یصدا با

گفته  کیرا تبر دیبود. ع حانهیبرداشتمش و بازش کردم پدرر

 .بود

 .فرستادم کیتبر امیپ کی شیهم برا من

 .مطالبشان راخواندم یساعت میسراغ کانالها رفتم و ن بعد

که  نیبخوابم. هم یگرفتم کم میخسته شدند، تصم میها چشم

 .آمد یامیبگذارم، پ شیرا سر جا یخواستم گوش
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بلند  یاسم آرش، ضربان قلبم باال رفت و به سخت دنید با

آب دهانم را قورت دادم  ،یشدم نشستم، زل زده بودم به گوش

  :را باز کردم. چقدر قشنگ نوشته بود امیو پ

 

 دتینوروز هیچ عیدي برایم ارزشمند تر از حضورتو نیست. ع"

 ".مبارک

خواست جوابش را بدهم  یماندم به نوشته اش،  دلم م رهیخ

ام را خاموش  یافتاد. گوش میهمان لحظه چشمم به پا یول

. فکرش خواب را از سرم پراند. آخرهم دمیکردم و دراز کش

 ...بغضم بودکه خوابم کرد ینیسنگ

که  ییشدم، با کمک عصا دارینماز ب یبرا امیآالرم گوش با

بلند شدم و وضو گرفتم وکنار تختم سجاده آورده بود  لیکم

ام را پهن کردم و نمازم را خواندم. بعد باخودم فکر کردم 

ام را خاموش کنم وکناربگذارمش، تا اگر آرش  یکال گوش

 دندیرسرا پ لشیدل گرانیاگر د ی. ولنمیفرستاد نب یامیپ

 م؟یچه بگو

 میآمدکه مجبوربه استفاده بودم چه... قد شیپ یاگرکار ای

کردندوآرامش  یم یراحت زندگ لیهاچقدرمردم بدون موبا

 .داشتند

و به دانشگاه نروم...آن  رمیبگ یترم مرخص کیتوانم  یم ای

 ..داشته باشم یمرخص یبرا یمحکم لیدل دیشود با یهم نم

 دبتوانمیکارها پاک کردن صورت مسئله است. با نیا البته

 .مشکلم را حل کنم

شدم به  رهیدادم به تخت و خ هیرا دراز کردم و تک میپاها

 ...مهر

 .نداشت ییا جهینت یرفت، ول یآمدوم یراهها ازذهنم م یلیخ

 .آمد هیرا برداشتم و بازش کردم. سوره جاث قرآن

 .بود 15 ی هیانداختم، آ هیآ یبه معن ینگاه

کند به سود خود اوست،وهر  ستهیبود: " هرکس کار شا نوشته

پروردگارتان  یباشد.سپس به سو انشیکند به ز یکه بد

 ".دیشو یبرگرداننده م
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 دیکه با دمیرس جهینت نیو بارها خواندمش و به ا بارها

صبور  نیا یخودم کار کنم و صبور باشم. وبرا یرو شتریب

تختم دراز  یذهنم را کنترل کنم، بلند شدم و رو دیبودن با

به دست شروع به ذکر گفتم. ذکر چقدر  حیو تسب دمیکش

 .کنترل ذهن یاست برا یراهکار خوب

را باز کردم.  میچشم ها میموها یرو یاحساس حرکت دست با

  :مادرم بود، با لبخند گفت

را  شی. دست هامیبا هم بخور یش داریکه ب مینخورد صبحانه–

 :زدم و گفتم شانیبا دو دستم گرفتم و ماچ آبداربه رو

 دم؟یخواب یلی.خریصبح بخسالم  –

  :هم با پشت دست صورتم رو ناز کردو گفت او

 ه؟یلیدخترگلم، ساعت ده به نظرت خ سالم–

 زیخ میخوره. ن یپشتم باد م یحساب ینجوریاره خوب، ا ــ

 :شدم و گفتم

که تا آخر  سمیبرنامه واسه خودم بنو هی دیاز امروز با –

 .خوب داشته باشم یخروج هی التیتعط

 :تختم گفت یدرحال بلند شدن از رو مامان

 .بهتر نیازا یچ –

 زیم یخواندم را رو یم دیکه با ییاز صبحانه کتابها بعد

که  یام و اذکار یاطیخ یکارها نطوریکنار تختم گذاشتم هم

خواستم تکرارکنم را نوشتم و کنار  یم شتریصبر ب یبرا

 .گذاشتم میکتاب ها

هم  یلیزنگ خورد، سوگند بود، خ امیظهر بود که گوش کینزد

که تصادف کردم به خانه  یروز یچون قرار بود فردا ،یشاک

 .شان بروم و کارم را نشانش دهم

  :اعتراض گفتم با

 یم یاصال سراغ ؟یباشم تو هست یکه من شاک نیا یجا به–

  :دیپرس یسرم امده. با نگران ییکه چه بال یریگ
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ساعت قبل سال  میتا ن لیافتاده؟باور کن راح یاتفاق–

شلوغ بود.دلم  یلیمشغول دوخت و دوز بودم.سرمون خ لیتحو

نگفتم، فقط داستان تصادفم را  یزیچ گریسوخت و د شیبرا

  :ناراحت شدو گفت یلیکردم. خ فیتعر

دور  ایب دهیخواستم بگم تو هم با سع نجا،یامده ا سارا–

را  یاونجا. سارا گوش مییایاوضاع ما م نی.با امیهم باش

و بعد دعوتش کردم  میبا هم صحبت کرد یا قهیگرفت و چند دق

 .دیایکه با سوگندحتما ب

که وسط تلفن من امده بود داخل اتاق، لبش را به  اسرا

  :دندان گرفت و گفت

 افتادن نه؟ ناهارو–

  :کردم و گفتم ییا خنده

رو  دهی. سعمیسه تا مهمون دار یگیبه مامان م گه،ید آره–

 .ادیهم زنگ بزن ب

 یشیبه اتاق انداخت وبه صورت نما ینگاه جانیبا ه اسرا

  :به صورتش زدو گفت یچنگ

  خته،یبه هم ر ی! خاک برسرم، اتاق رو نگاه کن، حسابیوا–

برگشت و شروع به  دکهینکش یرفت. طول رونیبعد با عجله ب

 .مرتب کردن اتاق کرد

  :باتعجب گفتند میانگشت پا دنیبچه هاامدند با د یوقت

 یادگاریروش  میآورده بود کیگچ نداره؟ ما ماژ چرا–

 .میسیبنو

 .بستن نویا نیسخته انگشت رو گچ بستن، واسه هم آخه–

وضو و من چون وضو داشتم  ینماز همه رفتند برا موقع

همانجا کنارتختم سجاده ام را انداختم تانمازم را 

درآورد و  فشیرا از ک ییکادو شده ا یبخوانم.  سارا بسته 

  :گفت

 .جان قابل تو رو نداره لیراح–
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  :نگاهش کردم و گفتم باتعجب

 ؟یآخه، کادو واسه چ هیچه کار نیا–

  :ِمنو ِمن گفت با

 .نباشم یدست خال امیباره م نیگفتم اول یجور نیهم گهید–

 :که آورده بودو گفتم یکردم به دسته گل کوچک اشاره

 .شمیشرمنده م ینجوریا گه،یبس بود د نیهم –

 :خجالت گفت با

 .نه بابا، دشمنت شرمنده –

  :کادو را برداشت و گفت یفور بعد

 .بعدا بازش کن شهیکمدت؟ اگه م ینداره بزارم تو یاشکال–

  :نگاهش کردم و گفتم مشکوکانه

 .داره. دستت درد نکنه یچه اشکال نه–

 :ازخوردن ناهار سوگند گفت بعد

 هیچند روز  یخوا ی. منیو خونه نش یحاال که تو ناقص شد –

 رو بهت بگم؟ یاطیخ هیخونتون وبق امیبار ب

 .التیبزار بعد تعط ،یشیم تیاذ ینجورینه، ا ــ

 .یباشه، هر جور راحت ــ

 :گفت دهیسع

 .برمت، اصال غمت نباشه یمن م یبر یاگه خواست –

 .بهتره التیجان، بمونه بعداز تعط دهینه، سع ــ

 .کادو را داده بوددر فکر بود یاز وقت سارا

 :دمیکردم و پرس ییا اشاره

 ؟یخوب –
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  :زدو گفت یلبخند

 :بلند شدو گفت هویبعد  ممنون–

 .برم گهیمن د –

کادو را  ی هیماندومن هم قض دهیاز رفتن بچه ها سع بعد

 .بلندشد وکادو راآورد یگفتم، فور شیبرا

خواست بازش کند که خشکش زد. نگاهش را دنبال کردم  یم

 .کاغذ کادو نوشته شده، از طرف آرش یبا خودکار رو دمید

  :آب دهانم را قورت دادم و گفتم د،یبه صورتم جه خون

 .سارا که گفت از طرف خودشه یول–

 .ام، برداشتمش و بازش کردم یگوش امیپ یصدا با

گفته بود که آرش خواهش کرده  یبود.بعد از عذر خواه سارا

 یرا به دستم برساند. اوهم اول خانه  هیهر طور شده هد

 یسوگند رفته و ازاو خواسته مرادعوت کندبه خانه شان، ول

توانم بروم خودش امده. موقع دادن  ینم دهید یوقت

 یرا م امیقبول نکنم. هنوزپ دهینزده چون ترس یکادوحرف

 :گفت دویکش ینیکادو را باز کرد و ه دهیسع دمیکه د اندمخو

 .چقدر نازه یوا –

 یجا یلوریس یکه درون قاب فلز یرنگ فلز ییشاخه گل طال سه

که دوتا قلب پارچه  یدیجا کل کیداده شده بود. کنارش هم 

 .بود زانیبودند، آو دهیکه در هم تن ،ییا

پاکت را باز کرد،  یفور دهیپاکت بود. سع کیهم  کنارش

 :نامه بود.به طرفم گرفت وگفت

  .خودت بعدا بخون ایب –

 دیبد بود، نامه را گرفتم و با خودم گفتم نبا حالم

نوشته باشد که با خواندنش سست  یزیبخوانمش، ممکن است چ

کنم که اوضاع  یشناسم، پس چرا کار یشوم. من که خودم را م

فکرها بغض راه  نیشود. با ا شتریام ب یبدتر و دل تنگ

 دیکه آن لحظه به ذهنم رس یرا گرفت و تنها کار میگلو

 .کردن نامه بود رهپا
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 .کرد ینگاه م میهاج و واج به دستها دهیسع

 ینوشته، چرا پاره م یچ نمیمن بخونم بب یذاشت یالاقل م– 

 :زدو ادامه داد یبعد چشمک ؟یکن

رو برات  یکه نرفت یاصال جزوه دانشگاه باشه، روز دیشا–

تو  یعنی ؟یکن یم ینجورینوشته  فرستاده باشه بابا. چرا ا

که  ییاز کاغذها ییبعد تکه ا ؟یندار یحس کنجکاو ییذره ا

جان  لیدر دستم بود را گرفت و شروع کرد به خوندن. "راح

وبا  رفتمدوباره با هم حرف..."کاغذ را از دستش گ دیما با

 :همون بغض گفتم

 .احوصله ندارم دهیسع –

 .کرد ینچ نچ دهیسع

فکر  یهاست، بعد کم لمیتو ف یکردم مثلث عشق یفکر م من–

 :کردو گفت

 ،یشده مربع عشق گهیالبته واسه شما از مثلث گذشته، د –

 بهت زنگ نزد؟ یاون پسره که باهاش تصادف کرد یراست

  :گفتم کالفه

 .جور محترمانه دکش کرد هیو دادم مامان،  یزد، گوش چرا–

 :پاره شده را مچاله کردم و به دستش دادم و گفتم یکاغذها

هم  رهیرنگ ت لونینا هیببر بنداز سطل اشغال،  نارویا –

 .داخلش تا بعدا پسش بدم زیخرت وپرت ها روبر نیارایب

  :راگرفت و گفت کاغذها

 .کاغذها را نگاه کرد یرو رویسنگ دل. بعد دوباره ز چه–

 هیپسره زرنگه ها، هد لیراح یجزوه نبوده؟ ول یعنی –

وقت فراموشش  هیتا  ینگاهش کن یه التیفرستاده که توتعط

 .ینکن

 .چسب کرد میبعد نگاه گنگش رابه چشم ها 
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بار به خاطرش خودت رو  هیتو چته،  میدیما که نفهم –

 .یکن یجزوه پاره م یداریبارم بر م هیموتور،  ریز یندازیم

که  م،یقد یها، مثل زمانها شهیم شیزیچ هیپسره هم  نیا

 یکیبردن.نشسته نامه نوشته، داده  یچاپارها نامه م

خوشبخت  گهیباهم د دی. به نظر من که جفتتون خولارهیب

 .دیشیم

 یرا متوجه نم دهیسع یمنقلب بودم که انگار حرف ها آنقدر

  .شدم

  .تو اتاقا ادیوقت اسرا م هی دهیسع بدو–

رادستم گرفتم،  یقلب یدیجا کل ده،یاز رفتن سع بعد

 .چقدرعاشقانه بود

کم وارد که خودم متوجه باشم کم نیکردم ذهنم بدون ا یم حس

 قیغر کی ازبهینجات ن یشده است، برا ادآرشیاز یاستخر

 .داشتم یماهروقو

زنگ زد  لینوروز گذشته بود که کم التیاز تعط ییهفته ا کی

بالحن بامزه  دیسال جد کیوتبر یو بعداز سالم واحوالپرس

 :گفت ییا

من پام بهتر شده، شما  گهیجامون عوض شده ها، حاال د –

 .یلنگیم

 :گفتم باخنده

واقعا سخته  یطور شده که بتونم درکتون کنم، ول نیا دیشا –

 .دیفهمم شما چقدر صبور بود یها، حاال م

  :گفت دویکش یآه

دردها مثل  یکاش همه  ده،یرو بده صبرشم م یخدا درد یوقت–

  .باشه یدرد شکستگ

 یزبان یکدام درد را گرفته وبازبان ب ی قهی دمینفهم

 :دهدگفتم یکه آزارش م یاعتنا به درد یکند. ب یرام تشیشکا

 سوال؟ هی ــ

 :معلم دلسوز گفت کیمثل  آرام
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 .دیشما دوتا بپرس –

 یتحمل نم ادیم شیبراشون پ یمشکل یها وقت یچرا بعض پس–

 یهم م یخودکش هایبعض یکنند. حت یم یتاب یب یلیکنند و خ

 خدا به اونها صبر نداده؟ یعنی. میطاقت ندار گنیکنند م

مشکالت که عاملش  ی. البته بعضستندین یخب چون راض ــ

 ییاونا ی. ولمیخودمون رو مواخذه کن دیو با میخودمون هست

و شکرت،  میراض ایخدا میبگ دیکه عاملش خداست، با

هم باشم  طیشرا نیبه درگاهت، که اگه تو بدتر دوارمیوام

 .خودت حواست بهم هست

 .شهیباعث صبر انسان م تهیرضا نیهم

 :گفتم یفور

 .گهیداشتنه سخته د تیرضا نیا یخب گاه ــ

 دبهیبودن با یراض یبله قبول دارم. برا ــ

 ... کودک که به پدرومادرش اعتمادداره هیخدااعتمادکردمثل 

 د؟یپاتون رو دوباره به دکتر نشون داد یراست

 یدختر خالم کار یول م،ینشون بد میقرار بود امروز بر ــ

 .میگفت فردا بر گهیامد د شیبراش پ

 .میدنبالتون بر امیچرا فردا، من االن م ــ

 .ستین ییحاال عجله ا د،ینه، زحمت نکش ــ

. با هم ادیبده که نتونسته ب ریخدا دختر خالتون رو خ ــ

 تنگ نشده؟ حانهیشما دلتون واسه ر یعنی...گهید میریم

  :کردم و گفتم یمکث 

 .ادیز یلیخب، خ چرا–

 :اش گفت یشگیتحکم جذاب هم باهمان

 .فعال خداحافظ ام،یم گهیساعت د هیتا  –

 .من نشد یمنتظر خداحافظ اصال

 تیموافق نبود، با اصرار من رضا ادیبه مامان گفتم ز یوقت

 .دکنمیخواست معلم قهرمانم راناام یداد. چون دلم نم
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 :گفت مامان

کنم،  یبرمت و بهش سفارشت رو م یم نیخودم تا دم در ماش –

 .مامان از چه نگران بود دانمیبهتره. نم ینجوریا

 .نداشت لیاز کم یچون شناخت کاف دیشا

را  نیشد. ماش ادهیپ نیاز ماش دیمامان را د لیکم یوقت

بدونه  گهی. دمیشو کشیتا ما نزد ستادیدور زد و منتظر ا

 .توانستم راه بروم یفقط با عصا م ،یکمک کس

 .میمامان حرکت کرد یاز سفارش ها بعد

بغلم  یامد و خودش راتو نییپا شیاز صندل دنمیبا د حانهیر

انداخت. محکم دربغلم گرفتمش وبوسه بارانش کردم اوهم سرش 

  یگاه یتکان نخورد ول گریشانه ام گذاشت ود یرارو

 .گفت یبا خودش م ییزاهایچ

  :و گفتم دمشیبوس دوباره

 .حانمیر یگیم یچ–

 :گفت پدرش

. صورتش رادر وفتهیداره به حرف م گه،یم ییزایچ هی دایجد –

 :قاب کردم و گفتم میدستها

 .تو یچقدر زود بزرگ شد –

 .نزد یدادو حرف رونیب قینفسش را عم لیکم

 یچقدرحرف ناگفته بود، حتما باخودش فکرم د،یکه کش یآه

بچه  کیتنهاماندن، آن هم با یدان یکند که آخردخترتو چه م

 ...چه یعنی

 ییدختر چه دل خجسته ا نیا د،یگو یهم در دلش م دمیشا

سرشان  یاست که مادرباال ییبچه ها یدارد، زودبزرگ شدن برا

ام. کاش  حانهیر یاست برا یابینا یاست، "مادر" چه واژه 

آن  ی. کاش همه میرفت ینم رونیب دهیوآن شب با سع مردمیم

 یچ همه میکابوس وحشتناک بودوبابازشدن چشم ها کیاتفاق 

 ...شرمنده اش نبودم حانهیر دنی. کاش هردفعه با دشدیتمام م
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آرام وگرم آقامعلم دست افکارم راگرفت وازآن حال  یصدا

 .آورد رونشیوهواب

 یول ام،یخواستم ب یبا زهرا م یدنید دیراستش واسه ع –

نشد. گفتم  گهیمامان و بابا، د شیاونا رفتن شهرستان پ

 .ممکنه خانواده معذب باشند امیب ییاگه تنها

 .امدند شبیتازه د نایا زهرا

  :گفتم باتعجب

 د؟یچرا نرفت شما–

 یلی. خمیندار نجایرو ا ی.ما که کسمیریفردا م حانیو ر من

 لیو آج نیسفره هفت س لیوسا حانهیبا ر میرفت دیقبل از ع

بعد  د،ییایم یدنید دیشما، گفتم ع یبه هوا م،یدیو ... خر

  :اشاره به پام کردو گفت

 .دیشد ینجوریکه ا شماهم–

 .سوخت. چقدر تنها بود شیبرا دلم

  :فکر گفتم بدون

 ام؟یپام ب نیبا هم شهینم حاال–

  :خرجم کرد و گفت یمهربان نگاه

 انشاهللا؟ یرو چشم. ک قدمتون–

 :گفتم یفور

 ..بعداز دکترامروز–

  :دکترگفت

 .بدم صیتا بتونم تشخ دیعکس بنداز دیبا دوباره–

 

 شیدکترچشم ها م،یانداختن، دوباره مطب رفت بعدازعکس

 :کرد  گفت یجمع کردوهمانطورکه به عکس نگاه م یراکم
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 یزود جوش خورده، ول دیبهتر شده، چون جوون هست یلیخ–

تا  دیاریو به پاتون فشار ن دیمراقبت کن دیهنوز هم با

 .کامال خوب بشه

در حال  لی. کممیامد رونیب مارستانیکه از ب نیاز ا بعد

  :گفت نیعقب ماش یصندل یرو حانهیجابه جا کردن ر

  .خونه میبعد بر میبخور یبستن هی میبر اول–

 :تعجب گفتم با

 .شهیپام که من روم نم نیبا ا –

  :کردو گفت یفکر

 .میخور یم نیتو ماش م،یریداخل نم دینش ادهیپ خوب–

 :گفتم یلیم یب با

 .زود برگردم دیآخه من با ست؟یخونه بهتر ن میزودتر بر –

  :کردوگفت یشینما اخم

 یساعت هیخونه  میحاال بر گه،ید دیاز رفتن نزن حرف–

 یزود برگردم. حاال که دارم فکر م دیبا دیبعد بگ دینیبش

 یکه داشت سفارشتون رو م یمادرتون موقع اد،ینم ادمیکنم 

 .کرد گفته باشه زود برگردونش

 :زدم و گفتم یلبخند

 .حواس خودتون هست دونهیاز بس بهتون اعتماد داره م –

 .گفت که من متوجه نشدم یزیچ یلب ریرا تکان دادو ز سرش

  :سکوت گفت قهیاز چند دق بعد

 .میبخور یبستن میرینم د،یشما بگ یهر چ باشه،–

 .برمتون خونمون یراست م هی

انداختم اوهم ماتش  حانهیبه ر ینزدم، برگشتم نگاه یحرف

 .برده بود به من
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بغلم. اوهم  دیایرا دراز کردم و اشاره کردم که ب میدستها

هوا  یب هویبغلم و  یتو دیامدو پر نییپا شیاز صندل عیسر

 :گفت

 .مامان –

را  حانهیهم خوشم آمد، ر دم،یکلمه هم خجالت کش نیا از

 .داشتن، لذت بخش است

 رانیلحظه زل زد به من و ح کیهم  لیکم حانه،یحرف ر با

 .شد رهینزد و به روبرو خ یحرف یشد، ول

ام گذاشتم و شروع کردم به نوازش شانه یرارو حانهیر سر

کرد.احساس  یچشمش نگاهم م یحرکت باگوشه یکردنش، اوهم ب

نوازش است.  نیبدنش طالب ا یبچه با تمام سلولها نیکردم ا

 .که طالب آب است یریمثل کو

بودبه لطف مادرش، ما  یخودش گلستان یبرا یکه روز یریکو

 ...دهیمن و سع م،یحدش شد یب یباعث تشنگ

افتاد.  یاتفاق نم نیا میکرد یم یشتریاگر مواظبت ب دیشا

 .میدیخانواده را از هم پاش کی مانیما با سبک سر

با  دادمیو اجازه نم زدمیم ادیفر دهیآن شب سر سع کاش

 .کند یسرعت رانندگ

توانستم تکان  یشکست ونم یم میکاش آن روزمثل حاال پا اصال

 .بخورم

آقامعلم درچهره ام چه  دانمیفکرها دلم گرفت، نم نیا با

 :دیکه، پرس دید

 حالتون خوبه؟ –

کردم غمم را پشت لبخندم پنهان کنم. سرم را به عالمت  یسع

 .مثبت تکان دادم

 .میخونه بخور میببر میریاز رستوران غذا بگ میبر ــ

 .کنم یدرست م یزیچ هیخونه، خودم  میدینه، رس ــ

  :گرد شده گفت یچشم ها با
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پاتون، اونم حاال که بعد از مدتها مهمون ما  نیبا ا شما؟–

 .دیاصال حرفشم نزن د؟یشد

ربع، غذا به دست  کیشدو بعد از  ادهیجلو رستوران پ یفور

 .امد

  :طرف من را، باز کردو گفت در

 .به من بزارمش عقب دیرو بد حانهی. ردیشد خسته–

 ییحرفها دویپر یم نییباالوپا حانهیخانه، ر میدیرس یوقت

 .دمیفهم یکه من نم زدیم

 :با حسرت نگاهش کردو گفت لیکم

بچه  نیحداقل به خاطر ا کنه،یم یچقدر خوشحال دینیبب –

 .نجایا دییایب یگاه

 .ستین یراض ادیگفتم که مادر به آمدنم ز یم یچطور

امدنم رابه او  نجایافتاد ا ادمیفکر کردن به مادرم  با

 .دادم امیرا برداشتم و پ یام. گوشخبر نداده

 .از آرش داشتم امیرا که باز کردم چند پ یگوش

 .فرستادم امیمادر پ یکه برا نیاز ا بعد

که نامه اش را  نیآرش را باز کردم ...از ا یها امیپ

نشان نداده بودم ناراحت  یعکس العمل چیخوانده بودم و ه

  :شده بودو نوشته بود

 یکه تو نامه نوشته بودم دل سنگ رو آب م ییحرف ها اون–

 ؟ینفرستاد اممیپ هی یکرد، اونوقت تو حت

  .دلم خدارا شکر کردم که نامه را نخوانده ام در

 .دیخوش امد یلیخ ــ

 .بود لیکم یصدا

 :زدم و گفتم یلبخند

 .دیداشته باش یخوبممنون، انشاهللا سال  –
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 .حتما خوبه دیمهمونمون شما باش نیکه اول یسال –

 :تعجب گفتم با

 ومدن؟یخواهرتون ن یعنی –

خونشون،  میما قبل از مسافرتشون رفت ان،یقرار امشب ب ــ

 .انیوقت نشد اونا ب گهید

 .خودش رادرآغوشم جاداد یفور حانهیمبل نشستم، ر یرو

  :گفت دویرا چ زیم  لیکه کم دیطول نکش شتریب قهیدق چند

 .دیاریب فیتشر–

نشستم و شروع کردم  زیبغلم بود پشت م حانهیکه ر همانطور

 .غذا دادن حانهیبه ر

 :بودوگفت دهیکه خر یاشاره کرد به چند طعم  دلستر لیکم

طعم  یهمه  نیواسه هم دیدوست دار یدونستم چه طعم ینم –

راگذاشت کنار بشقابم و ادامه  وانیل کی. بعد دمیهارو خر

  :داد

 .زمیرو براتون بر کدوم–

 .کدوم چیه راستش–

  :گفت باتعجب

 .دیدلستر دوست ندار کال–

  :گذاشتم و گفتم حانهیدر دهان ر ییاگهید قاشق

 .میخور یکه دوست نداشته باشم، به خاطر ضررهاش اصال نم نه–

آب  یحت ،یدنیغذا نوش نیب میکال ما عادت ندار یعنی

 .زارهیاصال مامانم سر سفره آب نم م،یبخور

 :زدم وگفتم یلبخند بعد
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بود که  نیسخت تر از اون ا یاولش برامون سخت بود ول –

. چون نه من میاریآب ب میبر میخودمون از سر سفره بلندش

 .میکم عادت کردکم گهیحالش رو داشتم نه خواهرم، د

  :از جوجه در دهانم گذاشتم و ادامه دادم ییاتکه بعد

 .ما یتو خونه هینوشابه خوردن که جرم نابخشودن کال–

 :وگفت اشیآقامعلم یکرداز همان خنده ها یبلند ی خنده

 نیاستفاده کردن، وآفر یبه مادرتون. چه ترفند خوب نیآفر –

 خوادیاصال دلتون نم یعنی. دیمقاومت کرد نقدریبه شما که ا

 د؟یبخور

کنم،  یبه ضررهاش فکر م یخب وقت یول خوادیدلم م یگاه ــ

 .کنم یصرفه نظر م

  :کردو گفت ینچ

رو  زایچ نیدوست نابابم که ا هیحساب، پس من  نیا با–

 .زنمیبهتون تعارف م

 هیحاال با  دیزیبرام بر  ادگرفتم،یازشما یخوب شهیمن هم –

 ...شهینم یزیبار چ

 .دیبلندخند

 ...هاشهیازهمون باراول شروع م یهمه چ اتفاقا–

کشاند.  زمبلیرا به طرف م مانینگاه هر دو امیزنگ گوش  

  :بلند شد و گفت  لیبغلم بود، کم حانهیچون ر

 .ارمیبراتون م من–

کردو اخم  رییاش رنگش تغصفحه دنیرا برداشت، با د یگوش 

 .درهم شد شیها

 شیو سرجا وانمیرا گذاشت کنار ل یکارش تعجب کردم. گوش از

 یلب ری. تشکر کردم و او زاوردیسرش راباال ن ینشست، حت

 .جواب داد
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ماندم به صفحه.  رهیوارفتم. خ یگوش یاسم آرش رو دنیباد

 ...دختر یکرد یم رهیرا ذخ اشیلیبا خودم گفتم حداقل فام

کرده بود. وچقدر  خی میبود. پاها ریفکرها د نیا یبرا یول

 .را در تمام بدنم احساس کردم یسرد نیلحظه ا کی

که دکمه  نیکنم. قبل از ا شیصدا یرا برداشتم که ب یگوش

 .کنارش را بزنم خودش قطع شد

 .مایدوباره زنگ بزند، گذاشتمش در حالت هواپ دمیترس

را ازمن گرفت، تا راحت تر غذا  حانهیبا اصرار ر لیکم

کر ف نیاز اشتها افتاده بودم. به ا گریمن د یبخورم، ول

 .در مورد من بکند یفکر بد لیکردم که نکند کم یم

. تشکر کردم و بلند شدم تا کمک میرا در سکوت خورد غذا

 .. اجازه ندادمیرا جمع کن زیکنم، م

  :که نگاهم کند گفت نیا بدون

خودتون رو  لیبا آج دینی. حداقل بشدینخورد یزیکه چ شما–

 .دیمشغول کن

خارجش  مایگذاشتم و از حالت هواپ لنتیسا یرا رو امیگوش

 لیبه کم یهم زنگ زده بوده. نگاه گهیکردم. آرش چند بار د

رادستش داد و  حانهیر ریش شهیانداختم. غر ق فکربود، ش

شروع کرد به  دویکاناپه دراز کش یاوهم امد کنارم رو

 .خوردن

 .غرق خواب شد ۺیتمام نشده بود که چشم ها رشیش شهیش هنوز

من نشست و  ییمبل روبرو یبا دوتا دم نوش آمد و رو لیکم

که جو را  نیا یمن گذاشت وبرا یها را جلواز فنجان یکی

 :عوض کند گفت

 نمیکنم وسط غذا آب نخورم، بب یم یبه بعد منم سع نیاز ا –

 .تونم یم

البته تا دوساعت بعداز غذاهم خورده نشه بهتره، اولش  ـــ

کم کم د،یشروع کن اوردنیشما با همون فقط سر سفره آب ن

 .دیرو انجام بد شیبق

 نییتکان داد و همانطور که سرش پا دییرا به عالمت تا سرش

 :متفکر گفت یلیبود خ
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 ...اولش سخته یهر کار –

 :گفتم نیمنکردم واسه ه دایپ یحرفش احساس خوب از

 .برم گهیمن د دیاگه اجازه بد –

  :تعجب گفت با

 .دیحداقل دمنوشتون رو بخور ؟یزود نیا به–

 .دیآژانس برام خبر کن  هی شهیندارم، ممنون. م لیم ــ

 :فتڴبار نگاهم کرد و  نیا

 .رسونمتون یخودم م –

 .شهیخوابه، زابه راه م حانهینه، ر ــ

 .ششیپ ادیب گمیبه خواهرم م ــ

 :دوباره مخالفت کردم و گفتم ــ

 ...امروز زحمت یبه اندازه کاف 

 .حرفم را تمام کنم نگذاشت

 .خودم ببرمتون دیمادرتون شما رو به من سپرده با –

 .ستادیرا برداشت و کنار در منتظرم ا چیسو

. خم دمیکش شیرو اندازش را آوردم و رو حانهیاتاق ر از

از لپ نرمش کردم، لپش نوچ بود. برگشتم  ییاشدم و بوسه

زده بود به قاب درو ما را نگاه  هیکه تک لیبه کم ینگاه

 :کرد انداختم و گفتم یم

با صورت  دی. بچه نبامیشست یکاش بعد از غذا صورتش رو م  –

  .بخوابه فیکث

  :تعجب گفت با

 چرا؟–

 .بشن کینکرده اجنه ممکنه به بچه ها نزد ییچون خدا ــ



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

22

7 
Hiltun.ir 

بعد از غذا دست و  گفتیم شهیمادرم هم م،یبچه که بود 

 یشبها قبل از خواب چک م یگاه یحت م،یصورتمون رو بشور

روز  هینباشه. بزرگتر که شدم  فیکرد دست و صورتمون کث

 .جواب رو داد نیاونم ا دمیکارش رو پرس لیازش دل

که مقابل  داکردمیراپ یفقط نگاهم کرد. حس شاگرد لیکم

 :ادامه دادم میحرفها لیتکم یدهد، برا یمعلمش درس پس م

 .خونم یکه االن براش م هیالکرس تیآ هیپاد زهرش  –

  :به من انداخت و گفت یزیتشکر آم نگاه

 ...دردهاست یکه درمان همه  اون–

. مونمیمنتظرتون م رونیبه زهرا بسپارم. بعدش ب رمیم من

 :را برداشت و گفت دیکل

را روشن کرد  نیماش ی. وقتدییایو ب دیدر رو ببند لطفا–

  :دیپرس

 د؟یرو برداشت تونیگوش–

  :انداختم و گفتم یرا نگاه فمیک داخل

 .هست بله–

 نمیام انداختم تابب یبه گوش یبه سکوت گذشت. نگاه یمدت

 یصفحه یدوباره اسم آرش، رو دمیمادرم زنگ نزده باشد که د

را زدم و  اشیکنار یدکمه  یکند.. فور یم ییخودنما امیگوش

آرش  نیامدکه سوار ماش ادمیرا  یانداختمش. روز فمیداخل ک

.ارش بالفاصله دهتب کر حانهیر دیزنگ زدتا بگو لیبودم و کم

 حیبود؟ ومن تا توض یک دیبعد از تمام شدن تلفنم، پرس

 .امدینگفتم کوتاه ن شیرا برا زیندادم و همه چ

 .دینپرس یزیاسم آرش چ دنیباد لیامروز چراکم اما

به  یداردکه فکرش رامشغول کرده ول نیسکوتش نشان از ا 

 .بپرسد یکه سوال دهدیاجازه را نم نیخودش ا

آرش خودش را  دیشا دم،یجواب رس کیچه فکر کردم فقط به  هر

 .داندیمحق تر م
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 حیتوض کیخواست االن در مورد آرش حداقل  یدلم م چقدر

 .درموردم نکند یبدهم تا حداقل فکر بد یمختصر

  :دیرا شکست وبااخم پرس سکوت

 د؟یدیجوابش رو نم چرا–

  :کردو گفت فمینگاهش کردم و او اشاره به ک گنگ

 .کشه یکه داره خودش رو م همون–

سوال  نیانداختم و چقدر خدارا شکر کردم که ا نییراپا سرم

 .دیرا پرس

  :گفتم آرام

 .جوابش رو دادم قبال–

 مزاحمه؟ یعنیخب... ــ

 .مهینه، همکالس ــ

به جلو بود  رهیحرف بدونه فکرم، همانطور که خ نیا با

 حاتیتوض یکش امدوخودش را منتظر نشان داد، برا شیلبها

آرام  یلیو خ دیادامه ندادم، با ترد یوقت یول شتر،یب

 :دیپرس

 خواستگاره؟ –

 .عالمت سر جواب مثبت دادم با

 :شد و گفت رهیبه روبرو خ دوباره

 خب؟ –

که نسبت  نیا یبرا یبدهم، ول حیتوض شیبرا دمیکش یخجالت م 

نباشد خجالت راکنار گذاشتم  نیمن و آرش بد ب یبه رابطه

  :وگفتم

 .ستیاون دست بردار ن یدادم ول یبهش جواب منف من–

  :گفت یجد یلیطرفم و خ برگشت

 ست؟یمزاحم ن دیگیچرا م پس–
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 :کارش و گفتم نیشدم از ا هول

نظرم  دیشا میفقط اصرار داره دوباره حرف بزن ست،یخب، ن –

 .عوض بشه

در کنترلش داشت  یبود و سع شیکه در صدا یبار با خشم نیا

 هستند؟ انیگفت مادرتون در جر

 .بایبله، تقر ــ

 من باهاش حرف بزنم؟ دیخواه یم ــ

 .کنم یخودم حل م ست،ین یمهم زینه ممنون، چ ــ

را باز  شیراه به سکوت گذشت و تا آخر راه اخم ها هیبق

 .نکرد

شدم و او به سرعت  ادهیخانه تشکر کردم و پ میدیرس یوقت

 .دور شد

آرش  یصدا دنیزنگ بگذارم با شن یخواستم دستم را رو تا

 .خشکم زد

 .دیصبرکن چندلحظه–

وواج نگاهش کردم، قلبم بعدازچندلحظه به  هاج

ام کوباند،  نهیس یوارخودش رابه قفسه  وانهیکارافتادود

 .کردم نیباالخره نگاهم راازاوگرفتم وپخش زم

اکو  شیقدم ها یبلند خودش را به من رساند. صدا یقدمها با

 .شد درسرم

  :پاهام و نگران گفت یزد جلو زانو

 د؟یخورد نیزم ای د؟یشده؟ تصادف کرد یچ–

قدم  کیشد، صورتم داغ شد،  شتریکارش تپش قلبم ب نیا با

 فتادن،ین یتعادلم رانتوانستم حفظ کنم، برا یعقب رفتم ول

 یافتاد. فور نیبه زم میوعصا وارچسباندمیخودم رابه د

کردم نگاهش نکنم، با  یعصارادستم دادوباغم نگاهم کرد. سع

  :بود گفتم دایکه لرزشش پ ییصدا

 َبرتون بهتون نگفته؟ نامه–
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  :گفت ستادویا کنارم

 یمنظورت ساراست؟ مگه اون امدن ؟ینگاهم کن یخوا ینم یحت–

 ؟یبود ینجوریتو ا

مثل  یراباال آوردم، ماتش شدم، الغرتر شده بود. ول سرم

قدم ازاوفاصله گرفتم و  کیبود.  پیخوش لباس وخوش ت شهیهم

  :دمیتوجه به سوالش من هم پرس یب

 د؟یکرد دایرو پ نجایا یچطور–

  :نم شدو گفت شیها چشم

 دنیشن ای دنشیجز د کنه،یآرومت نم یچیه ،یکه باش دلتنگ–

 .صداش

 .یرو جواب نداد تیکه گوش تو

گرفتم اونقدر  میاز سارا به زور آدرس گرفتم و تصم منم

تو  دمید یول رون،یب یایتا باالخره از خونه ب نجایبمونم ا

حرفش  یچاشن ییخواست طعنه ا ی...انگار میستیاصال خونه ن

 .حرفش را خورد یکند ول

دل  گنیدلم ضعف رفت، واقعا چقدر درسته که م شیحرفها از

 .به دل راه دارد

 یکه هوا خوب بود، تمام انرژ یکردم، درحال یسرما م احساس

  :که داشتم را جمع کردم وگفتم

 .هرو بهتون داد نجاینکرده آدرس ا یکار درست سارا–

را  میکردم لرزش لبها یسع د،یبر نجایاالنم زودتراز ا لطفا

به داخل دهانم جمعشون کردم و ادامه  نیهم یکنترل کنم برا

 :دادم

 .شناسند یمارو م نجایا –

 :مهربان گفت یلی. خزدندیادمیتمنارافر شیها چشم

 دینیبش نیداخل ماش دییایب قهیکنم چند دق یپس خواهش م –

  .میباهم حرف بزن
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 ی قهیتوانستم قبول نکنم، دلم سرکش شده بود.  یم چطور

 .کرد یم یقلدر شیام راگرفته بودوبرا نهیس یقفسه 

آن، انگار تمام  کیکردم،  یانداختم و فکر نییرا پا سرم

امد، به  ادمیکه با خودم گذاشته بودم  ییقول و قرارها

پس  ،یتمامش کن یخواه یزدم، که "مگر نم یبیخودم نه

 .نمانده". در دلم از خدا کمک خواستم یگرحرفید

کرد چشم دوختم و  یکه با محبت نگاهم م ییچشم ها به

به دلم  یمحکم یلیهمه قدرت راازکجاآوردم، س نیا دانمینم

 .سنگ شد ییام رارها کردودرگوشه ا نهیس یقفسه  ی قهیزدم. 

نمونده،  یحرف گهیمن حرف هام رو قبال به شما گفتم، د –

 .دیلطفا مزاحم نش

کنم و  لیشما ترک تحص یکه به خاطر مزاحمت ها دینکن یکار

ام سراغم  گهید دویبر نجای. لطفا از اامیدانشگاهم ن گهید

دادم  یمنم جواب منف دیکرد یخواستگار هی. شما دییاین

. بعد زنگ را فشار دیکن یم لهیپ نقدریتموم شد رفت، چرا ا

که دل  تمدانس یدانستم که تمام نشده، م یدادم. خودم هم م

 ... کرده لهیمنم پ

تکان نخورد.  شیکرد، از جا یخرد شد، مبهوت نگاهم م انگار

 .مثل مجسمه شده بود

 یداخل شدم و محکم  بستمش. باصدا یراکه زدند، فور در

پشت در نشستم و بغض  خت،یدرقلبم فرور یزیبسته شدن درچ

م رها کردم واز خدا خواستم را آرام آرا مینشسته در گلو

 .که بتوانم فراموشش کنم

را.  نشیروشن شدن ماش یصدا یحت دم،یرفتنش را نشن یصدا

 .هنوز نرفته بود یعنی

 .ندازمیب یخودم گفتم بروم باال و از پنجره نگاه با

از پنجره نگاه کردم همانجا نشسته  دمیپاگرد که رس به

 ...بود نییبودو سرش پا

. دیبود، تا من رو د ستادهینگران جلو در آپارتمان ا اسرا

داشتم  گهیپس؟ د ی: کجا مونددیگرد شده پرس یبا چشم ها

 .به سرو وضعم انداخت ی. نگاهنییپا ومدمیم

 خوبه؟ حالت–
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 .جواب بدم یکردم با خونسرد یسع

 .کم دم در معطل شدم هی،  ستین یمهم زیچ–

 .سرم برداشت یرا از رو چادرم

 ؟یخورد نی. زمییلباسشو دبندازمشیبا ه؟یخاک نقدریاچرا  –

 :و گفتم دمیرا ازش نگاهش دزد میها چشم

 .شد یخاک نیدستت درد نکنه، نشستم زم –

 گمنام؟ یشهدا دیرفته بود ــ

زدم. اوهم به  دنیطرف اتاق راه گرفتم وخودم دا به نشن به

 یسر خانه  هیطرف آشپزخونه رفت. مامان نبود، احتماال 

 .خاله رفته بود

فکر استرس گرفتم نکند موقع برگشت آرش را جاو در  نیا با

هم که آرش  دهیگرده. سع یبرم دهیباسع شهیچون هم ند،یبب

 .شناسد یرام

 .را براشتم و شروع کردم صلوات فرستادن حمیتسب

 

 

**** 

 *آرش*

 

حس شده  یب میپاها یول نیخواستم، بروم داخل ماش یم

 میتا جان به پاها نمیدادم همانجا بنش حیبودند. ترج

با من حرف بزند واسم  نطوریا لیراح شدیبرگردد. باورم نم

 .مزاحم رادرموردمن به کارببرد

 یگفت، انگار قلبم را ال لشیاز ترک تحص دنمیند یبرا یوقت

 .منگنه گذاشتند

 .بود که فراموشش کنم نیواقعا منظورش ا یعنی

نتوانستم  دمشیدوهفته که ند نیتو ا ؟یتوانم، چطور یم مگر

 .اورمیطاقت ب
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 ینم ییا گهیبه کس د لیکردم، من به جز راح یم یفکر دیبا

 .توانم فکر کنم

 .امدم رونیب الیام از فکرو خ یزنگ گوش یصدا با

 .بود سارا

 .الوو ــ

 ؟یکرد دایسالم، خونشونو پ ــ

  :حال گفتم یب یلیخ

 .آره، االن جلو درخونشونم –

 :کردو گفت ینچ ینچ

کال  لیراح نیاز صدات معلومه حالتو گرفته ها... بابا ا –

 .الشیخ یب اده،ینازش ز

راه  نمیحرفش جون گرفتم، بلند شدم و به طرف ماش از

 :دمیافتادم و پرس

 کنه؟ یبه نظر تو داره ناز م یعنی–

 ی هیبا بق لیبگم...من که از روز اول بهت گفتم راح یچ ــ

 .ها یداد یریدخترا فرق داره، حاال توام چه گ

 ... خوام، واسه ازدواج یمن اونو واسه رفاقت نم یول ــ

 :رو بلندتر کردوگفت دوصداشیحرفم و بر ــ

 داد؟ یو جواب منف یکرد یازش خواستگار ؟یچ–

 مگه نه؟ مونه،یخودمون م نیسارا ب ــ

 ؟یندار یخبر ناراحت شدو گفت: باشه، کار نیانگاراز ا ــ

 .خداحافظ

 .منتظر جواب من نشدو قطع کرد اصال

کرد. تا  دوارمیام یسارا کم یشدم. حرفها نیماش سوار

که  دمیرا د لیراح یدخترخاله  نیرا روشن کردم. ماش نیماش

  .شدند ادهیپ نیخانم از ماش هیپارک کردو خودش با 
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در  ییا قهیتوانستم چنددق یخودش تنها بود و م کاش

 نیبااو صحبت کنم. همانجا منتظر ماندم به ا لیموردراح

 .را خاموش کردم نیکه تنهابرگردد. دوباره ماش دیام

شدم تا  ادهیخشک شدند، پ میمنتظر ماندم که پاها اونقدر

 .شده بود شیراه برم، هوا گرگ و م یکم

اگه بازهم  دیایتا ب مانمیخودم گفتم آونقدر منتظر م با

 یم ادیوآدرس خانه شان را کنم  یم بشیتنها نبود، تعق

 .رمیگ یروز مناسب ازاوکمک م کی. تا دررمیگ

. دمیبسته شدن در را شن یفکرها بودم که صدا نیهم در

ودر فکر بود،. به  ن،ییگرفته بود. سرش پا یلیاش خ افهیق

  .طرفش رفتم

را بزند چشمش به من افتادو  نیکه خواست قفل ماش نیهم

 .ستادیا

  .کردم سالم

 :لحظه مکث کردو گفت چند

از اون موقع  یعنی د؟یکن یم کاریچ نجایسالم، شما ا –

 د؟ینرفت

کرده  فیتعر شیرا برا زیهمه چ لیخوشحال شدم که راح چقدر

 .است

 .قبول نکرد  یامده بودم باهاش حرف بزنم ول ــ

 :کردو گفت یِمن ِمنو

 ؟یچه حرف گهیداده، د یخب...اون که جواب منف –

  :را درهم کردم و گفتم میها اخم

 چرا؟ آخه–

 .رو هم که بهتون گفته لشیدل ــ

 .ستیقانع کننده ن یبله، ول ــ

 کنم یآقا آرش، من شمارو درک م دینیبب ــ
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. اگه شما دیاحترام بزار لیخوام به نظر راح یازتون م یول

 .دیعمل کن لشیبه م دیبا دیدوستش دار

که عالقه  دیبه خواستتون برس دیشما به زور بخواه نکهیا

 ؟ی. پس اون چستین

که باشه  یهر چ یندارم. ول لیراح لیبه دل یاصال کار من

 .نهیا صشیتشخ

  :چشم هاش نگاه کردم و گفتم تو

 ه؟یآسون نیبه ا مگه–

  :زل زد تو چشم هام و گفت اونم

 واسه اون آسونه؟ دیدون یکجا م از–

  :خوشحالم کرد و انگار متوجه شدو ادامه داد حرفش

 یزندگ یبرا له،یخود راح یاکثرش حرفها زنمیکه م ییحرفها–

 ی. دونفر مثل شما دوتا، گاهستین یمشترک فقط عالقه کاف

 .با هم فرق داره حاتشونمیتفر یحت

 :زدم و اون ادامه داد یپوزخند

 یوارد زندگ یوقت یول ادیاالن از نظر شما مضحک ب دیشا

 .شهیبزرگ م یپا افتاده باعث اختالفها شیمسائل پ نیهم دیبش

 یم یکفشم بود باز یکه جلو ییا زهیبا سنگ ر میپا با

 :کردم. تو دلم گفتم

 .واسه من شدن معلم اخالق یخانوادگ ،

ادامه  گهید تمیاهم یب شینسبت به حرفها دیکنم فهم فکر

 :ندادو گفت

 .برم گهیمن د دیاگه اجازه بد –

  :گفتم یلبخند تلخ با

 ... انگار یول دیکن یکمکم م فکرکردم–

 :و گفت دیرا بر حرفم
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 .لهیکه بهتون زدم نظر راح ییحرفها –

 یفقط م ی. ولرهیمن خودم بارها بهش گفتم که سخت گ راستش

احترام  مشیبه تصم دیتونم نظرمو بهش بگم، در آخر با

تونستم مثل  یبگم من آرزوم بود که م نمیگذاشت. البته ا

من قدرتش رو  یکنم. ول یپافشار دمیعقا یرو نقدریا لیراح

 .ندارم

فروکردم و دوباره نگاهش کردم."کال  بمیرا درج میها دست

 "شود ینم لیکس راح چیه یول ه،یارث شونییبایانگار ز

دادم  رونینفسم راب نیهم یکرد. برا یم میعصبان شیها حرف

  :و گفتم

هم  قهیچند دق یبرا یاون حت ست،ینظرم کارش درست ن به–

که  ییآقا نیبا ا ی. ولمیحرف بزن نیماش یتو نیبش ومدین

 ...رهیرو اونور م نویپرستار بچشه همش ا

 :تعجب گفت با

دونه. حتما براتون  یصاحب کار م هیرو به چشم  شونیچون ا –

 .کار کردنش رو لیداده دل حیتوض

 نیدونه، با ا یمسئول اون بچه م ییجورا هیخودش رو  لیراح

 .دونه یاون خودش رو مقصر م یکه من عامل تصادف بودم ول

  :و ادامه داد شیانداخت به ابروها ییا گره

اونم  زنه،یسر م ی. فقط گاهکنهیاونجا کار نم گهید لیراح–

سال  کی نیتو ا یمعصوم یبه خاطر اون دختر بچه در ضمن آقا

 تیاذ لیاز خودشون نشون ندادند که راح یمعقول ریرفتار غ

 .بشه

 :کردو گفت شتریرا ب شیابروها ی گره

 ...زود قضاوت کردن –

 :حرفش را تمام کند و گفتم نذاشتم

 .نکردم. فقط برام سوال بود ینه، من قضاوت –

 :انداخت و گفت نییراپا سرش
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رفت و پشت  یشده. بدون خداحافظ رمیبرم د دیبا گهیمن د –

 .نشست نشیفرمان ماش

 ".نزدم یچراناراحت شد، من که حرف"

 .شدم وبه خانه برگشتم نمیرفتنش سوار ماش بعداز

چند روز  یو خانمش امده بودند دنبالمان تا برا برادرم

 .میبه  شمال برو حیتفر یگربرایباهم د

 میایتوانم ب یمسافرت ندارم و نم یمن گفتم که حوصله  یول

 .و سفارش کردم که حتما مامان راباخودشان ببرند

 یوارداتاقم شدو کنارم رو ارشی. کدمیتختم دراز کش یرو 

 :دیتخت نشست وپرس

 .یستیگفت روبه راه ن یتو؟ مامان م چته–

 :شدم نشستم و گفتم بلند

 .خوبم ست،ین یمهم زیچ –

 :زدو گفت یکج لبخند

 ؟ینکنه عاشق شد –

  :توجه به سوالش گفتم یانداختم وب نییراپا سرم

 .دارم ییبه تنها اجیاحت د؟یمامان رو با خودتون ببر شهیم–

 میریم چون،نپی–کف دستش محکم به پشتم زدو گفت:  با

که غصه نداره. فقط  نیبابا، ا مشیریگ یبرات م یخواستگار

منو  یزندگ ،یوکر یکور یعنی ،یبدبخت یعنی یعاشق نوبدونیا

 .ریعبرت بگ نیبب

را راحت گرفته بودو درعوض  یهمه چ نقدریکه ا نیا از

 :وگفتم دمیکش یبودتعجب کردم. آه یناراض شیاززندگ

 لیافکارراح شی. بعد براستین ایراحت نیداداش به ا –

 .دادم حیراتوض

 :کردو گفت یاخم
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مگه دختر قحط بود. اون اگه  ا،یشد یتوام عاشق چه کس –

 یه ؟یکن یباهاش زندگ یتونست یداد مگه م یجواب مثبت هم م

 میاونجا نر شهیگناه م مینر نجایا رهیبگ رادیخواد ا یم

 .ستیمناسب ن طشیمح

بهت داده. وگرنه واسه  یعاقل بوده جواب منف یلیخ دختره

. اونا که یدیکش یعذاب م دیرفتنتون هم با یعروس هی یحت

خودشون رو محدود  یلیخ ان،یجاها نم نجوریمختلط و ا یعروس

 .کنند یم

بوده.حتما  دهیکه دختره فهم ،یخدارو شکر کن یبر دیبا

که  شه،ینم دهیفکر کرده و د نایا ینشسته با خودش به همه 

کردم و  یآرزوشه زن تو بشه. پوف یگفته نه. وگرنه هر دختر

 :گفتم

 یگیبعد م ه،ییا دهیدختر عاقل و فهم یگیم یخودت دار –

 .کنند یخودشونو محدود م

آدم  گه،یهم الزمه د تیمحدود نیکه عاقله، حتما ا یکس خب

 ...گهیکنه د یعاقالنه هم م یعاقل خب کارها

 :حوصله گفت یب

همه مته به  نیبه ا یازین ا،یول کن آرش، دو روز دن –

 .لذت ببره شیاز زندگ دی.آدم باستیخشخاش زدن ن

  یشمال، خانواده  یایبا ما م توام

خواهرمژگان که کشته مردته محلش  نیهستند. هم مژگانم

 خوره؟ یبهت نم شیچیکه ه یکیدنبال  یبعدافتاد ،یزارینم

شدمامان را با خودشان ببرد، از من هم  یراض ارشیک باالخره

 .کنم شانیدوروزهم که شده همراه یقول گرفت که حداقل برا

رفتنشان، مژگان)همسربرادرم( به طرفم امد وهمانطور  موقع

  :گفت یخداحافظ یکرد برا یکه دستش را دراز م

بشه، دستش را فشردم  یکه چ یتنها بمون یخواه یتو م آخه–

. حاال ستیکه تنها موندن بد ن شههمی–و با لبخند گفتم: 

بهتون  دوارمیبه سالمت، ام دیامدم. بر گهیچند روز د دمیشا

 .خوش بگذره
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  :کردو گفت میبازو یحواله  یمشت

 .ایزنیکلک، مشکوک م یا–

 :کردم و گفتم یشیو اخم نما میبازو یرا گذاشتم رو دستم

 .ها نهیداداشم، دستت سنگ چارهیب –

 :گذاشت و گفت نیچمدان مامان را داخل صندوق ماش ارشیک

کن. بزار  تیداداش ما رو اذ نیکم ا م،یبر ایمژگان ب –

 ارهیب یواست جار نهیخوب فکراش رو بکنه بب ییتنها نهیبش

 نه؟ ای

  :باتعجب نگاهم کردو گفت مژگان

 ه؟یخبر واقعا؟–

  :ُبراق شدم و گفتم ارشیک یچشم ها در

 .دیزن نداد نجایزودتر، تا من رو هم دیبر–

 :به من زدو آرام گفت یچشمک مژگان

 ...خوشگل نباشه ها ادیز –

 :کردم و گفتم ییا خنده

 ".پادوکنه کایپی"د یها هیما تو–

 :گرد شده نگاهم کردو گفت یها باچشم

 ؟یکن یم یشوخ –

 :خونسردو آرام گفتم یلیخ

 .بهتر از اونه یلیالبته خ –

  :گفت کنجکاوانه

 مثل اونه؟ موهاشم–

 :باال انداختم و گفتم ییا شانه
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  .دونمیچه م –

 ؟یدیمگه ند ؟یچ یعنیوا  ــ

  :من اداشو درآوردم و گفتم ــ

 ه؟یروسر ریز نمی! از کجا ببوا–

 :نگاهم کردو گفت مشکوک

 .تابلوئه ست،ین یروسر ریهمش که ز گه،ید شهیخب معلوم م –

 لیمنظورش رامتوجه شدم، حاال محجبه بودن راح تازه

 .بدهم حیراچطورتوض

 :,من و ,من گفتمبا

 :دیپرس ستادویکنار مژگان ا ارشی. کگهیاحتماال هست د –

 ن؟یا گهیم یچ –

  :کالفه گفت مژگان

 .زنهیداره از احتماالت حرف م ،یچیه–

 .کردو رفت یخداحافظ بعدهم

  :رو به من با تعجب گفت ارشیک

 .که ذوق کرده بود نیشد؟ ا یچ–

  :لبخند گفتم با

 .ادیخوشش نم ادیپادوکن" ز کایپیبگم، انگار از "د یچ–

با بهت نگاهم کرد. هم زمان مامان  در حال مرتب  ارشیک

 :و گفت دیکردن شالش رس

بخور، مواظب خودتم باش.خم شدم و  یغذا رو گازه گرسنه شد –

زده بود کاشتم و  رونیکه از شالش ب ییموها یرو ییبوسه ا

  :گفتم

  :گفت دویکش یمونم. آه یمن نباش گرسنه نم فکر–
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مواظب خودت باش. سرم را با  ،یخور یخوب غذا نم ایتازگ –

 .رفت نیطرف ماش دوبهیآورد و گونه ام رابوس نییدو دستش پا

 دمیکنم که د یخداحافظ ارشیرا دراز کردم تا با ک دستم

 .هنوز مبهوته

 :و گفتم دمیخند

 .دیرفت یصبح م دیموند یکاش م –

  :امدو دست دادو گفت رونیبهت ب از

 .خلوتره. خداحافظ االن–

 .به سالمت ــ

 :برگشت و گفت دهینرس نیبه ماش هنوز

 ه؟یپاُکنه چ نیا ینگفت –

  :تعجب گفتم با

 پاُکن؟؟–

 .گهید ومدهیکه مژگان خوشش ن نیهم ــ

  :و گفتم دمیته دل خند از

 ...بابا گرهی...بازآهان–

تکان دادم و  شیبرا یکرد، دست یمبهوت نگاهم م هنوزم

  :گفتم

 .برون آروم–

 .همان حالت رفت و پشت فرمان نشست با

 رهیشلوارم فروبردم و به دور شدنشان خ بیرادرج میدستها 

 .شدم

 لیکنم. تفاوتش را با راح یمژگان فکر م یبه رفتارها یوقت

 .شوم یکامال متوجه م
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 یبود، ول یو معمول یعاد یلیخ میکه قبال برا ییرفتارها

کنم، انگار درک حرف  یم سهیمقا لیاالن چون همه را با راح

 .شود یراحتر م میبرا لیراح یها

 یایدن کیامده.  گرید یایدن کیمن از  یبرا لیراح انگار

 .یافتنیپاک و دست ن

 یادیمن ز یبرا لی. نکند راحرمیگ یفکرها اضطراب م نیا با

 .پاکش را آلوده کند یایباشد، نکند با من بودن، دن

 .موضوع واهمه دارد نیاصال از هم دیشا

 .من با شما فرق دارد یایدن دیگو یم نیهم یبرا دیشا

که افکار آدم  دهیاو بهتر از من فهم دیگو یراست م ارشیک

 .دارد ریتاث شانیروش زندگ یها رو

 .دیفهم یمسائل را م نیدل آدم ها فهم و شعور داشت و ا کاش

 

حرف  یدوکمیایزنگ زدم تا ب دیرا برداشتم و به سع یگوش

نجات  یمدت کوتاه یحداقل برا یقرار یب نیتا از ا میبزن

 .کنم دایپ

 شیبلند بود که صدا کیموز یبود، آنقدرصدا یمهمان انگار

 .. قطع کردمدمیشن یرا درست نم

در  یپارت کیخودش تماس گرفت و گفت در قهیاز چند دق بعد

اصرارکردکه من هم  یلیبا دوستانش است. خ یحال خوشگذران

 .بروم

االن اصال دل و دماغش  یرفتم. ول یبود م گرید یروزها اگر

 .را نداشتم

 :گفت دید دهیفا یاصرارش راب یوقت

 رون؟یب میبا بچه ها بر فردا–

  :کردم و گفتم یفکر

لوس  یدخترا نیا یپسرونه باشه ها، حوصله  دجمعمونیسع–

 .روندارم

 :دوگفتیخند
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 یادیکم ز هی هاشونیفقط بعض ستند،یلوس ن نایا بابا–

  .هستند یاجتماع

 ...تنها یتنها ا،یاصالفقط خودت ب ،یهرچ حاال–

  .بابا باشه–

کردم و گوش  یام پل یاز گوش یو آهنگ دمیتختم دراز کش یرو

ومن آنقدر تحت  گفت،یو فراق م ییدادم. خواننده از جدا

را گرفت. بلند شدم و  میقرار گرفتم که بغض گلو رشیتاث

 لیکه ممکن است نتوانم به راح نیلحظه از فکر ا کینشستم .

دست  زکنترلم را ا ست،یباهم جورن طمانیبرسم و ما شرا

 .آهنگ حال بدم را بدتر کرد نی. واقعا ادمیادکشیدادم وفر

 .به غذا نداشتم یلیاصال م یول دیچیپ یبهم م یاز گرسنگ دلم

حالش  یوقت لیخودم فکر کردم  راح شیبد بود و پ حالم

 .دهد یم نیبداست، چطورخودش راتسک

 .خواست یوار اورا م وانهید دلم

  :نوشتم شیرا برداشتم و به اسمش زل زدم، برا یگوش

 ییا گهیتونم به کس د یمن حالم بده. به جز تو نم ل،یراح"

که  شمیم یباشه، همونجور ده،یفکر کنم. اگه مشکلت فقط عقا

با هم  ییحاال تو مسائل جز م،ی. ما همه مسلمونیگیتو م

 هی. حال َبدم، فقط با یتو بگ یاونم هر چ م،یاختالف دار

 "..کمکم کنشهیتوجه تو خوب م

به  دوارانهیبازهم ام یول دهدیدانستم جوابم را نم یم

 .بودم رهیخ امیگوش

 یب یلیگذاشته وخ میگلو یرو محکمرا شیکردم بغض، پا احساس

مبارزه  نیدهد ومن چقدر سرسختانه تن به ا یرحمانه فشار م

  .داده ام

هم به کمک بغضم  شیکه امد قلبم وتپشها امیگوش امیپ یصدا 

  یرو لیاسم راح دنیرا آغازکردند. باد یآمدندوجنگ نابرابر

 اممیپ شدیحرکت ماندم باورم نم یچند لحظه ب یبرا ام،یگوش

 .را جواب داده باشد

 .دینده امیدوباره نوشته پ حتما
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 .را باز کردم امیپ وسانهیما

 :بود نوشته

 .فقط خداست یهر حال بد درمان–

 .را خواندم امشیو بارها پ بارها

 .خدا نرفته ام شیپ یفکر کردم که از ک نیا به

پدرم فوت شده بود. آن موقع ها آنقدر حالم  یاز وقت دیشا

 .خواستم صبرم بدهد یبد بود که مدام از خدا م

کردم و  دایسجاده پ کیشدم وضو گرفتم و از کشو  بلند

وقت بود که  یلیخ دم،یکش یسرسجاده نشستم. از خدا خجالت م

مهرگذاشتم و باتمام  یبرده بودمش. سرم را رو ادیاصال از 

به  یمن بد کردم، بد بودم... ول ایکردم...خدا شیوجودصدا

 عجزهم اینکن...خدا دمینام ایدارم... خدا دیلطف تو ام

آخر را تکرار  یجمله  نیمرا ببخش...آنقدر ا ایکن...خدا

 متیکه غن میجنگ شدم واشکها نیکردم که باالخره مغلوب ا

 .قلبم کردم میجنگ بودراتقد نیا

کردم... چقدر خوب بود که  یبلند با خدارا صدا م یصدا با

 .بزنم ادیتوانستم فر یدر خانه تنها بودم و م

را بستم. حس  میو چشم ها دمیکنار سجاده دراز کش همانجا

 ...و آرامش یداشتم، حس سبک یخوب

را برداشتم تا ازاو تشکر کنم.  یو گوش دمیکش یقیعم نفس

اش بروم و اعتراف کنم که چقدر خواست قربان صدقه یدلم م

 .دوستش دارم

 :نوشتم شیفقط برا یول

 .ممنون –

حرف  نینامحرم ا کیاز  دیآ یدانستم اوخوشش نم یم چون

 .هارابشنود

خودش  یلحظه از فکرم گذشت، پس درست است که هر دختر همان

 .کندکه جنس مخالفش چگونه با او برخوردکند یم نییتع

 .دارند یدخترها چه قدرت نیا واقعا
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 یم گریبود، احساس کردم د دهیامانم را بر یگرسنگ احساس

که  ییتوانم غذا بخورم، حالم بهتر شده بود. سراغ غذا

 .مامان پخته بود رفتم و شروع به خوردن کردم

آهنگ  یسوال به ذهنم خطور کرد که چرا وقت نیا ناخوداگاه

با خدا حرف زدم با  یوقت یرا گوش کردم حالم بدتر شد، ول

 هم کردم حالم بهتر شد و سبک شدم؟ هیگر نکهیا

باران مانده بودو  ریز لیافتادم که راح یروز نیاول ادی

گوش  دیرا نبا یکیار سوارش کردم، گفت: هر موزمن با اصر

 .کرد

و  پیبا ت یروز عاشق دختر کیکه  دمید یدر خواب هم نم یحت

هستم که  اشفتهیاالن آنقدر ش یبشوم. ول لیاعتقادات راح

 .ارومیبکنم تا بدستش ب یحاضرم هر کار

 *لیراح*

 

بودم،  به  دهیآرش را با آن حال  جلو درخانه د یوقت از

 .توانم کمکش کنم یکردم که چطور م یفکر م نیا

کرد که چقدر منتظر مانده  فیتعر میبرا دهیسع یوقت بخصوص

حرفش رابه من  دهیسع قیبوده تا با او حرف بزند و از طر

 .برساند

پا  ریکه به خاطر من آن همه غروروتکبرش را ز نیا از

قبلتر هم  یلیبود. چون من خ بیعج میگذاشته بود، برا

جالب بود.  میو مودب بودنش برا پیمتوجه آرش شده بودم و ت

 یمن نبود. ول یوقت هم کالمش نشدم و اوهم متوجه  چیگرچه ه

 .باارزش بود میبرا یمودب بودن هر کس

 :دیگو یم شهیهم مامانم

 .است هیسرما نیادب بهتر –

 .براش انجام دهم یخواست کار یم دلم

 میبفرستم تا نگران شیبرا یامیکه پ دیلحظه به فکرم رس کی

 .ستیراهش ن نیدانستم ا یم یبرطرف شود. ول

کتاب  یلیکه از مامان گرفته بودم راتمام کردم. خ یکتاب

اندر  ادیما ز یچقدر همه  دمیبود. با خواندنش فهم یجالب
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 یزندگ یبرا ستیکه قرار ن نیوا میکوچه مانده ا کیخم 

وقتها  یلیباشد، بلکه خ ایمه مانیبرا زیبهتر، حتما همه چ

را که  ییو رنجها میندازیخودمان را در رنج ب دیبا یحت

 .میقبول کن میدار

 یم یواقعا کار درست ایبود، آ نیروزها تمام فکرم ا نیا

که کتاب را خوانده بودم، با خودم  یکنم. به خصوص از وقت

 میکه خدا برا یکنم از رنج یمن دارم فرار م یعنیگفتم  یم

 .یمذهب ریشوهر غ کیقرار داده. رنج، داشتن 

بدر  زدهیبه س یبدراست. مادرم از اول اعتقاد زدهیس فردا

 یرا م مانیکه ما خودمان روزها نینداشت، آنقدر از ا

 ریغ یدنبال حرفها دیحرف ها خرافاته و نبا نیو ا میساز

بود  یچند سال گریخاله گفته بود که د یبرا م،یبرو یواقع

 مهگفتند ما که ه یرفتند. م ینم رونیهم ب نایکه خاله ا

 یواقعا چه کار م،یرفتن هست رونیاش در حال پارک رفتن و ب

 ک،یو تراف یشلوغ نیا یتو نیفرورد زدهمیروز س قایاست دق

 .میاعصابمان را خرد کن

  :گفت یهم م مامان

را هم به جان  کشیو تراف یباشه، آدم شلوغ یکار واجب اگه–

 ...خرافات هیبه خاطر  ی. ولخرهیم

 نیفرورد زدهمیفرارمردم رادرروز س یاصل لیمامان دل البته

 .گفته بود مانیبه دشت برا

 

جان بهار  یآفتاب ب یپنجره را جمع کردم تا کم ی پرده

 .راداخل اتاق بکشم

پنجره و  نییپا واریدادم به د هیرادستم گرفتم و تک کتاب

بهار  یرنگ و رو یدراز کردم تا آفتاب ب یرا جور میپاها

 .بتواند نوازششان کند

 یم گریکامل جوش خورده و د میدکترگفت انگشتها روزید

 .توانم بدون عصا راه بروم

هم دلم تنگ  حانهیر یرا پسش بدهم. برا لیکم یعصا دیبا

 مینه. برا ایدانم از مسافرت امده اند  یشده بودم. نم

 یکار نم شیگربراید ی. از وقتلیسخت بود زنگ زدن به کم

 .درست نباشد مزاحمش بشوم دیکردم شا یکردم، فکر م
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که  نیخواست قبل از ا یو دلم م میناهار خورده بود تازه

 .کتاب بخوانم یکم ردیچرتم بگ

نخوانده بودم که   ییرا بازکردم وهنوز چند صفحه ا کتاب

 .زنگ خورد امیگوش

 .بود لیکم

 .جواب دادم یفور

پشت همش نگران شدم و  یگرفته و سرفه ها یصدا دنیشن با

  :گفتم

 د؟یخورد سرما–

 حال پاتون چطوره؟ نمیبله، زنگ زدم بب ــ

دکتر گفت کامل جوش خورده.  رم،یراحت راه م گهیخوبم. د ــ

 چطوره؟ حانهیر د؟یاز سفر امد یک

از بس تب داشت،  دهیتا صبح نخواب حانهی. رمیامد شبید–

 .االنم دارو خورده به زور خوابوندمش

مامان که تازه وارد اتاق شده بود  دم،یکه کش ینیه با

  :گفت

 شده؟ یچ–

  :از اون ور گفت لیکم

 .امده نییاالن تبش پا دینباش نگران–

 .به من مانده بود رهیهاج و واج خ مامان

  :به مامان گفتم رو

 .شده ضیمر حانهیر–

  :قلبش گذاشت و گفت یرارو دستش

 .دختر دمیترس–

 یرا از پشت گوش لیخلط دار کم یسرفه ها یمامان صدا یوقت

  :گفت د،یشن
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 .بده یلیکه خودش حالش خ نیا–

 براش سوپ درست کنم؟ یخوا یم

 :گفتم لیکم به

 .خواد براتون سوپ درست کنه یم گهیمامان م –

بگو زحمت نکشند، خودم سوپ بار گذاشتم، فقط با  نه،–

 ...سخته، حال بلند شدن ندارم یلیخ حانهیر

  :و گفتم دمیرا بر حرفش

 .دیکمکتون نگران نباش امیاالن م من–

  :کردو گفت ییسرفه ا دوباره

 دیبا ایفقط خواستم از مادرتون بپرسم چ دیزحمت نکش نه–

که دکتر داده بود را  ییبخورم که زودتر سرپا بشم. داروها

 .نداشت دهیخوردم فا

کنم.  یخودم اونجا براتون درست م امیپرسم و م یباشه م ــ

 .فعال خداحافظ

را قطع  یبزند و دوباره تعارف کند گوش ینذاشتم حرف گهید

 .کردم

  :مامان گفتم روبه

 تونم برم کمکش؟ یم مامان–

بود. حرف درونش مستتر  یلیبامکث نگاهم کرد که خ مامان

 میآ یم یبود که: " تو به اوگفت نیآشکارش ا یتنها معن

 "ست؟یچ یبعد االن اجازه گرفتن برا

  :گفتم شرمنده

 ضهیسوزه، باباشم که مر یم حانهیدلم واسه ر مامان–

 ...یچطور

  :شدگفتیهمانطورکه ازاتاق خارج م دویرا بر حرفم
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ببر دم کن به هردوشون با عسل بده  زارمیم شنیکم آو هی–

اگه  د،یباهم بر ادیزنگ بزن اگه تونست ب دهیبخورن. به سع

 .نه، زنگ بزنم آژانس

و ازش خواستم اگه کار داره  دهیزنگ زدم به سع یباخوشحال

 .با آژانس برم

 :حرفم بدش آمدوگفت از

. گهید گمیراحت م امیمگه باهات تعارف دارم. خب نتونم ب –

 .وفتمیه ماالن را

 فمیکه مامان داده بودرا درک یلیرا با وسا امیرنگ چادر

 .جادادم

تازه بخصوص تره و شلغم هم بخرم و  یسفارش کرد، سبز مامان

 .زمیسوپش بر یتو

دستم  امینگه داشت گوش یفروش یسبز هی یروبه رو دهیسع

 :داشبوردو گفتم یبود. سُرش دادم رو

  .امیزود م –

نشستم داخل  یرا انجام دادم. وقت میدهایشدم و خر ادهیپ

 .پات خوبه ها گهدی شکر خدارو–گفت:  دهیسع نیماش

 .به پام انداختم ینگاه

 .تونم راحت راه برم یبوده که االن م ییترک جز هیآره،  –

 یمعصوم یآقا دیشا نیامد، چک کن بب امیبرات پ یراست ــ

 .یریگفته باشه بگ یزیباشه، چ

را برداشتم و به صفحه اش نگاه کردم.ضربان قلبم باال  یگوش

  .رفت

 .را باز کردم امیپ

 :نوشته بود آرش

اگه  م؟یبا هم حرف بزن قهیخواهش کنم فقط چند دق شهیم –

 تون؟یزنگ بزنم رو گوش دیرودررو معذب هست

  .را روشن کرد نینگاهش را از من گرفت و ماش دهیسع
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 آرشه؟–

 .انداختم فمیرا داخل ک یگوش

 .آره –

. ومدین یاون روز که باهاش حرف زدم به نظرم آدم بد ــ

منطق  ایدارند  یاز اون آدما که ذات بد نهیمنظورم ا

 .ستیندارند ن

خواست در موردش حرف بزنم  تازه آرام شده بودم  ینم دلم

. فقط با گفتن ختمیر یبا فکر کردن به او دوباره بهم م

 .توکل به خدا، سکوت کردم

 :گفت دهیسع میدیرس یوقت

 .دنبالت امیزنگ بزن خودم م یبرگرد یخواست –

 .دهیممنونم سع ــ

 .بردارم نیرا و عصا را از ماش دهایکرد تا خر کمکم

 یماسک زده. لبخند پهنش حت دمیدر را باز کرد د یوقت لیکم

 .از پشت ماسک هم مشخص بود

 :را از دستم گرفت و گفت دهایخر

 .دیدیچرا خر میترش داشت مویل –

تو خونه باشه.  دیبا شهیترش هم مویاشکال نداره، ل ــ

 :ضرر نداره. چشمش به عصا افتادو گفت ادشیز

 .موند من که الزمش ندارم یم نیذاشت یم –

به صاحبش  دیامانت رو با یول د،یشکر که الزمش ندار خدارو–

 .داد

بهش زدم، خواب بود چادرم  یرفتم و سر حانهیطرف اتاق ر به

را عوض کردم وارد آشپز خانه شدم و اول اسفند دود کردم و 

 .پنجره آشپزخانه را باز گذاشتم تا هوا عوض بشه

کرد. من هم به  یگذاشته بود پاکش م زیم یرا رو یسبز لیکم

 .کمکش رفتم
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 .کنم یخودم پاک م دیاستراحت کن دیشما بر –

 :بودگفت نییکه سرش پا همانطور

 .حالم بهتر شد د،ییایم دیگفت یوقت– 

  :فرار از نگاهش گفتم یبرا

 د؟یعسل دار یدم کنم. راست شنیآو برم–

 .خچالهی یتو ــ

 یخوبه؟ ضرر زمیدم نوشتون بر یهم تو موترشینظرتون ل به

 .نداشته باشه

 .فکر کرد یکم

خاتون  هیبازم از حکم یداشته باشه، ول یفکر نکنم مشکل –

 .دیبپرس

ام را آوردم و به مامانم  یخنده رفتم و از اتاق گوش با

 یرا رو ینداره. گوش یکه گفت نه اشکال دم،یزنگ زدم و پرس

 یکانتر آشپزخانه گذاشتم و مشغول درست کردن، دم نوش و کم

 .شدم حانهیر یبرا یفرن

 یزده بودو جرعه، جرعه دم نوشش را م هیبه کانتر تک لیکم

دارد. من هم در  یرد که چقدر حس بهترک یم فیخوردو تعر

 .بودم یحال شستن سبز

 .شد دهیهر دونگاهمان به طرفش کش امیگوش یصدا با

 .دیاسم آرش رنگ از رخم پر دنید با

به  رهیکردم تمام بدنم گر گرفت، ماتم برده بود و خ احساس

 .مانده بودم یگوش

  :خونسرد گفت لیکم

 .استراحت کنم رمیم من–

 .من فقط توانستم آب را ببندم یول

 .شد کیآنقدر زنگ خورد تا صفحه اش دوباره تار یگوش
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مرا از بهت درآورد. به طرف  حانهیر ی هیگر یصدا باالخره

 .دمیاتاقش دو

 .کرد هیمن چند لحظه ساکت ماندو بعد دوباره گر دنید با

 شیکه برا یو فرن زیم ینداشت. بغلش کردم و نشاندمش رو تب

 .درست کرده بودم با عسل بهش به خوردش دادم

عسل به  یبا کم ختمیر رشیش شهیش یاز دم نوش، تو یکم بعد،

 .دستش دادم

 .کرد به مک زدن. سر حال تر شده بود شروع

کردم  یغروب بود، سوپ آماده شده بود. باخودم فکر م کینزد

زنگ آپارتمان  ینه که با صدا ایبه اتاقش ببرم  شیکه برا

 .دیحواسم به در چسب

 .برنج دردستش ریکاسه ش کیخانم بود. با  زهرا

 کیرا به هم تبر دیو ع میکرد یمن بغلم کرد. روبوس دنیباد

 .میگفت

 . دادم حیامدنم را توض یماجرا شیبرا 

  :گفت یبا ناراحت 

منه که به برادرم  ی فهی. وظیجان، شرمنده کرد لیراح–

برسم. اما االن دوروزه خانواده شوهرم از شهرستان امدن. 

 لیسوپ واسه کم هینتونستم  یهمش سرم به اونا گرمه، حت

 ارمیبرنج درست کردم گفتم ب ریذره ش هیدرست کنم. االن 

 .سوپ کرد یحاو یبه قابلمه  یهردوشون بخورند. نگاه

 .سوپت ساختمون رو برداشته ها یبو–

 .به پام انداخت ینگاه

 پات بهتر شده؟ –

 .دیکم سوپ بکشم بخور هیبراتون  دییایخوبه. ب گهیبله د ــ

 .دیرا از بغلم گرفت و بوس حانهیر

 .چرخواند یهم بهتر شده خدارو شکر. بعد چشم حانهیر–
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  داداش کجاست؟ –

 .اتاقشونن، فکر کنم خوابن یتو –

 .امد قهیبه طرف اتاق رفت و بعد از چند دق 

 خورده؟ یزیبدم. چ حانهیکم از سوپ بده من به خورد ر هی –

 .خورد یفرن شیبله، دوساعت پ ــ

 یخونه جون م نیا یایجان. تو که م لیقربون دستت راح ــ

  .بده رتی. خدا خشهیو گرم م رهیگ

 .دمیسوپ کش یکم حانهیر یبرا

 :به رنگ سوپ نگاه کردو گفت یاول کم حانهیر ی عمه

 ؟یسوپت سبزه و زرده؟ رب نزدچرا  –

 :ترش برش زده را کنار دستش گذاشتم و گفتم مویل

 .دیزیهم بر موینه، ل –

هم زدو چندقاشق از سوپ  یکم دیبا ترد مویل ختنیاز ر بعد

 :خوردوبالبخند گفت

که رنگش هم  نمیب یکنم م یچقدر خوشمزس. حاال که فکر م –

  .خوبه

خورد و  یقاشق خودش م کیگذاشت و  یم حانهیقاشق دهن ر کی

 .کرد یم فیمدام تعر

 :و گفت وستیبه جمع ما پ لیکه کم دینکش یطول

 .سوپ خواب رو از سرم پروند نیا یبو –

 :به برادرش انداخت وگفت یینگاه دل سوزانه ا زهراخانم

داداشِ  ،یضیروز مر هیبا  نیبب ره،یخواهرت بم یاله–

  .چشم هاش گود افتاده ریز یپهلوونم چطور

 :گفت یاش چسباندوبامهربان نهیسر خواهرش رابه س لیکم
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 .قربونت برم ینجوریا نگو–

 یداندکه چقدر دلم برا یصحنه فقط خدا م نیا دنیباد

وقت نداشته ام تنگ شدَوچقدرآرزو کردم کاش  چیکه ه یبرادر

 .زهرا بودم یآن لحظه جا

 

را هم کنار بشقابش  اهیو فلفل س دمیسوپ کش لیکم یبرا

 :گذاشتم و گفتم

 .دیزیحتما بر –

 .کند فیبود که تعر لینوبت کم حاال

 :دراز کردو گفت یکه تمام شد. زهرا خانم گردن حانهیر سوپ

 اده؟یسوپت ز –

 چطور؟ دمیتعجب پرس با

  :زدوگفت یلبخند

 .مهمونام ببرم یکاسه برا هی یپخت ادیز اگه–

 :بلند شدم و گفتم میجا از

 .کشم یبله، واسه دوروزشون پختم، االن براتون م –

را با  شیو رو دمیکش شیکردم و برا دایپ یبلور ییکاسه ا 

 .گذاشتم ینیکردم و کاسه را داخل س نییخرد شده تز یجعفر

 .کردو رفت یتشکر، خداحافظ یاز کل بعد

 یزهرا خانم  رو یو جا ختمیر حانهیر یسوپ برا یکم دوباره

 .نشستم و قاشق قاشق در دهانش گذاشتم یصندل

 .به من انداخت و به طرف آشپزخانه رفت یینگاه گذرا لیکم

 .اوردمیمن م دیگفت یم د،یخواست یم یزیچ ــاگه

  :بشقاب سوپ برگشت و گفت کی با

 .مجبورم خودم اقدام کنم گه،ید دیارینم–
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  :رااز بغلم گرفت و گفت حانهیرا مقابلم گذاشت و ر بشقاب

وقت شما هم سرما  هی دیترش و فلفل بخور مویبا ل لطفا–

سوپش را  ی هیرا برداشت تا بق حانهی. بعد بشقاب ردینخور

 .بدهد

قاشق رابه طرف دهانم  نیکه خواستم اول نیکردم و هم تشکر

 .ام زنگ خورد یببرم گوش

کنارکانتر آشپزخانه بود. دستش رادراز کردو  لیکم یصندل

چشمش به اسم آرش  یرا برداشت وبه طرفم گرفت. وقت یگوش

نشان بدهد. به خودم  الیخ یکرد خودش را ب یافتاد، سع

رفت  ادمیکه زنگ زد،  شیپ یلعنت فرستادم که چرا دفعه 

 رد شیرا زدم تا صدا یکنم. دکمه کنار گوش لنتیرا سا یگوش

کور  میکردم. اشتها یرا حس م میدستها زی. لرزش ردیاین

 .چرخواندم یشد. آرام آرام قاشق را داخل بشقاب م

شده  ریس گرید دیکش یم نییپا زیم یخودش رااز رو حانهیر

 نییگذاشت و همان جور که سرش پا نیزم یرا رو حانهیبود. ر

 :بودگفت

پس  ،یشما هم که بهش عالقه دار اد،یبه نظر م یپسر خوب –

 ؟یداد یچرا جواب منف

 نییکردم، زبانم بند امد. او سرش پا خیحرفش  دنیشن با

 یاو قاشق داخل سوپش م نباریبودومن به او زل زده بودم. ا

 .چرخواند

انداخت  ییروزها ادیحرکاتش و غرق بودن در افکارش،  مرا  

 یم دیبا یتوانستم غذا بخورم ول یکه بغض داشتم و نم

 .خوردم

به  فکر بودم که قاشقش را با اکراه بلند کرد و نیهم در

که چشم  نینگاهم کرد. آنقدر سنگ نیطرف دهانش برد و سنگ

 یبار شانه خال نیزود از ا یلیو خ اوردندیطاقت ن میها

سُر دادند.  انگار نگاهش  نییکردندوخودشان را به طرف پا

 نم،کدام را نتوانستم بخوا چیمن ه یهزارتا حرف داشت ول

 .دمشیفهم یچون نم دیشا

زدو  یخواندو لبخند تلخ میاو تنها حرفم را، از چشمها یول

 :گفت
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گفت، امده دم در خونه  یبهم زنگ زد. اونجور که زهرا م –

مسافرتم، از شوهر  ستم،یگفتن ن یباهام حرف بزنه وقت

که بهش  نی. مثل ارهیرو بگ لمیخواهرم تونسته شماره موبا

 ...حرف ها نیواجبه و از ا یلیگفته کارش خ

انداخت و قاشقش را کناربشقابش گذاشت وصاف  نییرا پا سرش

 .اش جمع کرد نهیس یرا رو شینشست ودستها

 یکرد و بعد از کل یزنگ زداولش گرم سالم و احوالپرس یوقت –

خواست باهاتون صحبت کنم و ازتون  ییجورا هی ،ینیمقدمه چ

گفت که بارها ازتون  نمی. البته ادیفکر کن شتریبخوام ب

و اونم  دیشما قبول نکرد یول دیخواسته که باهاش حرف بزن

 .متوسل بشه گرانیمجبوره که به د

   :تر ادامه دادآرام بعد

 .دیبده به نظر منم باهاش صحبت کن یلیمعلوم بود حالش خ– 

کار  نیشدم، چرا ا یحرف ها ازدست آرش عصبان نیا دنیشن با

که  ییکردم خودم را کنترل کنم و با صدا یرو کرده بود. سع

 :آمد گفتم یاز ته چاه درم

 .من باهاش حرف زدم جوابمم گفتم –

انگار همه  یباشد، ول دهیدانستم که حرفم را شن یم دیبع

 .بودکه جواب داد دهیتن گوش بود وخوب شن

نبودنش بوده.  یبه خاطر مذهب لتونیخودشم گفت که دل آره–

کنم اگه شما باهاش ازدواج  یکه فکر م زد ییاون حرفها یول

 .بُبره یمسلمون دمیو شا نیکال از مذهب و د دینکن

پا بزاره،  ریبه خاطر خدا نفسش رو ز دیآدم با ییوقتها هی

 یبه  خداست و تازه معن دشیکه تمام ام ییبه خاطر بنده ا

 .بستن به خدا رو درک کرده دیام

که کارآرش  نیاز ا یراحت حرفم رابزنم. ول دمیکش یم خجالت

 میاستاد برا کیدوباره مثل  یمعصوم یباعث شده بود آقا

 .خوشحال بودم دیحرف بزندونظرش رابگو

 شهیهم یمشورت کنم ول نهیزم نیخواست با او درا یدلم م  

 بیعج میبرا دمیشن یراکه م یی. حرفهاشدیمانع م ایحجب وح

 :ِمن وِمن کردم وگفتم یکرده بودم. کم رتیبود. ح
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 .پام گذاشتم رینفسم رو ز قایمن االن دق یول –

 .دادم یبهش جواب منف نیهم یبرا

 .گذاشت زیم یرارو شیساعدها دویعقب کش یرا کم بشقابش

 تونم راحت باهات صحبت کنم؟ یم –

  :و گفتم یناهار خور زیدوختم به م چشم

 .بله–

 :کرد گفت یکه به بشقاب سوپ من نگاه م همانطور

 دیتو نظرتون هست که شا ییارهایمع هیدونم که شما  یم –

 .آرش خان نداشته باشه نیاونهارو ا نیمهمتر

 دیوصلت کن یمذهب یخانواده  هیبا  دیخواه یدونم شما م یم

دونم که االن  یم نمیا د،یکن یرو در آرامش زندگ یوعمر

هم  گهی. به نظرم طور ددیسختتون بوده جواب رد بهش بد

 یکه آرش خان از خدا فقط شمارو م نی. به ادیفکر کن شهیم

 دینتو یچقدر م دیکه اگه با هم ازدواج کن نیخواد، به ا

که به شما داره ممکنه  ییاون به خاطر عالقه ا د،یکمکش کن

 .کنه رییتغ یلیخ

 :داد دوادامهیکش یآه بعد

هر  ای دیکن یم ندتونیکه به همسرآ یشما هم با هر خدمت –

اجرش  دونهیبه خاطر خدا، فقط خدا م دیکن یجا که تحملش م

خدا باشن، تو  تیچقدره. اگه واقعا آدما دنبال رضا

 .به دستش آورد شهیم یطیهرشرا

امتحان بزرگ باشه. درسته که ما  هیشما  یتونه برا یم نیا

از قسمت هم  شهیخب نم یوحق انتخاب، ول میارداریهمه اخت

  .فرار کرد

 .انداخت نییسرش راپا بعد

حرفهارو بهتون  نیقرار داده تا ا لهیخدا من رو وس دمیشا –

 .دیفکر کن متونیرو تصم شتریبزنم که ب
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حد  نیدر ا یکردم. وقت یگرد شده فقط نگاهش م یچشمها با

  :گفت د،یتعجبم رو د

حرفها رو  نیدونه که چقدر برام سخته که ا یخدا م فقط–

  .گفتم یم دیکه با یتیواقع یبهتون بزنم ول

  .کردم تا بتونم هضمشون کنم یبه حرف هاش فکر م یلیخ دیبا

 :و گفتم دمیکش یقینفس عم ــ

 رییبعدش اون تغ م،یاگه من جواب مثبت بدم و ازدواج کن –

  ؟ینکنه چ

اش رو بسپار  هیات رو انجام بده، بق فهیوظ شهیشما هم ــ

و رنج  ینیهم آزار بب یلیدست خدا. ممکنه اون موقع خ

 یچ تتین ،یجواب مثبت داد یچ یباشه برا ادتی دیبا ،یبکش

 .بوده

 یخودم م ی فهیچون وظ زنمیحرفهارو م نیمن دارم ا اگه

 .انتخاب با شماست گهیدونم که بگم. د

 .ترسم یمن م یول ــ

 :نگاهم کردو گفت یجد یلیخ

به خودش  شهیهم د،ینترس یچیاز ه یخدارو دار یتا وقت –

 یهمه  د،یتوکل کن. بعدشم اول باهاش چند جلسه صحبت کن

  د،یبد حیکه براتون مهمه براش توض یمسائل

. دیبد حیبراش توض اتییمخالف بودنتون رو با جز لیدل اصال

 تونهیکارهاتون رو نم لیدل دینکرد یبراش شفاف ساز دیشا

 .درک کنه

 .کنار رهیم زنهینباشه خودش جا م دونیمرد م اگه

از درخت  یکه بدونه خواست خدا برگ دیفراموش نکن نمیا

 .وفتهینم

 یحرفها چقدرمرا از خودش دورم نیکه با ا نیتصور ا از

 نیانداختم. مدام به ا نییکند، بغضم گرفت و سرم را پا

راحت حرف بزند، به  نقدریتواند ا یکردم که چطور م یفکر م

 یهم به خاطر خدا دیشا د،یآ یزود کوتا م گرانیخاطر د

 .گرانید
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 .ختیافکارم را بهم ر حرفش

ازدواج کنند  یبا مذهب یاگه قرار باشه افراد مذهب ــ

تو  هیما چ تیپس مسئول ،یمذهب ریبا غ یمذهب ریوافراد غ

. از حرف ستین یرمذهبیالبته به نظرم آرش خان غ ا؟یدن نیا

 یکلمه  نیخواد. ا یتلنگر م هیفقط  دیزدنش متوجه شدم، شا

 یوقتکه  یبد جا افتاده. طور یلیخ یمذهب ای یمذهب ریغ

ذهنشون از اون شخص  یتو گهید یمذهب گنیم یکیمردم به 

 یرمذهبیغ گنیم یکیبه  یبرعکس وقت ایتوقع عصمت دارند. 

کنند، که به نظرم هر دو  یتصورش م اهیس یلیخ گهید

 یشما کم... به نظرم ستیطور ن نیا شترمواقعیاشتباهه در ب

 یآروم و ب یزندگ هیدنبال  دیهمش که نبا د،یفکر کن شتریب

باهات فرق  دشیکه عقا یبا همسر یاگه تونست م؟یدردسر بگرد

 .یهنر کرد یبزار ریو روش تاث یایکنه کنار ب یم

 .زباشهیهر چند ناچ ریاون تاث حاال

 میکه گفتم نظرم بود. باز خودتون تصم یینایا البته

 .دیارندهیگ

 :گفتم دیداشت. با ترد یتازگ میبرا شیحرفها

 یلیخ دیگیکه شما م ییزایچ نیا یحرفاتون درسته، ول ــ

 انه؟یصبر دارم  نقدریدونم ا یخواد، من نم یم یصبور

 یسخت یهر چ دیکه شما دار دیهدف بزرگ داشته باش یوقت ــ

 یکوهنورد که برا هی. مثل دیخر یداشته باشه به جون م

 .زارهیجونش روهم م یگاه یبه قله حت دنیرس

 :نگاهش کردم وگفتم عاجزانه

 ؟یچ نمینب یدر خودم توان کوه نورد اگر–

 :دادوگفت یراتکان سرش

 دیریکه م یراه نی. پس همکنهیبحثش فرق م گهیاون د خب،–

 .درسته

کند همسر  یصحبت م نطوریخواست بدانم او که ا یدلم م یلیخ

 .نزده بود یوقت در موردش حرف چیخودش چطوربوده. ه

 :دمیپرس ییباپرو نیبنابرا
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 تونم در مورد همسرتون بپرسم؟ یدمیببخش–

 :دوگفتیکش یانداخت و آه نییراپا سرش

نداره در موردش  یکوتاهه. لزوم ایدستش از دن گهیاون د –

 .زده بشه یحرف

  :کنجکاوتر شدم و گفتم یلیخ

دوست داشتم بدونم چه جور  یول دیخب نگ دیشیناراحت م اگه–

 .داشت یطرز فکر

 :زدو گفت یپوزخند

  .هیخوب زیچ یلیفکر خ –

 .به روبه روش زل زد بعد

آموزشگاه باهاش آشنا شدم. شاگردم بود. اون اولش  یمن تو –

 یاونطور که خودش م یبود. بعد از مدت یوچادر نیدخترمت هی

 .شده بود ریگفت احساساتش در گ

از آموزشگاه با هم حرف  رونیروز از من خواست که ب کی

با من مشورت کنه.  دیمهمه و حتما با یلیگفت خ ی. ممیبزن

گفتم  دمیاصرارهاش رو که د یراستش اولش قبول نکردم ول

 یحرفت رو هم بزن. وقت ریمس یرسونمت تو یباشه، پس،  من م

شروع به حرف زدن از عالقش نسبت به من کرد، خشکم زد. 

 کشه،یرفت که گفت اگه قبول نکنم خودش رو م شیاونقدر پ

 نیشد، تا باالخره ا نمونیکه چقدر کشمکش ب میحاالبگذر

از نوع  یبودند ول یازدواج سر گرفت. خانواده اش مذهب

کم ماه از ازدواجمون نگذشته بود که کم کیمتعصبش، هنوز 

  :گفت دمیرو پرس لشیدل یکرد. وقت دایپ رییتغ پشیت

من رو مجبور کرده بودند به چادر سر کردن،  امخانواده–

 .ستیوگرنه خواست خودم ن

تو  ستیگفتم حجاب که فقط چادر ن یبهش نداشتم م یکار منم

فکر پشت  دیبا ،یخودت انتخاب کن دیبا یمجبور باش دینبا

 رییکه با توجه به مد روز همش تغ دشیجد پیکارات باشه. ت

 یم تیکرد. خب منم واقعا اذ یکرد همه رو شوک زده م یم
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 ختلفم ی. من فقط به روشهاشهینم یزور زیچ چیه یشدم، ول

 ...کردم یم شییراهنما

  :دمیتعجب پرس با

 داشت؟ رمیتاث تونییراهنما نیاونوقت ا ــ

  :را در هم گره زدو گفت شیانگشتها

 .نبود، البته اجل مهلتش نداد رمیتاث یب–

 .الزم بود یادیز وقت

زوم  دینبا ادمیمهمه که آدم ها اهل فکر باشند. ز یلیخ

اعتقاداتشون. البته خوبه هر دو رو داشته  یرو میکن

 میو بگ مینیشخص رو بب کی یما رفتار ظاهر دیباشند. شا

 یممکنه مثل همسر من از رو یچقدر با اعتقاده. ول

 .اون رفتارو داشته باشه دیبا شیاز زندگ یمقطع یاجبارتو

 :گفت دویکش یآه

دوره  نیا یبخصوص تو ست،ین ییشناختن آدم ها کار ساده ا –

  .آفتاب پرست ونون به نرخ روز خور هستند هایزمونه که بعض

 د؟یرو با همسرتون گذروند یشما هم دوران سخت یعنیپس  ــ

 یخوش تو یداشتن روزها یبرا شهیگفت، هم شهیسخت نم ــ

 .یخواسته هات بگذر یاز بعض دیصبور بود، با دیخانواده با

خودت  یرو شونه  وفتهیم نیهمسرت حاضر نشه بگذره. ا یوقت

. یاز وجودت معدن معدن "صبر"استخراج کن دیواونوقته با

به خاطر خدا، خدا هم برات کم  یاز خواستت بگذر یوقت

 ادیخوب هم ز یم روزهاخدارو شکرمن و همسر زاره،ینم

 .میداشت

واقعا  نمیب یکنم م یخودم نگاه م یاز باال به زندگ یوقت

ازدواج  نیهم قیخدا از طر دیازدواج قسمتم بوده .شا نیا

 یفرصت هی دیخواسته به من بفهمونه و شا یرو م زهایچ یلیخ

 .درست فکر کردن داده یبه من و همسرم برا

  :زدم و گفتم یلبخند

 .دگاهتونیجالبه د چقدر–



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

26

2 
Hiltun.ir 

آدم هارو  یهمه  یزندگ ن،یبه نظر من خدا مثل جور چ ــ

هاش به مرور زمان جلو راهمون  کهیپازل ت نیفقط ا ده،یچ

خود ماست که درست  اریاخت گهید نی. اشهیقرار گرفته م

 ریتا به اون تصو م،یو هرکدوم روسرجاش بزار  میانتخاب کن

 .میهستش برس  یکه هدف اصل

سالها طول بکشه  دیشا میکن یکه انتخاب اشتباه م یگاه 

 .میدیاشتباه چ مونیپازل زندگ یکجا میمتوجه بش

  :اذان گفت یصدا دنیشن با

 .سرتون رو درد آوردم د،یببخش–

  .حالتون خوب نبود من به حرف گرفتمتون دیشما ببخش ــ

 رهیبره و وضو بگ سیتا به طرف سرو شدیکه بلند م همانطور

  :گفت

 .بهتر شد یلیحالم خ اتفاقا–

به دست  شهینبود. در اتاقش  ش حانهیچرخواندم ر چشم

انداختم و به آشپزخانه رفتم.  شیبود، پتو را، رو دهیخواب

 .دنبالم دیایدادم تا ب امیپ دهیوضو گرفتم. بعد به سع

 ختهیر میبرا لیکه کم یاز نمازم ظرف ها را شستم. سوپ بعد

 یو استرس ها جلو یدودل نیبود. درقابلمه برگرداندم. ا

 .را گرفته بود میاشتها

 امیو گوش یصندل یکه تموم شد آماده شدم و نشستم رو کارم

 .تک زد متوجه بشوم دهیرادستم گرفتم تا اگر سع

 دیخواه یم د؟یمن پرس دنیامدوباد رونیازاتاقش ب لیکم

 د؟یبر

 حانهی. ردیبله، کارم تموم شد. خدارو شکر، شماهم بهتر ــ

هم خودتون  د،یبخواب دیخواست یهم خوابه. فقط آخر شب، وقت

 حانهیر ی شهیش یهم تو دیدوباره از اون دم نوشه بخور

 .با عسل دیزیبر

خرجم کرد و همانطور که به طرف  ییقدرشناسانه ا نگاه

 :رفت گفت یآشپزخانه م
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 فشونیکنند وظ یآدم ها مثل فرشته ها هستند. فکر م یبعض –

 .دییاز اون فرشته ها یکیکردنه، شما  یفقط مهربون

 :خجالت گفتم با

رو دوست  حانهیکنم چون ر یکارو م نیمن به خاطر خودم ا ــ

 .دارم، محبت بهش برام لذت داره

 ...ارمیسوئچ رو ب رمیممنونم. م زیبه خاطر همه چ ــ

 .دی. شما زحمت نکشادیم نه دخترخالم– 

 د؟یدون یمارو قابل نم د؟یگفت شونیچرا به ا ــ

ام  حانهیر ست،یشما حالتون خوب ن ه؟آخهیحرفها چ نیا ــ

 ادیخواد ب یخودش بهم گفت م دهی. سعشهیم تیخوابه اذ

 .دنبالم

 یرو دهیو امدن  اسم سع میگوش یروشن شدن صفحه  با

 :گفتم ام،یگوش

 .با اجازتون من برم گهیامد، د –

 

 :دیمن پرس دنیپاک کردن بود، با د یدر حال سبز مامان

  چه خبر؟ –

  :کنارش نشستم و گفتم ــ

 .بهتر شدن یلیشما خ ینسخه  با–

 .باز شده بود حانهیر یکه نطق بابا اونقدر

  :تعجب گفت با

 چطور؟–

 شیرا برا ازیتا پ ریسوالش بودم که س نیمنتظر هم انگار

آرش را هم از قلم  گاهیگاه و ب یزنگ زدن ها یحت. میبگو

 .نداختمین

 یبرگ ها  نیسکوت آخر یغرق فکرش کرده بود. تو میها حرف

 .کرد یرا از ساقه جدا م یجعفر
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  :دمیپرس

 آش فرداس؟ واسه–

 .دینداد، انگار اصال نشن یمامان جواب 

 .دانم چرا انقدربه فکررفته بود ینم

  :دادم و گفتم هیتک شیرابه بازو سرم

  :جان، اون فقط نظرش رو گفت مامان–

 .گهید کنهیم یزندک  کنهیهر کس هر جور که فکر م باالخره

 :تکون دادو گفت دییرو به عالمت تا سرش

. شهیتموم م هامیپاک کردن سبز یتا تو لباس هاتو عوض کن –

 .بشورو خردشون کن ایب

 .دیگرفت یکاش خرد شده م ــ

 دایپ یکه اصال سبز لیتعط ینداشت. روزا رمیرفتم بگ ــ

 .نکن یبه خاطر فردا آورده بود. پاشو تنبل نمیا شه،ینم

 یخردکن شدم، ظهرسبز یفکرکردم امروز دستگاه سبز باخودم

 .خردکنم دیآش با یسوپ، حاال هم سبز

 چشم مامانم. فقط اگه آرش دوباره زنگ زد جواب بدم؟ ــ

 :زدو گفت یلبخند

 ه؟یحرف حسابش چ نیجواب بده بب –

 .میحرف بزن رونیب میبر ایبگه ب دیآخه شا ــ

 .گهیم یچ نیصحبت بکن باهاش بب یحاال فعال تلفن ــ

در آوردم و  لنتیرا از سا امیرا عوض کردم و گوش میلباسها

 .همراه خودم به آشپزخانه بردم

 .زنگ خورد امیدوباره گوش هایخرد کردن سبز موقع

 .دمیهم زمان  دستم را بر هیک نمیرا چرخواندم تا بب گردنم

 :دیگفتن آخ...مامانم هراسون به سمتم امد وپرس با
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 ؟یدیبر –

 :آب گرفتم و گفتم ریرشیراز دستم

تاب نشسته و زنگ  کی یکردم قلبم رو یبد جور...احساس م –

دهد وهرلحظه محکم  یاست که هلش م یتلفن هم دست

انداخت و  یگوش یبه صفحه  ییتر...مامان نگاه گذرا

 :زدوگفت یلبخندمحو

 هیروش ببندش، من خودم بق زیکم زرد چوبه بر هیتو برو  –

 .کنم یاش رو خرد م

باعث  امیگوش امیپ یحال بستن انگشتم بودم که صدا در

 .کنم شیرها مهیشدن

 .داده امیاسمش، با خودم گفتم حتما دلخورشده وپ دنید با

  :نوشته دمیبازش کردم، د یوقت یول

  .کنه یآرومم م تمیبوق خوردن گوش یصدا نیهم –

حرکت فقط  یب قهیچند دق یرفت و برا ادمیانگشتم کال  درد

 .کردم ینگاه م امشیبه پ

 :نوشتم

 .نبود که جواب بدم تشیموقع –

 :جواب داد یفور

 د؟یصحبت کن دیتون یاالن م –

 :نوشتم

 .اگه کوتاه باشه، بله –

همه سرعت جا  نیزنگ خورد، از ا امیکه گوش دینکش هیثان به

 .خوردم

افتاده بود.  میگوش یزده بودم به اسمش، که رو زل

 .دیتپ یانگارتمام وجودم شده بود قلب و م

 ...ــالوو
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 یلحظه خنده ام گرفت، ول کیذوق زده سالم کرد که  آنقدر

 .خودم را کنترل کردم و آرام جواب دادم

  :همان ذوق گفت با

رو جواب  تونیکردم تا گوش ازیچقدر نذرو ن دیبدون اگه–

 .دیبد

 .باشم یکردم جد یسع یدلم قند آب شد، ول یتو

 امرتون؟ –

  :کردو گفت یکردم تمام ذوقش کور شد، چون سکوت احساس

. من با میجلسه با هم حرف بزن هیخوام  یازتون م فقط–

حرف  ییدوتا رونیخانوادم صحبت کردم، اگه سختتونه ب

 ...خدمتتون تا مییایب ییآشنا یبرا دیاجازه بد م،یبزن

 :دمیرا بر حرفش

خانواده هارو  هیچه کار میدینرس جهیخودمون به نت یوقت–

 م؟یتو زحمت بنداز

  :دادوگفت رونیرا محکم ب نفسش

 .دیشما بگ م؟یکن کاریپس چ خب–

 :گفتم یمعطل یب

 .صبر –

 :دیپرس یمعطل یب اونم

 ؟یتاک –

 .فکر کنم دیمن با ــ

 د؟یفکر کن دیواسه با هم حرف زدنم با یحت یعنی ــ

  .دیبگ دیخواه یم یتونم حدس بزنم چ یم بایخب تقر ــ

  :ازچند لحظه سکوت گفتم بعد

 .آرش آقا
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  :با ذوق گفت ــ

 جانم–

 یلحظه تکلم را ازم گرفت...برا کی یجانم گفتنش برا نیا

 .لو نرود مجبور شدم سکوت کنم میکه لرزش صدا نیا

 د؟یبگ دیخواست یم یچ ــ

 .دمیکش یقیرا از دهانم فاصله دادم و نفس عم یگوش

 ی. کار درستدیحرف نزن یبا کس گهیلطفا در مورد من د –

شرط  کی. من به دیدر مورد من حرف زد یمعصوم ینبود با آقا

جوابم بود شما همون  یکه هر چ زنم،یدوباره باهاتون حرف م

  .دیریکمک نگ گرانیاز د گهیو د دیرو قبول کن

  :ادامه دادم دمیسکوتش را د ینداد، وقت یجواب

 .دیبعدا جواب بد دیفکر کن دیتون یم–

حرف نزده بودم که شما االن  لیآخه اگه من با آقاکم ــ

 یکنم، شما نگران چ ی. من خوشبختتون مدیداد یجوابم رو نم

 د؟یهست

 ... نباشه که یزیاز نظر شما اون چ یکه خوشبخت نیا نگران

  :گفت دویرا بر حرفم

که  یکنم. هر کار یم تونیمن راض د،یشما بگ یهر چ باشه،–

 .میدیانجام م دیدون یالزمه و شما صالح م

 اگه به ضررتون باشه؟ یحت ــ

 ییها فی. باتعردیشینم یراض یوقت به ضرر کس چیشما ه ــ

من از سرمم  یشما برا دمیاز شما کرد، فهم لیکه آقاکم

 :کردو آرومتر ادامه داد ی... سکوت کوتاهید،ولیادیز

 ...بانو دیبر من منت بگذار –

 :کردم و گفتم یذوقش دوباره برگشته بود. مکث انگار

 د،یخوب فکراتونو بکن یآقا آرش لطفا قبل از هر صحبت –

کنار با  دیروز هم که شده احساستون رو بزار کی یلطفا برا
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 یبا کس دی. اگه شما بخواهدیموضوع فکر کن نیمنطق به ا

ممکنه براتون سخت باشه ها، البته  دیکن یمثل من زندگ

 نطوریتفکر ممکنه سخت باشه. هم نیشما با ا یمنظورم برا

خانواده هامونم ممکنه  یبرا یمنم هست، حت یبرا یسخت نیا

 یواسه حرف زدن همه  میقرار بزار ی. لطفا تا وقتسخت باشه

 .دیجوانب رو بسنج

 ...قطع کنم دیبا گهیمن د بااجازتون

 .راحت باشه. من فکرام رو کردم التونیخ ــ

 .باشه، پس فعال خداحافظ ــ

 .. خداحافظدیبه خانواده سالم برسون ــ

چکار کنم.  دیدانستم با یتختم انداختم. نم یرا رو یگوش

اش چه دانستم خانواده یشناختم، نم یهنوز خوب آرش را نم

 .دارند یتفکر

 ییکه تنها راه، آشنا دمیرس جهینت نیچه فکر کردم به ا هر

باهم  یوجهه مشترک چیدانستم ما ه ی. مشترهیب شتروشناختیب

  .هم فکرم را مشغول کرده بود لیکم یحرفها یول م،ینداشت

 یدر ذهنم برنامه داشتم، ول امندهیآ یزندگ یبرا آنقدر

 دنیکنم رس یآرش را در کنارم تصور م یدانم چرا وقت ینم

 .نمیب یم یافتنیبه اونها را سخت و دست ن

 ...رد کردنش ایدانستم قبول کردن آرش درسته  ینم

را  یتا خدا راه رمیبعد سه روز روزه بگ یکردم هفته  تین

 .قراردهد میپا یجلو

 .ماامدند یبدر خانواده خاله به خانه  زدهیس روز

 گارشیس دنیکش یبود، برا یمرد آرام و کم حرف دهیسع پدر

دانست  یگشت. چون م یرفت و برم یم رونیب رفتیم یگاه

 .چقدر حساس است گاریمامانم به دود س

 .کرد ینگاه کردن گرم م ونیزیرا با تلو سرش

خواهرو برادر کوچکتر از خودش داشت، که مدام سر  کی دهیسع

 .خنداندند یگذاشتند و مارا م یبه سر هم م

و  میظرف ها را شست میاز ناهار، همه با هم کمک کرد بعد

 .میجمع و جور کرد
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 .بزند یبه اتاق رفت، تا چرت دهیسع پدر

 لی. دوگروه تشکمیکن یباز لیداد اسم فام شنهادیپ اسرا

 .هم داور شد دهیخانواده ماو خاله. مسعود برادر سع میداد

حروف را  نی. اولمیسخت شروع کرد یرا از حروف ها یباز

 .مسعود "ژ" انتخاب کرد

 .میدستش فرز بود و ما زودتر تمام کرد مامان

راکه آنها نوشته بودند را خواند، همه  ییزهایداور چ یوقت

ته بودند، ژاکت را نوش ای. مثال: اشمیاز خنده روده بر شد

 :...اسرا گفتیمصنوع

...خاله با خنده گهید شهیحساب م ءیخاله جان ژاکت خودش ش –

را  وانیح ااسمیخاله.  هیواسه محکم کار شمصنوعی–گفت: 

 ینوشته بودند ژانگولر...اسرا همونطور که از خنده رو

 :گفت زدیم شیپا

 ایشعبده بازا  یاداها ست،ین وانیکه ح نی...اخاااله–

 .گنیرو م نایرو طناب و ا رنیاونا که م

 :به گردنش دادو گفت یقر خاله

از "ژ"  ونیح میدونیما نم یوا اسرا خانم فکر کرد –

 د،یدیخند ینم نقدریکه ا مینوشت ی"ژوژه" اگه درست مشهیم

خاله. اسرا ذوق زده رفت کنار خاله  میما خودمونو فنا کرد

  :نشست و گفت

تو برو با ماما  دهیسع نا،یبا گروه خاله ا من–

 ...گذره یخوش م شتریب نجای...انایا

 .که همه اش به خنده گذشت میکرد یباز یساعت کی حدود

با مامان  اشیاز خاطرات بچگ یکل مانیاز آن خاله برا بعد

 .کرد فیتعر

مامان  یشانه  یسرش را رو دهیخاله که تمام شد، سع یحرفها

 ؟یخون می شعر برامون خاله–گذاشت و گفت: 

 :زدو گفت دهیسع یموها یرو ییبوسه ا مامان
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تو  ار،یبخونم برو کتابش رو ب یخوا یم یاز هر ک –

 .کتابخونس خاله

برگشت و مامان کتاب را باز  اریشهر وانیرفت و با د دهیسع

کتاب انداخت، بعد نفسش را  یبه صفحه  یقیکردو نگاه عم

 .دادوشروع کرد به خوندن کرد رونیب

 

 

 گذشته شتابان به رهگذار تو بودم شب

 جلد رهگذر اما در انتظار تو بودم به

 

 بود در سر و مغزم دهیچیزلف تو پ مینس

 قرار تو بودم یسخت ب یو سست ول خمار

 

 یو من دست شسته از همه کار یبه کار همه

  تو و به کار تو بودم الیبه فکر و خ همه

 

 گل یا یکه من به هر دم ینیعشق نب خزان

 و بهار تو بودم یشکوفائ یآرزو در

 

 یاری یزبان به دعو دیکه دل بگشا اگر

 تو بودم اریمنم که  یمن که نبود اری تو

 

 تو در دست یالله بود چراغم به جستجو چو

 به باغ تو دور از تو داغدار تو بودم یول

 

 یشدم به نقش گدائ یعشق تو راض یکو به

 .تو بودم اریچه شهره به هر شهر و شهر اگر
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 یبه جمع انداخت، همه تو حال و هوا یبا لبخند نگاه مامان

 :خودشان بودند. کتاب را بست و بلند شدوگفت

 .ارمیب وهیبچه ها برم براتون م –

 :از خواب بلند شدو گفت وسفمی آقا

 م؟یدار ییچا –

 :از آشپز خونه گفت مامان

 .کنم یاالن دم م –

 *آرش*

 

 

دانشگاه  یبست، نشسته بودم داخل محوطه  التیتعط یفردا

.باهم کالس امدین نم،یرا بب لیوچشمم به در بودتا راح

 ...دی...شادیچرخاندم شا یمدام چشم م یول م،ینداشت

خواست سراغش را ازاو  یسوگند امده بود، دلم م دوستش

 .داد یغرورم اجازه نم یول رمیبگ

 یخودش گفته امروز دانشگاه خبر دبایکه شا نیفکر ا با

بود آن روز  یخودم را آرام کردم. به هر سخت امده،ین ستین

 .را گذراندم

من  دیآ یبدهم که اگر دوباره  نم امیخواستم پ یم شیفردا

بهتره که صبر داشته  دیبا خودم گفتم، شا یهم نروم، ول

 .که خودش خواست یزیباشم، همون چ

نشستم و چشم به  یصندل یرو م،یبا هم کالس داشت امروز

روز ها  نیدردوختم. انتظارهم از دست من خسته شده بود ا

 یم یبدنم هزاران بارهج یحرف به حرفش را با تمام سلولها

 یدوباره از نو شروع م یصبور شدبایتمام م یکردم و وقت

 یم یومن سع زدیم یحرف ای دیپرس یم یزیدچیسع یکردم. گاه

 کی یحت دیانتخاب کنم. شا شیجواب را برا نیکردم کوتاهتر

 .خواستم حواسم ار انتظار پرت شود یلحظه هم نم
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 .میوارد شدن استاد، همه از جابلند شد با

 ...دیآ یامروزهم نم یعنیگفتم پس  باخودم

بود، که  لیتنگ شده بودو فکرم پر از راح شیدلم برا آنقدر

 لیکالس بدون راح ی...هوادیگو یاستاد چه م دمیفهم یاصال نم

 .نداشت ژنیانگار اکس

 :دیپرس دیسع

 .ایستین ایدن نیآرش؟ تو ا چته–

را ندادم. او هم شروع کرد به سربه سر گذاشتنم.  جوابش

دانم  یباهم داشتند نم یچه خصومت یدرآن لحظه انتظاروشوخ

 .کدام را نداشتم چیتحمل ه گریدانم د یفقط م

  :گفتم دیبه سع رو

 گل کرد؟ تیتو بچه باز دوباره–

  :گفت معترضانه

 ...خوب بابابزرگ کالس یلیخ–

که من بابا بزرگ بودم.  یخاطر فقط سه سال اختالف سن به

البته خودش هم سه سال پشت کنکور مانده بود. عرفان که 

ما رد کردو رو  نیپشت ما نشسته بود کله اش را از ب فیرد

  :دگفتیبه سع

 بابا بزرگ؟ یگیچند سالشه بهش م مگه–

  :زدم وآرام گفتم یلبخند

 .و هفت سال ناقابل ستیب–

  :گردشدو گفت شیچشم ها عرفان

 ؟یپس تا حاال کجا بود واقعا؟–

 .لبخندزدم

  :ادامه دادم دمینگاه منتظرش را د یلباسام...وقت تو–
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خواستم وارد دانشگاه  یبرات بگه پسرم، من کال نم جونم–

 شرفتیکارکردو پ شهیبشم، به نظرم بدون دانشگاه رفتنم م

بعد از چند سال متوجه شدم، جامعه ما مدرک  یکرد. ول

 چیهر چند که کارت ه یداشته باش یمدرک هی دیگراست، با

 .نداشته باشه یکه گرفت یبه مدرک یربط

 :کردو گفت ییصدا یب یخنده  عرفان

 .بابا بزرگ یهستپس عقل کل هم  –

  :گفتم دیاشاره به سع با

...سه سال پشت کنکور ستایکم بابا بزرگ ن نیهمچ خودشم–

  :عرفان گرد شدو گفت یبوده...دوباره چشم ها

 یپوستتونو م دیکن یم کاریچ اد،یچرا اصال بهتون نم پس–

 د؟یکش

از دانشجوها  یکی یرا برا ی. استاد که مطلبمیدیخند هرسه

  :به ما انداخت وگفت یداد نگاه یم حیتوض

 ه؟یاونجا خبر یعیسم یآقا–

  :انداختم و گفتم نییسرم را پا ــ

 .استاد نه–

 .ستین رایاستادگ نیشکر از ا خدارو

منتظر  دوارانهیاز کالس گذشته بودومن ام ییا قهیدق ستیب

  .بودم لیراح

 یم تمیاش اذ یخال یتوانستم در کالس بمانم، جا ینم گرید

 .آمدم رونیکرد.از استاداجازه گرفتم وب

 .سالن نشستم و به در چشم دوختم یخروج یپله ها یرو

از در وارد  لینبود که نشسته بودم که  راح ییا قهیدق چند

 ...شد

به  میبلند شدم. لبها میبه او از جا رهیخ شد،ینم باورم

که  دیاز دور من را د یآمد وقت یلبخند کش امد.با عجله م

کنم، سرعتش را کم کردو آرام به طرفم  یحرکت  نگاهش م یب
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 دنشیرفتم و سالم کردم. از ذوق د شوازشیامد، من هم به پ

 .انگار رفتارم دست خودم نبود

انداخت و جواب سالمم را داد. همانطور که  نییرا پا سرش

گرفته بود مهار کند  یکرد چادرش راکه باد به باز یم یسع

 :دیپرس

 ومده؟یاستاد ن –

کالس بودم. امدم  شیپ قهیچرا امده، منم تا چند دق ــ

 شیبه پا ینه؟ بعد نگاه ای دییایشما م نمیبب رونیب

  :دمیانداختم و پرس

پاتون بهتره؟ من اون روز اونقدر ذوق زده شدم  یراست–

 .رفت بپرسم ادمی

  :تعجب نگاهم کردوگفت با

 .خوبه ممنونم،–

باشه موضوع را عوض کردو  دهیانگار از حرفم خجالت کش بعد

  :گفت

 استاد اجازه بده برم کالس؟ دیکن یم فکر–

 یدلشم بخواد دانشجو د،یکن یم ریبارتونه د نیشما اول ــ

 .یمنظم نیبه ا

  :گفت یلب ریو ز دیحرفم خجالت کش از

 .اجازه با–

  .بعداز کنارم رد شد 

 ستادمیکنم. همانجا ا شیخواست تماشا یلحظه فقط دلم م آن

بهم برگشته،  یکردم زندگ یو رفتنش را نگاه کردم. احساس م

  .گرفته بودم یانرژ

 میرفت یم رونیراحت بودم، با هم ب یلیبا دخترا خ شهیهم

حس را تجربه  نیوقت ا چیه یدر حد رستوران وگردش رفتن، ول

امده بود، موقع برخوردبا  لیراح ینکرده بودم. از وقت

 لیراح یگرفتم، مدام چهره  یآنها استرس و عذاب وجدان م

 خترهاخواست باد یدلم نم یحت گریآمد. د یم میچشم ها یجلو
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دانستم،  یخب دست ندادن را هم ُافت کالس م یدست بدهم ول

 .عادت کرده بودم ییجورها کی دیشا

 لیگذشته بود و من منتظر بودم راح التیاز تعط ییهفته ا کی

 .نبود الشیخ نیاو اصال ع یخبر بدهد، ول

خواستم که با هم صحبت  زیدادم وگله آم امیخودم  پ آخر

 .میکن

 :ساعت جواب داد کیاز  بعد

 یفردا بعد از کالس همون بوستان پشت دانشگاه. وقت باشه–

 یمن آن ساعت کالس دارم... ول دمیکرد، د نییساعتش را تع

 .نگفتم یزیچ

نزد تعجب  یگریزود قرار گذاشت و حرف د یلیکه خ نیا از

کالس دارم دوباره مالقاتمان عقب  میبگو دمیکردم... ترس

 .فتدیب

 :داد امیشب دوباره پ آخر

 قهیکتابخونه چند دق یچون تو امیب رترید یکم دیمن شا –

 که؟ دیکار دارم. شما اون ساعت کالس ندار ییا

  :نوشتم

 .ستیمهم ن رم،ینم یکالس دارم ول چرا–

 د،یبد امیهروقت تموم شد بهم پ د،یپس شما کالستون رو بر –

 .امیمن م

 ...دیریکه، شما کجا م شهینم یآخه اونجور –

من بلدم چطور از وقتم استفاده  دی...نگران نباشکتابخونه–

 .کنم

 

نبودند از خواب  میمستق یصراط چیبه ه میشب چشم ها آن

بودندوکتاب خواندن هم نتوانست خسته شان کند تا  زانیگر

 .خواب شدند میصبح بود که تسل یباالخره  دم دما
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افتاد، امروز با  ادمیرا باز کردم و  میچشم ها یوقت صبح

و آماده  دمیپر نییقرار دارم، مثل فنر از تخت پا لیراح

 .شدم

 :آمد که مامان گفت یبه چشم م امیخوشحال آنقدر

 خونه؟ یکبکت خروس م ه؟یچ– 

 :و گفتم دمیرا بوس دستش

 .من یبرا هیمهم یلیمامان برام دعا کن، امروز روز خ –

  :دیتعجب پرس با

 ؟یاستخدام بش یخوایم ییجا چطور؟–

 :زدم و گفتم یلبخند

گفتم.  دهیرا کش یلیخ یحرفها...کلمه  نیمهمتر از ا یلیخ –

 :مرموز نگاهم کردو گفت

 ه؟یچ هیقض –

  :گفتم دمیپوش یرا م میکه کفشها همانطور

براتون  زرویدعا کن جوابش مثبت باشه، امدم همه چ شما–

 .کنم یم فیتعر

  :با تعجب نگاهم کردو گفت مامان

 صبحونه؟ بدون–

 .خورم یم یزیچ هیدانشگاه  ــ

نبود، مدام در ذهنم آماده  میحواسم به کالسها ادیروز ز آن

 کی دویایخوشش ب لیکه راح میبگو ییزهایکردم که چه چ یم

 .شود مانینزنم که پش یوقت حرف

 .دادم امیباالخره کالسم تمام شدو پ 

 :داد جواب

 .امیمنم م دیببر فیشما تشر  –
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 .نشستم که آمد مکتین یمنتظر رو ییا قهیدق چند

 .تا برسد ستادمیبلند شدم و منتظر ا میجا از

سالم کرد تازه به خودم امدم  یماتش شده بودم که وقت آنقدر

 .و جوابش را دادم

 .بعد من هم نشستم ند،یماندم تا بنش منتظر

زل زده به  دمینگاهش کردم د یسکوت، وقت هیاز چند ثان بعد

 میدادم. پا یکه ناخداگاه تند تند تکانش م میاز پاها یکی

 .را از تکون انداختم

 :به صورتم انداخت و گفت ینگاه

 د؟یخوب –

 :زدم و گفتم یلبخند

 .در کنار شما بد باشم شهیمگه م –

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش

 د؟یاسترس دار –

 ...قسیدق هیاسترس واسه  ــ

 چرا؟ ــ

داد حرصم گرفته  ینشان م الیخیکه خودش را ب نیاز ا ــ

  :بود، گفتم

 ؟یچ یعنیانتظار  دیدون یم–

 ه؟یچ منظورتون–

 میبه پا ییسخته، بعد اشاره ا یلیفقط انتظار خ ،یچیه ــ

 :کردم و گفتم

 .شهیم یشکل نیآدم ا –

کردن شما رو نداشتم.  تیخوام، من قصد اذ یمعذرت م ــ

کردم. به خاطر عذر  یمشورت م دیکردم. با یفکر م دیبا

  :اش نگاه شرمنده شدم و گفتم یخواه
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 .جلسه هم مشاوره رفتم چند–

  :گرد شده گفتم یچشم ها با

  :دمیپرس دمیسکوتش را د یوقت مشاوره؟–

 د؟یدیرس ییا جهیبه چه نت حاال–

 .ستیکه گفتند باب دل شما ن ییزهایراستش چ ــ

را  به چشم  میچشم ها خت،یکه زد قلبم ر یحرف دنیشن با

خواستم بپرسم نظر  یدوختم، جراتم را از دست دادم. م شیها

 .نتوانستم یول ست،یخودش چ

نشسته بود را پاک کردم و سرم را  میشانیپ یرا که رو یعرق

 .گرفتم میدستها نیب

 :شدو به صورتم نگاه کردو گفت خم

 .حالتون خوبه؟ سکوت کردم –

  :گفت یناراحت با

قلبم  د،یشیناراحت م ی. وقتنمتونیبب ینجوریخوام ا ینم–

 .رهیگ یم

از حرفش قلبم ضربان گرفت، سرم را بلند کردم وچشم   ــ

  :کردم وگفتم ریرا غافلگ شیها

بد باشم. از  شهیمگه م دیزن یباهام حرف م ینجوریا یوقت–

جهنمم خوبم،  یبعد لب زدم، با تو تو شم،یبهتر نم نیا

که  دمیبار د نیاول یتو فقط با من باش....برا ل،یراح

 .دینگاهش را ندزد

 یبه رقص درآمد و برا شیاشک را در چشم ها ی حاله

 .داد و سرش را باال گرفت هیتک مکتیبه ن رنشدنشانیسراز

 :طرفش و با التماس گفتم برگشتم

 گفتن؟ یمگه چ اونا–

 .میخور یرو گفتم، گفتن به هم نم ارامیمن مع یخب وقت ــ
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 یکه من هر چ هیاگه مسائل مال اراتون؟یبود مع یمگه چ ــ

 ...دیبخواه

 :نذاشت حرفم را تمام کنم گفت ــ

 ...نه موضوع –

 :و گفتم دمیمن حرفش رو بر دوباره

 ...من دیشما بگ یرو هم گفتم که هر چ یمسائل مذهب –

  :گفت دویحرفم رو بر دوباره

خودتون اعتقاد  دیشما با ستیمسائل با گفتن من ن نیا آخه–

 .دیداشته باش

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 هستم؟ یاعتقاد یمن آدم ب دیکن یچرا فکر م شما –

 د،یاعتقاد یب ستین نینه، منظورم ا ــ

 ...هست که یمسائل هی خب

که  ستین ییمسائله ا چیمن ه یبرا ،ینجورینگو ا لیراح ــ

 .حل نشه

 .نزد یانداخت و حرف نییرا پا دوسرشیکش خجالت

 :هم ادامه دادم من

شدم که  یمن فقط عاشق دختر ستم،ین یباور کن من آدم بد –

گذاشته  رپایپاک تره...بد جور غرورم را ز یلیاز من خ

کردم که قانعش کنم،  یرا م امیتمام سع دیبا یبودم  ول

 .فرصتم باشد نیآخر نیا دیشا

 .تر بودم یکردم راض یجمع صحبت نم ریبا ضم گریکه د نیا از

بهش نشان بدهم. نگاهم را به  شتریخواستم محبتم را ب یم

و ادامه  دیدرخش یصورتش دوختم  که به نظرم مثل ماه م

  :دادم

خدا خواست و  دیو نجابتت شدم... شا یپاک نیعاشق هم من–

 .شد میزندگ یخوب تو یاتفاقها یلیبا تو بودن باعث خ
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که...سرش را باال آورد و  دونمیم ستمیدونم که خوب ن یم

 :دیحرفم را بر

 ینگاه میبعد به چشم ها د،ینگ ینجوریکنم ا یخواهش م –

را گرفته بود را با پلک  شیکه چشم ها یانداخت. پرده اشک

 :زدن کنار زدو گفت

دونم خانواده  یخوام بگم فقط نظر خودمه  نم یکه م یزیچ –

 دینه، اگر شما قول بد ایازدواج موافق باشند  نیام با ا

 .ندارم یباشه من حرف نید یزندگ یسنجشتون تو

 .حرفش مبهوت نگاهش کردم از

  :سکوت به خودم امدم وبا ِمنو ِمن  گفتم هیاز چند ثان بعد

 د؟ی...اال ...ن شما بله رو گفتیعنی

که پلک بزند،  نیبار بدونه ا نیا م،یزد به چشم ها زل

 ..صورتش یرو دیاشکش پاره شدو چک یپرده 

 یبرا ایناراحت باشم،  دیحالش با نیا یدانستم برا ینم

 .خوشحال امدهیکه شن یجواب

 اریاخت ی. بردیباعث شد غم تمام وجودم رو بگ شیها اشک

 .را پاک کنم شیدستم را دراز کردم تا اشکها

چون  دیلحظه فکر کردم شا کی. دیسرش را عقب کش یفور

 .دوستانه تر و راحت تر حرف زدم ناراحت شده

ات رو ندارم. من  هیگر دنیخوام، طاقت د یمعذرت م ــ

 باعثشم؟

 :تکان داد نیبه طرف یرا به عالمت منف سرش

 .برم گهیمن د دیاگه اجازه بد– 

 .تعجب نگاهش کردم با

 حال؟ نیکجا؟ با ا –

 .انداخت نییرا پا سرش

 من حالم خوبه؟ –
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که جواب مثبت داده  نیاز ا یعنیشده بودم،  نگران

 ...ناراحته

 .برود بلندشدکه

 .دمیچادرش را گرفتم و کش ی گوشه

 ی. من خودم مدیسوالم رو جواب بد دوینیکنم بش یخواهش م –

با  یلیبه من انداخت و خ یرسونمتون. نگاه متعجب

  :و گفت دنشستیترد

 .دیبپرس–

 یزود نیبه ا د؟یکه جواب مثبت بهم داد نهیا یبرا هیگر–

 د؟یشد مونیپش

 .را پاک کرد شیها اشک

 دانشاهللای... اگه شرطم رو انجام بدستینه مربوط به شما ن –

 .شمینم مونیوقت پش چیکه ه

 دیشینم مونیکنم. پش یشرطتون رو با تمام وجود قبول م ــ

 .راحت التونیخ

  :دادم و آرام گفتم رونیباره ب کیرا به  ـنفسم

 ؟یخواستگار یبرا مییایب میتون یهفته م آخر–

 .دمیبا مادرم صحبت کنم، بهتون خبر م دیبا ــ

 .دیدفعه از انتظار دقم ند نیلطفا مثل ا ــ

 .چادرش که هنوز در مشتم بود سُرداد یرا به گوشه  نگاهش

 .رهیبگ میمادرم تصم دیاش رو با هیبق گهید–

 .تونم برم یم حاال

کردم وچشم  کینزد میمشت شده در دستم را به لبها چادر

 :و گفتم دمشیرا بستم وبوس میها

 .میر یبا هم م –

  :مخالفت کنه که گفتم خواست
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 .میزن یحرف م نیماش یدارم باهاتون، تو حرف–

کردم و با  یکوچک میباز کردم و تعظ شیرا برا نیماش در

 :دستم اشاره کردم وگفتم

 ...بانو دییبفرما –

 .انداخت و سوار شد نییشدو سرش را پا سرخ

 یرا نگاه م اشیگوش ایدارد، چون مدام  جانیکردم ه احساس

 .کرد یم یباز فشیبا بند ک ایکرد، 

 :را صاف کردم و گفتم میصدا

 د؟یچرا ناراحت شد هو؟یشد  یچ د،یبگ دیخواه یهنوز نم –

 :گفت دویکش یآه

 .ستین یزیچ –

 د؟یختیاونجور اشک ر ،یچیشما واسه ه یعنی ــ

نگم؟  شهیمن و خدا... م نیبود ب یزیچ هینه، راستش  ــ

 .تونم یاالن نم یبعدا بهتون گفتم، ول دیشا

بودرو،  تتونیکه واسه رضا یاشکتون، باعث شد ذوق دنید ــ

 .بره ادمی

نظر  شونیکه مادرم موافق باشه، نظر ا هیوقت یجواب قطع ــ

 .منه

 .کننیقبول م شونمیا –

 .روشنه دلم

درآوردو جواب  فشیرا از ک لیموبا اش،یزنگ گوش یصدا با

 .داد

 .بود. نگران شده بود مادرش

 میصحبت کن میرفته بود یعیسم یراحت گفت با آقا یلیخ یوقت

 .درامد میشاخ ها

را قطع کرد، گفتم: چقدر خوبه که با  یکه گوش نیاز ا بعد

 .دیراحت هست نقدریمادرتون ا
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 :زدو گفت یلبخند

 یراحت نبود. بعد آه ن،یزم یمادر رو نیبا بهتر شهیمگه م –

  :دوگفتیکش

 یمن و خواهرم گذاشت. برا یرو به پا شیجوون مادرم–

  .دوست بودوهست هیمثل  شهیماهم

 :کردم و گفتم نگاهش

 .دارم یپس خدارو شکر که مادر خانم، خوب –

 :رنگ به رنگ شدو گفت دوباره

 .بخواد یتا خدا چ –

 دلم شروع کردم با خدا حرف زدن و یتو

 ...خواستم تا کمکم کنه ازش

  :کوچه، گفت کینزد میدیرس یوقت

 .شم ادهیتا پ دینگه دار نجایهم لطفا–

نگاهش کردم ودردلم  قیپارک کردم و عم ییارا گوشه نیماش

را پارک کنم و دستش  نیآن روز که جلو خانه شان ماش یبرا

 .دعا کردم میو باهم به خانه برو رمیرا بگ

 :شدم وگفتم ادهیهم پ من

 .دیقلب منم باش نی. به فکرادیزودتر خبربد لطفا–

 :انداخت وگفت یبه اطرافش نگاه نگران

  .کنم یم یسع–

 میپنهان شودباچشم ها دمیکه از د یتا وقت بعدازرفتنش

 .بدرقه اش کردم

 یکردم، بارها حرف یبدرقه اش م میکه با چشم ها همانطور

 دیرا که قبال زده بود رابا خودم تکرار کردم. "با

 ".میصبورباش

 ."میامد، گفت "باش میلبها یرو یلبخند
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او هم به من عالقه دارد، چون از فعل جمع استفاده  یعنی پس

 .کرد

 .را باال آوردم و خدارو شکر کردم سرم

 .شده بود رمید یراست به محل کارم رفتم. حساب کی

کم موضوع را بهتر باشد من هم کم دیخودم فکرکردم شا شیپ 

 ...داشته باشد یبگذارم تا آمادگ انیبا مادرم در م

 ییبایز یمادر فقط رو شدیهر وقت حرف از ازدواج من م گرچه

 .داشت دیتاک اشندهیعروس آ التیو تحص

 فیتعر یحجاب دختر ای یکه از نجابت و پاک دمیوقت نشن چیه

 .کند

گفت  یاست، متمام زیهمه چ یدختر فالن دیخواست بگو یم یوقت 

آفتاب  یمدرکش را خارج از کشور گرفته و چهره اش هم پنجه 

 .است

که  از عروس  یخواست زودتر عکس العمل مادر را وقت یم دلم

 .نمیکنم بب یم فیتعر اشندهیآ

 شانیکه سازنده ها ییساختمان ها ستیل دمیشرکت که رس به

قرار  رشرکتیمد اریداشتند را در اخت لگردیبه م ازین

است تماس  یمن خواست تا اگر در خواستشان قطعدادم. از

 .بدهم حیتوض شانیقرار داد را برا طیو شرا رمیبگ

از صحبت کردن باآنها و موافق بودن چندتا ازسازنده  بعد

 .شرکت را هماهنگ کردم ریها، قرار جلسه با مد

سه تا از  ایاگه دو  یبود. حت یروز خوب میبرا امروز

 شرفتیپ میبرا یبستند، از جهت مال یسازنده ها قرار داد م

 .بود یخوب

 .ام است یبه زندگ لیهم از وجود پاقدم راح نیا مطمئنم

 .به خانه رفتم میاز تمام شدن کارها بعد

زنگ زدم گفت با چند تا از دوست  یخانه نبود. وقت مامان

 .هستند رونیب شیها

را با  لیراح ی هیخانه تا قض دیایخواست زودتر ب یم دلم

  :دمیپرس نیهم یبگذارم. برا انیاو در م
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 خونه؟ یایم یجان ک مامان–

برسم. غذا رو گاز  ریمن د دیپسرم تو شامت رو بخور، شا ــ

 .آمادس

 .میبا هم بخور دییایکنم تا شما ب ینه، صبر م ــ

  :دیمشخص بود پرس شیکه تعجب در صدا یجور

 شده؟ یزیچ–

 .خبر خوش بهتون بدم هیخوام  ینه، فقط م ــ

  :گفت شیذوق به بغل دست با

پسرم، من  ی...خوش خبر باش؟یمنو خونه برسون یتون یم–

 .خونه امیدارم م

را هم با  شیخودم فکر کردم نکند دوست ها شیلحظه پ کی

 :گفتم نیهم ی. برااوردیخودش ب

 .دنبالتون امیمن خودم م ییمامان شما بگو کجا– 

 .کنم یم امکیباشه پسرم آدرس رو پ ــ

را  امیخواست زودتر خوشحال یدلم م یگرسنه بودم ول یلیخ

 .میکنم و با هم غذا بخور میبا مامان تقس

از آدرس نشد.  یخبر یگذشت ول ییا قهیدق ستیب بایتقر

  :جواب دادو گفت یدوباره به مامان زنگ زدم. فور

 .مییایم میرسونه. دار یجون گفت من روم لوفریپسرم،ن–

  :فقط گفتم یبادلخور

 .خداحافظ باشه–

رفته  یدختر شهدادخانم ، دوست مامانم بود. از وقت لوفرین

مادر  نیا گریبود آن ور آب و دو کالس درس خوانده بود. د

گرفته  کیکرد که انگار مدال المپ یم فیازاو تعر یمن جور

 .است

کنم واقعا  یکنم، احساس م یم سهیمقا لیاو را با راح یوقت

 نیبه ا یگریبا فرهنگ د یگرید یایاز دن لوفریهم انگار ن
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به  یگرید یایاز دن لیهم برعکس، راح دیکشور آمده است. شا

را  میکه چشم ها نیا یکوچک من پا گذاشته فقط برا یایدن

 .نمیباز کنم و او را بب

کنم چرا تا به حال از  یروزها مدام با خودم فکر م نیا

 .کردم یکردم، تمام عمرم را چه م یاستفاده نم میچشم ها

شودچه  دهیکه ناگهان از پا کش یهمانند خار فنیآ یصدا

 .دیکش رونیدرناک مرا از افکارم ب

 میو شهداد خانم پشت در اخم ها لوفریمامان و ن دنید با

 .در هم رفت

 .در را باز کردم و به طرف اتاقم رفتم 

را دستم گرفتم. به چند  امیو گوش دمیتخت دراز کش یرو

  :که مادر با لبخندوارد شدو گفت دینکش قهیدق

 .گهیمهمونا د شیپ میبر ایب–

 نیب امیمن ب دیمامان. چندتا خانم هست کاریچ امیب –

 کارکنم؟یشماچ

  :تعجب گفت با

گفت دلش واست تنگ شده  ی. شهداد منشونیبب ایخب ب وا؟–

  .نتتیباال بب ادیمنم گفتم ب

 .خوابه، من حوصلشون رو ندارم دیبگ لطفا–

  :کردوگفت یاخم مادر

 .رنیخورن م یم ییچا هی. نیبش قهیچند دق ایب زشته،–

... هیچه کار نیدنبالت، آخه ا ومدمیمامان جان خودم م ــ

  :گفت دویحرفم را بر

 لوفرین یوقت یرسونمت. ول یگفت خودم م نیریاول ش اتفاقا–

دنبال مادرش امد. شهداد گفت خونتون سر راه ماست خودمون 

بدم. بعد دستم را گرفت  امینذاشت بهت پ گهی. دمتیرسون یم

 :وگفت
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 .کردم و دنبالش راه افتادم ینکن. پوف تیاذ میبر ایب –

چند لحظه ماتم برد.  دمیرا د لوفرین دیجد ی افهیق یوقت

 گرینفر د کیکه در چهره اش داده بودانگار  یراتییبا تغ

 .شده بود

لبخند جلو امدوسالم دادودستش را دراز کرد. در دلم  با

شروع کنم، دستم را دراز کردم و  ییجا کیاز  دیگفتم با

کوتاه لمس کردم و اخم  یلیرا آن هم خ شیفقط نوک انگشت ها

 .دمیبه جان خرغضب مادرم را  یو کم

چون لبخندش جمع  امد،یخوشش ن امیسرد نیکردم از ا احساس

 .شد

بلند نشد، من هم جلو نرفتم و  شیخدارو شکر از جا مادرش

 .کردم یاز همانجا احوالپرس

 یکه نم نیکرد به خاطر ا یاو هم تعجب کرد. مامان  فکر م 

 .کنم یرفتار م نطوریا م،یایب رونیخواستم از اتاق ب

از نشستنم نگذشته بود که شهداد خانم  ییا قهیچند دق هنوز

 :دیپرس

 بود؟ یخوب آقا آرش، خبر خوشتون چ –

کردم مامان به آنها گفته باشد.  یجا خوردم، فکر نم یکم

 :کردم دست به سرش کنم و گفتم یسع

 .نبود یمهم زیچ –

  :کردو گفت ییا خنده

 .هیپس خصوص آهان–

  :گفتم یزورک بالبخند

 ...ستیمعلوم ن یچیآخه هنوز ه نه،–

 نیا یلحظه از فکرم گذشت، اتفاقا گفتنش بهتر است، برا کی

 یخوشم نم لوفرین نیکه از دستشان راحت شوم. چون اصال از ا

کرد. و  یدکور خودش را عوض م زدیمدل م هیآمد. هر دفعه 

 .کرد آخرت خوشگل هاست یاحساس م
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 :به من کردو گفت ییبا چشم و ابرو اشاره ا مامانم

 .ستندین بهیجون که غر لوفریبگو مادر، شهداد و ن –

 :به مامان انداختم و گفتم یدلخور نگاه

 یدختر هیدانشگاه از  یراستش مامان جان خواستم بگم، تو –

 ...کردم یخوشم امده. امروز ازش خواستگار

 .مامانم یهمه وا رفتند، حت میحرفها دنیکردم با شن احساس

خودش را جمع  یباعث شد مامان کم  ییا هیسکوت چند ثان کی

  :دیو جور کند و بگو

 واقعا؟–

 .کردم ییا خنده

  ه؟یمنظورتون چ –

 :با تعجب گفت مامان

 شد؟ یچ هوی ،ینگفته بود یزیآخه اصال چ –

 ...وقته یلینبود. خ هوینه، مامان جان،  ــ

 م،یبگو شتریب لیخواستم در مورد راح یعمد م یرو از

جواب رد  یکرده بودم ول یبار ازش خواستگار کیقبال  راستش–

کردم. گفت خودش  یبار دوم خواستگار ی. امروز برادمیشن

 ...اش هم صحبت کنهبا خانواده دیموافقه با

را باور  میکردند. فکر کنم حرفها یبا تعجب نگاهم م همه

 .نکردند

  :دیبا تعجب پرس مامانم

 داد؟ یبار اول جواب منف چرا–

  :خونسرد گفتم یلیخ

 ...گهیخودش رو داشت د لیدال خب–
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نگرفت  ینگاهم کردو انگار حرفم را جد دیباشک و ترد مامان

 :و گفت

 .زمیبر ییبرم چا من–

  :گفتم 

 .زمیر یمن م ن،یبش شما–

 یلیافتاد. احساس کردم خ لوفریبلند شدن چشمم به ن موقع

 .دمغ شد

بود که شهداد خانم بلند  دهیبه آشپزخانه نرس میپا هنوز

 :شدو گفت

 .شده رمونی. دمیبر دیبا گهیآرش جان زحمت نکش ما د –

  :هاج و واج گفت مامان

 .دیینجایکجاشهداد جون؟ شام ا وا–

 دی...االن باگهیوقت د هی. حاال میکار دار یکل زمینه عز ــ

 .میزود برگرد

 .مامان نتوانست به نشستن مجابشان کند یاصرارها

 :از رفتنشان گفتم بعد

 .میزودتر شام بخور شهیمامان م –

 .کرد زیم دنیشروع به چ یعصبان مامان

با او مشورت نکرده ام  یمیکه قبل از هر تصم نیاز ا دیشا

. بعد از مدتها میرا خورد مانیناراحت است. در سکوت غذا

غذا  ریدل س کیداده بود،   لیکه راح یبه خاطر خبر خوب

 .خوردم

 .برعکس من مامان خوب غذا نخورد یول

  :دمیبکشمش پرس رونیب الیکه از فکرو خ نیا یبرا

کردن من خوشحال  یجان حاال اونا اگه از خواستگار مامان–

 د؟ینداره، شما چرا خوشحال نشد ینشدن تعجب
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 :حال جمع کردن ظرف ها گفت در

کردم. تازه داشتم  ی. من اصال فکرشم نمیخب بهمون شوک داد –

 .لوفرین یکردم واسه خواستگار یم ینیبراشون مقدمه چ

 ...هویتو  اونوقت

  :و باتعجب گفتم دمیرا بر حرفش

 ...مگه عهد د؟یکه به من بگ نیمامان؟ بدون ا یگیم یچ–

 :گفت دویبار مامانم حرفم روبر نیا

 طیکه بهشون نزدم. شرا یخواستم بگم، البته حرف یخب م –

 ...پول دار داره هم یخوبه مادر، هم بابا یلیخ لوفرین

 :تفاوت به حرفهاش گفتم یکردم وب ییا خنده

کار خودش رو کرده بود، چون بد  تونینیانگار مقدمه چ یول –

 .ختنیجور به هم ر

 :گفت دویکش یآه مامان

 ...تو خودسر یوقت گه،یآره د –

 :دمیمامان رابر حرف

 یچ ستیمعلوم ن یجیهنوز ه یوقت ده،یاز شما بع مامان–

 .بگم امیب

ساعت امد  میبعدازن ینزدوبه آشپزخانه رفت ول یحرف مامان

 :کنارم نشست وبالبخند گفت

 چقدر درس خونده؟ ه؟یاز دختره بگو، چه شکل خب–

 کارس؟یشد که ازش خوشت امد؟ باباش چ یچ اصال

 .گرد بهش نگاه کردم یچشم ها با

 دیگینم یزیکه دوساعت چ نیاچه خبره مامان جان؟ نه به  –

 ... که نینه به ا

 ...زود ار،یبگو بهانه ن ــ
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  :با مامان حرف زدم و در آخر گفتم لیدر مورد راح کمی

 .نده یفقط دعا کن مادرش جواب منف مامان

 :با اخم گفت مامان

 .اصل کار پدرشه –

  :دیپرس دیسکوتم را د یوقت

 پدر نداره؟ نکنه–

 .تکون دادم دییرا به عالمت تا سرم

  :گفت باتعجب

 واقعا؟ ؟یگیم یچ–

 ...مامان جان من خودمم ــ

 .ادامه بدم نذاشت

شما باشه. نه اون پدر داره  بانیپشت یپس ک گه،یهمون د –

 ...دختره از کدوم نیا ستینه تو... اصال معلوم ن

 .شدم یعصبان

مودبه.  اویبا ح یلیفرشتس، خ لیراح ه؟یچه حرف نیمامان ا –

 .دمیرو تو دانشگاه مثل اون ند یمن دختر

 .دی. زود قضاوت نکندیشیخودتون متوجه م دشینیبب دیکن صبر

 .دادم رونیرا ب نفسم

فقط  م،یرستوران نرفت ایشاپ  یکاف هی یمدت ما حت نیا تو–

تا باهاش آشنا  دی. لطفا صبر کنمیچند بار با هم حرف زد

 .به پدر زن پولدار ندارم یازی. بعدشم من ندیبش

کالسم که تمام شد خودم را به محوطه رساندم، هر چه  نیاول

کتابخانه رفته  دبهیچشم چرخاندم نبود. با خودم گفتم شا

 .باشد

که  سراغ  نیا یکردم برا یدل، دل م دم،یسوگند را د دوستش

 .شد کشینه، که سارا نزد ای رمیرو از او بگ لیراح
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رو از  لیسارا را صدا کردم و سراغ راح یخوشحال با

 .اوگرفتم

 :در هم رفت و گفت شیها اخم

 .لمیراح یدونم مگه من به پا یمن چه م –

 :تعجب گفتم با

 .خوب از اون دوستش بپرس ؟یشیچرا ناراحت م –

  :را برگرداندو گفت شیرو

 ؟یپرس یچرا نم خودت–

خوش اخالق  یلیدانستم چرا اخالقش عوض شده، قبال خ ینم 

  :بهش گفتم یجد یلیتربود. خ

 .ستیسختته نپرس، اصالمهم ن نقدریا اگه–

 .هم به طرف کتابخانه راه افتادم بعد

 .نکردم ییمن اعتنا یآمد ول یم شیقدم ها یصدا

 :را به من رساندو گفت خودش

 .پرسم یخب بابا م –

  :کردم و گفتم یاخم

 .بهت گفتم یکال فراموش کن چ ،یخوام بپرس ینم–

 .راهم را ادامه دادم دوباره

نبود، نگران  دمیکتابخانه که شدم به همه جا سرک کش وارد

 .امدهیشدم. پس ن

از او  یدرآوردم که تا زنگ بزنم وخبر بمیرا از ج امیگوش

صبور باشم و خودم را کنترل  دیمنصرف شدم. با یول رم،یبگ

 .کنم

فکر که فردا با هم  نیبا ا یسخت گذشت، ول یلیروز خ آن

 .آرام شدم یکم نمشیب یو م میکالس دار
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 چمیمامان دوباره سوال پ دم،یاز شرکت به خانه رس یوقت

 یم شیبرا لیاز راح شتری. هر چه من بدیپرس لیکردو از راح

 :که آخرش گفت شد،یگفتم او متعجب تر م

 یدختر نیهمچ ادیچقدر فرق کرده، اصال بهت نم قتیآرش سل –

تو باشه. دختره  لیباب م یگیکه در موردش م ییزایچ نیبا ا

 ده؟یقاپت رو دزد یچطور

  :و گفتم دمیرا گز لبم

که جواب  دینیب ی. االنم مدمیمامان، من قاپ اونو دزد نگو–

زنگم  هی یکنم حت ینداده. دو روزه از انتظار دارم دق م

 .نزده

 :چهره اش را در هم کرد و گفت مادر

 .همه راه رو...چقدرم ناز داره نیا رهیم یاوه، اوه، ک –

  :کردم و گفتم ییا خنده

خرم. فقط شما  یباشه م یمامان، نازشم هر چ رمیم خودم–

 .بشه یاوک د،یدعا کن

 :گرد شده نگاهم کرد و گفت یبا چشم ها مادر

 ...تو پسر یگیم یها...چ رهیعقل م ادیعشق که ب گنیراست م– 

  :ادامه داد د،یسکوتم را د یوقت

تو  یراتییتغ هی دی. بادیاگه قسمت شدوازدواج کرد حاال–

 .یپوشش بهش بد

  :تعجب گفتم با

بدم. اگه منظورتون چادرشه که  رییدکور خونس که تغ مگه–

خوشم  ای. چون تازه داره از دختر چادردیاصال حرفشم نزن

 .ادیم

 :با اخم نگاهم کردو گفت مامان

 ظاهر بشه؟ لیبا چادر چاق چور تو فام یعنی –

 .جلو مردم برقصه خوادیهم با چادر م یشب عروس البد
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رو  یچاره داره. خوب عروس یبابا مامان، هر کار یا ــ

 .میریگ یمختلط نم

  ؟یخب بعدش چ ــ

 ....مگه چادر چشهیچیبعدش ه ــ

 یچرا چادر دمیحرص بلند شد و رفت و من هم نفهم مادربا

 .هضم است رقابلیغ شیبرا نقدریا لیبودن راح

 

است، چشم  ییکه دنبال  گمشده ا یکالس، مثل کس دمیتارس

 .بود یخال اش،یدوختم به صندل

 .نشستم و زل زدم به در میسر جا رفتم

 .دانستم چه کار کنم یدلتنگش بودم، هم نگران. نم هم

 گری. ددهمیم امیحتما پ دیایخودم گفتم اگر امروزم ن با

 .طاقت ندارم

که قبال داخلش  ییگذاشتم و به عالمت ها زیم یام را رو جزوه

 .زده بود نگاه کردم

 ادداشتیرا برداشتم تا مطالب امروز را با دقت  خودکار

جزوه دادن بازهم  یبه بهانه  دیکنم و بعدا به او بدهم شا

 .با او حرف بزنم ییبتوانم چند کلمه ا

مدام  دیسع م،یمحوطه رفت دبهیاز تمام شدن کالس باسع بعد

بودکه در رفت و آمد  ییمن تمام حواسم به کسا زدویمحرف 

 .نبودند لیکدامشان راح چیه یبودند. ول

 دیآمدم سع رونیروز هم تمام شد. از دانشگاه که ب آن

 :کردو گفت میصدا

 ؟یرسون یم ییجا هیمنم تا  –

 .رسونمت یتا هر جا شد م گه،یشرکت د رمیمن دارم م ــ

 ابانیحرکت کرده بودم که سارا را که از کنار خ تازه

 .دمیرفت را د یم ادهیپ

  :گفت دیسع

 .برسونش ستگاهیساراست، سوارش کن تا ا عه–
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 :تفاوت گفتم یب

 .داره، خودش بره بهتره یچه معن –

 :متعجب نگاهم کردو گفت دیسع

 داشت؟ یچه معن ،یکرد یقبال که سوارش م –

 دیکردم. مگه آدم اشتباهش رو تا ابد با یقبال اشتباه م ــ

 .تکرار کنه

نزد. من  یگرد شده فقط نگاهم کردو حرف یبا چشم ها دیسع

 .تفاوت به راهم ادامه دادم یهم ب

 

 لیبه راح دی. بااوردمیطاقت ن گریشرکت د دمیرس یوقت

 .دادم یم امیپ کیحداقل 

 یعاشقانه نوشتم و گفتم که نگرانشم. ول یلیخ امیپ کی اول

 ی. برادیایخوشش ن دیبعد پاکش کردم وبا خودم گفتم شا

  :تر نوشتم یرسم یکم نیهم

خانم. نگرانتون شدم چرا دو روزه دانشگاه  لیراح سالم–

 افتاده؟ یاتفاق د؟ییاینم

 امیپ یبودم باصدا میساعت که مشغول کارها کیاز  بعد

 :بازش کردم.نوشته بود یمعطل یب امیگوش

داشتم.انشاهللا  ییبه تنها اجیفقط احت ست،ین یمهم زیسالم.چ –

و قربان صدقه  دمیرا بوس امیگوش ی. از خوشحالامیفردا م

خواسته تنها  ی. چرا منمشیب یفردا م یعنیاش رفتم، پس 

 .باشد

 .دیلطفا بخور دهیرنگتون پر ـ

  :را گرفت و گفت وهیم آب

 د؟یخوب خودتون–

 .خوبم د،یخوب باش شما–
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. دییایکم کوتاه ب هیاگه شماها  ل،یراح میقسمت هم ما

 .حداقل به خاطر خدا

 .میساز یرو ما خودمون م قسمت

  :دیبه من انداخت و پرس یگنگ نگاه

 خاطر خدا؟ به–

 .که دستش بود، دوخت ییا وهیگنگش را به پاکت آب م نگاه

را داخلش فرو بردم و به دستش دادم او  وهیپاکت آب م ین

که دستش بود را طرفم گرفت و تشکرکرد. احساس ضعف  یپاکت

 .ام را خوردم وهیآب م یداشتم، فور

زدم جواب نداد، بلند  شیهنوز در همان حالت بود.صدا لیراح

 :شدو گفت

به طرف  دمیکالس...چادرش را گرفتم وکش میزودتر بر دیبا –

 :و گفتم مکتین

 .نیلطفا بش –

 :نشست و گفت وفتدیکه چادر از سرش ن نیا یبرا

 .ها دهیاستاد راهمون نم –

 :گفتم نگران

سر کالس که بدتره، حداقل اونو بخور تا  یحال، بر نیبا ا –

 (وهیباال.)اشاره کردم به پاکت آب م ادیفشارت ب یکم

 :زدو دوباره بلند شدو گفت یمک به ن دوتا

 .میزودتر بر دیبا –

 ی. در سکوت شانه به شانه میشدم و با هم، هم قدم شد بلند

 .لذت بخش بود یهمراه نیا میو چقدر برا میرفت یهم راه م

 یبرا یول م،یخواست بگو یدلم نم میدیدانشگاه که رس کینزد

  :هست گفتم زیکه نشانش دهم که حواسم به همه چ نیا

 .بهتر باشه امیمن بعدا ب دیکنم شما جلوتر بر فکر–
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انداخت و با لبخند  یزیآم نیبه صورتم نگاه تحس برگشت

  :گفت

 .ممنونم–

 یحرف بد لیرفت با خودم فکر کردم کال راح لیراح یوقت

حرف  ی.  همه مینشو دهیفعال با هم د دیگو یکه م زندینم

انجام دادنش  دیگو یکه م ییرا قبول دارم فقط کارها شیها

 .من یسخت است. بخصوص برا

بدهم که صبر کند تا خودم  امیخواستم پ یاز کالس م بعد

لبخند به  کیباز ما  دیدر دلش بگو دمیترس یبرسانمش، ول

 .شد یخودمان م،یپسره زد نیا

را  لینبود که مادرم سراغ راح یگذشت، روز یروز چند

 .که هنوز خبر نداده میمن نگو ردوینگ

کم مادرم کرده بودم. احساس کردم کم فیتعر لیبس از راح از

 .هم عالقمند شده زودتر بااو آشنا شود

آمدو  وهیظرف م کیمادر با  م،یکه شام خورد نیاز ا بعد

  :کنارم نشست وگفت

 یخوا یم شه،یو روت نم یستیمادر اگه باهاش راحت ن گمیم–

  من برم خونشون اول بامادرش صحبت کنم؟

  :زدم و گفتم یلبخند

 ...دیکه شما از من مشتاق تر نیجان مثل ا مامان–

دختره تو  نیحرف ا یگم، از وقت یمن به خاطر خودت م ــ

 .یخودت خبر ندار ،یمونیخونس مثل مرغ پر کنده م

 :انداختم و گفتم نییرا پا سرم

 ...ترسم یحالم بده، م ست،ین یگفته مادرش راض یاز وقت –

  :گفت دویبا تعجب حرفم را بر مادرم

 ه؟یچ لشیآخه؟ اونوقت دل یچ یبرا ؟یچ–

 ...گهید دیگیکه شما هم م ییهمونا لشیدل ــ

 :آرام ادامه دادم بعد
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ما با هم فرق  دیدون یم یانگار شما مادرا بهتر از هر کس –

 .میدار

که  هیحکمت دمی. شایخواست یمثل خودمون رو م یکی کاش–

 ...مادرش نخواسته، خب توام کوتا

  :ادامه بدهد و گفتم نذاشتم

 .کنه یم ونمیفکرش د یمامان، حت نگو–

  :شدم که به اتاقم بروم، مامان گفت بلند

 .بخور بعد وهیم–

  :گفتم دلخور

 .رهینم نییاز گلوم پا گهید–

را دستم گرفتم. دلم گرفته  یو گوش دمیتختم دراز کش یرو

 .سمیبنو شیرابرا نیخواست ا یبود و دلم م

  :تا جواب بدهد. نوشت دیاسمش را صدا زدم، طول کش اول

 .بله–

  :نوشتم

 .دلم گرفته ایدن هی–

 :داد امیپ دویطول کش یا قهیدق چند

 حالتون خوب بشه؟ دیخواه یم –

  :جمع به کار ببرد. نوشتم ریداشت ضم یدانم چه اصرا ینم

 .آره خب ــ

 .دیبا خدا حرف بزن ــ

 :نوشتم

 ...یکرد یخواست تو آرومم م یدلم م یباشه، ول –

  .دیحرف از محاالت نزن ــ
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 .جواب نداد یفرستادم، ول ریشب بخ شیبرا

بودم آنقدر با خدا حرف زدم که  دهیکه دراز کش همانطور

 .خوابم برد

داده بودم به  هیگذاشته بودم و تک بمیج یرا تو میها دست

 .کردم یو به امدنش نگاه م وارید

چشم ازاو بردارم. با  توانستمیدلتنگش بودم که نم آنقدر

که شد، نگاهش سُر خوردو در  کیدوستش سرگرم صحبت بود. نزد

به لبخند کش امد. تعجب کردم،  شیافتاد، لبها میچشم ها

 .زنند یبرق م شیاحساس کردم چشم ها

زدم و با سر سالم کردم. او هم با بازوبسته کردن چشم  لب

مثبت  ی. پر از انرژشدیجواب داد. لبخندش جمع نم شیها

 .را بپرسم اشیخوشحال لیدل شدیشدم. کاش م

را بدانم.  لشیدادم ، تا دل امیپ یرا برداشتم و فور یگوش

 .مربوط به من است اشیخوشحال نیگفت ا یبه من م یحس

 یخبر یدادم، منتظر جواب ماندم، ول امیکه پ نیاز ا بعد

 یکه به طرف کالس م دمیسالن استاد را د ینشد. از انتها

  .آمد

 ینا محسوس یکالس شدم، نگاهمان به هم افتاد و اشاره  وارد

 .را چک کند اشیکردم، و به او فهماندم که گوش امیبه گوش

 .که استاد امد و شروع به صحبت کرد نیاز ا بعد

  :امد. باز کردم نوشته بود امشیپ یصدا

 .دییایب دیتون یم ییآشنا یگفت: برا مامان–

جا به من دادند. آنقدر خوشحال شدم که  کیرا  ایدن انگار

 ینگاه م امیگوش یبلند، همانطور که به صفحه  یبا صدا

  :کردم، گفتم

 واقعا؟–

 دهیدر کالس حکم فرما شدو همه نگاهشان به طرفم کش یسکوت

 شیبه استاد نگاه کردم و با نگاه سوال اریاخت یشد. ب

لبم  یکه رو یمواجه شدم. فقط توانستم با همان لبخند

 .میبودبگو
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لحظه با خودم  کیخوام استاد، دست خودم نبود.  یعذر م –

 .گفتم اگر استاد از کالس اخراجم هم کند ارزشش را دارد

 لینزدو صحبتش را ادامه داد.چشمم به راح یاستاد حرف یول

. انگار دیخند یم شیکردوچشمها یافتاد او هم  نگاهم م

را  شیکه هنوز باورم نشده و چشم ها دیفهم میازچشم ها

داد  جانیکارش آنقدر به من ه نیآرام بازو بسته کرد. با ا

 .نمینتوانستم بنش گریکه د

آزاد  یرفتم.. به هوا رونیاستاد اجازه گرفتم وازکالس ب از

خواست زودتر به مادر خبر بدهم.  یداشتم. دلم م اجیاحت

 امی. پدمیپرس یمروز و ساعتش را  لیاز راح دیاول با یول

 .دادم و او هم جواب داد که آخر هفته بعد از ظهر

 یصبر کنم با ذوق به مادرم زنگ زدم، صدا گرید نتوانستم

 .امد یخواب آلوش از پشت گوش

 ...الوو

 :گفتم جانیه با

خبرخوش برات  هی؟یهنوز خواب ر،یسالم مامان جان، صبح به خ –

 دارم،  

 .پره یکال خواب از سرت م یتا بشنو که

 شده؟ یچ ــ

 میبر میتون یبهم گفت که آخر هفته م لیاالن راح ــ

 ...خونشون، واسه

 داریشده حاال، من رو از خواب ب یاوووه، منم گفتم چ ــ

 یگفت یم یومدیشب م یذاشت یخب م ؟یرو بگ نیکه هم یکرد

 .گهید

زدو برجکم را منهدم کرد.  وشایاحساس کردم با کات قایدق

  :و گفتم اوردمیخودم ن یبه رو یول

 .زنگ زدم خوشحالتون کنم خب–

  :دوگفتیکش ییا ازهیخم

 .فرمودند تیمخدره رضا ایعل باالخره–
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 .شما بوده یمامان جان، همش به خاطر دعاها ــ

 :کردو گفت ییا خنده

خونه  میرفت یگرفت که آخر هفته م یمن م یاگه دعاها –

 .یخواستگار نایلوفراین

 :حرفش تعجب کردم و گفتم از

 ...که دی. نگدیبود ریگ یمامان شما که خودتونم پ –

تو روشن بشه،  فیخواستم زودتر تکل یبودم چون م ریگیپ ــ

 .کنم کاریمنم بدونم چ

 ...دادو گفتم، پس من زنگ بزنم برادرت و رونیرا ب نفسش

که،  ستین یبهتره، جلسه خواستگار انینه، فعال اونا ن 

  .میریخودمون دوتا م

  :کردو گفت یپوف

 .خوب، فعال خداحافظ یلیخ–

 .کنم یرا قطع کردو منتظر نماند وخداحافظ یسرعت گوش به

 .کردم چه شد یفکر م چه

 

کنار  یهایصندل یدانشگاه با دوستش  سوگند رو یمحوطه  در

دست دوستش  ییچا وانیل کیبوفه نشسته بودندو طبق معمول 

 یزیدانم چرا اکثرا چ یمقابلش نبود. نم یزیبودو اوهم چ

کرد که احساس کردم  یبا اوصحبت م یخورد. سوگند طور ینم

 .است یعصبان یزیاز چ

بود  زیم یکه رو یکتاب یبود و با گوشه  نییسرش پا لیراح

کردو  ینگاهش م اوردویسرش را باال م یرفت و گاه یور م

 .کرد یم دییحرفش را تا

 یچه م لیکنجکاو شدم که بدانم باآن تحکم به راح یلیخ

 .دیگو

 یصندل یآرام رفتم ورو یلیپشت سوگند بود. خ قایدق یزیم 

بود متوجه  نییچون سرش پا لیکه پشت سوگند بود نشستم. راح

 دشید یآورد سوگند جلو ینشستنم نشد. اگرم سرش را باال م
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را در آوردم  امیرا گرفته بودو منم پشتم به او بود. گوش

کردم،  زیرا ت میو خودم را مشغولش نشان دادم. گوشها

 :گفت یکه م دمیشن

 ادتیمن  ی...زندگگهیآدم د هی شهیتبش که بخوابه، م –

استفاده کن،  گرانید اتیاز تجرب لیرفته، تو رو خدا راح

مردا تا خرشون  نیرو تجربه کنه...ا یزیهر چ دیآدم که نبا

 .النایگودز شنیکه برن اونور پل، م یرو پله خوبن، همچ

  :گفت لیراح

 ...یکه داشت یتلخ یبه خاطر تجربه  یحق دار تو–

کنه، من با خدا معامله کردم.  یمن هدفم با تو فرق م یول

بد  یپر از مشکالت ول هیاستخاره هم گرفتم، گفتن راه سخت

 ...ومدین

  :کردو گفت یحرفش سوگند را عصبان انگار

 مگه عقلت یگیم نویپس تو که ا دختر–

مثل خودت ازدواج کن،  یکیخب برو با  ،یبهش بله گفت کمه،

 .اون مامانتو دق نده نقدرمیا گه،یبه آرامش برس د

 یآورده که با کس تیو روا ثیمامانت برات حد یگینم مگه

دونم از  یدار وخوش خلق باشه، چه م نیکه د دیازدواج کن

برات مهمه چرا  نقدریا زایچ نیحرفها؟ خب، تو که ا نیا

 ؟یکنیگوش نم

آرامتر از سوگند بود، سرم را عقبتر بردم تا  لیراح یصدا

 .دیگو یبشنوم چه م

و اخالق، خب آرش اخالق رو  نیگفتن د امبریاوال که پ ــ

 هی. فقط یگ یم ینجوریداره، مگه گبره که ا نمیداره، د

 یلیخ دمیشا گه،،،یخانوادشون کم رنگه د یخوب تو ییزایچ

 ... و هینا آگاه یکاراش از رو

جوش آوردو بلند شدو  گریسوگند د د،یرس نجایکه به ا حرفش

  :گفت

 ...مگه بچس که نا آگاهانه باشه ،یگیم یچ ل،یراح–

 .فرو کردم امیدر گوش شتریهم صاف نشستم وکله ام را ب من
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 یراه افتادو با حرص به طرف سالن رفت. از صدا سوگند

 یم شیهم بلند شدو همانجور که صدا لیراح دمیفهم اشیصندل

 .دیکرد به طرفش دو

 دیبه خاطر من چقدر با لیراح چارهیوجدان گرفتم، ب عذاب

هم که حالش بد بود، به خاطر  یحرف بشنود، البد آن چند روز

حرفها بوده است. آن روز که بغض داشت.  نیتحمل کردن هم

پسره به دردت  نیگفتند که ا یمدام م انشیاحتماال اطراف

 ...نگفته یزیحرف ها را تحمل کرده و چ نیخورد. چقدر ا ینم

 یآقا یحرف ها ادیبود،  ادیچقدر از سر من ز لیواقعاراح

 :گفت یافتادم که م یمعصوم

و قدرش رو  شیروبفهم یخانم رحمان یتون یاگر واقعا م –

 ،یدرکش کن یتون یاگه نم ار،یبرو دنبالش و بدستش ب یبدون

 ینسبت بهش دار یگ یکه خودت م یبهتره به خاطر همون عشق

  .یفراموشش کن

از وقت کالس  یبه خودم امدم کل یفکر کردم که وقت آنقدر

 .نشسته بودم نجایهمه وقت ا نیمن ا یعنیگذشته بود. 

شده  تیکم اهم میمشترک نبود برا لیکه با راح ییکالسها

 .گذراندم یم دیبا یبود. ول

 .رو بروم خشکم زد یصحنه  دنیبا د دمیسالن که رس به

زد، پسره  یکه مسئول کتابخانه بود حرف م یبا پسر لیراح

 یم یسه سانت قهیذاشتن و  یم شیبود که ر ییپایاز اون ت

آن  کینبود. احساس کردم   یشناختمش پسر بد ی. مدندیپوش

 ... حسادت، خشم ت،یبد به سراغم امد. حس عصبان یحس ها یهمه 

مهم  میرا تجربه نکرده بودم، اصال برا یحس نیحاال همچ تا

 گرید یبا پسرا میرفت یکه با هم رستوران م ینبود دختر

 .کند یشوخ ایحرف بزند 

 یچون حس کردم تفکرات آقا دیدانم چِم شده بود. شا ینم

که  نیهمسو است. با ا لیمسئول کتابخانه با راح یخباز

آمد حرف  یبودو به نظر م ستادهیبا فاصله از او ا لیراح

مزاحم را از  یفکرها نیتوانستم ا ینم یول زنندیم یجد یها

 .ذهنم دور کنم

 .هم نشد که حرفشان تمام شد قهیدق کی دیشا
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 ستادهیراه افتاد. من هم همانجا ا یبه طرف در خروج لیراح

  .هم به طرف کتابخانه رفت یبودم. خباز

 :به طرفم امدو گفت امافهیق دنیشد با د کینزد یوقت

 حالتون خوبه؟ –

 :گفتم ییکنترل شده ا یصدا با

 خونه؟ یریم –

  :کرد جواب داد یکه با ُبهت نگاهم م همانطور

 .بله–

انداختم و راه افتادم به طرف درب خروج و  نییرا پا سرم

  :گفتم

 .منتظرت هستم نیتو ماش ابونیرسونمت، سر خ یم خودم–

 .نگفت و فقط نگاهم کرد یزیچ

 :امد نشست و گفت قهیاز چند دق بعد

مترو من رو  ستگاهیا نیلطفا تا هم د،یشما کالس دار –

 .دیبرسون

 :اخم گفتم با

 .دیشما مهمتر هست –

  :دیسکوت پرس قهیاز چند دق بعد

 ناراحتتون کرده؟ یچ–

 :سکوت گفتم یبعد از کم یندادم، ول جواب

 پیک شهیام رو هم قهیذاشتم و  یم شیمن هم ر دیدوست داشت– 

 .کردم یم

  :گفت بااخم
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 یوقتها به جا نجوری. لطفا ادیوقت زود قضاوت نکن چیه–

 .دیو زخم زبون زدن، راحت حرف بزن تیعصبان

 هیمن قبال ازشون  ه،یخباز یمنظورتون حرف زدن با آقا اگه–

بودم  دهیکتابخونه نبودپرس یکتاب که تو هیسوال در مورد 

و داشتند  دندیمن رو د رونیاالن از نماز خونه که امدم ب

 یکنم و در موردش کم دایاون کتاب رو پ دیگفتند کجا با یم

 .حرف زدند

 ؟یچه جور کتاب ــ

 .کتاب مرجع هی ــ

 .میدانستم چه بگو ینم گریشرمنده شدم که د اونقدر

 .کردم یم یعذر خواه دیسکوت شد، با قهیچند دق دوباره

اخالقا نداشتم،  نیخوام، باور کن اصال از ا یمن معذرت م ــ

 ...دونم چرا ینم

  :زدو گفت یتلخ لبخند

 دایاخالقا پ نیاتفاقا خوشحال شدم که از ا د،یکن فراموش–

  .دیکرد

  :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 چرا؟–

 ...نداشته باشه که رتیکه غ یچون مرد ــ

  :کردم وادامه داد نگاهش

 .نه تعصب ها رت،یغ البته–

 :دادم و گفتم رونیرا با صدا ب نفسم

 .کدومشون بود نیخب االن ا –

 د؟یشیاگه رک بگم ناراحت نم ــ

 .دینه، راحت باش ــ

 .قضاوت کردن بود زود
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  :فقط گفتم م،ینداشتم بگو یزیچ

 .نکردم یبود تموم شد. در ضمن من قضاوت یدونم. هر چ ینم–

 :حاضر جواب گفت یلیخ ــ

 ستیازدواجم ن یجز مالک ها پ،یک ی قهیو  شیدر ضمن، منم ر –

 ادهیبا اصرار پ م،یدیمترو رس ستگاهیا کیو نبوده. نزد

 :شدو گفت

آخر که سوگند  ی. لحظه ستین یاستراق سمع هم کار خوب ضمنا

 .دمتونیبلندشد، د

 لیراح یرفتن به خانه  یبرا دویروز موعودفرا رس باالخره

 .میآماده شد

کت و شلوار بپوشم که مادر گفت بهتره روز  خواستم

 راهنیپ کیشلوار کتان با  کی نیهم یبپوشم، برا یخواستگار

 .دمیو کت تک پوش

 :مادرگفت

. یکن شیرسم نقدریخواد ا ینم م،یو شلوار بپوش بر شرتیت –

 .نهیب یاون که هر روز تو رو داره م

در  دیبا دند،یمامان جان، خانواده اش که من رو ند ــ

 .مهمه یلینگاه اول خوب جلوه کنم...برخورد اول خ

 :دوباره گفتم دم،یسکوت مادرم را د یوقت

اونجا با مامان عروست گرم  یجور هیخواد  یمامان، دلم م– 

زنگ بزنه بگه،  ومدهین رونیکه هنوز از در ب ،یریبگ

 .یخواستگار دییایب

  :زدو گفت یلبخند مادرم

 ...یدسته گل نیدلشون بخواد، پسر به ا میلیخ–

  :کردم و گفتم ییا خنده

 ...یبگن، دختر به اون جواهر یاونا چ پس–

 :در صورتم براق شدو گفت مادرم
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...مردم ایهواخواهش درب نقدریبعد ا یریبزار بله رو بگ –

 ...شانس دارن واال

زنانه اش شعله ور بشود و مادر شوهر  یمادرم حس ها دمیترس

 .دیبزندکه نبا یو آنجاحرف اوردیدرب یگر

  :را پنهان کردم و گفتم یتمام عوامل آتش سوز پس

 .مثل شماست یهستم، به خاطر داشتن مادر یمن پسر خوب اگه–

 

 ادهیدانم چرا مادرم هم پ ینگه داشتم، نم یگل فروش یجلو

 .شد

سبد گل بزرگ انتحاب کردم. مادر کوچکش را برداشت و  کی

  :گفت

 یاونقدر بزرگ بخر، اشاره کرد به سبد تو یخواستگار واسه–

 .خوبه نیهم ییدستش و گفت: واسه آشنا

بخرم،  شیرا برا نیخواستم بهتر یداشتم که م جانیه آنقدر

 یکردم مخالفت یمهم بود، پس سع میحرف مادر هم برا یول

 .وقت ناراحت نشود کینکنم، که 

بزنم، به  دیدانستم زنگ چندم را با ینم میدیرس یوقت

بالفاصله در را زد و از پشت  دم،یزنگ زدم و پرس اشیگوش

  :گفت فنیآ

 .دییبفرما–

 لیدر به استقبالمون امد. پس راح یمادرش جلو م،یشد وارد

  .مادرش بود ههیشب

 یبود، کال چهره اش فرق داشت ول ستادهیهم جلو در ا خواهرش

 .بود نیدل نش

کرد،  یبود. اول با مادرم احوالپرس ستادهیعقب تر ا لیراح

دادم وسالم کردم.  لشیمن شد. سبد گل را تحو کیبعد نزد

  :جواب دادو گفت

 .قشنگه، ممنونم چقدر–
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 یصورت یبود. روسر باتریز یلیخ یلباس خانه و چادر رنگ با

با  بیعج یاسیکه سرش کرده بود با  بلوز  یاسی یبا گل ها

متوجه  ردیخواست سبد گل را بگ یم یهم تناسب داشتند. وقت

 .بلوزش شدم

مادرم خم  ،ییا قهیو سکوت چند دق ییاز تعارفات ابتدا بعد

 :شدو در گوشم گفت

 .چرا همشون چادر چاق چور کردند نایوا مادر ا –

 یکانترآشپزخانه گذاشت و خودش امد رو یسبد گل رارو لیراح

 .مادرم نشست یمبل روبه رو

  :گوشش گفتم کیشدم و نزد خم

 .که من نامحرمما نیا مثل–

 کیمژگان  م،یرفته بود یبرادرم خواستگار یبرا یوقت ادمهی

 یهم رو مهیشال نصفه ن کیبود.  دهیبا ساپورت پوش کیتون

افتاد. بعد از عقدشان هم که  یم انیخط درم کیسرش بود که 

 .کال انگار به من هم محرم شد

 .نگفت یزیبا تعجب نگاهم کردو چ مادر

 :دیآورد .مادر پرس ییچا مانیبلند شدو رفت برا لیراح

 ؟یدیام انجام م گهیدخترم به جز درس خوندن کار د –

  .نه فعال ــ

اطالعات گرفتن و سوال  لیمادرم شروع کرد از مادر راح بعد

 فیاز مژگان تعر ی...بعدهم کم شانیزندگ یکردن درباره 

هم در مورد  یاست وکل لشیکرد که چقدر عروسش باب م

 :من اغراق کرد... آخرش هم گفت یاخالق اتیخصوص

به من  ینگاه لی. مادر راحدیبپرس دیدار یاگر شمام سوال –

 :زدو گفت یانداخت و لبخند

 ییجلسه آشنا نیاصرار به ا یلیگفت شما خ یم لیراح –

باز به خاطر  یگفتم ول لی. من نظرم رو قبال به راحدیداشت

شماو مادرتون قائل بودم، گفتم همو  یکه برا یاحترام

و االنم از حاج خانم  لیاز راح شی. کم و بمینیبب
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به مادرم انداخت و ادامه  ی. بعد نگاهدمیدرموردتون شن

  :داد

نظرم خود حاج خانم هم متوجه شدن که ما دوتا خانواده  به–

 .. بعد نگاهش را به من دوختمیبا هم فرق دار

خوام سنگ  یمن نه م د،یشما هم مثل پسر خودم هست دینیبب–

. شما هم ماشاال پسر ارمیپاتون نه بهانه م یبندازم جلو

مادرتون حفظتون کنه، اما  ی. خدا برادیهست ییبرازنده ا

...درسته؟ گهیبه هم بخوره د ییزایچ هی دیوسط با نیپسرم ا

با  دوبو نییانداختم، سرش پا لیبه راح ینگاه یچشم ریز

 یکرد. مادرم با تعجب به حرف ها یم یچادرش باز یگوشه 

کرد. انگار توقع داشت آنها از ذوق  یگوش م لیمادر راح

حاال انگار بد جور ضد حال خورده  یما پرواز کنند ول دنید

 .ودب

  :روبه مادرم کردو گفت د،یسکوت من را د یوقت

  حاج خانم؟ درسته–

خودش را جمع و جور  یکه اصال انتظارش را نداشت، کم مادرم

 :زدو گفت یکردولبخند زورک

 یلیهستن، به نظر من که خ بایماشاال دختر شمام خانم و ز– 

 .انیبه هم م

  :دادوگفت رونینفسش رو ب لیمادر راح ــ

 ...ستین زایچ نیا منظورم–

مهمه، بخصوص  یلیخ یهستش که در هر ازدواج تیکفو منظورم

 .در اعتقاد تیکفو

  :من و مادر چرخاند و ادامه داد نینگاهش را ب بعد

 دیبا یول گمیرک م نقدریکه ا دیخانم، من رو ببخش حاج–

قائلم،  یادیشما احترام ز یحرف ها گفته بشه، من برا نیا

شما  دیحرف ها رو بزنم شا نیگفتم امروز در حضور شما ا

. من متوجه شدم دیآقا آرش رو قانع کن دیبهتر از من بتون

 بتعج یکم دیدیو پوشش ما رو د دیکه وارد شد ییلحظه ا
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موضوعه، االن اصال بحث  نیهم قایموضوع اختالف هم، دق د،یکرد

 ...که نهیع اغلط، موضو ایدرسته  یکه کار ک ستین نیا

 .دیحرفش را بر مادرم

منتها شما سخت  م،یستین یاعتقاد یب یما هم آدم ها زمیعز –

 .. خب هر کس اعتقاد خودش رو دارهدیهست رتریگ

 .تعجب کردم یمن چون عروس بزرگم کال پوشش متفاوت داره کم 

 ... وگرنه

اعتقاد خودش رو داره، در مورد  یهر کس دیگ یم یآخه وقت –

 ...کنه یزن و شوهر که صدق نم

 کنه؟ یچرا صدق نم ــ

...ما تو یمثال همون جشن عروس دینیبگم؟ بب یچطور ــ

 یو فوقش مولود هیحالت مهمون م،یندار یقیموس امونیعروس

 د؟یموضوع رو قبول کن نیا دیتون یشما م ایآ م،یدار یخون

شما  یبرا دیکه شا گهیدرشت د زویاز مسائل ر یلیخ ای

 ...تحملش سخت باشه

به من انداخت و  یکردوبعد نگاه یبا تعجب سکوت مادرم

 :زمزمه وار گفت

 .گهیخب جواب بده د– 

 یزیوقت از امام زمان چ چیآن لحظه ه دتایگفتم، شا یم چه

دانم چه شد که ناخوداگاه در دلم  ینخواسته بودم.  نم

 .دم تا کمکم کندکردم و التماسش کر شیصدا

  :دلم گفتم در

مادر زن  نیکار ماروراه بنداز، دل ا نیمن نوکرتم، ا آقا–

در مورد  گهیم لیراح یهر چ دمیمن رو نرم کن، من قول م

 .گوش کنم یمسائل اعتقاد

 یشکستم و نگاه میسکوت به وجود امده را با صاف کردن صدا 

 :انداختم و گفتم لیبه مادر راح

 من جواب بدم؟ دید یاگه اجازه م –

 :زدوگفت یلبخند لیراح مادر
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 .کنم یم خواهش–

مسائل مهم بود، البته مهم  نیمن ا یقبال برا دیشا راستش

 ومدهین شیقبال اصال بهش فکر نکرده بودم چون پ دیکه نه، شا

 لینداره.من به خود راح یتیاالن اصال برام اهم یبود. ول

 یمسائل اعتقاد نیخانم هم گفتم، اگه قسمت شد من تو ا

 لیراحکه با  یمدت نیهم ینخواهم داشت، من تو یمخالفت

که بخوام  دمیرفتارشون ند یتو یزیچ چیخانم آشنا شدم، ه

هم  یلیباهاشون داشته باشم. به نظرمن چادر خ یمخالفت

 .باشه یمرد افتخاره که همسرش چادر هی یخوبه و برا

جزء  زهایچ نیبزرگ شدم که ا ییخانواده ا یکه من تو درسته

 ...وجود داشته، نه که کال نباشه یشون نبوده ول تهایاولو

 :کردم و ادامه دادم یمکث

 لیبه راح یام...نگاه ندهیآ یزندگ یخواد تو یدلم م –

  :کرد و ادامه دادم یانداختم که مبهوت  نگاهم م

باشه، بعد هر چه  میزندگ تیمسائل اولو نیخواد، ا یم دلم–

 یو نگاهم را به چشم ها ختمیر میالتماس داشتم در چشم ها

 :دوختم و ادامه دادم لیمادر راح

 یاون حرف ها در صورت یشما درسته، ول یحرف ها یهمه  –

 یکه شما ازش حرف م یاعتقادات نیدرسته که من مخالف ا

تفاوت رو  نیباشم. من کامال موافق حرفهاتون هستم و ا دیزن

 .ادینم شیپ یمتوجه هستم. به نظرم مشکل

 .حکم فرما شد، دوباره خودم سکوت را شکستم ینیسنگ سکوت

 یرادینظر من ا دازیکه شما گفت یاون سَبک جشن عروس –

خواهم داشت و  یادیز یدونم مخالفت ها ینداره، گرچه م

 .یبه اون جور عروس انیاز اقوام ما اصال ن یلیخ دیشا

مهم باشم حتما به  یکس یاگر من برا ست،یبرام مهم ن یول

 .ادیو م زارهینظرم احترام م

انداختم، چشم هاش  لیبه راح یدادم به مبل و نگاه هیتک

 .داشت یاندازه گردو شده بود و چشم ازم بر نم
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 یعرق جمع شده بود که از کنار گوشم م میشانیپ یرو آنقدر

 .نییپا دیچک

ترسم به مادرم نگاه نکردم، چون احساس کردم از حرف  از

 .توانستم حس کنم یخشم نگاهش را م امد،یخوشش ن میها

را با لبخند مقابلم  یبلند شدو جعبه دستمال کاغذ لیراح

 .شد یشعر در ذهنم تداع نیلبخندش ا دنیگرفت، با د

 

 که دلم لک زده لبخندش را یتو همان"

 "همانندش را افتیکه هرگز نتوان  او

 

  :به مادرم انداخت و گفت ینگاه لیراح مادر

 د؟یپسرتون هست یخانم شما موافق حرف ها حاج–

 :را جمع کردوگفت شیلبها مادر

با هم به تفاهم  دیخودشونه، خودشون با یبگم، زندگ یواالچ –

 .برسن

پسرتون مهمه، بعد  ینظر شما هم به اندازه  یدرسته، ول ــ

  :زدو گفت یلبخند

 .عروس هاشون دارن یتو خوشبخت  یشوهر ها نقش مهم مادر–

  :زدو گفت یلبخند تلخ مادر

آرش  یوقت یول اد،یکم تنش به وجود ب هیاولش ممکنه  خب–

 .عادت کنند دیکم کم با گرانمینداره، خب، د یمشکل گهیم

  :گفت لیراح مامان

شما به  یوقت د،یخانواده اس، من منظورم خود شما هست مهم–

 د،یکن تیو ازش حما دیعنوان مادر شوهر موافق عروستون باش

 .قابل تحمله لیراح یبرا گرانید یحرف ها
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اگر شما  ل،یمادر راح دیشیشما م رهیوصلت سر بگ نیا اگر

 دیکه مثل پسرتون پشت دخترم باش دیدیقول رو به من م نیا

 .ازدواج نیبدم به ا تیتونم رضا یمن م د،یکن تشیو حما

ام خوشم امد، مادر مانده بود چه  ندهیمادر زن آ یرکیز از

 .دیبگو

به من انداخت. من هم با نگاهم التماسش کردم.  ینگاه

  :زدو گفت یلبخند زورک

 شتریب ره،ینم شیپ یاز دست منم کار ییوقتها هی واال–

 یامروزم م ره،یگ یمارو پسر بزرگم م یزندگ ماتیتصم

 .آرش نذاشت ی.ولادیخواستم بگم ب

به  یو کار ومدیاز دستم برم یچشم، اگه واقعا کار اما

 .من بود، حتما اریاخت

 یم یمن کمک تیخوام. اگه حما یبچه هام رو م یخوشبخت من

 .ندارم یکنه، من که حرف

  :مبل و گفت یداد به پشت هیتک لیراح مادر

آدم  یاز بزرگ تر خانواده برا یکالم تیحما هی یحت یگاه–

 یخانواده شوهر، اگرمادر شوهر هوا یبخصوص تو ه،یدل گرم

 .عروس رو داشته باشه، تو اون خونه تشنج کمتره

  :به من انداخت و گفت یبعد نگاه نه،یهر حال شرط من ا به

 یاجازه م دیبودند، خب با رندهیگ میبرادرتون تصم اکه–

 یو صحبت م میشد یهم آشنا م شونیتا با ا ومدندیم دیداد

 .میکرد

 یبرا نیواسه هم زنه،یحرف م یبا دلخور یکردم کم احساس

  :جبران حرف مادرم گفتم

که  یکه در مورد مسائل خونه و مسائل نهیمامان ا منظور–

. وگرنه رندیگ یم میتصم زایچ نیو ا شهیبه مامان مربوط م

. بعد نگاه پر رمیگ یم میمن خودم تصم یدر مورد زندگ

 .دادمازعجزم را به مادر 

  :را در هم گره زدو گفت شیها مادردست
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. بعد لبخند دیشیدرسته، حاال با پسر بزرگمم آشنا م بله،–

  :زدوادامه داد یمحو

 .شرطتون موندم نیا رونیح من

سند باغ و  ایباالست  ی هیدختر، مهر یشرط خانواده  معموال

 .مادر شوهره تیاونوقت شرط شما حما ،یزیچ ییالیو

به لبخند  شیشرطه... و بعدش لبها نینظر من که آسونتر به

 .کش امد

  :زدو گفت یهم لبخند لیراح مامان

 یکه م ینسبت به همسرش هست. پس زوج یمهر هر مرد ه،یمهر–

 .کنند نییخودشون مهر روتع دیکنند با یخوان باهم زندگ

شرط من  دیگیرسونه که م یدل پاک شمارو م یمهربون نیا

 .آسونه

من رو  شیحرفها ه،یمدار استیزن س لینظرم امد مادر راح به

تا  ردیبرد...آرام به مادرم گفتم که اجازه بگ یبه فکر م

 .حرف بزنم لیدوباره با راح

  :گفت یلب ریهم ز مادر

 ؟یچه صحبت گهید دینیب یکه هر روز هم رو م شما–

 .مامان جان دمیم حیالزمه، شما بگو، من بعدا براتون توض –

 ...یچقدر درد سردار یعنیبه من انداخت که  ینگاه مادر

دوخت و لبخند  لینگاهش را از من گرفت و به مادر راح بعد

  :زدوگفت

 .بکنند یصحبت هیبچه ها با هم  دیاجازه بد اگه–

  :زدوگفت یلبخند لیراح مادر

  :و گفت لیکنم. بعد رو کرد به راح یم خواهش–

 .دیاتاق صحبت کن یتو دیکن بر ییآقا آرش رو راهنما دخترم–

  :گفت یشگیهم با همون وقار هم لیراح
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 .چشم–

  :گفت یلب ریز دیمن که رس کیبعدبلند شدو راه افتاد. نزد 

 .دییبفرما–

برداشتم تا عرق  یدستمال کاغذ کیشدم  یکه بلند م همانجور

 نیرا پاک کنم. ناغافل چشمم خورد به مادر، همچ میشانیپ

 .شده بود که دهنش باز بود لیمحو راح

 ،یشیزدم و در دلم گفتم، مادر جان مطمئنم عاشقش م یلبخند

 .صبر کن عروست بشه

تابلو  دنیوارد اتاق دونفره خودش و خواهرش شدم از د یوقت

از آنها  یکیبود تعجب کردم، بخصوص  واریکه به د ییشعرها

 .داشت یقشنگ یلیکه قاب خ

 .مرا به خودم آورد لیحرا یتابلوها بودم که صدا محو

 .دینیبنش دییبفرما لطفا–

  :از تختها نشستم و گفتم یکی ی لبه

 د؟یهم شعر دوست دار شما–

 .یلیبله خ ــ

  :اشاره به تابلوها گفتم با

 خودتونه؟ خط–

 .نه ــ

 نوشته؟ یپس ک ــ

 .آشنا هی ــ

 .جز جز اتاقش چرخاندم یرا از تابلوها برداشتم و رو نگاهم

با  یاتاق دختره. آنقدرکه همه چ نجایمعلوم بود ا کامال

 .و مرتب بود قهیسل

 کیکه به او داده بودم را هم  ییا هیخواست هد یم دلم

 .نبود یول دم،ید یدر اتاقش م ییجا
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خودم احساس کردم، نگاهم را سر دادم در چشم  یرا رو نگاهش

 .دیشدو نگاهش را دزد ریغافلگ یحساب ش،یها

خواست نگاهش کنم. همانجور که نگاهش به  یمن دلم م یول

  :بود گفت نییپا

 د؟یبگ دیخواست یم یچ–

 .کردم سکوت

شد سرش را باال آوردو با تعجب  یطوالن یسکوتم کم یوقت

 :نگاهم کردو گفت

 د؟یخوب –

  :کردم گفتم یکه با لبخند نگاهش م همانجور

 .خوبم شهیشما هم شیپ–

 :فکر کردم و گفتم یکرد، کم ینگاهم م یبارسوال نیا

 شده؟ یزیچ –

  :دادو گفت رونیب قیرا عم نفسش

. فکر دیبگ دیخواه یم یچ نمینشده فقط منتظرم بب یزیچ–

 .میامد نجایا یرفته واسه چ ادتونیکنم 

  :کردم و گفتم ییا خنده

  راست آهان،–

 .رهیم ادمی یهمه چ نمیب یدونم چرا شما رو م ینم د،یگ یم

 .نزد یانداخت و حرف نییرا پا سرش

  :هم آرام گفتم من

 .بپرسم. جوابش هم برام مهمه یسوال هیخواستم ازتون  یم–

  :گفت آرام

 .دیبپرس–
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بود  ینظرتون عوض شد. آخه جوابتون منف یچ یشما برا ــ

 .قبال

دلتون  ایمن نظرتون عوض شده،  یبه خاطر اصرارها یعنی

 ...یو حوصله  دیکم آورد ایبرام سوخته، 

  :دوگفتیرو بر حرفم

برداره که دلم  یشوخ یعمر زندگ هیمگه  ه،یچه حرف نیا–

 .بسوزه

 میمن که نه مثل شما بچه مذهب د؟یموافقت کرد یچ یبرا پس–

 نیی... بعد نگاهم را پاکمینه به اندازه شما به خدا نزد

  .انداختم

مسائل نتونم  نیکنم نکنه به خاطر هم یفکر م یگاه

 ...خوشبختتون کنم و

 :ادامه بدم و گفت نذاشت

 .گهید نهیهم لشیاز دال یکیخب  –

 .دیندار تیکه من نیهم

 ؟یچ یعنیاونوقت  ــ

 یلیخ نهیزم نیدر ا د،یندار یکه خود خواه نیا یعنی ــ

 یم کیخودتون رو کوچ یلی. در برابر خدا خدیفرو تن هست

.  دیزاریبراش کالس نم یبه قول ای د،یندار یغرور د،یکن

 نیخدا...به نظرم ا شیپ یول ادهیآدم ها غرورتون ز نیب

 .دیپاک بودن، که شما دار یاصل هست برا نیمهم تر

کنه بنده  یعمر فکر م هیکه  یاز کس دیشا شهیباعث م نیهم

 .دیبخواه دی. فقط بادیمخلص خداست جلو بزن

: خود ندیفرما یکه م می)ع(دار یهم از حضرت عل یثیحد

 نیبا ا یگم، وقت یکه رک م دیدشمن عقل است. ببخش یپسند

 یم کیخدا کوچ شیخودتون رو پ نقدریا د،یکه دار یهمه غرور

 یشما هم نم یمن گرد پا یعنی د،یخوب یلیشما خ یعنی د،یکن

 ادیرو زهایچ یلیاز شما خ دیمنم، که با نیا یعنیرسم. 

 .رمیبگ

 :متعجب شدم و فقط تونستم بگم زدیکه م ییحرف ها از
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چرا همون بار اول  هینجوری. خب اگه افتونیاز تعر ممنون–

 .بود یجوابتون منف

مدت بهتر  نیکه تو ا نهیا شمیکیداره،  لیخب چند تا دل ــ

 .شناختمتون

  :بهش زدم و گفتم یکج لبخند

 ...گهید دیبگ التونمیدل یکیچند تا از اون  خب–

  :انداخت و گفت نییرا پا سرش

 .نیتونم بگم، شخص ینم–

 :دیکردم که پرس یفکر م شیکردم و به حرف ها سکوت

 د؟یاز حرفم ناراحت شد –

  :محبت نگاهش کردم و گفتم با

 .دیگ یتونم بهم م ایشخص لیمطمئنم بعدا دل یول نه،–

 :زدو گفت یلبخند

 .باشه یچ ریتا تقد –

بود،  واریکه به د یتابلو شعر یشدم و رفتم روبه رو بلند

 ...مگو چیه رقمری. نوشته بود:  من غالم قمرم غستادمیا

بود  یرا شکار کردم. آنقدر ناگهان شیطرفش وچشم ها دمیچرخ

نگاهمان را از هم باز  یچند لحظه نتوانستم گره  یکه برا

 .بود یواقعا دوست داشتن لیکنم، قلبم ضربان گرفت، راح

تفاوت نشان بدهم تا معذب نباشد.  یکردم خودم را ب یسع

 :گفتم نیهم یبرا

شعر رو دوست دارم. باسر  نیا یلی...من خهیشعر قشنگ  –

  :کردو من ادامه دادم دییتا

 .بشنوه ییا گهیخواد حرف د یآدم به جز عشق نم یواقعاگاه–

 میکردم موضوع را عوض کنم، سر جا ینگفت، سع یزیچ نباریا

  :نشستم و گفتم
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 ه؟یچ هینظرتون در مورد مهر یراست–

  :لباسم دوخت و گفت ی قهیگرفت وبه  شیرا از دستها نگاهش

 .حرف زدن هیزوده در مورد مهر حاال–

 :با اصرار گفتم ــ

خوام نظرتون رو بدونم... آخه مادرتون گفتن ما  یم –

 ایتو ذهنتون هست،  یزی. حتما چمیکن نشییتع دیخودمون با

 درسته؟ گه،یکه گفتن د اننیمادرتون تو جر

 .ستیمعلوم ن یزیآخه هنوز که چ یبله، ول ــ

  .. انشاهللا که حله. من دلم روشنهدینفوس بد نزن ــ

 :زدوگفت یمحو لبخند

 ه؟ینظرخودتون چ –

  :باال انداختم و گفتم ییا شانه

کنم. راستش  یو من در توانم باشه قبول م دیشما بگ یچ هر–

پام رو دارم که مال خودمه با پس  ریز نیماش نیمن فقط هم

 .که تو بانکه یانداز

 هیواجاره  میخرج عروس یاندازم رو که گذاشتم برا پس

 .به اسمتون کنم هیمهر یتونم برا یرو م نیخونه. ماش

کنم  یکه کارم یهم تو شرکت کیکوچ یلیخ هیسرما هی البته

 ...دارم که

 :تعجب نگاهم کردو نذاشت ادامه بدم و گفت با

 د؟یکه گفت هینیهم تونییدار یواقعا همه – 

 یلیکرده من خ یاحساس کردم فکر م د،یلحظه رنگم پر کی

   .ذوقش خورده است یپولدار هستم و حاال تو

که تو شرکت دارم سودش خوبه، اگه  ییا هیسرما ی. ولبله–

شرکت بزنم و وضعم  هیتونم  یم گهیبدم تا سال د ششیافزا

 .شهیبهتر م
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که تو  یزندگ نیتونم در حدهم یمن م د،ینگران نباش شما

کنم. مظلومانه نگاهم  ایرو براتون مه دیخونه مادرتون دار

 :کردو گفت

 .خوب بودن شما یبرا گهید لیدل هی نمیا –

 :تعجب گفتم با

 ؟یچ –

 .صداقت ــ

 :گفتم یآروم به

حداقل متوجه  ینجوری. ادیفهم یخب االنم نگم بعدا که م –

 .دیازم توقع داشته باش دیبا یکه در چه حد دیشیم

 :کردو گفت دییبا سر حرفم رو تا ــ

 ای یکه موقع خواستگار ییهستن آدم ها یحرفتون درسته. ول –

زنند که فقط اون موقع کارشون راه  یحرف م یجور ییآشنا

 .ستندیبه فکر بعدش ن گهید فتهیب

کنن که اختالف  یکارو م نیا ییدرسته، به نظر من کسا ــ

با  خوانیبا خانواده دختر دارن و م یفاحش یلیخ یطبقات

دارن، تا  ییباال ینشون بدن که سطح مال یدروغ و ظاهر ساز

نظر دختر روجلب کنند. که البته کارشون اشتباهه. بعد 

 :زدم و گفتم یلبخند

سوالم  ریاز ز دیتون یحرفها و رد گم کردن نم نیبا ا –

 .دیفرار کن

 :پشت سرم دادو گفت واریرو به د نگاهش

 یکنم م یحاال که دارم فکر م یخواستم االن بگم ول ینم –

االن بگم بهتره، که شما هم در موردش فکر  نمیب

 .دیقبول کن دیتون یم دینیدوببیکن

 .بگم خوامی. شروط ضمن عقد رو مستین هیمنظورم مهر البته

 قتیمامانمه. در حق یبگم حرفها خوامیکه م یینایا البته

 .که حق طالق بامن باشه نی. اول اشونهیا یشرط ها
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 یاتفاق افتاد. هر چ ینکرده طالق ییکه اگه خدا نیا دوم

. به طور دیبه دست آورد میکه ازدواج کرد یمدت یاموال تو

وسط بود حضانتش  ییبشه. و اگه بچه ا میتقس نمونیب یمساو

 .با من باشه

 میامد که نتونست شیپ نمونیب یکه: اگه اختالف نیا سوم

 میبگ یبه کس م،یبه خانواده هامون نگ م،یخودمون حلش کن

 .میکه هر دومون قبولش داشته باش

شد، دهانم  یلحظه ته دلم خال کیکردم  یتعجب نگاهش م با

 ییحرفها  نیاصال توقع همچ م،یخشک شد. مانده بودم چه بگو

 یادیبودم زن ز دهیبودند. شن زیت شیرا نداشتم. حرف ها

لمسش  کیتا حاال از نزد یعاقل داشتن به ضرر مردها ست. ول

 .زند یم احرفها ر نیهم محض امتحان من ا دینکرده بودم. شا

 .دلم بگذارم یحق طالق را کجا نیا حاال

طالق  دیگو یچشمت ابروست م یباال میکه فردا تا بگو ینجوریا

 ...خواهم که یم

 .تلخش نجات داد یمرا از غرق شدن در حرفها شیصدا

قرار  دیقبول کن دیتون یاگه م دیفکراتون رو بکن –

 ...اگه نه که میذار یم یخواستگار

 :را از ُبهت خارج کردم وگفتم نگاهم

 د؟یبکن ینظر دیتجد هی شهیمورد اول رو نم –

  :کردم وگفت یبود چه فکر دهیفهم انگار

 .حالل هست نیطالق در اسالم منفورتر د،ینباش نگران–

 هی. طالق مال وقتستیباشه دنبال طالق ن یکه اهل زندگ یکس

 .وجود نداره یراه چیه گهیکه د

تونه مشکالتش  یخوب فکر کنه م یبه انسان عقل داده وقت خدا

که طرف مقابل  نی. مگر ارهیکمک بگ یاز کس ایرو حل کنه 

 .نخواد

که اسالم موافق  نیو در دلم از ا دمیکش یحرفش نفس راحت از

 :خدارو شکرکردم وگفتم ستیطالق ن
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دارم  یمن همون مورد اول بود، وگرنه من هر چ ینگران –

 .متعلق به شماست بانو

 :زده گفت خجالت

شرط و شروط نبودم  نیالبته من خودم شخصا اولش موافق ا –

مجبور  گهیکرد، د یمامانم امدن شما رو قبول نم یوقت یول

 .رو قبول کنم طشیشدم شرا

 یبرا یحق داشته باشند، باالخره هر مادر شونمیا دیشا ــ

 .بچش نگرانه ی ندهیآ

هستند  شیدور اند یلیو نگرش مادرتون برام جالبه. خ افکار

 .رندیگ یرو ساده م زیکنه همه چ یحال که آدم فکر م نیدر ع

  :زدو گفت یلبخند

خدا  مینیطوره. حاال تا بب نیچون واقعا هم نش،یشناخت زود–

 .میبر دیندار ییا گهیخواد. اگه حرف د یم یچ

 ...همش شروط ضمن عقده که دیکه گفت یینایا

 ؟یچ هیمهر پس

 .رو بعدا بهتون بگم هیمهر دیاجازه بد ــ

 :گفتم طنتیش با

کنم  یم الیهمش فکرو خ بره،یکه من شب خوابم نم ینجوریا –

 .دیبگ دیخواه یم یکه االن چ

نباشه بدبخت بشم.  زایچ نیبال مگس و ا لویک هیوقت  هی

 درسته؟ ستین زایچ نیدونم احتماال سکه و ا یچون م

 .ستینه ن ــ

 د؟یاالن بگ شهینم ــ

که سخت باشه. اصال نگران  ستین یزیاصال چ دیباور کن ــ

 .ستیمشخص ن یزی. فعال که چدینباش

در دلم راه  ینگاه کردم و نگاهش طوفان شیچشم ها در

  :انداختم و گفتم نییانداخت. بالجبار سرم را پا
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 .ازتون بپرسم که جوابش برام مهمه یسوال هیخواستم  یم–

جوابم  حیدونم که صر یشما، م یمدل حرف زدنا نیبا ا یول

سکوتش را  یپرسم. وقت ی. بهتره بمونه بعدا مدید یرو نم

  :بلند شدم و گفتم دمید

 م؟یبر–

 :گفت یلب ریشدو ز بلند

  .میبر –

با  یحساب دمیمامان فهم یسالن که شدم از خنده ها وارد

 .ام گرم گرفته ندهیمادر زن آ

مادرم  یبرا یزیچ لیخواهر راح دمیشدم د کینزد یوقت یول

 .خندند یکند و با هم م یم فیتعر

هم قطع  دینشستم، حرفشان را تمام کردند. شا میسر جا یوقت

  :گفت لیکردند، خواهر راح

 .ارمیبراتون از اون دم نوشا م االن–

 :بلند شدن مادر با خنده گفت موقع

هم  لیخنده زدند. انگار راح ری. بعد هرسه زاریخرما هم ب –

 .دیبود چون او هم خند انیدر جر

تو  یآرش جان رفت: دیافکارم غرق بودم که مامان پرس در

 ؟یتو فکر نقدریشد که ا یاتاق چ

 .خوبم یچیه ــ

 :گوشم گفت ریز بعد

 .یبمون نجایشبم ا یخوا ینکنه م گه،ید میپاشو بر –

 :حرفش خنده ام گرفت و گفتم از

 ...تا بعد میحاال زوده واسه شب موندن، فعال بر –

  :دمیاز مادر پرس میآمدیراه که م در
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 د؟یدیخند یم دیگفت یم یچ لیخواهر راح با–

  :زدو گفت یلبخند مادر

 .کرد یم فیبرام خاطره تعر ه،یدختر خون گرم یلیخ–

 د؟یشد اقیساعت اونقدر با هم ع مین نیتو ا یعنی ــ

چادر چاق  نایگفتم االن ا ن،یآره بابا، خانواده خوب ــ

تو اون خواهرش  شیپ ی. ولزنندیاصال با آدم حرف نم نیچور

شروع کرد به حرف زدن. مادرشم زن  یمعذب بود. تو که رفت

 .هییا دهیفهم

 .را گفتم لیراح یمامان شرط و شروط ها یآره. بعد برا ــ

 .امدیخوشش ن ادیهم مثل من هنگ کرده بودو ز مادر

 ؟یرو گذاشت یمامان قرار خواستگار یراست ــ

 ؟یکرد که نزدم. تو شرطش رو قبول ینه، حرف ــ

 .تکون دادن سرم جواب مثبت دادم با

 .ارنیدرم یکنم دارن زرنگ باز یدونم چرا احساس م ینم ــ

 :کردم و گفتم یاخم

 .ستین یدختر نیهمچ لیراح –

 ازدواجه؟ نیبه نظرت داداشت موافقه ا ــ

 .انهیتو جر ــ

  :گفت باتعجب

 ؟یبهش گفت یک–

 .شمال دیهمون موقع که رفت ــ

 گفت؟ یخب، چ ــ

 ه،ییا دهیدختر بشم. معلومه دختر فهم نیا الیخ ی: بگفت–

 خوره یبه دردت نم یول

 *لیراح*
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 دهیبلند شد. سع فنیزنگ آ یبعد از رفتنشان، صدا بالفاصله

بود که بعد از رفتن مهمانها  ستادهیانگار پشت در منتظر ا

 .دیایب

 :وارد شد با خنده گفت یوقت

 خب چه خبر؟ –

  :باال انداختم وگفتم ییشانه ا 

که قرار بود زده بشه، گفته شد.اگه بخوان  ییحرف ها همون–

 .گهید زنندیزنگ م

 :را گرفت و آرام گفت دستم

 د؟یکه نداد شونیفرار –

 :و گفتم دمیکش رونیرا آرام از دستش ب دستم

 شیبشورم )اشاره به پ نارویآشپز خونه، هم ا میبر ایب –

 .کنم فیو فنجون ها کردم( هم برات تعر هایدست

چشمش به سبد گل  شد،یاز کنار کانتر آشپزخانه رد م یوقت

  :افتاد و گفت

 .ام هستا قهیسل خوش–

 .حرفش را گرفت یدنباله  د،یلبخندم را که د 

 .ثابت کرده نویبا انتخاب تو قبال ا البته–

  :همون موقع وارد آشپزخانه شدوگفت اسرا

...کاش شایتیداشت. از اون ت یچه مادر باحال ده،یسع یوا–

چهارده  یزده بود. مثل دخترا یپیچه ت یدید یم یبود

که شما  هی. اون قضمیدیچقدر باهم خند یساله... اگه بدون

 فیخواستگار...اونو براش تعر یجلو دیخرما گذاشته بود

 .دیخند یخوشش امد. کل یلیکردم، خ

  :از حدقه  درآمده گفت یبا چشم ها دهیسع

  ل؟یراح گهیم واقعا–
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 :صورت اسرا براق شدم و گفتم تو

 .کنه ینه بابا، اغراق م –

  :اسرا کردو گفت یبازو یحواله  یمشت دهیسع

اسرا دستش را گذاشت  ؟یذاشتیم هیاز من ما دحتمایبا حاال–

 :وباخنده گفت شیبازو یرو

 .بردم تازه بعدشم خودم براشون دم نوش و خرما– 

اسرا نازک کرد و  یبرا یو پشت چشم ستادیکنارم ا دهیسع

  :دیفنجون ها و پرس دنیشروع کرد به آب کش

 د؟یحرف هات رو شن ینکرد وقت تعجب–

را از دستش گرفتم و گفتم: حداقل برو مانتوت رو  فنجان

 .تعجب کرد یلیبعد...چرا خ اریدرب

  :مانتواش گفت یحال باز کردن دکمه ها در

 ه؟ینظرت در مورد مامانش چ خب–

  :تفاوت گفتم یب

کامال  ینظر داد. ول شهیجلسه که نم هی... با گهید مامان–

تونست  یما جا خورده، تعجبش رو نم دنیمعلوم بود از د

 .داشت ییاگهینشون نده. انگار انتظار د

 دنیکه با د ستین گهید یاحساس کردم مثل مادر شوهرا کال

... رنیکنندو قربون صدقشون م یشون، ذوق م ندهیعروس آ

و اهل قربون  هیجور نیاخالقش هم دیدونه، شا یالبته خدا م

 .ستیصدقه و ذوق ن

 زد،یکرد چشم هاش برق م یم فیاز عروس بزرگش تعر یوقت یول

خواسته  یمعلومه که رابطشون با هم خوبه و اونجور که م

 .امده رشیعروس گ

مادر شوهر، البته مهم  نیکم سخت شد با ا هیپس کارت  عه،–

 یانداخت رو دویاش را هم  از سرش کش یآرشه. بعد روسر

 :اش گفت یدستش و با اشاره به مانتو و روسر
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 .ها رو بزارم تو اتاق نیا رمیم –

را قبول کنم، به نظرم مادر شوهر  دهیتوانستم نظر سع ینم

  .عروس دارد یدر زندگ ینقش مهم

مامان را  میمام شد. درحال خشک کردن دست هاکارم ت یوقت

را  یزیشام چ یکه هنوز در فکر است و همانطور برا دمید

 .دهدیتفت م

  :و گفتم ستادمیا کنارش

 د؟یخواه یجان کمک نم مامان–

 :حس گفت یرا آرام باال آوردو ب سرش

 .نه –

 د؟یکن یفکر م یبه چ ــ

  :نگاهم کردو گفت دوباره

 .که خدا برام قرارداده یامتحان به–

  .دونستم منظورش وصلت با خانواده آرشه یم خوب

 :گفتم یالیخ یبا ب ــ

 .اگه بشه قسمته، اگرم نشه قسمت نبوده –

مسائلش رو کرده.  هیبق یقسمت بشه خدا خودشم فکرا اگر

 یم تی...چرا خودتون رو اذگهیاگرم قسمت نشه که نشده د

 د؟یکن

  :زدو گفت یلبخند

 ؟یدیم لیخودم رو به خودم تحو یحرف ها گهید حاال–

 :لبخندش خوشحال شدم و گفتم از

 هستم؟ یشاگرد خوب –

 :کردو گفت دییسر تا دوبایکش یآه
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خوب  یسخته، گاه ادیعمل م یپا یحرف ها وقت یواقعا بعض –

 .موندن سخت تر از خوب بودنه

 :دادم و گفتم هیتک نتیبه کاب 

 ییرو هی یزندگ ییوقت ها هیمامان، به نظرم  دیدون یم –

 شهیم یدرست رفتار کن یکه اونجا اگه بتون دهیبهت نشون م

 .خوب موندن

 ادیسرجاشه که خوب بودن کار ز یکه همه چ یطیتو شرا وگرنه

 .ستین یشاق

 خودته؟ طیمنظورت شرا ــ

ندارم. مثال اون عالمه که  یبد طینه، من که هنوز شرا ــ

 نیگفت، با هم یم راهیزنش بداخالق بودو مدام بهش بدو ب

ها باعث رشد شوهرش شده... عالمه با تحمل کردن  یناسازگار

 ...بشه دیکه با یو خوب رفتار کردن شده عالم

وقت به اون مقام  چینداشت ه یهمسر بد عنق نیاگر همچ دیشا

 .دیرس ینم

تا به  کندیهمانجور که چند تا کدو سبز را پوست م مامان

 :غذا اضافه کند سرش را تکان داد و گفت

 .به خدا توکل–

که با هم  یروز از امدن آرش و مادرش گذشته بود. روز سه

امد سر کالس و زود رفت. چند بارهم در  ری. دمیکالس داشت

 رشیمس ایبودو  نییپا اسرشیاو  یول دمش،یو سالن د محوطه

 میبرا شیکرد که با من رودر رو نشود. کارها یرا عوض م

 .بود بیعج

 .دیرس یبه نظر م ناراحت

را  یزنند و قرار خواستگار یزود زنگ م یلیکردم خ یم فکر

همان برادرش که مادرش  دیگذارند. با خودم فکر کردم شا یم

با اوست، مخالفت کرده و آرش نتوانسته  میگفت تصم یم

گذاشتم را  شیکه برا یشرط و شروط یوقت دهمیقانعش کند. شا

و  دندو قبول نکر امدهیبه مادر و برادرش گفته خوششان ن

 .دیایآرش را هم وادار کردند کوتاه ب
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 یکنم اگر باز هم حرف یخودم گفتم تا آخر هفته صبر م با

 .رومینزد خودم به سراغش م

 نیمشغول کنم تا کمتر به ا شتریگرفتم خودم را ب میتصم

 .را به دست خدا بسپارم زیموضوع فکر کنم و همه چ

روم.  یآنها م یسوگند گفتم بعد از دانشگاه به خانه  به

 .میرا انجام بده یاطیکار خ یتا ادامه 

داده  تیکه به حرفش گوش نداده بودم و رضا نیاز ا سوگند

 .ازدواج با آرش، از دستم ناراحت بود یبودم برا

 یدادم، کم حیتوض شیشرط و شروط را برا ی هیقض یوقت یول

 :کوتاه امدو گفت

 .کن نییهم براش تع نیسنگ ی هیمهر –

 :نزدم و گفتم یحرف یکه اصال موافق حرفش نبودم ول نیبا ا 

 .ستین یهنوز که رفتن و خبر –

 یرنگ و بو ابانهایکوچه و خ میرفت یکه م یریمس در

 ریپر بود از تصاو واریانتخابات گرفته بودند. در ود

نامزد مورد  ری. هر گروه تصاویجمهور استیر یداهایکاند

 انیسر و گردن شهر کرده بود، درم زانیخودش را آو دییتا

خورد،  یپررنگ تر به چشم م یجمهور فعل سیآنها پوستر رئ

که گفته بود  یرونق جادیا ینبود برا یسال کاف چهار دیشا

دوباره  شرفتیو آرامش و پ تیخواست با شعار امن یو حاال م

 .کند دیرا تمد شیدهایوعده وع

به  ییکرد اشاره ا یهمانطور که به پوسترها نگاه م سوگند

 .کرد یجمهور فعل سیرئ jپوستر

 شه؟ینظرت دوباره انتخاب م به–

 .داره مردم، کدوم دغدغه شون  مهم تر باشه یبستگ–

فقط  یکیاز جامعه دغدغه ها فرق داره،  یتو هر قشر خب–

 .یخودش آزاد الیبه خ یدغدغه  یکینون داره،  یدغدغه 

داره با  یبه اصطالح آزاد یهم که دغدغه  یاون یگاه–

 .شهیم لیانتخاب بد، دغدغه اش به "نان" تبد
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 یصدا دنیبود. با شن یاطیغروب سرمان با سوگند گرم خ تا

بپرسد  خواستیبود. م دهیتماس را وصل کردم. سع ام،یگوش

 :سوگند هستم، گفت شیگفتم پ ی. وقتانهیاز آرش شده  یخبر

 .دنبالت امیکن م صبر–

عکس  دنینشستم با د نیماش یصندل یکنارش که رو 

 :دمیپرس  شهیش یموردنظرش رونامزد

 ؟یکن یم غیتبل

خسته شدم، گفته شغل  یکاریکنم؟ از ب کاریچ گهید آره–

هم واسه  یفرج هیبا انتخاب دوباره اش  دیشا کنه،یم جادیا

چندره غاز بهم  هی غاتیمن شد. االنم واسه تبل یکاریب نیا

 .دادند

 :و گفتم دمیکش یآه

  .یفکر کن شتریب کاش–

 :کردو گفت یپوف دهیسع

حساب کنه.  یدونه رو حرف ک یدوره زمونه نم نیتو ا آدم–

 .غلط یک گهیدرست م یک ستیاصال معلوم ن

خودش رو واسه  نیآرش خان، همچ نیاصال هم میدور بر یجا چرا

اگه خودش رو واست  گهیمن گفتم د زدیم شیتو به آب و آت

رفتن رو شاخشه.  مارستانیت گهینکشه، حتما بهت نرسه د

رفت پشت سرشم نگاه  یکه دوتا شرط براش گذاشت نیهم ؟یدید

 .نکرد

 .نگاهش کردم باتعجب

به موضوع صحبت ما داشت؟ بعدشم فعال  یموضوع چه ربط نیا–

 .زوده واسه قضاوت کردن

شرط  یازوقت یواسه چ نمیخب تو بگو بب ه؟یقضاوت چ ــ

تو دانشگاهم که  ی. حتستیازشون ن یخبر گهید یگذاشت

تو کارشون بوده  یکلک هی. پس شک نکن رهیگ ینم لتیتحو

 نینه، خانواده دختره زرنگ تر از ا دن،ی... بعد دگهید

 .حرفها هستند
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 :خنده ام گرفت و گفتم شیدانم چرا از حرف ها ینم

. خوبه حاال خودت اول از همه یبامزه شد یلیخ دهیسع یوا –

 .من جواب بله روبدم یاصرار داشت

 یعقل کار م هیچندتا عقل بهتر از  گنیم یوقت گه،ید همون

 .گهیوقت ها خوبه د نجوری. مشورت واسه انهیکنه واسه ا

نه حرف من شد نه حرف خاله  میفکر کرد مینشست یهمگ یوقت

 ...نه حرف تو

 .شدن الیخ یکس نشد اونام کال ب چیحرف ه –

  :خودش هم خنده اش گرفت وگفت دهیسع

 ...گهیهممون شد د ینظر ها نیما ب یزیچ هیخب،  نه–

چسبانده بود  نیماش یشهیکه به ش یبه پوستر ییا اشاره

 .کردم

 ؟یبا چند نفر در موردش مشورت کرد تو–

 .قبولش داشتم یلیهه بود خ شهیکه نه... اون هنر پ مشورت–

 خب؟–

 گهیم یبه اون معروف ی شهیهنرپ یکرده، وقت تیحما ازش–

قبولش  یلیخب منم چون خ گه،یکارش درسته د دیبد یبهش را

 .دمیرو که گفته انجام م یدارم کار

 هیاونم  شه،یم یهه وح شهیانگار به هنرپ ،یگیم یجور هی–

. گرانهیچشم د یکه جلو هیآدمه مثل من و تو. فقط شغلش طور

. اونوقت از پشت لنز گهیدرست م یک دونمینم یگیخودت م

که چشم  یکرد دایپ شهیهنرپ نیاونقدر شناخت از ا  نیدورب

 ؟یکنیبسته حرفش رو قبول م

 :گفت یآروم به

 نیاکثر استاداشون ا گفت،یاز دوستهام هم م یکی آخه–

گفت، قول داده واسه خانما  یکردند. م دییرو تا دایکاند

 .کنه جادیشغل ا
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افسوس خوردم. واقعا آزموده را  دهیسع یدلم به سادگ در

 .آزمودن خطاست

خط در  هینشد. کالس هارا هم  یخبر یهفته  گذشت، ول کی

 .کردم عجله دارد که زود برود یو احساس م آمدیم انیم

 :گفتم، گفت میهایبا مادر صحبت کردم و از نگران یوقت

 .یکارهاش رو بپرس لیو دل یباهاش صحبت کن یتونیم –

با غرور صحبت کن و  یعجز صحبت نکن یوقت از رو هی یول

خوب  ادیکن که نگران شدم احساس کردم حالتون ز دیتاک

 .اشاره نکن  یخواستگار ی. اصال هم به مسئله ستین

 :گفت یداشت، م یگرینظر د دهیسع البته

 یو اصال ولش کن و ب ریاز اون بگ شتریتوام خودت رو ب –

 یاست، وقت ادمی. کردمیچه م امیبا نگران یبشو. ول الشیخ

توانست  یکه م یقی.او به هر طرامدمیمن دو روز دانشگاه ن

 یکه آنقدرحرف از دلتنگ یکس شدیاز من خبر گرفت، باورم نم

 یاتفاق احد پر تحمل شده باشد. حتم نیزد االن در ا یم

 .افتاده است

 .تنگ شده بود یلیخ شیهم برادلم  یطرف از

شد. گرچه از دستش  یجگرم کباب م دمشید یم نیغمگ یوقت

که حتما از طرف  دادمیم یخودم را دلدار یناراحت بودم ول

 .اش تحت فشاراستخانواده

بود.  اشیدرحال صحبت کردن با گوش دمشیدر محوطه د یوقت

 .داد یم حیرا توض یزیدر هم بودو انگار چ شیاخم ها

 .میحرف بزن شدینم نجایا

  :را برداشتم و نوشتم امیگوش

  .میحرف بزن یشگیهم یجا دییایبعد از کالس ب شهی. مسالم–

 .نمیکردم تا عکس العملش را بب یدور نگاهش م از

شد. بعد از خواندنش،  اممیاش تمام شد متوجه پمکالمه یوقت

جدول کنار  یداخل موهاش ُبرد و نشست رو یدستش را عصب

 .اشیباغچه و چشم دوخت به گوش
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 .کرد ینگران ترم م شیکارها

 .امد امشیکه پ دینکش قهیکند. به دق یم پیتا یزیچ دمید

خواهش کنم  شهی. حالتون خوبه؟ واقعا شرمنده ام، مسالم

 بعد؟ یبرا دیبزار

تا دندان  ال،یفکرو خ یاسترس گرفتم، کل امشیخواندن پ با

افتاده، چون  یمسلح به ذهنم هجوم آوردند. پس واقعا اتفاق

چه  یعنی. میخواست که با هم حرف بزن یاز خدا م شهیآرش هم

 شده است؟

حرف  دیرا با بلند شدنم خلع سالح کردم. با الیخ فکرو

 گری. دشودیربوط مبه من م اشی. مطمئن بودم ناراحتمیزدیم

 .صبر کنم توانستمیمهم نبود. نم میکالس برا

 یبرا میو پاها زدیطرفش راه افتادم، قلبم تند تند م به

 .شده بودند نیحرکت کردن سنگ

 .نشسته بود. انگار او هم توان بلند شدن نداشت همانجا

 یداده بود به دست چپش که به صورت قائم رو هیرا تک سرش

پر پشت سرش  یداخل موها شیقرار داشت و انگشتها شیزانو

 .محو شده بودند

 یم نییراباالو پا یدست راستش بودو انگار مطلب اشیگوش

 .خواند یکردو م

به خاطر  ینشد ول میپا یاسپرت بودندو متوجه صدا میکفشها

درازم جلوتر از خودم نمود  ی هیبودن هوا، سا  یآفتاب

 .کرد دایپ

  .ستیمتعلق به ک هیسا ندیرا باال آورد تا بب سرش

 نییجا خورد و بلند شدو سالم کردو سرش را پا دنمید با

 .انداخت

 :جواب سالمش را دادم و گفتم آرام

 .خوام باهاتون حرف بزنم یم –

 :دست اشاره کردبه طرف سالن دانشگاه و گفت با

 ...االن که کالس –
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  :گفتم یو جد دمیرا بر حرفش

تونم تا بعد از کالس صبر  ینگرانتون هستم که نم اونقدر–

 .کنم

سر کالس  مبری حاال–جابجا کردو گفت:  شیرا در دستها فشیک

 .میزن یبعدا حرف م

پا کج کرد به طرف سالن که برود. با دو انگشتم  بعدهم

که با دستش تماس نداشته  یرا گرفتم طور فشیک ی رهیدستگ

 .باشم

روزها  ی هیترسم بعد از کالس مثل بق یلطفا االن. چون م –

 .دیبر دیزود بزار

 :گفت نیبه دستم انداخت و غمگ ینگاه

وقت براتون بد  هی. امیمن م دی. شما جلوتر برامیباشه م –

. از حرفش قلبم تکان نندیبچه ها مارو با هم بب شهیم

کردم به خودم  یتمام شده باشد. سع زیخورد، نکند همه چ

 .مسلط باشم

زدو  ینگاهش کردم. لبخند قیرا رها کردم و عم فشیک ی دسته

 :گفت

 .زنمیحرفم نم ری. من زامیم دیمطمئن باش –

  :لبخندش جان گرفتم و گفتم از

 .گهید لیدل هی نمیا–

از چهره متعجبش برداشتم وبه طرف بوستان پشت دانشگاه  چشم

 .راه افتادم

کردم آدم اگر  یبا خودم فکر م دیایکه ب دیطول کش یکم

کند، پس  دایرا پ گرانیخوب د یتواند خصلت ها یبخواهد م

 گرانیبد د یهاخصلت  دیشا ینطوری. استیهم سخت ن ادیز

 .شودتر کم رنگ مانیبرا

آهنگ بود به خودم  نیمن قشنگ تر یخش دارش که برا یبا صدا 

 .امدم
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جواب ندم و  شدیکردم تلفنم زنگ خورد نم ریکه د دیببخش– 

 بعد

 .با فاصله کنارم نشست  

کرد. مدام نگاهش  یمثل قبل نگاهم نم گریبود د نییسرش پا 

 .دیدزد یرا م

 :نگاهش کردم که باالخره سرش را باال آوردو گفت آنقدر

 یم حیزودتر براتون توض دیشرمنده ام با یلیمن از شما خ –

 .دیدادم که نگران نش

فردا اوضاع درست بشه و  دیگفتم شا یهر روز با خودم م یول

فردا  نینشدو ا یبزنم. ول یمشکالت حرف نینباشه از ا یازین

 ...دیهفته طول کش هی بایفردا کردنا تقر

 :نگران تر شدم و گفتم شیحرف ها از

 شده؟ یچ دیزودتر بگ شهیم –

مامانم به  میراستش اون روز که از خونه شما امد ــ

و باهاشون صحبت  انیبرادرم و خانمش زنگ زد که ب ارش،یک

 .کنه

  .بود انیتو جر بایتقر برادرم

که با همسرش امد. مامان براشون همه  نیبازم بعد از ا یول

 .کرد فیرو موبه مو تعر زیچ

زدواز مامان  یپوزخند ارشیتموم شد، ک شیکه حرف ها نیهم

 د؟یگفت یشما چ د،یپرس

 :جواب داد مامان

 .قبول کرد آرش–

گفت که کار  ارشیدهنشون از تعجب باز موندو ک هردوتاشون

 .کردم ییاحمقانه ا

 :انداخت وادامه داد نییآرش سرش را پا بعد
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من تحمل کردم  یول زدیم دیزد که نبا ییحرف ها هی بعدشم–

که احترام برادر بزرگترم رو  نینزدم به خاطر ا یو حرف

 .نگه داشتم

تونم جلو شما بگم،  ید که من االن نمز ییمژگان حرف ها جلو

 نیبه من تموم شد، شروع کرد به شما توه نشیتوه یوقت

 گهیکردن. اولش چند بار بهش تذکر دادم که بس کنه و د

تهمت  یگفتم دار یم یاون ول کن نبود هر چ یادامش نده ول

 وششاون گ یول شیدیتو که هنوز ند ،یکن یاشتباه م ،یزنیم

که  ستندین یزیجور دخترا، اون چ نیگفت ا یبدهکار نبود م

 ...دنینشون م

  :به من انداخت و گفت ینینگاه شرمگ بعد

زد که  یحرف هیقابل تحمل بود،  ریحرف هاش غ دیکن باور–

 .گوشش یزدم تو یلیس هینتونستم خودم رو کنترل کنم و  گهید

دهانم  یو دستم را جلو دمیکش ینیحرف، ه نیا دنیباشن

  :گذاشتم و نگاهش کردم. ادامه داد

 یحرف اونم اصال درست نبود جلو یزدم ول یم دینبا آره–

 .مادرم و مژگان

  :من رو گرفت و گفت ی قهیاونم  

 هیگوش من؟ بعد  یتو یبه خاطر اون زد ستین یخبر هنوز–

 .میشد ریصورتم کردو درگ یمشت حواله 

زدند،  یم غیبودندکه همش ج دهیمامانم و مژگان ترس چارهیب

خواد  یدلش م یباالخره من کوتا امدم و اجازه دادم هر چ

 .شد نیمامان قلبش رو گرفت و نقش زم میدید هویبزنه، که 

سمتش و  دیرو ول کردو دو دمنیحال مامان رو د یوقت ارشیک

 .مارستانیب مشیزود رسوند

 ی که بهش وارد شده سکته یگفتن به خاطر شوک عصب دکترا

 .رو رد کرده یقلب

  :لب گفتم ریگرفتم و ز میدست ها نیرا ب سرم

 !خدا یا–
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که  ییها شی" و نوار قلب و  وآزمایآآربعد از "ام البته

  :انجام دادندگفتند

استرس و شوک باعث شده  نیعروق از قبل داشتن و ا یگرفتگ–

 .شد ویشد تا آنژ یخودش رو نشون بده. چند روز بستر

  :را باال آوردم و گفتم سرم

 حالشون خوبه؟ االن–

 .خدارو شکر آره–

 .دمیکش یراحت نفس

 یناراحت گهیخدارو شکر. پس حاال که حالشون خوبه، د –

 .گذشته رینداره...خداروشکر به خ

استرس بلند شد. شروع کرد به راه رفتن به چپ و راست و  با

 :گفت

 .ستین نیآخه همش ا –

 :تعجب گفتم با

 هم داره؟ ییا گهید یماریب گفتن –

 :نشست و گفت دوباره

 .هنوز خودم تو هنگم، چطور به شما بگم –

  :وگفتم دمینال

 ضه؟یهم مر ییا گهید کس–

  :را در هم گره زدو گفت شیها انگشت

کنم و بهش بگم  یازم خواسته، با برادرم آشت مامانم–

 .شدم از ازدواج با تو مونیپش

. دمیپر خ،یدر استخر آب  یناگهانبند دلم پاره شد انگار  

 .حرکت فقط نگاهش کردم یب
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هم زل زدبه من، آنقدر نگاهش گرم و عاشقانه بودکه  او

ذوب شد و دوباره خون در  خشانیگرم شدن،  میرگها نباریا

کردواحساس کردم، کم کم خون گرم به  دایپ انیکل بدنم جر

 .طرف  صورتم راه افتاد

 .زد ُگر گرفتم میصدا یکه با مهربون شیصدا دنیشن با

 .لیراح–

 .توان نگاه کردن به صورتش را نداشت میچشم ها 

 .سکوت کردم جانمیلو نرفتن ه یبرا

  :ادامه داد د،یرا که د سکوتم

 نجایا امیکه ب نیتونم قبول کنم. االنم قبل از ا ینم من–

  :گفت یمژگان زنگ زده بودو م

 عشقت؟ ایمهمتره  مامانت–

 :گفتم منم

 ست؟یمامان مهم ن ارشیک یبرا– 

 من؟ یزندگ یتو کنهیچرا دخالت م اد؟ینم چراکوتا

 نقدریتا حاال ا یمن تو انتخاب اون دخالت کردم؟ از ک مگه

 .زورگو شده

 .نداره یزد که گفتنش لزوم ییدوباره حرف ها مژگانم

 :دمیپرس

 قا؟یبود دق یچ لشونیدل دیبگ شهیم –

گرفتن شما رو براش گفت،  یمامان سبک عروس یراستش وقت ــ

 :وگفت ارهینمونده بود شاخ درب یزیاز تعجب چ

 .رهیم آبرومون

 .سرش را تکان داد آرش

 یکدوم از حرف هاش منطق چیو به نظر من ه نهیکال بد ب –

 .نبودند
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 .میریگ یفوقش جشن نم ه،یاگه مشکلشون فقط مراسم عروس خب–

کال با شرط و شروطا و اصل موضوع هم مشکل  شهیکیاون  ــ

 .داره

نزدم. با خودم گفتم:  یحرف گهیدادم و د رونیرا ب نفسم

هم خودت  یراه هیخب  ؟یکرد دشیچیپ نقدریا یچطور ایخدا

 .پامون یبزار جلو

معمول برادرش  ریغ یو از رفتارها زدیهمانطور حرف م آرش

 .گفت یم

  :حرفش تمام شد. گفتم یوقت

 .آرش آقا–

 :کردو گفت نگاهم

 .جانم –

 یکه در کالمش بود، گوشه  یپاچه شدم از لحن مهربان دست

     :گرفتم و گفتم یچادرم را به باز

مادرتون واجب تره، اگه  د،یمادرتون رو گوش کن حرف–

اگر ما قسمت هم  دیشک نکن ؟یدوباره حالشون بد بشه چ

 .رهیقسمت رو بگ یتونه جلو یکس نم چیه میباش

 یاتفاق هیهم جور باشه باز  یخدا نخواد همه چ اگرم

 .که نشه وفتهیم

 .دیکن یآشت دیامروز بر نیهم لطفا

  :گردو شده بود. گفت یکه به اندازه ییچشم ها با

 .خوام ینم گهیدروغه که بگم شمارو د نیا یول–

 .جنس نیحرف از ا هی ایمونم.  یمنتظر قسمت م د،یخب بگ ـ

 .مهمتره یکردن دل مادرتون از هر کار شاد

کالفه بود. برگشت طرفم  یلیبلند شد راه رفت، خ دوباره

 :وگفت

 کنم؟ کاریبرادرم رو چ یها نیهمه توه نیا –
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 :خونسرد گفتم یلیخ

 .دیبگذر –

  :گفت یبلند یصدا با

  بگذرم؟ ؟یچ–

 :گفتم یهمان خونسرد با

 د؟یتا آخر عمرتون باهاش قهر باش دیخواه یم یعنی –

 یکنم. آخه شما نم یم یکنه، آشت یعذر خواه ادیاگه ب ــ

 .زد ییچه حرف ها دیدون

 :زدم و گفتم یلبخند

اش  هی. انشاهللا بقدیمادرتون رو راحت کن الیحاال شما خ –

 .شهیدرست م

  :انداخت و آرام گفت نییرا پا سرش

 د؟یمون یمن به حرف مادرم گوش کنم، شما منتظرم م اگه–

 ...مایقسمت هم نبود دیبگ دیازدواج کن دیفردا نر

راحت حرف زدنش جا خوردم و با تعجب نگاهش کردم،  نیا از

 :بار با استرس گفت نیا

 .ترسم یم ،یکن ینگاه م ینجوریا –

  :انداختم و گفتم نییرا پا سرم

 .خبر نداره ندهیکس از آ چیه–

 :دادو گفت رونیب قیرا عم نفسش

رو  دیکه گفت ییمن حرفها دیمون یمنتظرم م دیتا قول ند –

 .گمیبه مادرم نم

 ست؟یمادرتون براتون مهم ن یعنی ــ

کنم  یکم صبر م هیکنم.  شیکنم راض یم یمهمه...سع یلیخ ــ

 .دمی. عموم رو واسطه قرار مزنمیبعد باهاش حرف م
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 :ادامه داد یو عصب کالفه

 نیا یتو یدونست یکنم. کاش م کاریچ دیدونم با یاصال نم –

چطور  دمتید یروز نم هیکه  یبهم گذشت. من یهفته چ کی

که  نیاعتنا باشم. فقط به خاطر ا یهفته بهت ب کیتونستم 

رو حل کنم. اونوقت االن بهم  هیقض یجور هیناراحتت نکنم و 

التماس  گخوامت؟ نگاهش رن یراحت، برم بگم نم یلیخ یگ یم

 .گرفت

 .بگو آروم شم یزیچ هی حداقل–

 :دادم و آرام گفتم میرا به دستها نگاهم

  .بشن یکه خانوادتون راض یمونم، تا وقت یمنتظرتون م من–

 یبا شوق و لبخند نگاهم کرد که تپش قلب گرفتم و سع آنقدر

 .کردم نگاهش نکنم

 .کشه یطول نم ادیکنم. ز یمن درستش م لیراح ــ

  :گفتم یجد یکم

ممکنه  د،یاریمادرتون واسطه ب یضیمر نینظرم اگه با ا به–

 .ناراحت بشن

  :تعجب گفت با

 چرا؟–

من تو رختخوابم و پسرم به فکر  گنیچون با خودشون م ــ

 .ببره شیخواد فقط کار خودش رو پ یازدواجه و م

 د؟یشیناراحت نم دیخودتون باش شما

 :کردو دوباره عاشقانه نگاهم کردو آرام گفت یفکر

بود. خوشحالم  ییفرشته ا نیداشتم که عاشق همچ یاگه پسر  –

 .شدمیم

نزدم و آرش  یرا احساس کردم و حرف میشدن گونه ها سرخ

 :ادامه داد
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کم کنم تا مامان حالش کامال خوب بشه، بعد کم یصبر م –

 .کنم یم شیکنم و راض یباهاش صحبت م

  :زدم و گفتم یبخش تیرضا لبخند

 .سرکالس میبهتره بر گهی... دانشاهللا–

را  فمیبلند شدم و چادرم را مرتب کردم و خواستم ک میازجا

  :کرد و گفت یدست شیبردارم که آرش پ مکتین یاز رو

 .ارمیم براتون–

 .اش شومنتوانستم مانع یآنقدر که حت دم،یکارش خجالت کش از

 .میفاصله راه افتاد یهم با کم یبه شانه  شانه

 .اسمم از دهنش هول شدم دنیبا شن دوباره

 .لیراح ــ

 .بله ــ

از روز اول  یکن یبرخورد م ینجوریدونستم ا یاگه م ــ

همه هم خودم رو  نیگفتم. ا یرو بهت م زیو همه چ ومدمیم

 .کردم یدادم و تو رو هم نگران نم یعذاب نم

 :تعجب گفتم با

 کنم؟ کاریچ دیداشتمگه انتظار  –

 ریز دیبزن دوینشون بد یکردم عکس العمل بد یهمش فکر م ــ

 .که اوضاع بدتر بشه دیداشته باش ییخواسته ا ای. یهمه چ

 ؟ییچه خواسته ا ــ

کارو  نیکه خانواده ام رو ولشون کنم و اگه ا نیمثال ا ــ

 .کرد یمکث دیکه رس نجای... به ا گهینکنم د

 .دیدونم مثال قهر کن یم چه–

کار رو نکردم و خانواده ام برام مهم  نیخودم ا یوقت ــ

 .داشته باشم یانتظار نیاز شما چن دیبوده، چرا با
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 ینبود، که اگه راض یباشه مامان منم راض ادتونی اگه

مثل حرف  یراه بهتر یبود. وقت یجوابم بهتون منف شدینم

 ؟یزدن هست چرا قهررو دلخور

امدکه مربوط به  شیپ ییبه بعدم اگرمسئله ا نیاز ا لطفا

مطمئن  د،ی. حتما در مورد مشکالت حرف بزندیمن بود، بهم بگ

 .دیریگ یم یبهتر ی جهینت دیباش

 :زدو گفت یلبخند

 میمجبورم کن که بر اویلطفا تو هم از همون روز اول ب –

 .هفته بکشه کیبوستان، نزار به 

 .ستیدر کار ن ییا گهید یدفعه  ر،ینخ–

 .ازتون بپرسم امیکال نم ای دیگ یخودتون م ای

 .هفته نگران کردن من کیمجازات  نمیا

 :تعجب نگاهم کردو گفت با

 د؟یپس اهل مجازاتم هست –

 :تفاوت به حرفش گفتم یب

 .به بعدرو تنها برم بهتره نیاز ا دیرو بد فمیک–

  :را مقابلم گرفت و گفت فمیک یدست دو

 .دییبفرما–

  :دوشم انداختم و گفتم یرا رو فمیک

 .ممنون–

 .اتیبه خاطر مهربون ل،یمن ازت ممنونم راح ــ

به  دیکرد معذب بودم، شا یرا صدا م کمیکه اسم کوچ نیا از

. سرم کردیاش بود که کال راحت برخورد مخاطر فرهنگ خانواده

 :انداختم و گفتم نییرا پا

 .نکردم یکار –

 .کردم و راه افتادم یزود خداحافظ بعد
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 .کردم فیمادر تعر یرا برا زیخانه همه چ دمیرس یوقت

 .نشست و غرق فکر شد شیابروها نیب یکیکوچ نیچ

 مامان؟ حرفهام ناراحتتون کرد؟ هیچ ــ

 ...یمونیمنتظرش م یگفت یکاش نم –

 چرا؟ ــ

بدونه،  یوقت یهر کس ،یرو راحت کرد الشیخ ینجوریچون ا ــ

تالش  ادیو ز شهیازش راحت م الشیداره، خ شهیرو هم یزیچ

 یبدست آوردنش. همون که تو رو هر روز تو یکنه برا ینم

 ی...پس زندگهیباهات حرف بزنه راض یو گاه نهیدانشگاه بب

 ؟یتو چ

چرا  ؟یامد چ لتیخواستگار باب م هی گهیچند وقت د اگه

 ؟یبه خاطر آرش، جواب رد به خواستگارت بد دیبا

 ؟یمنتظرش بمون دیچرا با ،یدر قبالش ندار یتعهد چیه یوقت

توانستم  یقولم را هم نم یمادر را قبول داشتم ول حرف

نظر مادر  زدمیم یکه حرف نیقبل از ا دی. بارمیبگ دهیناد

 یرا رو می. دوباره اشتباه کرده بودم. لبهادمیپرس یرا م

 :هم فشار دادم و گفتم

تلفن باعث شد حرفم را  یبهش بگم ... صدا دیخواه یم –

 .ادامه ندهم

  :. گفترفتیهمانجور که سمت تلفن م مادر

 مینیمدت صبرکن، بب هیحاال  یبهش بزن یخواد حرف ینم فعال–

 .شهیم یچ

 میمادر با شخص آن طرف س یگفتم و به حرف ها ییا باشه

 .تلفن گوش سپردم

 حانهیحرف زدن مادر و به زبان آوردن اسم ر یرسم از

عروسک بامزه ام تنگ شده  ی. چقدر دلم براستیک دمیفهم

  .بود

  :گفت مادر

 :دمیخورده؟ با اشاره از مادر پرس یمگه چ ،یآخ–
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 شده؟ یچ –

که به  دادیم حیتوض حانهیپدر ر یهمانطور که برا مادر

  :دخترش چه بدهد رو به من گفت

 .کرده شیگرم بچه–

  :و با اشاره به مامان گفتم دمیکش یراحت نفس

 .خودم تنگ شده یلپ گل یخوام صحبت کنم. دلم برا یم منم–

 .که متوجه حرفم شده تکان داد نیرا به عالمت ا سرش

که با  یبار نیمادر تمام شود. از آخر یتا حرف ها ستادمیا

از او نداشتم. او  یخبر گرید میحرف زده بود یمعصوم یآقا

زده بود، من هم آنقدر  یداده بودو نه تلفن یامیهم نه پ

نگرفتم.  حانهیاز ر یمسائل خودم بودم که اصال سراغ ریدرگ

 :تتمام شد.  گف شیمادرباالخره نسخه دادنها یوقت

 .دینکن یرو ادهیدادنم بهش ز یلطفا تو سرد –

 .رو بپرسه حانهیخواد حال ر یم لیدستتون راح یگوش

کردم، آنقدر سرد  یرا گرفتم و سالم و احوالپرس یگوش یوقت

 ; جواب داد، که جا خوردم. با خودم گفتم

شده دل و دماغ ندارد.  ضیمر حانهیکه ر نیبه خاطر ا دیشا

  :دمیپرس

 :آرام گفت یلیچطوره؟ خ حانهیر–

واسه  یزده، وقت ییدونه ها هیپوستش  یرو ستین یمهم زیچ –

 .کرده شیخورده، گفتن گرم ایدادم چ حیمادرتون توض

نگفت، ما  شهیتنگ شده، مثل هم حانهیگفتم دلم واسه ر یوقت

خونه دعوت  یتو ای رونیقرار بزاره ب هیو  میهم دل تنگ

 :فقط گفت نمش،یکنه که بب

 .شما دیلطف دار –

  :پس گفتم نم،یرا بب حانهیخواست ر یم دلم
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 .بهش بزنم یسر هی امیب دیشا–

 :گفت

 .دینه، زحمت نکش –

کالمش باعث شد  یسرد نیتعجب کرده بودم، و ا شیحرف ها از

 .نکنم حانهیر دنینزنم و اصرار به د یحرف گرید

 .از دست من ناراحت بود یعنی

 ییبار به مادر زنگ زده بود. حرف ها نیا نیهم یبرا دیشا

را مرور کردم، حرف ها در  میزد دارمانید نیکه در آخر

 .به خودم آمدممادر  یخودش بود. با صدا یمورد آرش و زندگ

 ل؟یراح هیچ ــ

 ست؟ین یزیچ –

خوب  ست،ین یمهم زیاصال چ ؟ینگران حانهینکنه به خاطر ر ــ

 اجمعیرو  تیاطی. االنم پاشو برو اتاق من، اون بساط خشهیم

سر  هیکارت رو انجام بده. منم برم  ی هیبق ایو جورش کن، 

 .به خالت بزنم. باهاش کار دارم

 .گفتم و راه افتادم یچشم رلبیز

از  یکی یکه وارد اتاق شدم چشمم به پوسترها نیهم

 شیستاد انتخابات یتو دهیافتاد که سع یانتخابات ینامزدها

 .دمیبلند از مادر پرس یبود. با صدا

 نجا؟یآورده ا یک نارویا مامان–

رفت تا  یوارد اتاق شد و همانطور که به طرف کمد م مامان

 :آماده شود گفت

  .برهیم ادیگفت م دس،یسع مال–

 .خودشون یخب ببره خونه  وا؟–

  .نجایکه خالت بهش اجازه نداده، آورده ا نیا مثل–
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انداخته؟ از  نیکه حرف خاله رو زم رهیگ یچقدر پول م مگه–

 .اخالقا نداشت نیا

 .تکان داد یسر مادر

 کیش اریبس شی. با تعجب پوسترها را که عکسهاگهید دسیسع–

و  میضخ اریبس یکردم. کاغذها یبود را وارس ییا هیو آتل

 .به کار برده بودند یمرغوب

که  نیا یگذاشتم، برا شیکه عکسها را سرجا نیاز ا بعد

 .نکنم، شروع به دوختن کردم ریدرگ ادیفکرم را ز

 یلباس ،یکه دوست دار ییاست. از پارچه ا یکار لذت بخش چه

 .است لتیکه باب م یرا بساز

خانه در  یگوش یبعد از رفتن مامان دوباره صدا بالفاصله

بلند شوم و جواب دهم قطع  یاطیآمد و من تا از پشت چرخ خ

 .شد

 یمعصوم یاسم اقا دنیزنگ خورد. با د لمیاز آن موبا بعد

 .با تعجب وصلش کردم

 :از سالم گفت بعد

که اسم  نیکه مزاحم شدم، از ا یرحمان دخانمیببخش –

نمانده بود به سقف  یزیچ میرا گفت، شاخ ها امیلیفام

 اسم کوچکم را گریوقت بود که د یلیبرسد، چون خ

 .زدیپسوند خانم صدا م با

شربت  یشکر از شکر سرخ برا یحاج خانم گفتن به جا ــ

 .استفاده کنم حانهیر

 چیخونه، به چند تا مغازه سر زدم که بخرم ه کینزد من

 ...یکدوم نداشتند. االنم خونتون زنگ زدم ازشون بپرسم ول

 .دمیرا بر حرفش

 .تا خواستم جواب بدم قطع شد دیببخش د؟یشما بود عه–

 :تفاوت به حرفم گفت یب
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از کجا  دیاز حاج خانم بپرس ستین یزدم اگر زحمت زنگ–

برم بخرم رو  دیکه با ییکنم. آدرس جا هیته دیبا

  .برم بخرم نجایخونه نرم از هم گهی. که من دخواستمیم

 :دمیپرس

 د؟یرونیشما االن ب –

که حاج خانم گفتندرو بخرم، همه رو  ییزایبله، امدم چ ــ

 .به جز همون شکر سرخ دمیخر

  :دمیبه سرم زدوپرس یفکر ناگهان

 هم همراهتونه؟ حانهیر–

 :مکث و تعجب گفت یکم با

 .بله –

 .دمیم امیاالن براتون آدرس رو پ نیگفتم هم یفور

که تماس را قطع کردم،آدرس  نیبعد از ا قهیدق چند

را نوشتم و  میکه قبال با هم آنجا غذا خورده بود یرستوران

 مانیکوچک از شکر سرخ پودر یمربا  شهیش کی یبه اندازه 

هست هم  یبرداشتم و آماده شدم.)چون شکر سرخ هم پودر

  جامد(

  

به خاطر  یرا خودم بلد بودم. ول یطب سنت یآدرس داروخانه  

 نیهر جور شده امروز ا دینفرستادم. با شیبرا حانهیر دنید

 .کردم یخنک م حانهیر دنیرا با د امیآتش دل تنگ

 .آماده شدم و راه افتادم یفور

خودم را به  عیگرفتم و سر یتاکس دم،یکه رس ابانیخ سر

 .که رستوران داشت رساندم یابانیهمان خ

 .زنگ خورد امینشده بودم که گوش ادهیپ یاز تاکس هنوز

 .شدم ادهیپ یبود.از تاکس یمعصوم یآقا

پارک کرده بودو  ابانیرا کنار خ نشیماش دمش،ید یدور م از

. کردیطرف و آن طرف نگاه م نیشده بودو به ا ادهیخودش پ
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از زنگ خوردن افتاده  امیرفتم. گوش کیپشتش به من بود نزد

بلندو با لبخند سالم  دم،یرس اشیکه به دو قدم نیبود. هم

 دنیمن و من با د یناگهان دنیبرگشت او با د یدادم. وقت

 .او خشکمان زد شانیپر ی افهیق

کوتاه و شانه شده.  یداشت با موها یمرتب شیته ر شهیهم

 ختهیبه هم ر شیبلند شده بود و موها ششیحاال... ر یول

که همسرش را از دست داده بود.  یبودند. شده بود مثل وقت

 ینگاهش م یکرد، ول یمثل همان موقع هم اصال نگاهم نم

 جز ییو به هر جا ن،یبه زم یبه رو به رو، گاه یگاه دیچرخ

بود که مثل آن موقع ها نبود،  یزیتنها چ نیصورت من. وا

بود.احساس کردم تالش  نینگاهش به زم شهیهاهمچون آن موقع

. آرام جواب سالمم را دادو وفتدیکند که چشمش به چشمم ن یم

  :گفت

 ...که یآدرس دنبال–

 :حرفش را تمام کند و گفتم نذاشتم

را درآوردم  شهیش فمیشکر سرخ رو براتون آوردم. بعد از ک –

 .و به طرفش گرفتم

که  نجایا دییایفرستم. خواستم ب یاالن آدرس رو براتون م –

 .تنگ شده بود یلیدلم براش خ نمیرو بب حانهیمن ر

 .گرفتنش یداشت برا دیشکرو ترد ی شهیرا دوخت به ش نگاهش

 شهیسختتون م کیتراف یاونجا راهش دوره تو د،ییبفرما ــ

 هیتا تو  دیرو استفاده کن نی. حاال فعال ادیبا بچه بر

 .دیازاونجا بخر دیفرصت مناسب بر

 .را گرفت شهیش

 .به زحمت شما نبودم یراض–

بعد  حانه،یر دنید یشد برا یخوب ینبود، بهانه  یزحمت ــ

 :دمیدراز کردم و پرس نیگردنم را طرف ماش

 ده؟یخواب –

 .االن خوابش برد نیبله، هم ــ
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خوابش برده  اشیشگیهم یرفتم. در همان صندل نیطرف ماش به

و  دمیبود. آرام در را باز کردم و خم شدم و دستش را بوس

 داریکه ب دمیداد. ترس یرا ناز کردم، سرش را تکان شیموها

 یآوردم. خواستم به آقا رونیب نیسرم را از ماش یبشود فور

 دمیکه د نددون دونه صورتش چه کار ک یبرا میبگو یمعصوم

لحظه نگاهمان  کی. کندیاست و نگاهم م بشیدستش داخل ج کی

خواست  ی. دلم مدینگاهش را دزد یفور یدر هم گره خورد، ول

 شدیمگر م یول ست،یچ یبرا شیهمه غِم چشم ها نیبپرسم ا

 .بپرسم

  :را بستم، و گفتم نیدر ماش آرام

 خواهرتون خوب هستند؟ یراست–

 .بله خوبن ــ

 ...افتاده یمادرش اتفاق ایپدر یبرا دیخودم گفتم شا با

 :دمیپرس دوباره

 پدرو مادر، خانواده، همه خوب هستند؟ –

 یزیخواست چ یخدارو شکر، همه خوبن. انگاراو هم م ــ

  :دیکرد. پرس یپاو آن پا م نیبپرسد که ا

 ره؟یم شیچه خبر؟ درس ها خوب پ دانشگاه–

درس  یحساب دیبا که،یامتحاناتمون نزد گهیبله، د ــ

جور  کیکرد،  یم یکه دستش بود باز یشکر شهیبخونم. با ش

 .در رفتارش بود یکالفگ ای یدست پاچگ

پس  یداشتم نه کار ینه حرف گریکردم معذب است. د احساس

 :گفتم

 .گهیبا اجازتون من برم د –

 .برسونمتون دیاجازه بد ــ

 دیشما زودتر بر ه،یخط تاکس هی ست،ین ینه، ممنون، راه ــ

 .تا بخوره دیرو آماده کن حانهیشربت ر

 .شد نشیبود تشکر کردو رفت سوار ماش نییکه سرش پا همانطور

 .و به رفتنش نگاه کردم ستادمیهم هنگ کرده همانجا ا من
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به رساندن من نکرد،  یاصرا شهیاصال مثل هم شد،ینم باورم

شدم.  یول شدمیناراحت م دیزدو بعد رفت. نبا یفقط تعارف

 .کرد ینم میراه افتادم طرف خانه. فکرش رها ادهیپ

خواهرش، زهرا خانم  لیبود، شماره موبا شانیآنقدر پر چرا

 یزنگ بزنم و بپرسم چه اتفاق شدینم یرا داشتم، ول

را برداشتم و به  امی. گوشزدمیحرف م یکیبا  دیافتاده؟ با

  .زنگ زدم دهیسع

 ده؟یسع ییکجا سالم،–

  .شما یخونه  کیستاد نزد ــ

 دنبالم؟ یایب یتونیخونمونم م کیمن نزد دهیسع–

 .حتما، آدرس بده ــ

  :دیپرس د،یبهم رس یوقت

 ؟یشده؟ چرا ناراحت یچ–

  .کردم فیتعر شیهم تمام ماجرا را برا من

از ته دل  یآه یکردو گاه یگوش م میمتفکر به حرف ها دهیسع

 .گرفت یبه خودش م یمتاسف ی افهیو ق دیکش یم

  :تمام شد، با تعجب گفتم میحرف ها یوقت

 .یکشیواسه من آه م یچته؟ ه گهیتو د –

بود  یچه سرنوشت نی. آخه اسوزهیکنم دلم براش م کاریچ–

 .مرد نیا یبرا

  :تعجب گفتم با

 چشه؟ یدون یتو م مگه–

 :صورتم براق شدو گفت تو

 به اون راه؟ یخودت رو زد ای ؟یشیواقعا تو متوجه نم –

  :حالت قهر گفتم با
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 ؟یکن تمیکه اذ  یایمن گفتم ب ده؟یسع–

آرش  نیبدبخت فلک زده، عاشقته، اونوقت ا ه،یچ تیاذ ــ

خان بهش زنگ زده ازش خواسته با تو حرف بزنه و کمکش کنه، 

 .فتهیحال ب نیخوب بدبخت حق داره به ا

 :تعجب گفتم با

 ؟یگیم یرو چه حساب –

 فیکه ازش تعر ییزایدختر، با اون چ گهیتابلوئه د ــ

که بهت داده، اون شعرها، اون  ییها هیبا هد ،یکرد

 یسال تو خونش بود کیکه  لیمثل کم یرفتارها، اونم از کس

 یحت یتا تو اونجا بود یگاه ینگاهت هم نکرده و حت هیو 

 .ومدهینم رونیاز اتاقش ب

 .انداختم نییرا پا سرم

 لیآخه دل یاواخر مهربونتر شده بود. ول نیخب، فقط ا آره–

و  دمیکش ادیرو ز حانهیگفت چون زحمت ر یخودش م شه،ینم

 .براش مثل مادر بودم

 تیو باباش رو اذ رهیگیبهانه منو م حانهیر دیشا گمیم خب

گفتم  یلب ریداغونه. بعد ز نجوریواسه اونه که ا کنهیم

 .دمیپرس یکاش ازش م

 :گفتم دهیسرم را باال آوردم و روبه سع بعد

شده  ادیکارش ز شهیبه خاطر نبود من، خسته م دیشا –

 .به خودش برسه ادیز تونهینم

 .ازشون نگرفتم یکه من سراغ نهیواسه ا شمیو ناراحت یسرد

  :خرجم کردوگفت یهینگاه عاقل اندر سف دهیسع

خواهرش که هست، تازه بچه، نصف روزم که مهد  یستیتو ن –

به خاطر  ه،یحوصلگ یاز ب ست،ین یاز خستگ نایکودکه، ا

که  نهیکرده. واسه ا یخال بیرو واسه رق دونیکه م نهیا

کرده که برو باهاش  ییمرد نشسته تو رو هم راهنما هیمثل 

 بهنسبت  یستیرغبت ن یکه تو هم ب دهیازدواج کن، چون فهم

 .قبول نکن یآرش. حاال تو ه
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بهت  ی. اگه امروزم اصراردیو آرش ناخواسته شکنجش کرد تو

خواسته  یبوده که نم نیا یبرا یبش نشینکرده که سوار ماش

وقت  هیخاکسترش  ریز شیکه دوباره آت دیبا هم تنها باش

 دنید یبر یخوایم یبهش گفت یشعله ور نشه. تو شک نکن وقت

 یچ رخواسته ه یو اونم محترمانه قبول نکرده نم حانهیر

مال  گهیدختره د نیرشته، پنبه بشه، چون با خودش گفته ا

  .مینیو ببر گهیهمد دیپس چرا با گسید یکی

  :تعجب گفتم با

چرا  لی. آخه کمستمین لیمن اصال در حد کم ده،یسع یگیم یچ–

 ... دیبا

 :گفت دویحرفم را بر دهیسع

 ؟ینسبت بهش نداشت یحس چیتو ه یعنی ل،یراح –

  :کردم و گفتم یفکر

 یگرفتم تو یازش مشورت م یقبولش دارم، گاه یلیخ خب،–

در مورد  یدوست داشتم وقت یلیمثال خ ای ،یمسائل کل یبعض

خواست اون خط  یدلم م ای. زدیبرام حرف م اتیعرفان و ادب

 .و به حرکت دستهاش نگاه کنم نمیو من بش سهیبنو

فکر  یکه تو گفت ییزهایچ نیتونم به ا یوقت نم چیه یول

 .اون کجا و من کجا ده،یخوبه سع یلیخ لیکنم. چون کم

 نطوریبهم داشته باشه چون اگه ا یینکنم اونم عالقه ا فکر

بهم  یجور هیگفت که  یبه خواهرش م ای زد،یبود حرفش رو م

 .گفت یخواهرش به مادرم م ایبگه... 

  :کالفه گفت دهیسع

دونست  یاز کجا م چارهیآرش خان مهلت داد. ب نیمگه ا آخه–

 .زود بجنبه و وقتش کمه دیبا

کنه و تو جواب دردو دل آرش  یبعدشم نخواسته نامرد گهید

تونم باهاش  یخوامش، من نم یبگه، برو بابا من خودم م

 .صحبت کنم

بچه داره.  هیخورد خب. اون  یبه تو نم ییجورا هی طشمیشرا 

 .مانع بزرگه هی نیهم
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 دیرا قبول کنم. شا دهیسع یتوانستم حرف ها یمن نم یول

کرده به جبران محبت  یکنم اگر لطف و محبت یچون  فکر م

ام. به نظرم کرده حانهیبوده که به قول خودش به ر ییها

هم  حانهیدختر. ر کیازدواج با  یکم نداشت برا یزیچ لیکم

 .نعمت بزرگ است کی ست،یمانع ن

 لی. اصال کمکندیبا هر کس ازدواج کند خوشبختش م مطمئنم

 یبر رو یخوشبخت یتک تک آجرها دنیچ یساخته شده بود برا

 .ستیهر دختر لیکه باب م ییاقهیهم، به سبک و سل

 .کردم یخوشبخت یآرزو شیدلم برا در

مادر و برادرش را  هیقض یوقت د،یآرش پرس انیاز جر دهیسع

 :کردم. گفت فیتعر شیبرا

 یحرف زور قبول م یدوره زمونه مگه کس نیبابا، تو ا یا –

تونه راهش رو هم  ینگران نباش اگه آرش بخواد م یکنه. ول

 .کنه دایپ

 

باال آمد تا عکس و پوسترها را  دهیسع م،یدیخانه که رس به

 .با خودش ببرد

دورش را  ییلوله کردم و با نخ کاموا شیرا برا پوسترها

 :دمیبستم و پرس

  گذره؟یخوش م دیجد شغل–

 :باذوق گفت یلیخ

مردهست که  شهیبود. اون هنرپ یجات خال روزید لیراح یوا–

 .بامزس یلیخ

 .خب–

 ریز میبزن نایاز ا میبا دوستام رفته بود ییجا هی روزید

که دستش  ییملت. )اشاره کرد به عکسها یبرف پاک کن ها

 بود.(

از  گهیچقدر خوش گذشت، اون با چند نفر د یدون ینم

 یدوستم با چه بدبخت نیهمکاراش امده بودند، من و ا
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عکس  هیباهاشون  میو موفق شد میخودمون رو بهشون رسوند

 .میبنداز یزور

عکس. اونقدر  هیگفت، استاد لطفا  یبهش م یدوستم ه نیا

 .التماس کردکه باالخره قبول کرد

 استاد؟–

 .تو کار خودش استاده گهیدوستم م گه،ید آره–

 داده که استادش شده؟ ادیبه دوستت  یچ خب–

که مطالبش رو  یچطور تو به اون گه،یم ینجویبابا هم یچیه–

 .شیدیکه اصال ند نیاستاد. با ا یگیم یخون یم

همون  قیداده، از طر ادی زهایچ یلیاون به من خ آخه–

 .کنم یکه ازش گوش م ییصوتها ینوشته ها وگاه

 داده؟ ادی یچ–

 یکس دید دیکردن. با  یروش درست زندگ یاخالق، گاه یگاه–

دوستت  ایتو  یچون وقت ه،یدنبال چ شهیکه استاد خطاب م

 د،یکنیو استاد خطابش م دیدیخودتون قرارش م یرو الگو یکس

  .دیشیاش مناخواسته شما هم دنبال کننده یگاه

 :گفت دهیسع

 .خودم قرارشون ندادم یمن که الگو –

 ریو نظرت تاث یرا یکه رو یهست رشونیاونقدر تحت تاث یول–

 .گذاشتن

 .ندم یاصال را دیدونم، همش دودلم. شا ینم–

که  یغاتیتبل نیبا ا ،یزاریم ریتاث هایلیخ یرا یرو یول–

اشتباه  میتصم هی یگاه یول یستی. حاال منظورم تو نیکن یم

لطمه  هیمردم، ممکنه باعث بشه  نیآدم مطرح ب هی یو احساس

کشور زده بشه.  ی ندهیبه آ یحت ایبه همون مردم  یسخت ی

 یرا هک نهیتونن به مردم بکنند ا یکه م یحداقل خدمت
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برخورد کنند  یکه طور نیخودشون رو پنهان نگه دارند نه ا

 .صد در صد به درست بودن انتخابشون دارند مانیکه انگار ا

هم افتادم.  لیکم ادیشده بود.  دهیکش شیاستاد که پ حرف

از  دهیسع یمن حکم استاد را داشت. به گفته  یاو هم برا

که در مورد من کرد. باعث شد ارزش و احترامش  یخود گذشتگ

به  ستیبه حرف ن یبرابر بشود. مردانگ نیمن چند شیپ

 .شودیم دهیکم د یلیروزها خ نیاست، که اعمل

که من  یمانیدرست باشد. با ا لیدر مورد کم دهیحرف سع اگر

و باخودش  دیآ یکنار م هیقض نیاز او سراغ دارم با ا

 .بوده. است نیحتما صالح خدا هم دیگویم

 بار که در مورد تصادف کی چون

  :من گفتم م،یزد یم حرف

 میام برکردم که با دختر خاله یمن اون شب قبول نم اگه–

 .وفتادیاون اتفاق نم ابون،یخ

  :گفت لیکم

 یمن سخته، ول یبود و هضمش برا یخب اتفاق وحشتناک درسته–

که ما از اونجا رد  یهمون زمان قایاگرم شما اون ساعت، دق

فرستاد  یرو م ییا گهیکس د ایخدا  د،یاونجا نبود میشد یم

 که منجر به فوت همسر من وفتادیم ییا گهیاتفاق د ای

 .رو خدا همون قرار داده بود رشیچون تقد شد،یم

شما هم بوده.اگر اون لحظه  ریتصادف تو تقد نیا دینکن شک

کرد  یم ریپاتون به فرش گ دیو تو خونه بود دیاونجا نبود

 .طور دختر خالتون نی. همدیدید یو صدمه م

 

شروع شده بودو من سخت مشغول درس خواندن بودم.  امتحانات

 .را به خاطر امتحانات موقتا کنار گذاشته بودم یاطیخ

با لبخند  شهیهم دم،ید یمحوطه م ایآرش را در سالن  یگاه

که سالم  دمیفهم یم یکرد و با لب خوان یبه من نگاه م

 .دهدیم

 .دادم یهم با تکان دادن سرم جواب م من
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نمانده بود، آرش اصال در مورد  شتریاز امتحاناتم ب دوتا

 .نزده بود یخانواده اش حرف

 رمیبگ یکه حال مادرش را بپرسم و خبر نیا یبار برا کی

 .دادم امیپ

 .ندارد یمشکل گریداد حالش خوب شده و د جواب

 ینپرسم ول ییا گهیبا خودم کلنجار رفتم که سوال د یلیخ

 :دمیموفق نشدم. پرس

 د؟یکرد یبا برادرتون آشت  –

 :داد جواب

 .آره –

موضوع را به من نگفته بود. با  نیکه ا نیگرفت از ا دلم

موضوع قهرشان من را ناراحت  نیدانست چقدر ا یکه م نیا

 .کرده بود

 .کنم یتالف یگریگرفتم جور د میکنم. اما تصم یگلگ خواستم

  :دادم امیپ یبدجنس با

 کرد؟ یعذر خواه ازتون–

 :داد جواب

 .کار رو کردم نینه، به خاطر مادرم ا –

را  امیکردم و صفحه گوش یبه سراغم امد، استغفار حسادت

 .گذاشتم یخاموش کردم و کنار

 .بازش کردم امیپ یصدا دنیکه با شن دینکش قهیچند دق به

 :بود نوشته

 د؟یستین قی. اهل تشودیشما که اهل مجازات هست –

 .ندادم جواب

  :فرستاد دوباره

 نداره؟ قیکردنم تشو یآشت–
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گفت که  یم میاو برا دمیپرس یدانم اصال اگر من نم ینم

 .خواهد یهم م زهیکرده. حاال از من جا یآشت

  .نداده یکلمه حرف نزده وخبر کیماه گذشته اصال  کیحدود

 الشیدادم و خ یبه او قول م دیگفت که نبا یراست م مادر

 .کردم یرا راحت م

 

 

سوگند گل از گلم شکفت.  دنیدانشگاه با د دمیرس یوقت

 یشان مشترگفت، خانه یم یامتحان او بعداز ظهر بود ول

آمده است  نیهم ی. براشودیرود. حواسش جمع نم یو م دیآیم

 .در کتابخانه درس بخواند

  :سوگند رو به من کردو گفت میسالن که شد کینزد

 ؟یداریبرم یترم تابستون لیراح یراست–

بردارم ترم  یاگه ارائه بدن، آره. اگه ترم تابستون ــ

 .شهیبعدم فشرده واحد بردارم تموم م

تونم بردارم،  یفشرده نم ی. ولدارمیچه خوب، منم برم ــ

 .دارم یاطیچون کار خ

به طرف کتابخانه رفت. من هم  سوگند میسالن که شد وارد

 .باال رفتم یامتحان به طبقه  یبرا

 کیلبخند زدو چون نزد شهیمثل هم دم،یپله ها آرش را د یرو

جواب  یرلبیبلند سالم داد. دلخور نگاهش کردم و ز میهم بود

 یاو از ب یسالمش را دادم و به راهم ادامه دادم. ول

 .کرد یمن همانجا خشکش زده بودو به رفتنم نگاه م ییاعتنا

نگاهش کردم، همانجا  یچشم ریز دمیبه پاگرد پله رس یوقت

 .بود ستادهیا

. با میو شروع کن میکه اجازه دادند برگه هارا بردار نیهم

فرستادم  یصلوات شهیسوال ذوق کردم. مثل هم نیخواندن اول

 .وتند، تند شروع به نوشتن کردم

سوالهارا بلد بودم. بعداز نوشتن و مرور  یهمه  بایتقر

 .رفتم رونیدادم و ب لیکردن، جزء نفرات اول، برگه را تحو
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سوگند  شیلحظه فکر کردم بروم پ کینداشتم،  یدانشگاه کار 

امتحان دارد،  مزاحمش  گریبا خودم گفتم چند ساعت د یول

 .نشوم تا درسش را بخواند

رفتم خلوت بود.  یکه م یریسگرفتم. م شیخانه را در پ راه

را تند کرده  شیقدمها گریکه حاال د آمدیم ییپا یفقط صدا

آرش است،  دمیعطرش فهم یشدو از بو کینزد یلیبود، صدا خ

شانه به  یندادم و به راهم ادامه دادم. وقت یتیاهم یول

  :آرام گفت م،یهم شد یشانه 

کارت دارم. بعد هم از  ایمنتظرتم، ب نیتو ماش ابونیخ سر–

 ادیکنارم رد شد، متعجب رفتنش را نگاه کردم. کارش مرا 

که مالحظه ام  نیزمان انقالب انداخت. از ا یجاسوس یها لمیف

من بود، لبخند بر لبم آمد.  تیکرد و حواسش به موقع یرا م

را که با  ییهوا قیعطرش را جا گذاشت. عم یبو یدورشد ول

 .فرستادم میها هید را به رشده بو نیعطرش عج یبو

فکور  یلیپشت فرمان نشسته و خ دمیکه شدم، د نیماش کینزد 

لحظه فکر کردم به حرفش گوش ندهم  کیدر هم است.  شیاخم ها

 دیاش افتادم که نباغرور مردانه ادی یشود. ول هیتا تنب

 .کردم یدارش م حهیجر

 .کردم نگاهش نکنم یراباز کردم و نشستم. سع  نیماش در

 .کردم یرا احساس م نشینگاه سنگ یول

  .را روشن کردو راه افتاد نیکردو ماش ینچ

  :که گفت شیصدا دنیباشن

به فرمان که آرش  ینگاه مین ؟یچرا ناراحت ل؟یشده راح یچ–

  :در حال خفه کردنش بود انداختم و گفتم

 .دیکن ادهیمترو پ ستگاهیمنو جلو ا لطفا–

 .رسونمت یخودم م ــ

 د؟یمگه شما امتحان ندار ــ

تو امروز امده بودم.  دنید یاوال که نه؟ من فقط برا ــ

 دمیفهم یرفتم تا نم یاگه امتحانم داشتم، نم یدوما: حت

 ؟یتو چرا ناراحت
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من آنقدر خودش را به زحمت  دنید یکه فقط برا نیا فکر

شوم. بعد از چند  مانیانداخته بود، باعث شد از کارم پش

 .نگه داشت ابانیبا سرعت باال، کنار خ یرانندگ قهیدق

فرمان و دستش را مشت کرد  یداد رو هیدست چپش را تک آرنج

  :گوشش و زل زد به من و گفت ریز

 .دییسراپا گوشم، خانم، بفرما من–

  .انداختم نییکارش معذب شدم و سرم را پا از

  :اش را صاف کردو گفت نهیس

 م؟یبود با هم حرف بزن یاگه مشکل شهیهم ،یخودت نگفت مگه–

  :ادامه داد یشتریب یمن سکوت کردم و او با مهربون باز

 یرو ندارم، لطفا بگو چ تیلحظه ناراحت هیمن طاقت  لیراح–

 ؟یشده؟ از دست من ناراحت

  :زده گفت جانیتکان دادم و او ه دییرا به عالمت تا سرم

 کردم؟ کاری... چیوا–

 :روبرو نگاه کردم وآرام گفتم به

 .دیلطفا به روبرو نگاه کن شهیم –

لب  ریگفت و صاف نشست و ز ییا دهیکردو َچشم کش ییا خنده

 :گفت

 .میشیبهم محرم م یما ک ایخدا– 

 .بزنم دنیکردم لبخندم را کنترل کنم و خودم را به نشن یسع

 :سکوت گفتم هیاز چند ثان بعد

 د؟یکرد یآشتچند وقته با برادرتون  –

 :کردو گفت یفکر

 . چطور؟شهیم ییدوهفته ا –
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من چقدر  دیقهر با برادرتون رو گفت ی هیقض ادتونهی ــ

 ناراحت شدم؟

 ...که میکرد یاالن که آشت ــ

که  شبی. ددیدوهفتس که به من نگفت یخداروشکر. ول ــ

 ی. مدیگفت یکال نم دمیپرس یاگه نم یعنی د،یگفت دمیپرس

 .رو بدونم لشیخوام دل

 لیدل اینداشت  یتیمن براتون اهم یچون خوشحال دینگفت

 داشت؟ ییا گهید

 :به طرفم وگفت برگشت

 د؟یناراحت نیبه خاطر ا –

 .خواستم بگم یهم م ییمسئله ا هیبله،  ــ

 ؟یچ ــ

من اون  ه،یمنتف گهیکه اون قول منتظر موندنم د نیا ــ

قول رو دادم که شما مشکلتون با برادرتون حل بشه، خدارو 

نداره. به نظرم همون  یقول من معن گهیشکر که حل شد. پس د

شدت  نیبهتر باشه، با ا دیحرف خانوادتون رو گوش کن

بعدها  میکه خانوادتون دارند، اگر هم محرم بش یمخالفت

 ...اول نیپس بهتره هم اد،یم شیپ یادیمشکالت ز

  :گفت یحرفم را تمام کنم، با حالت عصب نگذاشت

 ...حرف رو نینگو ا ل؟یراح یگیم یچ–

 یمن بهت نگفتم، چون دارم با مادرم و مژگان صحبت م اگه

 ایکنند، بهشون گفتم  یبرادرم رو راض یجور هیکنم که 

کنم. البته  یازدواج نم ییا گهیکس د چیمن با ه ای ل،یراح

 یحرف رو فقط به مژگان گفتم که به برادرم بگه، نم نیا

 .رهیوقت مادرم استرس بگ هیحرفها  نیخواستم با ا

 :روبرو نگاه کردو آروم تر ادامه داد به

بهت  دیخوام با یکردم، معذرت م یفکر یمن ب ،یحق دار تو

 .ییایدرب یگفتم تا از نگران یم

  که باهم حرف نهیا لشیدل دیشا

 :کردوادامه داد یخودش فکر . بعدمیزن ینم
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دادم. درسته من  یم امیخب پ ،یگ یدونم االن با خودت م یم—

 .خوام یقبول دارم، و بازم ازت عذر م

و  شیپا ریگذاشت ز یراحت غرورش را م یلیکه خ نیا از

 .بود بیعج مینکند، برا یآورد تا عذر خواه ینم حیتوج

 .شوند یجا جمع نم کیبودم عشق و غرور  دهیشن

 :گفتم یشرمندگ با

من حق  دیکه قبول کرد نیهم ست،ین یبه عذر خواه یازین –

 .هیداشتم ناراحت بشم برام کاف

 :گفت یآرام به

 یکنم که همه چ یرو م میمن دارم تمام سع لیباور کن راح –

ممکنه دوباره  یبره. اگه بهم زمان ند شیبا صلح و صفا پ

 .چون از طرف تو آرامش ندارم اد،یتنش به وجود ب

 دیمنم خانواده دارم، با شه،یکه نم ینجوریآخه ا ــ

خانواده شما رو  ی هیمادرم قض یجوابشون رو بدم، وقت

  :گفت د،یشن

رو به شما هم  نی. گفت، امیدارندو بهتره اصرار نکن حق–

 ...بگم که

 :بلندترکردو گفت یرا کم شیصدا

به  د،یتعجب مرا د یاول. وقت یسر خونه یباز که رفت –

  :شدو آرام تر ادامه داد رهیروبرو خ

 ینجوری. فقط بهم فرصت بده. ایحرفها نگ نیشد از ا قرار–

 .شمیم یعصب یگ یم

  :کردم وگفتم اخم

 یعنیمدت نشد،  نیکنم اگه تو ا یصبر م گهیماهه د کی من–

 .دینداشته باش یاصرار گهی. و بهتره دستیقسمت ن

 یحرف خودم هم استرس گرفتم، اصال دلم نم نیگفتن ا از

 .گفتم یخواست بگم ول
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 .دست پاچه شد یکم

 نییکمه، حداقل دوماه. بعد سرش را پا یلیماه خ کی–

 .انداخت

 یکنم اگه بازم راض یدو ماه م نیا یتالشم رو تو من–

کنم، البته مادرم موافقه،  یاقدام م یینشدند، خودم تنها

. ادیخب اونم کوتا م شهیبرادرم منطق سرش نم نهیبب یوقت

 یبرادرم باشه، تا اختالف تو تیکه رضا نهیاالنم حرفش ا

 .ادین شیخانواده پ

  :لب گفت ریز بعد

 .ازدواج ما نیشده ا ییماجرا چه–

 .را به طرفش چرخاندم سرم

و  دی. اگه به حرف برادرتون گوش کندیماجراش کرد خودتون–

 ییماجرا چیه د،یمد نظرشونه رو قبول کن شونیکه ا یدختر

 .شهیتموم م یو خوش ینداره و به خوب

  :تعجب نگاهم کردوگفت با

 دختر؟ کدوم–

 .گهید نیعصبان نقدیکه به خاطرش ا همون

  :کردو گفت ییا خنده

 تو خونمون؟ مینکنه جاسوس دار ؟یدون یاز کجا م تو–

عکس العمل  دیشد نقدریا یوقت ست،یبه جاسوس ن یازین ــ

 .گهید نهیهم شیمعن دنینشون م

کردو اصرار داشت در  یم دییخواهر زنش رو تا ــبرادرم،

تو رو بهش گفتم.  انیمن همون موقع جر یموردش فکر کنم. ول

 دیبود. با دهیبرام کش ییاون چه نقشه ا ستیبرام مهم ن

انتخابشون  یاحترام بزاره و تو گرانیبفهمه که به نظرات د

 .کنه و از بزرگتر بودنش سواستفاده نکنهدخالت ن

 .را روشن کردو راه افتاد نیدادو ماش رونیب یرا عصب نفسش
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سکوت،  قهیکرد، بعد از چند دق ینگاه م ابانیاخم به خ با

 .خش دارش اسمم را صدا کرد یبا صدا دویکش یآه

و  شوندیاسمم بدونه پسوندو پ دنیاز شن شدمیمعذب م چقدر

 .خش دارش را دوست داشتم یصدا نیچقدر ا

 دیانداختم. سرش چرخ نییرا پا میقلب گرفتم وپلک ها تپش

 :به طرفم و دوباره گفت

 .خانم لیراح –

به لبم امدو نگاهش کردم و  یلبخند شیباال ییرایگ نیا از

  :گفتم

 .بله–

 :زدو گفت یهم لبخند او

و  زهیجا شه؟یم یچ قیبود، حاال تشو یسخت هیقهرت برام تنب –

 .دهیدر کنار هم باشنا وگرنه جواب نم دیبا هیتنب

  :گفتم متفکر

 زه؟یجا–

 ...و یآشت گه،یآره د ــ

 .که دادم زتونویآهان... جا ــ

  :گفت باتعجب

 ؟یک–

 نیبه ا زهی. جاگهیهمون که دوماه فرصت رو قبول کردم د ــ

 ومد؟یبه چشمتون ن یبزرگ

 .کرد ینچ نچ

 ...داییشما گنیبچه زرنگ تهرون که م یعنی–

 :زمزمه وار گفت طنتیبا ش بعد

ماه  ددویفقط با  شه،،،یمنم م یباالخره نوبت زرنگ باز –

 .صبر کنم گهید
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 .را نگاه کردم رونیب شهیو از ش دمیحرفش خجالت کش از

 .به من انداخت یسکوت شد. نگاه نمونیب دوباره

 م؟یبخور یزیچ هی میبر یخانم موافق لیراح–

 :گفتم معذب

برم خونه. دوشنبه بودو من روزه بودم  دینه ممنون، من با –

 .خواستم متوجه بشود یو نم

  :اصرار گفت با

 .یزیچ ییا وهیآب م هی. میخوریم نیماش یتو ارمیخرم م یم–

 .من برم خونه دیاگه اجازه بد ــ

لطفا قبول کن.  ،یصبحونه بخور یدونم توام وقت نکرد یم ــ

 .خورما ینم یزیامروز تا شب چ ،یاگه قبول نکن

 .نگاهش کردم شرمنده

 .دیتونم بخورم لطفا اصرار نکن ینم–

نگه  یفروش وهیآب م هی یرا جلو نیتوجه به حرفم ماش یب

 :دیداشت و پرس

 ؟یبا من معذب ؟یتون یچرا نم –

 ...تاتو مونمیم رونیب من

 :حرفش را تمام کند و گفتم نذاشتم

 .کردم. من روزه ام یکه، مکث نهیموضوع ا –

  :نگاهم کردو گفت مبهوت

 چه وقت روزه گرفتنه؟ مگه ماه رمضونه؟ االن–

 .رمیگ یدوشنبه ها رو روزه م ینه، دوشنبس، گاه ــ

 :گفت یدلسوز با
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 هیبن دیاونم االن که با ؟یکن یم تیآخه چرا خودت رو اذ –

 .واسه درس خوندن یداشته باش

  .امتحانم رو خونده بودم روزید ــ

 :گفت نگران

 ؟یبا مترو بر یخواست یهمه راه روهم با زبون روزه م نیا –

  ؟یکن یم ینجوریچرا به خودت ا

  .ستین تیاذ شه،یآدم ساخته م ینجوریا ــ

 با عذاب دادن خودت؟ ــ

 .قایدق ـ

 .کرد ینچ

 .سوال هی –

 .نگاهش کردم یسوال

 ؟یچ ره،ینباشه خانمش روزه بگ یراض یخانم هیشوهر  اگه–

 دیبا یمستحب یکرد. ول شیکار شهیروزه واجب رو که نم ــ

 .گهیباشه د یشوهرش راض

  :زدوگفت یلبخند

 یکرد، که لبخند از رو یدانم به چه فکر م یخوب. نم چقدر–

 .شدیجمع نم شیلبها

 .ابانمانیسر خ میدیرس

گفت و من بعد از تشکرو  ی. چشمدیجا نگه دار نیهم لطفا–

 .شدم ادهیپ یخداحافظ

 فیرا تعر شیمادر حرفها یبرا یبود. وقت رسوالشیدرگ ذهنم

 :کردم گفت

اگرم  ،یاون رو هم با خودت همراه کن یبه مرور بتون دیشا–

بعدشم  ه،یمستحب یاز روزه  شتریشوهر ثوابش ب تینشد، رضا
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سبک و روش  یدخترم ازدواج با آرش ممکنه باعث بشه تو کم

 .یرو عوض کن اتیزندگ

 

درسم که،  کیبودم، به جز  یراض میامتحان ها ی جهینت از

 بتیغ یام را کم داده بود، برافکر کنم استادخودش نمره

 .رفتن داشتم حانهیر شیکه به خاطر پ ییها

کن  یبا استاد صحبت کرده بودم، گفته بود که سع البته

شته باالخره حضور داشتن هم حق دا دی. شایمشکلت را حل کن

 .مداوم سر کالس مهم است

دادم  امیتابستان انتخاب واحد کردم. بعد به سوگند پ یبرا

 شیرا که خواسته بود برا ییتا کتاب ها ششیپ رومیوگفتم م

که  یی. درسهامیکتاب داشت ضیببرم. هر ترم با سوگند تعو

او تازه آن را برداشته بود، کتابش  یمن پاس کرده بودم ول

 .دادم و برعکسش یرا به او م

به کتاب داشت  ازیرا اگر ن میرا هم که باهم داشت ییدرسها

 کی. خالصه میداشت یو جزوه برم میدیخر یم ییکتاب دوتا کی

 .میخواند یم یقیتلف یجور

کردن بود.  یاطیشان، طبق معمول در حال خخانه دمیرس یوقت

کردم و کتاب ها را به سوگند  یبا مادرو مادربزرگش خوش بش

  :دیرا آوردو پرس شیدادم. او هم رفت کتابها

 امیاطیخ لیوسا فمیاز ک ؟یرو دوخت یگرفت ادیکه  ییا قهی–

 :آوردم و گفتم رونیرا ب

 اد؟یمردونه به چه کارم م قهیگرفتن  ادیآخه  یدوختم. ول –

 .مردونه بدوزم راهنیندارم براشون پ یمن که پدرو برادر

  :بزرگ گفت مادر

 .یدوز یانشاهللا بعدا واسه شوهرت م ریبگ ادی حاال–

 :گفت طنتیبا ش سوگند

 .الرژه زشمیو حاضره. سا یمامان بزرگ، طرف االن ح هیبعدا چ –

 :بزرگ با لبخند گفت مامان



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

36

8 
Hiltun.ir 

 .دخترم ،یانشاهللا خوشبخت بش ،یبه سالمت –

  :را به دندان گرفتم و گفتم لبم

 .ستیمعلوم ن یزیسوگند، هنوزکه چ یگیم یچ–

 :دیخند سوگند

تا تو رو عقد نکنه ول کن  دمیکه من د یشیاون پسر سر واال–

 .ستین

 :مادرش به سوگند گفت دندویمادربزرگ سوگند خند مادرو

 .نکن تشیواسه دوستت، اذ اریب یزیچ ییا وهیپاشو برو م –

 :دوخت گفت یرا م یبلوز مجلس یهمانطور که دکمه  مادربزرگش

 .توکل کن به خدا شه،یباشه دخترم همون م یقسمتت هر چ –

که دوخته بودم را نشانش  ییاقهیانداختم و  نییرا پا سرم

 .اش خوب است هیگرفت و گفت بق یکیکوچ رادیدادم، ا

بلوز بدوزم.  شیبودم تا برا دهیمادرم خر یبرا ییاپارچه 

 :نشانشان دادم، مادر سوگند گفت یوقت

 .یمادرت بدوز یبرا زیشوم هی یتونیم ه،یفیلط یپارچه  –

چند تا مدل نشان داد که به نظر، دوختنشان آسان  بعد

 .آمدیم

ذوق کرد ظرف  یپارچه کل دنیوارد اتاق شدو با د سوگند

گذاشت و پارچه را برداشت وبازش کردو  نیزم یرا رو وهیم

 :اش گرفت و رو به مادرش گفت نهیس یرو

 .چقدر خوش رنگه نیمامان بب –

 .لبخندزد مادر

 .قسیخوش سل یلیآره، دوستت خ –

 :نگاهم کردو گفت طنتیسوگند با ش دوباره
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 شیگقهیخوش سل یمتوجه شتریب دینیآرش خان رو بب یوقت–

 .دیشیم

 :براق شدم و گفتم شیچشم ها در

 .یش الیخ یب شهیم –

را انتخاب کردم و شروع به  زیشوم یاز مدلها یکی باالخره

 .کردم دنیالگو کش

  .تمام شدو برش زدم دنمیاز دوساعت، الگو کش بعد

را جمع کردم و به سوگند  لمیرفتم خانه، وسا یم دیبا گرید

  :گفتم

 

 بمونه ؟ نجایبلوز ا نیا–

 چرا؟ ــ

  .کنم ریخوام مامانم رو غافلگ یآخه م ــ

 .دوزم، تا تموم بشه یم امیروز م چند

 .زمیباشه عز ــ

 ادیکه چقدر ز دمیکاره را د مهین یتعداد لباسها یوقت

کمکشان  یساعت کیشدم و ماندم و  مانیبودند، از رفتن پش

 .کردم

 یم یکینداره، به تار یتموم نایجان. ا لیپاشو برو راح –

 .یخور

 .سوگند باعث شد دست از کار بکشم یصدا

 :حرف سوگند را گرفت یبزرگ هم دنباله مادر

 .یبده، انشاهللا خوشبخت بش رتیآره مادر، پاشو، خدا خ –

به من  یبار طنتیآخر سوگند دوباره نگاه ش یگفتن جمله  با

 .نزد یبار حرف نیا یانداخت. ول
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 امیپ دهیرا درآوردم تا به سع امیقطار نشستم و گوش داخل

خوب  میخوشحال بودم که نمره ها. شمانیپ دیایبدهم، شب ب

 .میخوش بگذران دهیخواستم با سع یشده. م

  :داده بود امیآرش پ 

 ...خبر خوش هی–

 :فرستادم

 ...باشه ریخ –

 .شمیدارم عمو م ــ

بود، فکر کردم خبر  نیکردم هم یکه فکر نم یزیتنها چ به

 .کردن برادرش است یخوشش راض

 .کردم چه شد یچه فکر م 

  :نوشتم یلیم یب با

 .باشه مبارک–

با برادرش را به من نگفته و  یفکر کرده چون خبر آشت البد

 دیبا وفتدیدر  خانوادشان ب یهر اتفاق گریناراحت شدم، د

 .دیبه من  بگو

به خاطرعمو شدن آرش حس حسادتم فعال شده است؟ او  یعنی 

کند. چرا  میرا با من تقس اشیذوق کرده خواسته خوشحال

 .ت باشمناراح دیبا

 :دادم امیرابرداشتم دوباره به آرش پ یگوش

  .ادیب ایبه دن یبراتون خوشحال شدم. انشاهللا به سالمت یلیخ –

 .لبخند فرستاد یموجیجواب تشکر کردو ا در

 :فرستاد امیدوباره پ بعد

 ؟یداریبرم یترم تابستون یراست–

 .برداشتم ــ

خبر؟ منو باش که اول با تو  یبه به خانم زرنگ...ب ــ

 .منم بردارم یبردار یخوا یکنم که اگه تو م یمشورت م
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 .جواب ندادم نیهم یبرا م،یدانستم چه بگو ینم 

 .کرد میصدا

 .خانم باهوش ــ

 .ندادم یجواب

زنگ خورد،  امیبودم که گوش دهیدادن به سع امیحال پ در

بلند  میاز جا اریاخت یآرش بود. ضربان قلبم باال رفت و ب

بود، به زور خودش را  ستادهیسرم ا یکه باال یشدم، خانم

. کردمینگاه م شیبه کارها ریمن، جا کرد و من متح یدرجا

و  انداختخورد  یکه هنوز زنگ م امیبه گوش یخانمه نگاه

 :گفت

فرصت  رانیچرا ماتت برده؟ همانطور که ح گه،یبده د جواب–

 .بودم به طرف در قطار حرکت کردم اشیطلب

. ستادیا ستگاه،یزمان با وصل کردن تماس، قطار هم در ا هم

خواستم داخل قطار حرف  ینم ینبود، ول ستگاهیا نیمقصدم ا

 .نگاهم کنند گرانیبزنم و د

 

 .خانم زرنگ سالمــ

زده جواب سالمش را دادم. "چرا روز به روز  خجالت

 یگذاشت برا یرا م اشیانرژ نیاگر ا شود؟یم تریخودمان

وبا عذاب  میکردن برادرش تا حاال ما عقدهم کرده بود یراض

 ".میزد یوجدان حرف نم

 ؟یی:  مترودیمترو پرس ندهیگو یصدا دنیباشن

 .بله ــ

 .را گفتم ستگاهیاسم ا ستگاه؟یا ــکدوم

 .دنبالت امیصبر کن م قهیچند دق کم،یبه اونجا نزد من–

 .رمیآقا آرش خودم م ستین یازینــ

 :توجه به حرف من گفت یب

را  ی. بعد هم گوشدمیمن رس رونیب یایب ستگاهیتو از ا تا–

 .قطع کرد
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راه  یدادم و به طرف پله برق امیپ دهیبه سع باالخره

 .افتادم

 .دیمعطل شدم تا رس ابانیکنار خ ییا قهیدق چند

داد و سالم کرد،  نییدر کنار راننده را پا یشهیلبخند ش با

  :گفت دیسوار شدن د یتعلل من را تو یوقت

شلوغه و  نجایمخدره؟ ا ایعل دییلطفا جلوس بفرما شهیم–

بشم و در رو براتون  ادهیتونم پ ینگه داشتم نم یبد یجا

 ...باز کنم بانو

گوش خراش چرخ  غیج یرا باز کردم و تا سوار شدم، صدا در

 .باعث ترسم شدو با تعجب نگاهش کردم نیماش یها

  :را کم کردو گفت سرعتش

زودتر  دیبشم، با مهیبود ممکن بود جر یبد یجا د،یببخش–

 .شدمیاز اونجا دور م

لب تابش  ن،یعقب ماش یصندل یدستش رو دراز کردو از رو بعد

 :من گذاشت و گفت یپا یرا برداشت و رو

که  نهیا متیجر یحاال که بدونه مشورت انتخاب واحد کرد 

 .یواسه منم انتخاب واحد کن

صفحه امد  یزدم و لب تاب را روشن کردم. وقت یلبخند

 یصفحه  یکه صورتش تار بود رو یدختر چادر کیعکس  دنیباد

دختره  یلب تابش تعجب کردم. خوب که دقت کردم رنگ روسر

 ...که به پا داشت. مثل ییکفشها نطوریآشنا بود، هم

 .تار بود یقط صورتم عکس کممن بودم. ف نیا

 :زدو گفت یتعجب نگاهش کردم. لبخند کج با

 ؟یدیلحظه ها شن شکار–

 .وفتادهیخوب ن ادیز نیازت گرفتم واسه هم یواشکی

ازشون  دیبا گرانیعکس گرفتن از د یبرا دیدونست یم ــ

 ...اجازه

 .یستین گرانیمن د یبرا گهیتو د یدونم، ول یبله م ــ
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 با شما دارم؟ یچه نسبت دیبگ شهیم ــ

  :گفت یخونسرد با

 .میصبر کن یماه و اند کی دیفقط با میشیدارم م نسبت–

 .شمیمحسوب م گران،یفعال د ــپس

شما از  مینه، نه، اشتباه نکن، چون قراره نسبت دار بش ــ

 .دییایتر به حساب م کینزد یلیخ گرانید

 .دادم رونیرا با حرص ب نفسم

  :لطفا. وارد که شدم گفت ییدانشجو شماره–

 د؟ینیاول نمره هام رو بب دیخواه یم ــ

 .نمیب یم دیدیاجازه م ــاگه

 .ــحتما

خواهد نشانم  یکه دلش م هیراض یلیخ شیکنم از نمره ها فکر

 .بدهد

 یبودکه من از درس ییدر سطح نمره ا بایتقر شیها نمره

که کارهم  یپسر یخوب برا یداشتم، ول ادیز بتیگرفتم که غ

 .کند خوب است یم

 :لبخند گفتم با

 .هیعال د،یهاتون خوبه، همه رو هم پاس کرد نمره–

خواست بردارد را  یکه م ییخوشش امد. واحدها فمیتعر از

 .در آوردو مقابلم گرفت بشیکاغذ نوشته بود از ج یرو

 :واحدش را که انجام دادم گفت انتخاب

 .نمیخوام نمره هات رو بب یم اریخودتم ب صفحه–

  :تعجب گفتم با

 چرا؟–

 .یدیمن رو د یخب تو نمره ها ــ

 .نمیبب دیخواست ــخودتون
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  :دلخور گفت ــ

 .نداره یخواد اشکال یدلت نم اگه–

 .دینیبب ارمیاالن براتون م ــباشه،

پارک  ییارا گوشه نیخودم را باز کردم ماش یصفحه  یوقت

نمره  دنید یبرا جانیکرد. لب تاب را از من گرفت و با ه

گذشت اندازه  یلب تاب. هر چه م یچشم دوخت به صفحه  میها

 .شدیم شتریب شیگرد شدن چشم ها ی

گفت، تا نمره  ییبه من انداخت و با اجازه ا ییگذرا نگاه

که منتظر اجازه  نیبدون ا ند،یقبلم را هم بب یترم ها یها

را از نظر گذراند،  مینمره ها یمن باشد مشتاقانه همه 

  :. آخرگفتزدیکردو لبخند م یمدام نچ نچ م

 ه،یعال یمن گفت یبه نمره ها نیهمچ ؟یواقعا بچه زرنگ پس–

 !هیچ گهیخودت د یفکر کردم نمره ها

 یهم درس م دویکن یکه شما هم کار م نیبه نظر من ا ــ

 بای. تقرهیواقعا عال دیگرفت یینمره ها نیو همچ دیخون

 .به عهده شماست گهید یکارها یلیخ دویخونه و خر تیمسئول

 .یمعصوم یآقا شیپ د،یکن یخب شما هم کار م ــ

 .رمیاونجا نم گهیوقته که د یلیمن خ یول ــ

 :دیپرس باتعجب

 چرا؟–

 .قراردادمون تموم شد ــ

  :گذاشت و گفت شیتاب را خاموش کردو سرجا لب

خونش تا  میخواد بعد از عقدمون بر یدلم م ه،یخوب مرد–

 .به من انداخت یازش تشکر کنم. بعد نگاه

 .توئه ههیشب ییجورا هی–

 یاگه م ،یداد تیو رضا یباهات حرف زد کوتاه امد یوقت از

 .کردم یکارو م نیزودتر ا یقبولش دار نقدریدونستم ا

 " .دق بخورد شتریکه ب میتشکر کن میدلم گفتم: "بر در
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 :از طرف من بود که گفتم یجواب منتظر

 .که معلمش رو قبول داره یشاگرد هیبله، قبولش دارم، مثل  –

  :تعجب گفت با

  معلم؟–

 .گرفتم ادیازشون  زهایچ یلیسال خ کی نیبله. تو ا ــ

 :روبرو چشم دوخت و گفت به

 ؟یچ –

 .و در همه حال خدا رو شکر کنم شهیکه هم نیا مثال–

  :متفکر گفت 

 .شهیواقعا نم یگاه یشکر خوبه، ول –

 چرا؟–

شکر کنه.  یچطور ره،یگیخدا لجش م یآدم از کارها یگاه خب–

مثال اگه االن بهت بگن، مثال دور از جون، مامانت فوت شده، 

 ؟یخدارو شکرکن یتون یم

 :نگاهش کردم و او ادامه داد باتعجب

 ینطوریا یدیتو فقط حرفش رو شن نیدور از جون. بب گفتم –

 .فتهیکه اتفاق ب نیچه برسه به ا یشد

 .گهیشدم؟ از حرفتون تعجب کردم د یچطور ــ

 یخداروشکر م وفتهیکه گفتم ب یاگه اون اتفاق یعنی ــ

 د؟یکن

 :کردم وگفتم یفکر

کنم صبر کنم.  یم یصبر کرد. منم سع دیبال که با یتو –

 .که تونستم صبر کنم نیبعدشم شکر به خاطر ا

 :تعجب گفت با
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 یلیخ ؟یشینم یعصبان ؟یکن ینم یتاب یب یبگ یخوا یم یعنی –

 ؟یکن یخداروشکر م ینیشیبا کالس و صبورانه م

 .از حرفش لبخندزدم ــ

 ییاگرم خدا یول وفتهیاتفاق نم نیوقت ا چیانشاهللا که ه –

از غصه دق  دیکنم و شا یم هیچرا منم گر وفته،ینکرده ب

کنم قبول کنم که  یم یسع یدوسش دارم. ول یلیکنم چون خ

باشم.  یراض دیسرنوشت رو برام رقم زده و منم با نیخدا ا

 .شهیکنم چون دلم براش تنگ م یهم م هیحال گر نیدر ع یول

. زنهیکه م هیچه مثال نیحرف خودم غصه ام گرفت آخه ا از

 .مادرم تنگ شددلم واسه 

 .انداختم و در افکارم غوطه ور شدم نییرا پا سرم

 .کردمیرا احساس م نشیسنگ نگاه

 .خانم لیراح ــ

 .بله ــ

به هم  نقدریاز تصورش ا یببخش که ناراحتت کردم، تو حت ــ

عمل انداخت،  یعالم ب ی هیاو قض ادی.  حرفات من رو یختیر

ها،  دیستیزنن منظورم شما ن یحرف خوب م دمیها رو د یلیخ

 ...رندیگ یقرار م طیخودشون تو اون شرا قایدق یوقت یول

 

دوباره ناراحت بشوم.  دیترس دیرا نصفه ول کرد، شا حرفش

 .گفت یدرست م یبه نظرم تا حدود

همه جا را روشن کرده  شانیکه نور چراغ ها ییمغازه ها به

 کیفکر کردم که نزد نیلحظه به ا کیانداختم و  یبود نگاه

که بتوانم  ییجا ای. ستمیاذان است و من هنوز خانه ن

 .نمازم را بخوانم

  :گفتم 

 سندهینو هیانداخت که  یمطلب هی ادیشماهم من رو  حرف–

 :گفت ینوشته بود. م ییایکلمب
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انسان هااتفاق  یاست که برا ییزهایچ ،یده درصد از زندگ"

افتد و نود درصد، آن است که چگونه نسبت به آن واکنش  یم

 ".دهند ینشان م

 ادی دیزن یکه شما ازش حرف م یعمل یاون عالم ب دیشا

 .عمل کنه دیبا ینگرفته که چطور

 .گرفت ادی دیمهارته، که با هیهنره،  هی یزندگ دیشا

 :گفت آرش

 نینه ا گه،یبده د ادیعالمه که بهمون  ی فهیوظ نیا خب–

را روشن کردو راه افتاد.  نیکه خودشم بلد نباشه. بعد ماش

 .اذان مغرب بلند شد یصدا امیبالفاصله از گوش

 :استرس گفتم با

کرده بود من عالم  داریاذان شد. حرف آرش وجدانم را ب –

 زدیم ادیاذان در گوشم فر یعمل بودم. صدا یب ینبودم ول

که اشتباه کردم. آرش فقط خواستگارم بود، محرمم نبود. من 

رساندم.  یخودم را به سجاده م دیدوباره اشتباه کردم. با

 یبرساند، ول یمرا به مسجد میفکر کردم به آرش بگو

 .نتوانستم

  :شدن اذان آرش گفت باتمام

 م؟یبخور یزیچ هی میبر–

 :پاچه گفتم دست

 .زود برسم خونه دینه، ممنون، من با –

 .گهیرسونمت د یبعدش م ــ

 .زودتر برم خونه دیکار واجب دارم با هیآخه  ــ

را  نیکه ماش دینکش قهیشد. به دق رهیشدو به جلو خ متفکر

 .شد ادهینگه داشت وپ

را دور زدو در سمت من را باز  نینگاهش کردم، ماش  متعجب

  :کردو گفت

 :ادامه داد دینگاه متعجبم را د یشو. وقت ادهیپ لطفا–
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" اول کوچه، ن،یچند قدم اونورتر "اشاره کرد به پشت ماش –

 یزیچ هی رمیمنم م ینمازت رو بخون یمسجده. تا تو بر هی

 .عمو شدنم ینیریبابت ش م،یخرم که با هم بخور یم

شدم و  ادهیکه در ذهنم بود پ یزده وناراحت از افکار تعحب

 .تشکر کنم. بعد طرف مسجد راه افتادم یکردم با خوشحال یسع

 .رفتارم شده بود یناگهان رییبود و مات تغ ستادهیا آرش

به پشت سرم انداختم.  ینگاه دمیدر مسجد رس یکه جلو نیهم

 .بخرد یزیآرش نبود، حتما رفته بود چ

 یرساندم و با گفتن کلمه  ابانیخودم را به سر خ یفور

 .را متوقف کردم و سوار شدم یتاکس نیدربست اول یمعجزه آسا

 .دادم امیآرش هم پ یبرا

من رفتم خونه، نتونستم بمونم. لطفا ناراحت  د،یببخش–

عمو  ینیریخودم ش میمحرم شد یوقت دی. اجازه بددینش

 .رمیگیشدنتون رو ازتون م

 یصندل یو سرم را به پشت فمیرا سر دادم داخل ک امیگوش

 .دادم هیتک

 یرفتن ها عاد رونیب دارها،ید نیآرش ا یچون برا دیشا

 .گذاشته بود ریمن هم تاث یبود، رو

راحت، هم  نطوریا یگریمرد د چیبا ه یمعصوم یبه جز آقا من

 .کالم نشده بودم

حواسم باشد. چه کنم  دی. خودم باندازمیآرش ب ریتقص دینبا

 یو م رمیبه خودم سخت نگ ادیز شودیعالقه باعث م یکه گاه

 .خودم هستم ندیبیم بیرابطه آس نیکه در ا یکس نیدانم اول

 فینشد تکل سّریازدواج من و آرش م لیاگر به هزار دل حاال

که خودم باعث به  یهمه خاطره و احساس نیتوانم ا یم ست؟یچ

 .ندارمیوجود آمدنشان هستم را دور ب

 .زنگ خورد امیگوش

 .نگران شده بود مادر

 .امیمامان جان، تو تاکس امیم دارم–
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که با آرش بودم. چون مطمئنم  میبه مادر بگو نتوانستم

 .یستیمواظب ن گفت،یو م شدیناراحت م

 ؟یایمگه با مترو نم ؟یتاکس–

که نه راست  گشتمیم یکردم و مدام در ذهنم دنبال حرف سکوت

 .باشد نه دروغ

 .مترو بودم با–

 خب؟–

 :ِمن وِمن گفتم با

 .امیدارم م یافتاد که االن با تاکس یاتفاق هی راستش–

 .نگران شد شیصدا

 ؟یتصادف کرد ل؟یشده راح یچ–

 ...مادرم آنقدر پر از اعتماد است که چارهیب

 شده؟ یزیحرف بزن. چ لیراح–

 دینداشتم. با ییچاره ا گریمامان، من حالم خوبه. د نه–

خودم هم آرام شوم.  دیایب رونیب یتا از نگران گفتمیم

و دهانم گرد  یرا آرامتر کردم و دستم را دور گوش میصدا

 فیتعر شینشنود. ماجرا را برا یتاکس یکردم، تا راننده 

 :کردم و بعد گفتم

 شیکار شهینم ادیم شیپ یکنم، گاه کاریچ دونمینم مامان–

بود که  یستگاهیهمون ا کیآرش نزد یتصادف یلیکرد. امروز خ

 .منم بودم. جلو خواستش نتونستم مقاومت کنم

 .است امدهیبود مادر از کارم خوشش ن معلوم

 :سکوت گفت یکم بعداز

رو بنداز گردن من،  رهایتقص یبه بعد همه  نیاز ا یتونیم –

 .میبر رونیبا هم ب میتا محرم نشد دهیبگو مامانم اجازه نم

 .شد تریجد شیصدا بعد
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 یمن راض ته،یرو بهش بده، واقع غامیپ نیاز طرف من ا اصال–

 .ستمین

 .مامان جان چشم–

 نیزنگ خورد. ا امیاز قطع تماس بالفاصله دوباره گوش بعد

 .بار آرش بود

 .ناراحت شده یلیخ حتما

 .بله–

با هم  دمیخر یمن بستن ه؟یچ امهیپ نیحالت خوبه؟ ا لیراح–

 ؟ی. کجا رفتمیبخور

 دیآقا آرش، راستش نتونستم بمونم. شما حق دار دیببخش–

 .ومدمیباهاتون م دیمن از اول اصال نبا د،یناراحت بش

 .دادم حیتوض شیمادر را هم برا یحرفها بعد

 :مکث کردو گفت یکم

 ؟ینخونده رفت نماز–

کردم و او  ی. دوباره عذر خواهخونمیخونه م رمیم بله،–

 :دیپرس

  از نماز خوندنت هم واجب تر شد؟ هویرفتنت  یعنی–

 .خونمیخونه م رسمیم گهید ی قهیدق چند–

 یچ ،یبرات مهم بود سروقت نمازت رو بخون یلیتو که خ آخه–

 شد؟

حرفت باعث شد فکر کنم منم عمل ندارم، فقط حرف  چون–

  .زنمیم

که  نی. همیمن اصال منظورم تو نبود ست،ین نطوریا نه–

نمازت  یفور گهیهر دفعه اذان م یدیبه خودت زحمت م نقدریا
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که لذتم  نیخوبه. تازه جالب تر ا یلیخب خ ،یخونیرو م

 .کار نیاز ا یبریم

حرفها را  نیکه زده بود ا یجبران حرف یکردم برا احساس

 :گفتم نیهم ی. برازندیم

 بره؟ یو خسته کننده لذت م یکار تکرار هیاز  یآخه ک ــ

 ؟یخون یخب پس چرا نماز م ؟یچ یعنی ــ

که دستورش رو  نیترسم. ترس دارم از ا یچون از خدا م ــ

کنم، اونقدر خودم رو  یبه عظمتش فکر م یگوش نکنم. وقت

نسبت به حرفهاش  کنمیمگه جرات م گهیکه د نمیبیم کیکوچ

 .باشم توجهیب

 :دیدوباره پرس رت،یح با

برات مهمه که  نقدریچرا ا یدستور گوش کن یخوا یاگه م –

 .کنهیکه خدا قبول م یبخون رترمیاول وقت باشه. د

بله، خدا اونقدر مهربونه که ما هارو همه جوره قبول  ــ

 ی. مثال وقتگهیاول وقت خوندن، مودبانه تره د یکنه، ول یم

بدونه  عیسر یکه انجام بده وقت دیگیم یکار یشما به کس

و  ارهیمدام بهونه ب ای دیشیبهونه انجام بده خوشحال م

 توجه تونمیم شتریب ینجوریهم انجام نده؟ بعدشم ا یگاه

 .خدا رو به خودم جلب کنم

 .واقعا سخته، بخصوص نماز صبح یآخه گاه ــ

  :و گفتم دمیکش یآه

 دهیخواب ریآخ، نماز صبح رو که نگو، بخصوص اگه شبم د آخ–

 .یاز هم بازشون کن یتون یپلک ها رو م نیمگه ا ،یباش

 :کردو گفت یپوف

 .به نماز ما نداره یازیخدا که ن –

...به نظرم به خاطر ازهین یب زیخدا که از همه چ ــ

 هینماز بخون و  گهیکه خدا م نجایخودمونه. فکر کنم اگه ا

. میهر روز انجام بده حرفش رو گوش کن یرو ه یکار تکرار

 یهم حرفش رو گوش م گهید یجاها شهیم ینیتمر هیخب برامون 

 گهیحرف پدرو مادرت رو گوش کن، د گهیم ی. مثال وقتمیکن
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براشون شاخ و شونه  زننیبهمون حرف زور م ییجاها هی یوقت

  .چشم میگ یو م میکش ینم

به هم  نارویهمه ا یچطور ا،یدار یتو چه ذهن خالق لیراح–

 .یدیربط م

 .به هم ربط داره یهمه چ ایدن نیآرش، تو ا آقا–

را جلب کرده بود، چون  یتوجه راننده تاکس میحرفها انگار

 یم یکردو من هم هر لحظه سع یمتفکر نگاهم م نهیمدام از آ

 .کردم آرامتر حرف بزنم

 *آرش*

 

گذاشته  لیکه با راح یبه تمام شدن مهلت شتریهفته ب کی

 .نمانده بود میبود

و پسغام  غامیپ ارشیک یآنقدر برا گریداشتم. د استرس

اول  یفرستاده بودم خسته شده بودم. البته آن آتش روزها

نداشت. مادر  تیهنوز هم رضا یفروکش کرده بود، ول گرید

برادرم  دیبا یهم گفته بود که در مراسم خواستگار لیراح

 .هم باشد

خودش  یکرد و به گفته  یکمکم م یلیمدت خ نیدر ا مژگان

دانم چطور حرف  ینم یکرد، ول یصحبت م ارشیمدام با ک

 ینداشت، البته خودش هم هر دفعه م یریکه چندان تاث زندیم

 :گفت

 یفقط به خاطر تو دارم کمکت م ستم،یازدواج ن نیموافق ا –

 .کنم

لب تابم  یصفحه  یرا رو لیبار عکس ناواضح راح نیاول یوقت 

 :با تعجب گفت د،ید

خوشت امده.  یپیت نیدختر ا هیآرش، برام جالبه که از  –

 :ادامه داد یلب ریبعد ز

 .کنه یم رییبعد از ازدواج تغ البته–
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باشه.  رییاهل تغ ادیسر سخته، به نظر نم یلیاون خ یول –

به اعتقادات و پوِششش نداشته  یازم قول گرفته، بعدها کار

 .باشم

  :زدو گفت یپوزخند مژگان

 یقرار م ریتحت تاث نهیزدن من رو بب پیدوسه بار ت هی–

. بخصوص چشم و هم یشناس یدخترارو نم نیبابا، توا رهیگ

 .شهیم رییقابل تغ یوسط همه چ ادیکه ب ایجار هیچشم

 یدلم م ینه، ول ایچادر سرش کند  لیبرام مهم نبود راح من

 دنیخواست اگرقصد کنار گذاشتن چادرش را دارد قبل از د

ُافت داشت  میبرا یلیکار را انجام دهد. خ نیمژگان ا

 .وفتدیمژگان اتفاق ب یحرفها

 .آرش ــ

 .هوم ــ

عکس که  نیا یدختره خوشت امده؟ تو نیا هیتو از چ ــ

 خوشگله؟ نقدریا یعنی،   ستیمشخص ن افشیق

 .زدم لبخند

جذب  کنه،یاخالقش شدم که پسرارو آدم حساب نم نیا جذب–

 .وقارو متانتش

 .زد یپوزخند

با  شیچند وقت پ نیها... تا هم یریبابا، تحت تاث نیبش–

برات مهم  زامیچ نیا یرفت یاونور م نورویا یهر دختر

بود  یدختره چ نیاصال هم ؟یشد ریشده؟ جو گ ینبود، حاال چ

 .تو بود زونیبودو آو پتونیتو اک شهیاسمش؟...همون که هم

 کدوم؟ ــ

  :گفت کالفه

 میرفت میباهاتون امد ارشیبارم من وک هیهمون که  بابا–

همش هم با  مه،یهمکالس یکه گفت گه،یکوه، همراهتون بود د

 .دیپلک یتو م

 سودابه رو؟ ای یگ یسارارو م ــ
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 :کردو گفت ینوچ نوچ

 گم؟یکدوم رو م یدونینم یکه حت ادنیآرش،  اونقدر ز یوا

 .مهیهم کالس یکه گفت همون

 یرابطه همون، آره–.  مهیاون ساراس. سودابه هم دانشگاه– 

  :گفتم گه؟ینم یزیچ نهیب یرو م لیتوو راح

 رونمیاگه باهم ب م،یهست یبگه؟ ما فقط باهم همکالس یچ–

رو همون حساب بوده، تازه چه اون چه هر دختر  میرفت

رفتم، من ازشون نخواستم،  رونیکه قبال باهاشون ب ییاگهید

 رونیب ای یخودشون خواستن منم قبول کردم. اکثر مهمون

 .بوده، به جز چند مورد یرفتن هامونم دسته جمع

 .کردم یاخم بعد

 مژگان؟ یفکر کرد یتو در مورد من چ –

  .در مورد ازدواج حرف نزدم یدختر چیتا حاال با ه من

نکند سارا  د،یگویمژگان راست م دمیخودم فکر کردم، شا با

شده، آن  نیسر سنگ دایکرده، چون جد ییخودش فکرها شیپ

و اخم و َتخم  امدیخوشش ن لیروزهم گفتم زنگ بزند به راح

 .کرد

 .افکارم را پاره کرد یمژگان رشته  حرف

تو  کی.حتما االن جومدیبه نظرم سارا از تو خوشش م یول ــ

 .خوره یداره دق م نهیب یشما رو م کیج

 .حرفش خنده ام گرفت از

. میزن یکجا بود بابا، ما اصال با هم حرف نم کیتو ج کیج –

 خوامت اونم چسب شده به من؟ یمن بهش گفتم م یفکر کرد

و  ییخواهش و تمنا تازه اونم به قصد آشنا یبار با کل چند

ما اصال به عنوان  شهی. باورت ممیازدواج باهم حرف زد

 هیمن  ای ات،یمگر ضرور م،یزن یهم باهم حرف نم یهمکالس

 .نمشیسوار کنم بتونم باهاش حرف بزنم و بب یکلک

 هیو کجا و تو چه زاو یفکر و ذکرم شده چطور یهمه  یعنی

 ی. اولش که جواب منفنمشیکه بتونم رودر رو بب سمیوا ییا
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که  یکیبا  یاز وقت ی. ولدادینم اممیجواب پ یداد کال،  حت

  .قبولش داره حرف زدم و اون ازش خواسته، کوتا امده

  :دیگرد شده پرس یچشم ها با

 زنه؟یحرف نم نهیب یاالنم تو دانشگاه تو رو م یعنی–

 نیواسه هم زنه،یکنه و لبخند م یسالم م یحرف که نه، ول ــ

 یرو م گهیکم همد یلیکنم. البته خ یم یلبخندش لحظه شمار

فقط هشت واحد ارائه داده.  یدانشگاه ترم تابستون م،ینیب

 .دانشگاه میرینم شتریدو روز ب نیواسه هم

  حاال درس خونه؟ ــ

اصال موندم. تازه اکثر  دمی... نمره هاش رو که د یلیخ ــ

 .ترم هاشم فشرده واحد برداشته بود

 ینزد. فکر کنم حس حسادت جار یرفت تو فکر و حرف مژگان

بود. حاال چرا درس  لکردهیبودنش فعال شد. البته خودشم تحص

 .کنه ریبراش سوال شده بود، خدا بخ لیو مشق راح

 :گفتم یبامهربون

مخ اون شوهر  یحساب دیبا یداربش یجار یخوا یحاال اگه م –

 .میوقت ندار گهی. چون دیلج بازت رو بزن

  :را مچاله کردو گفت صورتش

تا حرفش رو  ه،یتونم، چقدر حرف بزنم بابا، عصب ینم گهید–

 .پره بهم یزنم م یم

 ادیباهاش حرف بزن کوتا ب یجور هیبابا، خب  یا ــ

 ...کم هیخانم ها ِلم شوهراشون رو بلدن  گنی...مگهید

 .دیرا بر حرفم

 شه،یبرادر شما نه ِلم داره نه منطق سرش م نینه بابا، ا –

 ...خودت رو نگاه نکن

 ...خوش شانسه که یلیخ لیراح

رابرداشتم  امیکه بلند شدم حرفش نصفه ماند. گوش میجا از

 :و گفتم
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 .زنم یخودم باهاش حرف م اصال–

 یبرادرم را گرفتم. با بوق اول برداشت و عصبان شماره

  :گفت

 بله–

است. آب دهانم را قورت دادم و با  یمدام عصبان دایچرا جد 

 :گفتم یلحن شاد

 خودم، احوال شما؟ هیدرود بر برادر عصبان –

 .کم نرم شد هی

 ش؟یسالم، فرما –

  :و گفتم اوردمین کم

 هیصرف شام به  یرو امروز برا زمیخوام برادر عز یم–

 .میبکن یاختالت هی ییدعوت کنم تا دوتا یرستوران الکچر

تربگم و ادامه  یوادب دهیکش یکردم کلمات را کم یسع بعد

  :دادم

 دیمنت بگذار ریمن حق دوبریبگذار میچشم ها یقدم رو لطفا–

تنها  یا د،یو قبول کن دییرو شاد بفرما دهیدل غم د نیو ا

و پشت مرا  دیکن یپدر میسخت برا یروزها نیبرادرم، در ا

 .دینکن یخال

 :خنده ام گرفته بود، خشن گفت میاز حرف ها خودم

کن. بدون  امکی. آدرس رو پامیم زیخب، مزه نر یلیخ –

نگاه  امیرا قطع کرد. با تعجب به صفحه گوش یگوش یخداحافظ

 کردم که، 

 .خنده ریزد ز یپق مژگان

 ؟یرو از کجا سر هم کرد فیاراج نیآرش، ا یمعرکه ا یعنی–

 گرفت نه؟ لتیبعد اونم چقدر تحو

 :به غب غبم انداختم و گفتم یباد ــ
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 ادمیز یدی.داریکنم ِلم شوهرت رو به دست ب یم هیبهت توص –

 .سخت نبود

  :کردو گفت یاخم

 یتونم هر روز واسش شعر بگم. من نم یمن نم ا،یدار حوصله–

هر چقدر تو  د؟یستیهم ن ههیدونم چرا شما دوتا اصال شب

 ...اون برعکسه ،یمهربونو و صبور

  :و گفتم دمیخند

من  ههیشب قایدق مشیشما بد لیکه تحو نیقبل از ا واال–

 ...ییافسانه ا یبود، مثل دوقلوها

 .کردم زیرا ر میچشم ها بعد

 ،یکرد یکه داداش بدبختم رو جن یسرش آور ییچه بال  گهید –

 .دونم یمن نم

 .کرد اخم

رفتن با  یمهمون هیبه  ده،یم ریکردم، اون همش گ کارشیچ –

 ...تونم همش ور دلش باشم که ی. نمرهیگ یم رادیدوست هامم ا

 :تعجب گفتم با

نگو که برام  ده؟یم ریبرادِر به ظاهر روشن فکر من گ –

 شه؟یباوره، مگه م رقابلیغ

 .دادم یلحنم رنگ شوخ به

که فکر کنم  یشوهر دار یگرده به مهارت ها یهمه برم نایا–

 .یشما واحدش رو پاس نکرد

 .دهیم ادتی یدار، که شد یجار

 ادیب دیبا ارشیک نیکن...ا فیازش تعر یکم وقت کرد هی –

 .پاس کنه یجنابعال شیرو پ یواحد زن دار
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و مژگان در آشپزخانه مشغول شام درست کردن بودند  مامان

. کندیم فیمادر تعر یزنگ زدن مرا برا هیمژگان قض دمیشن

 :گفت یمامان با نگران

نکنه اونجا دعواشون  م،یماهم باهاشون بر ایمژگان ب یوا –

 .بشه

 .آشپزخانه شدم وارد

 زنمینم ینگران نباش. حواسم هست، حرف نقدریمامان جان، ا –

که تو  میهست یکه دعوا بشه. بعدشم مگه ما بچه مهده کودک

 م؟یدعوا کن یمکان عموم هی

 :با تمسخر گفت مژگان

 د؟یوفتیبه جون هم م  یخصوص یآهان پس شما تو مکانها –

 :گفتم یدلخور با

من افتادم به جون اون؟ بعد از  ،یانصاف یب یلیمژگان خ –

 ... کرد، دلش خنک نشدو لیهمه حرف بارمن و راح نیا نکهیا

 :تکان دادو گفت دییسرش را به عالمت تا مژگان

 .وفتهیخب ممکنه االنم همون اتفاق ب –

 .کردم ینچ

 .راحت التونیبشه. خ ینزنم که عصبان یبار مواظبم حرف نیا –

 ادیب یبگ شهنمی–نگاهش رنگ التماس گرفت و گفت:  مامان

 د؟یحرف بزن نجایبا آرامش، ا یگیکه م ینجوریخونه، هم

 :را گرفتم و گفتم شیها دست

 یاتفاق دمی. بهتون قول مدیمامان جان، اصال نگران نباش –

 .وفتهین

. بعد شهیتو خونه نم میمردونه بزن یحرف ها میخواه یم ما

آلن  یمضحک و صدا ی افهیرا آرام رها کردم وبا ق شیدستها

  :ادامه دادم یدلون
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در کوتاه امدن برادرم  ییبسزا ریخود همون رستوران تاث"–

 .داره

براش  اتیدونم که چقدر ظواهر وماد یشناسمش وم یم من

رستوران  هی یکه تو دهیداره...کالسش بهش اجازه نم تیاهم

 انیکالس م یها ار،یبس یکه اکثرا آدم ها ،یو الکچر کیش

 ".از خودش نشون بده یکیش ریاونجا،  رفتار خشن وغ

 

  :به خنده افتادند و مژگان گفت میدوشون از حرف ها هر

 .تو رو داشت استیکم س هی ارشمیک کاش–

 .کردم اخم

تمومم  یبرادر همه چ گه،ینزن تو سر مال د نقدریا بابا–

که  نیا یحاال هم به جا ،یو کج و کولش کرد یعصب  ،یرو برد

منو تو  ،یجبران کن اتویو کم کار یخودت باهاش حرف بزن

...   هیاونجور ه،ینجوریبرادرت ا یگیهمشم م ،یخرج انداخت

  .به حسابت زنمیپول شام امشبم م

  :رو به مادر با اعتراض گفت مژگان

 گه؟یم یچ ینیب یم مامان–

  :روبه مژگان گفت یبه من کردو با مهربان یاخم مامان

 ؟یشناس یمادر، تو آرش رو نم کنهیم یشوخ–

دادم و  هیام را متفکر کردم و دستم را به کانتر تک افهیق

  :گفتم

زدم و  یپر مغز یکه چه حرف ها دیشیاز مرگم متوجه م بعد–

 .دیگرفت یعمر به شوخ کیشما 

 زیآم دیو تهد دهیکش یرا برداشت و با صدا ریکفگ مامان

 :گفت

برداشت. که من فرار رو  زیآرش...بعد هم به طرفم خ –

  :گفتم دنیدادم و در حال دو حیبرقرار ترج
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 ؟یاریحوله ام رو برام م رم،یدوش بگ رمیمن م مامان–

امدم و وارد اتاقم شدم. در کمدم را  رونیحمام که ب از

 .نبود امیشمیابر دیسف راهنیباز کردم. پ

 :زدم ادیفر بایهمانجا تقر از

 کجاست؟ دمیسف رهنیمامان اون پ –

  :گفت مادر

 کار؟یچ یخوا یم اونو–

 .پوشن یرو م راهنیمامان جان فکر کنم پ ــ

 کار؟یچ یخوایاالن م نهیلوس نشو منظورم ا ــ

 :ازمن مژگان گفت قبل

 ... گهیآالگارسون کنه د یحساب خوادیالبد م –

 :مادر وارد اتاق شدو گفت 

 .ییاونو که دادمش اتو شو –

  :پوشم را در تنم محکم تر کردم و گفتم تن

 .بود زیاون که تم رون،یب دیلطفا بر مامان–

  :رفت گفت یم رونیکه ب همونجور

هفته  دیاتو کنه بهتره. شا ییبه خاطر جنسش گفتم خشکشو –

 .یالزم شد که بپوش گهید

پس مامان »پوشم. باخودم گفتم:  یم گهید زیچ هیباشه  ــ

 «.هست گهید یحواسش به هفته 

 .تراست دواریانگار مادر از من ام 

را زدم و از  امیشگیو عطر هم دمیپوش یگرید کیش راهنیپ

 .رفتم رونیاتاقم ب

 :گفت دنمیبا د مژگان
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 .ایشیکم مثل آقا دامادا مکم یدار گهید –

 :زدم و گفتم یلبخند

 گهید یهفته  رمیرو از خان داداشم بگ یاگه امروز اوک –

 .عروس خانم یخونه  میریموقع ها به عنوان داماد م نیهم

  :را کج کرد و گفت سرش

 خوره؟ یخوشگله؟ بهت م عروسم–

 .دمیکه تا حاال د هیدختر نیباتریبه نظر من که ز ــ

محو من شده بود  یتیبه مادر که با لبخند رضا ینگاه مژگان

 :انداخت و گفت

 آره مامان؟ خوشگله؟ –

  :داد و گفت رونیرا ب شیلبخندش را جمع کرد و لبها مادر

 .انیبه هم م ست،ین بد–

 :تعجب گفتم با

مثل  لی. راحاریدرن یمادرشوهرگر گهیمامان د ست؟یبد ن –

 .فرشته هاست

  :کردو گفت یاخم مصنوع مژگان

  کنه؟ یواست غش و ضعف م نقدریاونم مثل تو ا نمیبب حاال–

  :گفتم ی. با خونسرددمیجا خوردم و خجالت کش کمیسوالش  از

حرف  نیکه غش و ضعف بره. حاال من جلو شما ا میمحرم مگه–

 یرفتار م یجنتل من، واقع هیاون مثل  یجلو زنم،یهارو م

 .کنم

 :وگفت دیخند مژگان

 یسر هیها، مثل داداشت روهاتو بهش نشون بده یهمه  نیبب –

طرفت شوک زده  ،یبعد از ازدواج رو کن یهاش رو نگه ندار

 .بشه
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  :به من بر خورد و گفتم حرفش

 یانجام بده، عکس العمل  شوک آور یزنم عمل شوک آور اگه–

 .هیعیکامال طب یمسئله  هی نیا گه،ید نهیب یهم  ازم م

 گذاشتن؟ یپس گذشت رو واسه چ ــ

 :کردم و گفتم دییسر تا با

 ی. من گذشت رو کال سر لوحهیاشاره کرد یخوب یبه نکته  –

 رونیقرار دادم، وگرنه االن با خان دادشم شام ب میزندگ

 .رفتم ینم

  :کرد و گفت ییخنده ا مادر

 .یرفتیوگرنه نم ره،یگ ششیاالن کارت پ چون–

  :تعجب گفتم با

عروستم  نیکم واسه ا هیعروست؟  ای یمامان! شما طرف پسرت –

 کهیچرا فقط واسه اون کوچ گه،ید اریدرب یمادر شوهر گر

 ؟یاریدرم

  :بعد مادر رو به مژگان کردو گفت دند،یدو خند هر

مواظب  شتریب دیکم برو تو اتاق من دراز بکش، با هی مادر–

 .یخودت باش

 یزدو بلند شدو موقع رد شدن از کنارم، مشت یلبخند مژگان

 :کرد و گفت میبازو یحواله

 .یموفق باش –

  :و گفتم میبازو یرا گذاشتم رو دستم

 یلیاون خ ایحرکتا نکن نیاز ا لیپس فردا جلو راح فردا–

  .حساسه

 .تفاوت به حرفم به طرف اتاق رفت یب

کردو با اخم  میاز رفتن مژگان، مادر با اشاره صدا بعد

 :گفت
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نکن ناراحت  فیمژگان از اون دختره تعر یجلو نقدریا –

 .گهیاالن بارداره حساسه مراعات کن د شه،یم

 نقدریمبارکه خودت باشه. ا ست،ین ایخوشگل هست  لیراح حاال

  .نگو زارویچ نیا

 :نگاهش کردم باتعجب

 یلیخ ؟ینامادر لیواسه راح ،یمادرمامان! واسه مژگان  –

 ...ایریگیتابلو طرفش رو م

 .صورتم براق شد تو

حسادتش رو شعله   شیکن کال آت یبه خاطر خودت گفتم، سع من–

 زایچ نی. االن تو متوجه ایسوز یچون خودتم توش م ،یور نکن

 .کن تیحرف من رو گوش کن و رعا یول یشینم

 .دمیخند

 .رینگ یجد ادیشما ز ه،یما شوخ یمامان جان اکثر حرف ها –

 .نگو میبه شوخ ــ

 .چشمم گذاشتم وگفتم یرا رو دستم

 .کردم یو خداحافظ دمشیچشم. بعد بوس –

دعا »دادم که:  امیپ لیبه راح ن،یاز روشن کردن ماش قبل

 «.با برادرم صحبت کنم رمیبگذره، دارم م ریکن به خ

رستوران  پارک  نکیرا داخل پارک نیکه ماش نیاز ا بعد

در  یکه جلو یکردم، به طرف رستوران راه افتادم. دربان

بازکردو خوش  میبود تا کمر خم شدودر را برا ستادهیا

به استقبالم  گرینفر د کیکرد. وارد که شدم،  ییامدگو

 :کرد.  گفتم مییامدو راهنما

 .دونفره زیم هیخوام،  یدنج م یجا هی –

شده بود. قسمت  میو مدرن تقس یبه دو قسمت سنت رستوران

 یکه گوشه ز،یم کیاشاره به  نیهم یشلوغ بود. برا یسنت

  :سالن بودکردم و گفتم
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 .خوبه اونجا–

 .دیعقب کش میرا برا یصندل

 :نشستم و گفتم 

 .کردو رفت یمی. تعظادیکنم مهمونم ب دصبریسفارش با یبرا– 

داده  امیپ لیدرآوردم و چکش کردم. راح بمیرا از ج امیگوش

 «.همون بشه رهیخ یانشاهللا هر چ»بود: 

 .گرفت یلجم م اشیالیخ یب نیاز ا یگاه

 .کرد قیآرامش را در من تزر امشیپ یول

 :دمیزنگ زدم و پرس ارشیک به

 :گفت ؟ییکجا –

را خاموش کردم و  امیگوش ی. صفحهرسمیم گهید ی قهیدق چند–

و  دیایکه کوتا ب میبگو ارشیبه ک ییهافکر کردم که چه حرف

 .دیاین شیپ یدل خور

که بهانه  زدمیحرف م یجور دیبا زدم،یتمام زورم را م دیبا

نشوم  یاست که عصبان نیکار ا نینداشته باشد. سخت تر ییا

 .نکنم اشیو عصبان

رفتم و دست دادم و  شوازشیامد، چند قدم به پ باالخره

بار شونه اش را  نیاول یو دست آخرهم برا میکرد یروبوس

 .دمیبوس

 .کارم خوشش امدو با کف دستش دوتا آرام به پشتم زد از

  :گفتم میکه غذا سفارش داد نیاز ا بعد

 .میمردونه حرف بزن ییدوتا نجایا مییایداداش گفتم ب خان–

 .بردمیکم لفظ خان داداش را به کار م یلیخ

 شیمحبتم را نشانش دهم. اخم ها خواستمیکه م یگه گاه فقط

 :باز کردو گفت یرا کم

 .یکرد یکار رو م نیهم دیاز اولم با –
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و  دمیشن هیاز خودت و بق یمن علت مخالفتت رو تا حدود ــ

 ...یهم درسته، ول یحدود هیتا  دم،یبهتم حق م

  :را پر رنگ کردو گفت اخمش

انجامش  یخوایم یکارت اشتباهه ول یدون یخودت م یعنی–

 ؟یبد

 :انداختم و گفتم نییرا پا سرم

 هیبا بق لیباور کن راح ارشیاز نظر خودم کارم درسته، ک –

نداره، چرا  گرانیبه د یکنه، اون کار یدختر ها فرق م ی

خانواده بشه، از فردا  نیاگه اون عروس ا یکن یفکر م

 م؟یبش یمسجد دیهممون با

 یوقت م،یریگ یم یعروس یخودشون گفتن ما اون مدل یوقت–

رو شفاف گفتن،  زیاز االن همه چ یشرط و شروط گذاشتن، وقت

 کیکوچ یمهمون هی میبخواه یفردا ما حت یعنی ؟یچ یعنی

 یجنابعال زنهیکه ساز مخالف م یکس نیاول م،یریمختلطم بگ

 .دیو خانم محترمتون هست

. میریگ ینم یکال عروس ه،یاگه مشکل شما جشن عروس ــ

من که  گه،ید ادیاگه نخواست نم لیرو هم فوقش راح یمهمون

 .امیم

 :داد و گفت رونیرا پرحرص ب نفسش

خب برو  ؟یازدواج کن ینجوریکه ا یآخه مگه مغز خر خورد –

 ...که همش عذابه ینجوریکه باهات پا باشه، ا ریرو بگ یکی

 :گفتم آرام

 هیوجود نداره. مگه  یعذاب آور زیچ چیه یعاشق که باش –

 یخوا یداره که به خاطرش م تیجشن چقدر اهم ای یمهمون

 ؟یریمن رو ازم بگ یخوشبخت

  :گفت یبم یصدا با

عقدتون  ی. حاضرم قسم بخورم از فردایشیم بدبخت–

 نویا د،یبا هم فرق دار یلیچون خ شه،یدعواهاتون شروع م
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 یپره که از هر چ یاز سرت م نیهمچ یبفهم. عشق و عاشق

 .یشیعشق، متنفر م

نزنم و  یدادم حرف حی. ترجکردیم امیکم عصبانکم شیحرفها

 .سکوت کنم. غذارا آوردند

شکمو  یلیبود که خ نیا اشیشروع به خوردن کرد. خوب ارشیک

 .اوردیتوانست طاقت ب یبود و دربرابرغذا نم

 دغرقیبه من انداخت و د یخورد نگاه یکه م همانطور

 .کنم یم یباز میفکرهستم و با غذا

 .را داخل بشقابش رها کرد چنگالش

  :نزدم و ادامه داد یحرف ؟یکن یمهمون دعوت م ینجوریا –

تو  دمیکن، فکر کردم د یبرام پدر یگفت یکه زنگ زد امروز–

نکردم، تو  یچند سال که بابا فوت کرده من برات کار نیا

 کهیحواسم به دادش کوچ دیکه با ییتنها جا ،یدرست گفت

گرفتم  میهمون موقع تصم نیازدواجشه. واسه هم نیباشه هم

 لبتهازدواج موافقت کنم هر چند به ضرر هممونه، ا نیبا ا

کارت  یشدیمتوجه م دیقبلش با یبه ضرره خودته. ول شتریب

آسمون باز شده و  یگیم یوقت گهیاشتباهه، از من گفتن، د

نجات توو  یو شده فرشته  نییخانم ازش افتاده پا لیراح

 .بکن یدوست دار یبگم. برو هرکار یمن چ ت،یخوشبختعامل 

 .زده شدم رتیح شیاز حرف ها 

 دم؟یدهان باز پرس با

 میبر یایم گهید یهفته  یعنی دم؟یداداش درست شن خان–

 ؟یخواستگار

 .کش امد یرا باز کردو لبش کم شیها اخم

 ام دارم؟ گهید یچاره – 

 :و گفتم دمشیذوق بلند شدم و بغلش کردم و چند بار بوس از

 .نوکرتم خان داداش –

 :کردو گفت یسیه
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 .بابا زشته نیبش –

ام را برداشتم و شماره خانه را  ینشستم و گوش یباخوشحال

 .گرفتم

 :دیپرس

 ؟یزنیزنگ م یحاال غذات رو بخور از دهن افتاد، کجا دار –

 .ارمیدرش ب یخوام از نگران یبه مامان، م ــ

به مادر  یحیشروع کرد به خوردن و منم مختصر توض ارشیک

باز شده بود.  میاشتها یدادم و شروع به خوردن کردم. حساب

 .چقدر گرسنه ام بوده است دمیتازه فهم

را از دوغ پر کردم و  ارشیک وانیکه تمام شد. ل میغذا

 :گفتم

چرا  ،یبود بانمیپشت شهیواقعا ازت ممنونم. تو هم داداش–

حواست به من و مامان  شهیتو هم ؟یبرام نکرد یکار یگیم

 یمخالفتها به خاطر خودمه... ول نیا دونمیبوده، االنم م

که شما تو  یزیاون چ لیکه راح دمیم نانیمن بهتون اطم

 .ستیذهنتونه ن

نزد. بعد هم متفکر جرعه جرعه  یفقط گوش کردو حرف ارشیک

 .دوغش را خورد

  یفرصت م کی دنبال

حرکاتم  ارشیک شدینم یبدهم. ول لیبه راح یامیتا پ گشتم

دانم در جز جز صورتم دنبال چه  ینظر داشت. نم ریرا ز

 .گشتیم

 م؟یواسه پنج شنبه بعد از ظهر خوبه قرار بزار ارشیک–

  :سر جواب مثبت دادو گفت با

 ... موافقن؟گه؟یاونور حله د حاال–

 :گفتم اطیاحت با

 .میماهم که قبول کرد گه،یبله، شرط و شروطاشونو گفتن د –



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

39

8 
Hiltun.ir 

رو  یعروس یضمن عقد مربوط به خودته. ول طیاون شرا ــ

 .ایمسخره باز نیبابا ا هیبهتره. چ دیرینگ

نشود. بعد از  مانیوقت پش کیدادم سکوت کنم، تا  حیترج

و سوار  میرفت مانینهایهر کدام به طرف ماش زیحساب کردن م

 امیپ لیرا برداشتم و به راح ی. من بال فاصله گوشمیشد

  .دادم

 یعنینشد.  یخبر یشدم، ول لیآخر شب منتظر جواب راح تا

 یحت یزنگ بزند. ول  یکردم از خوشحال یخوشحال نشد؟ فکر م

 مانیبار آنها پش نیرا هم نداد. نکند ا اممیجواب پ

 .اندشده

کارش  لیو دل نمشیب یپس م میخودم گفتم فردا کالس دار با

 .پرسم یرا م

 لیراح یدانشگاه که شدم، چشم گرداندم ول یمحوطه  وارد

نبود. سرکالس نشستم. با خودم گفتم هر جا باشد باالخره 

نفر استاد  نیآخر ی. چشم دوختم به در، ولدیآیسرکالس که م

 :دادم امیرا برداشتم  پ یبود که امد. دلم شور زد، گوش

 دانشگاه؟ یومدیچرا ن ؟ییکجا –

 .افتاده است ینکند اتفاق آشوب بودم 

از ذهنم گذشت، مدام  الیداند که چقدر فکرو خ یخدا م فقط

نداده بود.  یجواب لیراح یکردم، ول یرا چک م امیگوش

و از کالس  اوردمیطاقت ن گریکالس بود که د یوسط ها بایتقر

. همانطور که در سالن رمیتماس بگ لیزدم، تا با راح رونیب

بم در یرا از ج یرفتم، گوش یمحوطه مقدم زنان به طرف 

شدم. تا خواستم از  لیراح یآوردم و سرگرم گرفتن شماره

 امیهمانطور که محو گوش چم،یسالن به طرف محوطه بپ چیپ

 یشد و بازو نینقش زم امیبرخورد کردم.  گوش یبودم با فرد

برخورد کرد.  میکه بهم بر خورد کرده بود با بازو یکس

 نیدر هم گره خورد. چقدر ا مانینگاه ها چند لحظه یبرا

 یآشنا بود، خودش بود، عشقم، تمام نگران میچشم ها برا

و تپش  جانیرا به ه شیبه سرعت نور پرواز کردند و جا میها

عقب و از خجالت سرخ  دیخودش رو کش یفور لیقلب داد. راح

  .شد

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش
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زدم  ی. لبخنددمیاونقدر عجله داشتم که شمارو ند د،یببخش –

را  گرمیو دست د امنهیس یدستم را رو کیخم شدم و  یو کم

  :پشتم گذاشتم و گفتم

فرما شدندو قدم  فیحضرت، باالخره تشر ایشکر که عل خدارو–

دانشگاه رو با  نیمن گذاشتند و ا یچشمان تابه تا یبه رو

تمام خدم وحشم به وجد آوردند و از حضورشون همه جا رو 

 ...کردند و ینوران

بردارد،  نیزم یرا از رو لمیتا موبا شدیکه خم م همانطور

  :آرام گفت دویبه اطراف چرخاندوحرفم را بر یچشم

را  یحرف هاست. بعد گوش نیآخه االن چه وقت ا سس،یه–

 :مقابلم گرفت و شرمنده گفت

 .نشده باشه شیزیخداکنه چ –

 :نگاه کردم و گفتم شیرا گرفتم و به چشم ها یگوش

شدم  قیدق شیهاکه به چشم یتار مژگانت بانو، کم هی یفدا –

من شد،  ینگاه سوال یورمشان شدم. انگارمتوجه  یمتوجه

 .دوخت نینگاهش را به زم عیسر نیهم یبرا

سرکالس؟ تا خواست از  نمیبش دهیاستاد اجازه م نمیبرم بب –

 یرو اشیچادر عرب یرا که از رو فشیرد بشود بند ک میجلو

 .دوشش انداخته بود گرفتم

 .سایوا قهیدق هی–

 .ستادیکه نگاهم کند ا نیا بدون

 :مهربان گفتم 

 .منو نگاه کن –

 :نکرد و گفت نگاهم

 .زودتر برم سر کالس دیشده، با رمید یبه اندازه کاف –

 .باشه، فقط االن نگاهم کن، آرام سرش رو باال آورد ــ
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  :و گفتم شیابرو اشاره کردم به چشم ها با

  ؟یکرد رید نقدریاصال چرا ا ه؟یاز کم خواب ای یکرد هیگر–

  :گفت دویرا از دستم کش فشیک بند

وبعد به طرف کالس  ستیاالن وقتش ن م،یبعدا حرف بزن شهیم–

 .دیپا کش

داد  هیوارتکیقدم عقب رفت و سرش را به د کیسد راهش شدم،  

 .شد رهیکرد و به دور دست خ یو پوف

 :دستم را کنار سرش گذاشتم و زوم کردم در صورتش و گفتم کف

 الیهمه فکرو خ نیتا حاال ا شبیشرط انصافه؟ از د نیا –

زنم. االنم  یدارم بال بال م یکنم، از صبحم که از نگران

نگم؟ به فکر دل منم باش، من  یچیو ه نمتیبب یشکل نیا

. حداقل نمیب یشنوم نه م یم یزیاگرم االن برم سر کالس نه چ

 ...بگو

 :گفت دویرا بر حرفم

به دست و  یآب هیمنم  ،یشگیهم یجا دیباشه پس، شما بر –

 .کالس نیسر ا نمیامروز بش ستی. کال قسمت نامیصواتم بزنم م

 :برداشتم و گفتم وارید یرا از رو دستم

 یدیو اجازه نم یکنینم یلج باز اد،یخوشم م نقدریا یعنی –

 .کار به خشونت بکشه

 :گرد شدو گفت شیها چشم

 ه؟یخشونت؟ منظورتون چ –

  :کردم و گفتم یا انهیموز ی خنده

 .گهید زایچ نیو ا یکتک کار یعنی–

 ...مگه شما ؟یکتک کار ــ

 :حرفش را بزند و گفتم ی هیبق نذاشتم
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زنم.  یم واریبه درو د یبد یوقتها مشت ها یآره، بعض –

 .داد رونیب قینفسش را عم

 یزیشد و چ ریسر به ز زنم؟یخودم رو م یفکر کرد ه،یچ ــ

 :هم ادامه دادمنگفت. من

 .که کتک بخورم ستیخودم ن فینه بابا ح –

 .نگاهم کرد یچشم ریز

 ونهینه بابا، د زنم؟یخشن بشم تو رو م یفکر کرد آهان–

 ...توام ی ونهید ،ینه اونجور یهستم ول

 :گفت یجد یرا مهار کردوکم لبخندش

 .امیم گهید قهی. منم چند دقدیشما بر –

 .و رفتنش را نگاه کردم ستادمیا همانجا

 یبوستان م یدرخت ها یشاخ و برگها نیکه ب یصبحگاه مینس

 .ماه گرفته بشه ریت یاز گرما یباعث شده بود، کم د،یچیپ

 لیصبرانه منتظر امدن راح ینشستم و ب یشگیهم مکتین یرو

 ینشد، بلند شدم و کم یصبر کردم خبر ییا قهیشدم، چند دق

بازهم  یول آمد،یم دیکه با یریبه مس دمیقدم زدم و سرک کش

 .زدیرا برداشتم و تماس گرفتم، بوق اشغال م ینبود.گوش

نرفته بودم  یافتادم، به دنبالش بروم، هنوز چند قدم راه

 .دیآیاز دور م دمیکه د

کردم  یسع یو منتظر شدم. کالفه بودم، ول ستادمیا همانجا

 .خودم را آرام نشان بدهم و با لبخند چند قدم جلوتر رفتم

 مجبور زد زنگ تلفنم–کردو گفت:  یعذر خواه دیکه رس کینزد

 .بدم جواب بودم

 .حرفش خنده ام گرفت از

 !کهیچقدر کوچ ایچه جالب! دن –

 چطور؟–
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که من حالم بد بودو  شمیپ یباشه دفعه  ادتیآخه، اگه  ــ

 نیهم قایدق م،یکه با هم حرف بزن یمنتظرم بود نجایتوا

 .امیب رتریاتفاق افتادو باعث شد من د

  :زدو گفت یلبخند

 گنیپس درسته که م_

 

 جهان کوه است و فعل ما ندا نیا»

 "صداها را ندا دیما آ یسو

 

 ؟یدق خورد نقدریتو هم اون روز ا یعنی –

  :گفت یشرمندگ با

وبعدبه  دیخودتون رو ناراحت نکن ستین یمهم زیدق؟ چ چرا–

حرکت کردو نشست. با فاصله کنارش نشستم، چقدر  مکتیطرف ن

نمانده  یزیفاصله ها خسته بودم، با خودم گفتم، چ نیاز ا

 یفرق م گرید یصبر کنم. او با دخترها گریچند روز د دیبا

 یم نمازکه گفته بود به خاطر ترس از خدا  یکند، از روز

 .ترسانده بود ییجورا کیخواند، انگار من را هم 

  را شکستم نمانیو سکوت ب دمیکش یقیعم نفس

 شده؟ یچ یبگ یخواه ینم –

رز  یبه من انداخت و بعد سرش را چرخاند و به گل ها ینگاه

که   یلیمستط یجلوتر از ما، در باغچه  یکه کم یرنگا رنگ

بودند چشم دوخت  دهیرنگ چ یآجر یزهایدور تا دورش را قرن

  :و گفت

برادرتون موافقت  د،یداد امیپ نکهیبعد از ا شبید راستش–

که کال  نیدونم چرا، استرس گرفتم و مدام فکر ا یکردند، نم

 داد،یآزارم م گهید یفکرها یلینه و خ ایکارم درسته 

 :بود گفت شمیکه پ دهیسع

 دیخواستم با یگرفتم، اگه م  ی. که کاش نمرمیبگاستخاره  –

واسه آرامشم حرفش رو  دیگرفتم، شا یهمون اول  استخاره م
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کارم رو  یکه کس نیبه خاطر ا ایقبول کردم و گرفتم. 

 بهتر از خدا؟ یکنه و چه پشت گرم دییتا

نگاهم  یچشم ریکردو ز یحرفش مکث ینجایکه... ا نیا خالصه

ام و سرپا گوش هستم چشم به دهانش دوخته دید یکرد، وقت

  :ادامه داد ش،یحرف ها ی هیبق دنیشن یبرا

 .بد درامد جوابش–

که در خودم سراغ  ییرویبا تمام ن م،یدو سکوت کرد هر

 یآنجا م گریلحظه د کیداشتم تالش کردم، تا داد نزنم، اگر 

از  نیماندم مممکن بود کنترلم را از دست بدهم، بنابر ا

بلند شدم و از او دور شدم. تا توانستم قدم زدم  میجا

 هیخودشم گر یعنیپس ». با خودم گفتم: دمیکش قیونفس عم

به  یفکر لبخند نیکرده و ناراحته از جواب استخاره. از ا

نفس  آمد،یلبم نشست و برگشتم و نگاهش کردم، به طرفم م

 یبه طرفش رفتم. وقت یشتریو با آرامش ب دمیکش یگرید قیعم

  :گذاشتم و گفتم بمیج یرا تو میدست ها میدیبه هم رس

 م؟یبزن قدم–

  :حرفش گفت یو او در ادامه  میهم، هم قدم شد با

کردم و چند ساعت از شب رو با خدا حرف  دایوجدان پ عذاب–

که چطور شبم صبح شدو بعد از نماز صبح  میزدم و بگذر

شد،  رید امیصبح خواب موندم و تا ب نیخوابم برد. واسه هم

اون تلفنه هم مامان بود که  نجا،یا امیکه ب نیقبل از ا

فرستاده بودم زنگ زد که  یامکیکه براش پ یدر جواب سوال

 .ستیبگه عمل به استخاره واجب ن

 بیدادم و همانطور که دستم دد ج رونیب قیرا عم نفسم

  :گفتم یتصنع یشلوارم بودبرگشتم طرفش وبا اخم

اول، بعد دستم را  یرفت یم یگفت یحاال از آخر م شدینم–

 :ادامه دادم یقلبم گذاشتم و با لحن شوخ یرو

 .شیندازیآخر از کار م –

 .اخم کرد اوهم
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 یبراتون نم نارویمن اصال ا دیکرد ینم یاگه شما کنجکاو –

. دیشد یاتفاقات نم نیا یوقتم متوجه  چیه دیگفتم، شا

 ...هم م،یوفتیاصرار شماباعث شد هر دومون هم از کالسمون ب

  :گفتم یحرفش را تمام کند و با دلخور نگذاشتم

  .رو نداره تیطاقت ناراحت گه،ید دله–

 .کنم کارشیچ یگیم

 .نزد. طبق معمول من سکوت را شکستم یحرف 

 ...یخواستگار یبرا میشیپنج شنبه مزاحمتون م –

  :نزد، و من ادامه دادم یحرف

   دیشا مامانم–

مادرتون زنگ بزنن تا همون روز بله برون هم انجام  به

 :باعث شد بگم زشیبشه. نگاه ت

 م،یخب جواب شما که مثبته حرفهامون رو هم که قبال زد –

 ...میطولش بد نقدریچرا ا گهید

 .شد رهیدور دست خ به

 ...رهیبگ میتصم دیمادرم با زهایچ نیدونم در مورد ا ینم –

او هم به  ستادم،یتکون دادم و ا دییرا به عالمت تا سرم

 ی رهیگ یزهاینگاهم را دوختم به آو ستاد،یاز من ا تیتبع

رنگ از آن  ییطال یپرنده فلز کیبا  زیقفس ر کیکه  اشیروسر

 یتو زهارایاراده دستم را دراز کردم و آو یبود، ب زانیآو

 .دستم گرفتم

 جالبه، حاال چرا قفس و پرنده؟ چقدر–

از دستم سر  زهای. آودیخجالت سرخ شد و سرش را عقب کش از

 .خورد

 :کردم و گفتم یخواه عذر

 .افتادم یشعر هی ادی دمید نارویا –
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 کدوم شعر؟ ــ

 

 کنج قفس راه ندارد نیافسوس که ا"

 .پنجره کوتاه ندارد کیکه  اکنون

 

 غم نیکنم تا که رها گردم از ا پرواز

 "... که همراه ندارد چارهیدل ب آخر

 

 :خجالت گفت با

 .دیچقدر خوبه که اهل شعر هست –

 :حرفش خنده ام گرفت و گفتم از

 اهل تهرانم، ستم،یاهل شعرن –

  .بد نیست روزگارم

.. و دوباره با ، سر سوزن ذوقيناني دارم ، خرده هوشي تكه

 :لبخند نگاهش کردم. او هم زمزمه وار ادامه داد

  .درختمادري دارم ، بهتر از برگ "

  .، بهتر از آب روان دوستاني

 خدایي كه در این نزدیكي است، و

  .این شب بوها، پاي آن كاج بلند الي

  .، روي قانون گیاهآگاهي آب روي

 ".مسلمانم من

 .کف زدم شیرا باال بردم برا میدست ها 

 :گفت ریز سربه

 .آقا آرش گهید میبر –

     :گفتم میرفتیکه به سمت دانشگاه م همانطور
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 .لیراح–

 .نداد جواب

 :گفتم دوباره

 .خانم لیراح –

 .بله ــ

  :کردم و گفتم ینچ نچ

 یخودمون دمیکم بهش خند هیدوباره من  یگیتو دلت م االن–

 .شد. با لبخند فقط نگاهم کرد

 یبعد مکث م،ینذر کردم اگه تا آخر هفته با هم محرم شد ــ

 :کردم و گفتم

 .گهیکردم د ینذر هیولش کن  –

  :بهم انداخت و گفت ینگاه

 د؟یگیخودتون م ای دیبهتون اصرار کنم بگ االن–

 .گمینم دیاصرارم کن ــ

 .دیگ یخودتون م م،یکنم اگه محرم شد یصبر م ــ

 .گمینم ــ

  :بهم انداخت و گفت ییمندانه ا روزیپ نگاه

 .مطمئنم د،یگ یم–

 :پا تند کرد و گفت بعد

 .خدا حافظ د،ییایشما لطفا آرومتر ب رم،یمن جلوتر م –

 :دادم امیرا برداشتم و پ یکه رفت گوش نیاز ا بعد

 .رسونمت یامروز خودم م –

  :داد امیپ
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 .بعد میمحرم بش دیآقا آرش، اجازه بد نه–

مسائل  یلیخ دیبا او بودن با یکه برا نیوقتها از ا یگاه

 نکهیا یوقت ها هم مثل االن، برا یلیخ یکنم و حت تیرا رعا

 یوقت ی. ولرهیگ یصبر کنم و مراعات، لجم م دیبرسونمش با

 جارهیب شمیم یجون من زود خودمون دیشا نمیبیم کنمیفکر م

 نیا کنمیم حساسبره. ا رونیبا من ب ادیفعال ز کنهیجرات نم

 .گذاشته است ریاو هم تاث یراحت بودنم رو

شرکت، با مادر تماس گرفتم و گفتم،  دمیکه رس نیمحض ا به

و بله برون  یخواستگار ی هیقض لیزنگ بزند و به مادر راح

گرفته بود.  شیسرحال نبود. صدا ادیرا اطالع بدهد. مادر ز

 .دمینپرس یزیچ یهم کرده است. ول هیاحساس کردم گر

 :ساعت دوباره با مادر تماس گرفتم، گفت کیاز  بعد

با خواهر و برادرش مشورت کنه،  دیگفته: با لیمادر راح –

 .دهیخودش خبر م

 :دمیپرس

 د؟یجان چرا ناراحت مامان–

 :اش گرفت و در همان حال گفت هیگر

سقطش  دینشده، با لیبه مژگان گفته، قلب بچه تشک دکتر–

 .کنه

 .مادرم، چقدر ذوق داشت چارهیزده شدم. ب شوک

از  ی. مژگان در را باز کرد. آثاردمیخانه که رس به

عوض  یمادر قرمز بود. برا یهانداشت. در عوض چشم یناراحت

 :کردن جو گفتم

 ؟یینجایهمش ا یندار یمگه خودت خونه زندگ مژگان–

 .گهیجاست د نیهم میخونه زندگ –

 :گفت یبا همان ناراحت مادر

پارچه  هی لیواسه راح میبر ادیمن خودم بهش زنگ زدم ب –

 :. گفتممیبخر
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 ی. با جاردیکن یکه شما م هیسکیچه ر نیامامان جان، آخه  –

کنه؟ بعد دستم رابه  دیدخریواسه عروس جد رهیجماعت آدم م

  :تکان دادم وادامه دادم  نیطرف

 .اوه، چه شود اوه،–

  :گفت زیاعتراض آم مژگان

من باشه. بعدشم، من عروس  ی قهیهم دلت بخواد که سل یلیخ–

 ...بزرگه ام ها

 .ام گذاشتم نهیخم شدم و دستم را به س یکم

 .گمیم کیرو بهتون تبر دتونیجد منصب–

  :با تشر گفت مادر

مارو تا پاساژ پارچه  ایب ،یلباس عوض کن خوادی. نمآرش–

اونجا پارچه هاش  گهیسر چهار راه ببر، مژگان م یفروش

 .قشنگه

 :به مژگان انداختم و گفتم ینگاه

 فرمودند؟عروس بزرگه افاضه  –

  :کردو گفت میبازو یحواله  یبلند شدو مشت مژگان

 یخوام رد شم و رفت به سمت در خروج یکنار م برو–

 .آپارتمان

 ...حرکات نیاز ا گهیمگه قرار نشد د –

  :حرفم را تمام کنم و گفت نگذاشت

منم  یبزن یدرست با من حرف یگرفت ادی یوقت جنابعال هر–

 زنم،  یکتکت نم گهید

  :را به هم چسباندم و گفتم میدست ها کف

باهاتون  گهیمنم د د،یمن رو کتک نزن گهیلطفا د خانم،–

  .کنم ینم یشوخ
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 :گفت ریمادردلگ

 فتی. راه بادیم شیپ یآخرشم دلخور ا،یشوخ نیا هیآخه چ –

 .میبر

به  یو نگاه دمیکانتر کش یرو یبا انگشت سبابه ضربدر 

 :مژگان انداختم وگفتم

  .تموم شد یلحظه همه چ نینشون از ا نمیخط، ا نیا –

 :گفت مژگان

 .مینیبب –

مادر  یکفشم آرام از مژگان در مورد ناراحت دنیحال پوش در

 .دمیپرس

  :گفت مژگان

 رمیشلوغش کرده. فردا هم م یادیمامان ز ست،یمعلوم ن حاال–

 .شهیم یچ مینی. تا ببیسونوگراف گهید یجا

 .یگفتیبهش نم یزیکاش فعال چ خب–

براش  نقدریمامان ا کردمیکن آرش اصال فکرش رو هم نم باور–

 .مهم باشه

 :دمیتعجب پرس با

 ست؟یتو مهم ن یبرا–

بعدشم اصال االن بچه  وفتاده،ین یحاال که اتفاق یول چرا،–

 .میدار ادیما زوده، وقت ز یدار شدن برا

 .دیگویچه م دمیفهمیبود، اصال نم بیعج میبرا شیحرفها

 ییاگر بال یبپرسم. ول یزیهم چ نیاز ا شتریتوانستم ب ینم

من هم مثل مادر واقعا ناراحت  آمد،یم ارشیک یسر بچه 

  .شدمیم

 ییبایز یمشورت و نظر دادن باالخره پارچه یاز کل بعد

  :. مژگان گفتمیدیخر
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 ؟یانگشتر نشون چ پس–

 :به من کردو گفت ینگاه مادر

 م؟یامروز بخر نیاونم هم یخوا یم –

  :به مژگان انداختم و گفتم ینگاه

 بپسنده؟ دینبا خودش–

 :دادو گفت رونیرا ب شیلبها مژگان

 .گهیاگه مثل من حساس باشه، آره د –

 .میدیخر میرفت ارشیانگشتر نشونم رو خودم با ک من

 ی دخونهی. هنوز محرم نبوددیبود ندیاپن ما یلیکه خ شما–

 .دیرفت یهم م گهیهمد

 :کردو گفت یاخم مامان

زنگ بزنم از مادرش  دیالبد با م،یآرش بزار خودمون بخر –

 د؟یخر دیکه باهم بر رمیاجازه بگ

 یب نقدریا یندار شتری! خوبه شما کال دوتا عروس بمامان–

 .ذره ذوق داشته باش هیها، مادر من  یاعصاب

 .حوصله ندارم آرش ــ

 .به مژگان انداختم یفیبال تکل نگاه

 ه؟یمژگان خانم نظر شما چ –

 .از حرفم خنده اش گرفت مژگان

 :ها، بعد کالفه گفت هیجد متیکه تصم نیمثل ا –

منم بابد بهت بگم آقا  یعنیخشکه،  یلیخ ینجوریا آخه–

 آرش؟

 :نگاه کردم و گفتم باالرو
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 .یکه منت سر ما گذاشت یبگ اگه–

 :را در هوا چرخاندو گفت دستش

 .سختش نکن گهیآرش، د یوا –

  :کردم و گفتم یپوف

 .نظرت رو بگو بعد حاال–

 .عوض کنه ادیبعدا ب ومدیاگه خوشش ن میبخر گمیمن م ــ

 :گفت یفور مادر

 ...میدون یانگشتش رو نم زیسا یول گه،یآره راست م –

 .مادر را گرفتم دست

خونه، تا فردا که مامان  میاالن بر دیخواه یجان، م مامان–

 ی. مادر که کممیکن یم یفکر هیزنگ زدو خبر داد،  لیراح

کامال مشخص بود. موافقت کردو  اشیهم خسته شده بودو ناراحت

 .میبه خانه برگشت

 

هم خبر داده بود وموافقت  لیروز بعد، که مادر راح دو

 میتکاپوافتاد شتربهیخانواده اش را اعالم کرده بود. ما ب

 .میآن روز آماده کن یرا برا زیکه همه چ

بود که  یبود خبر ختیرا به هم ر مانیکه خوش یزیچ تنها

 .مژگان داد

 دینشده و با لیتشک نیگفته بودمطمئن است که قلب جن دکتر

 .میبود همه ناراحت بود یسقط شود. به جز مژگان که خنث

 یزنگ زدم، متوجه  لیانگشتر به راح دیخر یبرا یوقت

دادم. چند  حیتوض شیرا برا لشیشد. من هم دل امیناراحت

 :لحظه سکوت کردو گفت

تا من از مادرم  د،یرو نگه دار یگوش قهیچند دق شهیم–

 .بپرسم

 :از چند لحظه پشت خط آمدوگفت بعد
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صبر  ییفعال چند هفته ا دیبه مژگان خانم بگ گنیم مامان–

 .شهیم لیکنندو بچه رو سقط نکنن، انشاهللا قلبشون تشک

 :گفتم یخوشحال با

 آخه چطور؟ واقعا؟–

 .دمیم حیبعدا براتون توض حاال–

را گفتم و مادرم را در  لیراح یزده روبه مادر حرفها ذوق

را از دستم گرفت  یگوش ی. با خوشحالدمیحال بال درآوردن د

 .بپرسد لیرا از مادر راح زیو خواست خودش همه چ

 یاجازه  شیحرفها نیکه ب زدمیطرف بال بال م نیهم ا من

 .ردیانگشتر از مادرش بگ دیخر یرا هم برا لیراح

 :از اتمام تلفن، مادر، مژگان را بغل کردوگفت بعد

 گنیسقط. م یچند هفته صبر کن مژگان، عجله نکن برا فقط

بچه ها  یبعض یگاه گهیم لی. مادر راحشهیم لیقلبش تشک

 .صبر کرد دیهم نداره، فقط با یمشکل چیه شنیم ینجوریا

به مراسم بله برون نمانده بود که من و  شتریروز ب کی

تا باالخره  میگشت ی. کلمیدیو انگشتر را خر میرفت لیراح

 .میخسته شده بود یلیخ د،یرا پسند فیانگشتر ظر کی لیراح

 :دمیکردم پرس یم یراه برگشت همانطور که رانندگ در

کج  دییسرش را به عالمت تا م؟یرستوران ناهار بخور میبر –

اذانش همه جا را برداشته بود،  یکه صدا اشیکردو به گوش

  .شد رهیخ

 :لبخند گفتم با

مغازه  کیشدم و از  ادهیکنم. بعد پ ینترس، االن درستش م –

را  لیو راح دمیمسجد را پرس نیکتریآدرس نزد یسوپر مارکت

 .به آنجا رساندم

 .منتظر ماندم تا نمازش تمام شود نیداخل ماش خودم

با  لیراح یخانه  کیبود بعداز ظهر در پارک نزد قرار

داده بود که قبل از  غامیپ شییچون دا م،یحرف بزن شییدا

 ییعجله ا نیهم یبا من اختالط کند. برا خواهدیمراسم م
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خواهد  یچه م دانستمیخوردن ناهارو رفتن نداشتم. نم یبرا

 .استرس داشتم یکم نیهم یبرا د،یبگو

 :و گفت نیماش یصندل ینشست رو یبا خوشحال لیراح

 .ممنون ایدن کیکه منتظرتون گذاشتم، دوم  دیاول ببخش –

  :تعجب گفتم با

  ؟یخوند یچ یدیاصال فهم یو گرسنگ یخستگ نیبشاش! با ا چه–

 ایشو،  الیخ ینماز و ب یکه خسته و گرسنه بود خدانگفته–

بر وفق مرادت  یو همه چ یهروقت حوصله داشت زمینگفته، عز

 .هم بزن به کمرت ینماز هی ایبود ب

 .دمیحرفش بلند خند از

 یچ فهمهیآدم همش فکر غذا خوردنه، نم یآخه اونجور خب–

 .خونده

 .لبخند زد 

اگه ما حوصله نداشته  یعنیخدا... یادب برا یعنینماز  –

  م؟یدیآشنا بهمون سالم کنه، جوابش رو نم هی میباش

 :کردوادامه داد یمکث بعد

و جواب  میزن یبه اون آشنا لبخند م میباش یتو هر حال –

 .میمتهم نش یادب یکه به ب میدیم

  .میو نشست میرا انتخاب کرد یزی. ممیرستوران شد داخل

 .زنگ خورد لیراح لیاز انتخاب غذا موبا بعد

طرز حرف زدنش متوجه شدم مادرش است. بعد از آمار دادن  از

  .میکه کجا هست

 .زنندیکه در مورد مژگان حرف م دمیفهم شیحرفها از

 .شدم کنجکاو

 شانیبرا یجواب لیکه راح دیپرسیم ییسوالها لیراح مادر

 .پرسمی. باشه مدونمی: نمگفتینداشت و مدام م
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 :از قطع تماس گفت بعد

که  دنیپرس یم ییآرش، مامان در مورد مژگان سوالها آقا–

تو چند  شونیکه باردار نی. مثال ادونستمیمن جوابشون رو نم

 .زهایچ نیهست و ا یهفتگ

که  ییسونوشون رو جا توننیمژگان خانم اگه بخوان م گفتن

نشون بدن تا اونجا دکتر براشون  کنند،یم یمامان معرف

 .بدن حیتوض

که چرا  نیو ا زایچ نینشدن قلب بچه و ا لیمورد تشک در

 .چند هفته صبر کنند دیبا

که مادر  دیشن ارشیک یکه وقت میدانستم چطور بگو ینم

 ی. چه قشقرقدیو بچه را سقط نکن دیصبر کن یگفته کم لیراح

 .به پا کرد

همه سال درس  نیا رسهیدکترها عقلشون نم گفت،یم ادیفر با

 .رسهیعقلش م یزن عام هیخوندن، 

علم  نهمهی. انایدست ا یعقلت رو داد گفت،یمامان م به

 .دیکوچه موند کیکرده، اونوقت شما اندر خم  شرفتیپ

 .شوهرش بود یمژگان هم موافق حرفها گفتم،یم لیبه راح چطور

 :ِمن و ِمن کردم و گفتم یکم

. رفتم خونه به دونمیرو نم زهایچ نیمنم مثل تو ا راستش–

 .که خونتون زنگ بزنه و با مامانت صحبت کنه گمیمامان م

  .سوال داشتم هی فقط

 .دییبفرما–

چرا گفتن که مژگان  دونن؟یرو م زهایچ نیاز کجا ا مادرت–

 .چند هفته صبر کنه

بارها از مادرم  یندارم. ول یقیمن اطالعات دق راستش–

حرف رو  نیهم قایها بودن که دکترهاشون دق یلیکه خ دمیشن

سقط  دینشده و با لیبهشون زدن و گفتن که قلب بچه تشک

از اونها دلشون  یبعد از چند هفته که بعض یکنند. ول

امده،  ایدن یشده و وقت لیسقط کنند، قلب بچه تشک ومدهین
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باهوش  گهید یهم نسبت به بچه ها یلینداشته و خ یمشکل چیه

 .بوده

رو بدونن،  قیاگر مژگان خانم خواستن اطالعات دق حاال

 .به مادرم زنگ بزنن و بپرسن توننیم

 :تکان دادم و گفتم دییرا به عالمت تا سرم

مامان  یباوره، وقت ریکم د هیبرادر من  نی. فقط اممنون–

مژگان خطر  یگفت، ممکنه برا د،یصبر کن یبهش گفت که کم

قانعش کنه. حاال  کردیم یداشته باشه. البته مامانم سع

 .چقدر موفق باشه دونمینم گهید

  :گفت باتعجب

مژگان خانم داشته باشه. اگه  یبرا یخطر کنمینم فکر–

سه هفته  یسقط کنند، بعد از دو ال خوانیواقعا م شونیا

داره، حداقل بعدا  یکار رو بکنند. مگه براشون فرق نیا

 .عذاب وجدان ندارن

. حرف منو قبول کنمیدرسته. حاال منم باهاش صحبت م بله–

 .کنهیم

 یرفتم. وقت سیبه طرف سرو میشستن دستها یشدم، برا بلند

 .دمیراغرق فکر د لیبرگشتم. راح

 :دمیو پرس نشستم

 .لبخندزد ؟یکن یفکر م یبه چ –

 .خدا یبه کارها ر،یبه خودمون، به تقد –

 .کدوم کارهاش ــ

 .دهیبرامون چ ییدونم قربونش برم چه نقشه ا ینم ــ

 :تعجب گفتم با

 نقشه؟ –

 .اهوم ــ
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 یزیچ هیخدا  وفتهیما م یزندگ یتو یبه نظر من هر اتفاق 

 یلیخ ایمارو بسنجه  ایخواد به ما بفهمونه  یم ایرو 

 ...داره گهید یهدفها

  :گفتم متفکر

لذت  تیدر لحظه از زندگ ؟یکن یفکر م زایچ نیبه ا چرا–

 .ببر

 یکنم واسه اتفاقها یم دایپ یآمادگ شتریاگه فکر کنم ب ــ

 .کنم یو راحت تر قبولشون م رانهیو غافلگ ییهوی

 مگه جنگه؟ ــ

 .جور مبارزس هی یجنگ که نه، ول ــ

 ؟یبر یلذتم م تیاز زندگ ینجوریتو ا ــ

 :گفت دویخند

جالبتره، همش سرت گرمه خودته. مثل  ینجوریآره، اتفاقا ا –

 .یوتریکامپ یها یباز نیا

 .ستیفکرا ن نیبه ا یازیکنه ن یآدم درست زندگ یوقت ــ

 .را به عالمت مثبت تکان داد سرش

 .را آوردند و حرف ما قطع شد مانیلحظه غذا همان

شروع به خوردن کردم. چون  یآنقدر گرسنه بودم که فور 

نظرش داشتم. احساس  ریز یچشم ریصبحانه هم نخورده بودم. ز

 یتواند غذا بخورد. لقمه  یکردم معذب است و راحت نم

  :دهانم را قورت دادم و گفتم

  ؟یبا من معذب هنوز–

بشقابش  یتکه کباب به چنگال زدم و تو کینگفت.  یزیچ

  :گذاشتم و گفتم

 :ادامه دادم یبعد به شوخ گه،ید لیراح بخور–

غذام رو بخورم تا تو راحت  نیمن برم تو ماش یخوایم –

 ؟یباش
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 :زد و گفت یرا سر داد به بشقابش ولبخند شیها چشم

 .نه، من راحتم –

 .او سکوت را شکست نباریبه سکوت گذشت و ا یکم نمانیب

 د؟یکرد یبرادرتون رو راض یچطور –

فکر کنم حرف  نجا،یخان رد کردم تا ا ی... کلیبه سخت ــ

 .خان باشه نیآخر گهید تیزدن با دا

خواد  یاونقدر مهربونه، احتماال م مییدا د،ینباش نگران–

 .هیچند تا سوال بپرسه و چندتا توص

 :گفتم یمهربان با

 هیمن فقط وقت ینگران ستم،ین یچینگران ه یتو هست یوقت –

 .یکه تو نباش

 .نزد یانداخت و حرف نییرا پا سرش

 دم،یرا تمام کردم، به بشقابش که نگاه کردم د میغذا

اش خورده. از گوشه یگذاشته بودم فقط کم شیکه برا یکباب

 .خوردیچقدر آرام غذا م

 یرهیچانه ام گذاشتم و نگاهش کردم، امروز گ ریرا ز دستم

که بود دور تا دورش  ییا روزهیفرق داشت، سنگ ف اشیروسر

نصب شده  رهیبه خود گ ریزنج کیداشت و با  زیر یها نینگ

رنگ  نیداشت. چقدر ا یاش همخوان یبا روسر نیبود. رنگ نگ

با  دمیرنگ پوست صورتش فهم رییصورتش بود. از تغ یبرازنده

 .نگاهم شده است یمتوجه یکند ول یکه نگاهم نم نیا

گفت و  یلب خدارو شکر ریبرداشت و ز یبرگ دستمال کاغذ کی

 .نگاهم کرد

 .شما درد نکنه. لبخند زدم دست–

 .که بگم نوش جان ینخورد یزیچ–

  :نزد. گفتم یهم حرف باز

  .ظرف ببر خونه بخور یتو زمیر یرو م غذات–
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 یظرف پر شد. نچ نچ بایکردن غذا داخل ظرف، تقر یخال موقع

 :کردم و گفتم

 نیو ا میشیاصال؟ خدارو شکر که فردا محرم م یخورد میزیچ –

چند  میرفت یم شیپ ینجوری. وگرنه اشهیمعذب بودنت تموم م

  .یشدیم ینامرئ گهیوقت د

 یمن نگاه یتوجه به حرفها یبلند شد. ب اشیگوش امیپ یصدا

 :آمده بود انداخت و گفت شیکه برا یامیبه پ

خونه،  ادیم گهیساعت د مین مییداده، دا امیمامان پ –

 .میزودتر بر

  :ترس گرفتم و گفتم گوریگذاشتم و ف لونیرا  داخل نا ظرف

 داره؟ کارمیچ یعنیترسم،  یمن م یوا–

  :زد و گفت یلبخند

 اس؟یآسون نیداماد خانواده ما شدن به ا دیکرد فکر–

 .کردم یفکر

 ؟یبگ یزیخواد چ یم هینکنه در مورد مهر گمیم–

 .دینباش هینه، نگران اون قض ــ

 :گفتم یبا ترس ساختگ دوباره

" رو دستمال بکش سوری"کاخ م ینکنه بگه برو اول چراغ ها –

همه چراغ رو  نیتا بخوام ا م،یبهت دختر بد ایبعد ب

 .شدم ریدستمال بکشم پ

 :گفت باتعجب

 مگه چندتا چراغ داره؟ –

 .کاخ ده هزارتا ینما فقط–

 .را باال داد شیابروها

 واقعا؟ –
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 .ستین نهیگز نیخب از تعجبت معلومه ا ــ

 :گفت دویخند

 کاخه؟ نیحاال کجا هست ا ستا،ین میفکر بد یول –

 .هندوستان ــ

دستمال  نیحداقل از ا اده،یآخ، آخ، اونجام گردو خاک ز ــ

 .دینش تیاذ ادیز د،ینانوها ببر

 ؟یآورد ریگ بیغر گه،ینکن د یبدجنس –

 :افتاد وگفت نیزم یرو  شیها چشم

 .کمکتون امیبودمنم م نهیگز نیاگه ا 

 :نگاهش کردم و گفتم مهربان

کنم  یم زیتم ارویدن یکل کاخ ها یچراغ ها یایتو که ب –

 .خانم

 

 . میو راه افتاد میشد نیماش سوار

 لیراح یتعارف ها یمقابل خانه شان، با همه میدیرس یوقت

 .دیایب اشییباال نرفتم و منتظر شدم تا دا

 

سال بود،  انیمرد م کی اشیینشد، دا یطوالن ادیز انتظارم

 ییهاو مرتب و چشم کیکم پشت و کوتاه و لباس ش شیبا ر

 ...آمدیکه به نظر مهربان م ،یشیم

 *لیراح*

 

 

 د،یخواهد به آرش بگو یچه م دمیپرس ییاز دا یوقت

  :گفت یبه شوخ دویرا بوس امیشانیپ

به ذهنشم  یوقت حت هیخوام براش خط و نشون بکشم که  یم–

 :زدوادامه داد یکنه. بعد لبخند تتیخطور نکنه که اذ
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 .کنم ینم تشینترس اذ –

 .انداخت نییرا پا دسرشینگاه منتظرم را د یوقت

 .جان ییمردونس دا یها حرف–

 دانمینم یحکم پدر را داشت، دوستش داشتم. ول میبرا ییدا

وقت نتوانستم با او دردو دل کنم و از مشکالتم  چیچرا ه

. به آشپزخانه رفتم، تا به مادر و اسراکمک میبگو شیبرا

  :گفت دنمیکنم. مادر باد

کم جا به جا  هیسالن رو یمبل ها میما بر ایب لیراح–

جا  ایداده، ب یسفارش اجاره چند تا صندل ییدا م،یکن

 .میبراشون باز کن

  :تعجب گفتم با

 م؟یچند تا مهمون دار مگه–

جا که جمع  هیخاله و عمو،  ییدا نیهم یول ستند،ین ادیز

 .نشستن یکمه برا یبشن صندل

 :با خنده گفت اسرا

 ؟یبپوش یچ یعروس خانم فکر لباس رو کرد –

 :کردم و گفتم یفکر

 داره خوبه؟ ییقهوه ا یدوز یهمون کت شلوار کرمه که مغز –

 ؟یخواستم بگم همون رو بپوش. چادر چ یآره، منم م ــ

  :به مادر انداختم و گفتم ینگاه

 خوره؟یمامان چادرم به درد مراسم فردا م یراست–

  :دادو گفت رونیرا ب شیلبها مادر

هم رنگش خوبه،  ه،یطال کوب من رو سرت کن. هم مجلس چادر–

 .تیرو بدوز، بمونه واسه شب عروس ارنیهم که فردا م یچادر

گفت، پارچه  یاون طور که آرش م ارن،یفکر نکنم چادر ب ــ

 .از چادر نزد یحرف دن،یخر
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 :با تعجب گفت مادر

واقعا؟ بعد دوباره خودش جواب داد: البته بعدن خودت با  –

 .رسم ندارن دی. شایخر یآرش م

زنگ زد تااز مادر   ییکه کارمان تمام شد، دا نیاز ا بعد

فرصت  نیمن هم تو ا رد،یفردا بگ یبرا ییها وهیبپرسد چه م

   :دادم امیرفتم و به آرش پ امیسراغ گوش

 گفت؟ یچ مییدا–

 :فرستاد جواب

نگم، بخصوص  یمردونه، ازم خواست به کس یحرف ها یسر هی –

کردم نشان ندهم  یسع یکنجکاو بودم بدانم، ول یلیبه تو. خ

  :و نوشتم

 گذشته؟ ریخب پس به خ –

به دستمال نانوهست واسه پاک کردن  یازینه ن گهیآره، د ــ

 .به کمکت ازیکاخ، نه ن یچراغ ها

  :دیندادم، پرس یجواب

 .ایرو نگفت تیباالخره مهر یراست–

 حرف زد؟ هیدر مورد مهر مییدا ــ

 .خوام بدونم یداره، م یچه ربط ــ

 .شهینوچ. نم ــ

گفت در مورد  یچ ییدا گمیبگو، منم م تویباشه تو مهر ــ

 .هیمهر

  :کردم پیتا یخوشحال با

  که نهیام ا هیمهر–

 ییو اذان گفتن، تو من رو جا میجا که با هم بود هر

 .یطیکه اول وقت بتونم نمازم رو بخونم، در هر شرا یبرسون

 .نداد یچقدر منتظر ماندم، جواب هر
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 :کردم شیصدا

 ...آقا آرش –

 .بازهم جواب نداد 

جواب  تواندیامده نم شیپ شیبرا یکار دیخودم گفتم: شا با

 .بدهد

 .رفتم رونیرا خاموش کردم و از اتاق ب امیگوش ی صفحه

 

به آمدن مهمون ها نمانده بود که،  شتریدو ساعت ب یکی

  :هم زمان روبه من گفتند ییخاله و زن دا

 ؟یچرا هنوز آماده نشد تو–

   :کردو گفت ییاشاره ا دهیبه سع خاله

 .به سرو گوشش بکش یدست هیرو ببر تو اتاق  لیراح–

دستش را  یشی. نمادیدستم را گرفت و به طرف اتاق کش دهیسع

 :گفت یم دویکش یسر و گوشم م یرو

به سر و گوشت  یدارم دست نقدریا یکنینم یرییپس چرا تغ –

 :کشم. کشدار گفتم یم

 .البد دستت مشکل داره ده،یسع –

 :گفت دویکش رونیلباسم را از کمد ب اسرا

  .لباس نیخواد ا یکرم م یروسر هی –

 .خواد یبردار.البته فکر کنم اتو م هایروسر یاز کشو ــ

  :کردو گفت ینیه دهیسع

 ؟یگیزودتر نم چرا–

 :کردو گفت دایرا پ یبا عجله روسر اسرا

 .کنم یمن االن اتو م –
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 .به من انداخت ینگاه سرزنش بار دهیسع

 .ستاین نجایا فکرت–

  :انداختم و گفتم نییرا پا سرم

کنم  یم یدونم کار درست یهنوزم نم یکن یباور م دهیسع–

 .انهی

 .دیکش یآه دهیسع

کنه، چند تا  یانشاهللا که خداهم کمکت م ره،یخ تتیتو ن –

 .یشیصلوات بفرست آروم م

 

صورتم  یرو یمیمال شیآرا دهیسع م،یلباسها دنیاز پوش بعد

خواستم ببافم که  یراشانه کردم و م میانجام داد، موها

 :نگذاشت و گفت دهیسع

دورت  یراحت بتون  دیکه محرم شد نیباال ببند که بعد از ا –

 .یرهاشون کن

 :کردم و گفتم یاخم

 .شهیبرنامه هارو ها، من روم نم نیول کن ا دهیسع –

 می. آنقدر موهاسایرا از دستم گرفت و گفت پاشو وا برس

 .شدیتخت پخش م ینشستم رو یتخت م یرو یبلند بود که وقت

  :گفت دویکش میبه موها یُبرس دهیتخت بلند شدم و سع یرو از

 نشییفقط کش پا ،یبازش کن یبافم که اگه خواست یشل م پس–

. بعدبا نهیرو نب یقشنگ نیبه ا یموها ست،ین فیرو بکش. ح

  :کردو گفت ییخنده ا طنتیش

 ... که شهیاون خودش اونقدرسر البته–

 .حرفش را تمام کند نگذاشتم

 .ها شیسر یبهش نگ گهی...ددهیعه سع –



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

42

4 
Hiltun.ir 

. شانس ادینشده چه پشتش در م یجیاوه اوه، حاال هنوز ه ــ

 ...یجواب بله رو بد یشک دار میآورد

 .یصداش کن ینجوریخوام ا ینم ست،ین نیموضوع ا ــ

 خوبه؟ لیگیخب بگم ز ــ

خنده و از پشت بغلم  رهیزد ز یبراق شدم. پق شیچشم ها در

  :کردو گفت

 بابا، آقا آرش خوبه؟ خوب–

 .زدم و گفتم: حاال شد یلبخند

 *آرش*

 

قبال سبدگل را سفارش داده بودم.  م،یبود یگل فروش ریدر مس 

 .گرفتم یم لیرفتم و تحو یم دیفقط با

وقت اگر  کیکرد که  یکنارم نشسته بودو مدام سفارش م مادر

 مینگو یزیصبور باشم و چ امد،یزد که خوشم ن یحرف ارشیک

 .شود اشیکه باعث ناراحت

من و  نیب ضشیدوست داشت، تبع یلیرا خ ارشیمادر ک کال

حساس  ادیکردم ز یم یمن سع یکامال مشخص بود. ول ارشیک

 .نباشم

ذهنم را آنقدر مشغول  هیدر مورد مهر لیراح امیپ روزیاز د 

 .دمیشنیم انیدر م یکیمادر را  یکرده بود که حرف ها

خواسته، بشود و  لیکه راح ییا هیاز مهر یبودم حرف نگران

 یبزند که باعث اوقات تلخ یو حرف ردیبه مسخره بگ ارشیک

 .شود

 یحیزنگ بزنم و توض لیبه راح یگرفتم داخل گل فروش میتصم

 .بدهم شیبرا

 یلیکه خ یکه گل را گرفتم در سالن گل فروش نیاز ا بعد

 .و شماره اش را گرفتم ستادمیبود ا کیبزرگ و ش

 ...الو

 .لیسالم راح ــ
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  :جواب دادو گفت دیترد با

 شده؟ یطور سالم،–

 :ِمنو ِمن گفتم با

 .کنم یخواهش هینه، فقط خواستم ازت  –

 .دییبفرما ــ

امروز  یقبول، ول یکه گفت ییا هیخواستم بگم، اون مهر ــ

تو  میکه خواست یموقع گه،ینزن. همون دو ماه د یازش حرف

تو دفتر. االنم برادرم  سندینو یم میگ یم م،یمحضر عقدکن

گفت:  ی. برادرم مدیگفتند قبول کن هیدر مورد مهر یهر چ

 دینباما  یهستند با پنج تا سکه  یواقعا مذهب نایاگه ا

 .کنند یمخالفت

 :گفت یجد

 .ام باشه هیخوام سکه تو مهر یاما من نم –

 :التماس گفتم با

فقط االن به خانوادتون  د،یدببخشیتون یباشه، خوب بعدا م –

مد نظر خودتون  ی هیدر مورد اون مهر یحرف د،یهم بگ

 یکه شما م یزیبعدا همون چ دم،ینزنند. من بهتون قول م

 .بشه دیخواه

 :شک گفت با

 .با خودشونه میتصم گهید یول گمیم مییباشه حاال من به دا –

  :و گفتم  ختمیر میخواهش داشتم در صدا یچ هر

خورم بعد از  یمن به روح بابام قسم م ل،یراح نیبب–

همون رو انجام بدم.  یخوا یتو م یرو هر چ هیعقدمون مهر

رو دارم، اصال فردا به نامت  نیماش هی نیمن درحال حاضر هم

 اد،یب شیپ یکه مشکل دینگ یزیکنمش، فقط شماها امروز چ یم

گفت  رهم اگ یبگذره. در مورد جشن عروس ریبه خ یتا همه چ

من  دیاگه شما بخواه د،یموافقت کن م،یریبه سبک شما نگ

 .لیراح دمیقول م اد،یکنم کوتا ب یم شیبعدا راض
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 :تعجب گفت با

 ...دیبازم با میخواه ینم میچیما ه یعنیبرعکس شده،  ایدن –

 .دمیرا بر حرفش

دنبال  ارشیک یدون یکنم. خودت که م ی... خواهش ملیراح –

 .دیریزد، شما به دل نگ یبهانس، اگرم اونجا حرف

 :نزدوادامه دادم یکردو حرف سکوت

 .میرس یم گهیساعت د میتا ن میمن االن تو گل فروش –

  :گفت فقط

 هارو زد؟ زیچ نیو ا نیاصال حرف ماش یکس–

. دیبد حیبود که براشون توض تونیینه منظورم به دا ــ

 یبراشون گفتم. ول ارشیدر مورد ک یخودم کم روزیالبته د

 ...یلیخ رشیگفتن شما تاث

 .دیبار او حرفم را بر نیا

 .میما منتظر دیاریب فیتشر –

 .خواست بحث را کش بدهد یامده بود کنارش و نم یکس انگار

  :گفتم دوباره

 .مییاونجا گهیساعت د مین تا–

 :تفاوت گفت یب

 .کردانشاهللا و قطع  –

داشته  یگفتم، تا آمادگ یم دیبا یشده بود، ول ناراحت

 .باشند

 نیهم یکه کال مراسم به هم بخورد، برا آمدیبدش نم ارشیک

  :گفت یم

عکس العملشون  نمیبب هیپنج تا سکه مهر گمیمن م مامان–

چشمش به من  یبعد با گوشه  دا،ینزن یوقت حرف هیشما  ه،یچ
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کرد، تا عکس العملم را بداند. من هم که از  ینگاه م

 .تفاوت بودم یخبر داشتم، ب لیراح میتصم

تا عمو و  میمنتظر ماند یکم م،یدیمقابل منزلشان رس یوقت

 .ندیایهم ب میعمه و خاله ها

من سبد گل را   م،یشان شووارد خانه میکه خواست نیهم

 هیهم هدها را، مژگان ینیریش یهم جعبه  ارشیبرداشتم و ک

بود.  دهیخر لیراح یو شال هم برا یروسر کیها را، مادر 

کردم، نگاهم  یهارا در دست مژگان چک م هیهمانجور که  هد

  .افتاد و متعجب براندازش کردم پشیبه ت

 :گفت دیتعجب من را د یوقت

 ه؟یچ –

 :کردم و گفتم یپوف

 ؟یزد یجمع و جورتر م پیت هیحاال امروز  شدینم –

 .انداخت شیبه لباس ها ینگاه

 ست؟یقشنگ ن –

هم قشنگه، خودم  یلیخودش را وسط انداخت و گفت: خ ارشیک

 .بپوشه ینجوریگفتم ا

 :گفتم ارشیکردم و رو به ک یعصب ی خنده

 یمانتوها نیچند تا دکمه واسه ا ر،یبگ یزیچ یوام هی –

 .گرون شده یلیخ دایجد دمیمژگان خانم بخر. شن

  :زدو گفت یپوزخند ارشیک

 ؟ینشون بد گهیخانوادت رو جور د یخوا یم ه،یچ–

 .باش داداش خودت

 :مژگان انداختم و گفتم چارهیبه ب یغضبناک نگاه

 یلباس نم حیحد فج نیکه در ا روزیتا د ؟یاالن تو خودت –

 ؟یبود گهید یکی روزیتا د ای ؟ی... امروز خودت شدیدیپوش
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بزند که عمو دستش را گذاشت پشت  یخواست حرف یعصب ارشیک

 :به جلو هلش دادو گفت متیو با مال ارشیکمر ک

 .همه معطل شما هستند –

 :زدو گفت یلبخند تلخ ارشیک

 .عمو جان میبر –

نفر  نیها جلوتر وارد آپارتمان شدند و من آخر بزرگتر

. حمل سبد گل به دیچرخ یم لیبه دنبال راح میبودم. چشم ها

 یکانتر و نفس راحت یسختم بود، گذاشتمش رو اشیخاطر بزرگ

 .دمیکش

که صدا به صدا  گر،یباهم د هیو خوش بش بق یآن شلوغ در

صدا بود که  نیآرامش بخش تر میبرا لیراح یصدا د،یرس ینم

 :گفت

لبم  یرو یلبخند دنشیطرفش و با د دمی. چرخدیخسته نباش –

  :امدو گفتم

 .ممنون–

 :به سبد گل انداخت و بالبخند گفت ینگاه

 .واقعا قشنگه د،یا قهیچقدر باسل –

 شهیاز هم باتریکوک زدم. امروز ز شیرابه چشم ها نگاهم

 :شده بود.گفتم

 .گهید نجامیبودم که االن ا قهیسل با–

 دمیبه اطراف چرخاند و من از رنگ به رنگ شدنش فهم یچشم

 .که چقدر معذب است

گفتم و به طرف سالن رفتم.  ییزدم و با اجازه ا یلبخند

نشستم، تا حواسم  ارشیکنار ک ان،یبعد از دست دادن با آقا

 .ندهد یوقت سوت کیباشد 

 لیراح  یپاافتاده. عموها شیپ یو حرف ها ییرایاز پذ بعد

 .التمیشروع کردند به سوال و جواب کردنم در مورد کار و تحص
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شده  یمفصل ییبازجو لیراح ییداالبته روز قبلش هم توسط  

 .بودم

 قیچقدر در مورد من تحق اشییمتوجه شدم که دا روزید همان

که قبال داشتم را  ییآمار دوست دخترا یکرده و حت یو بررس

کار ندارم مهم  روزتیهم درآورده بود. بعد هم گفت من با د

 .یکه امروز چطور هست نهیا

 ریز ای" ی،ای،آیفکر کنم مامور" س یخانوادگ نایا یعنی

 .مجموعش بودند

 یسوال م زیآنقدر که ر ده،یبهش دست م یاحساس جاسوس آدم

 .پرسند

خواست  یکه انگار م د،یپرس یم ییسوال ها شیاز عموها یکی

مهم  شیکارمن برا یچرا سابقه دانمیمن را استخدام کند. نم

 .شده بود

کالس  نجایکردند که انگار ا یهم، چنان در سکوت گوش م هیبق

درس است و من هم در حال درس پس دادن. تازه احساس کردم 

هم از  دیاست. شا یسالن در حال نت بردار یهم انتها یکی

 .توهم زده بودم ادیاسترس ز

 .ارشیک ینگاهها نیتوانستم تحمل کنم، اال ا یرا م زیچ همه

راحل را م نیخودش ا یکردیکرد که گمان م ینگاه م یجور 

 .امده بود اینگذرانده و از شکم مادرش داماد دن

امد،  شیپ هیسوال جواب ها تمام شد و بحث مهر باالخره

 دویکش شیخان بحث را پ ارشینگفتند، ک یزیالبته آنها چ

 :هم گفت لیراح یعمو

 دیخودتون با گهیکنه، د یم نییرو داماد تع هیمهر –

 .دییبفرما

به عموها  یرا مطرح کرد، جور ییکذا یپنج سکه  ارشیک یوقت

نگاه کرد که انگار انتظار داشت بلند شوند  لیراح ییو دا

 .رندیاش را بگ قهیو 

 .خونسرد بودند یلیخ آنها

  :با لبخند گفت لیراح ییسکوت دا یاز کم بعد
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رو گردن مرد  هیهد نیخداونده به زن، که ا ی هیهد هیمهر–

اندازه اش رو  نییبسته به وسعش خودش تع یگذاشته و، هرمرد

 .کنه یم

من  نیزم یتوپ را  تو یشدن کرد و فور عیاحساس ضا ارشیک

 .بزرگتر ها گذاشتم یهم  به عهده انداخت و من

 

 

 **    لیراح      ****

 

 

اشاره کردم که  دهیخسته شدم و به سع هیبحث مهر نیا از

 .داخل اتاق میبر

و من و  میبود دهیچ یصندل فیخاطر کمبود جا، دو رد به

 دید یتو ادیز نیهم یبرا م،یآخر نشسته بود فیرد دهیسع

 .مینبود

  :گفت جانیدر اتاق را بست وبا ه دهیسع

 .خدا به دادت برسه ایدار یعجب جار ل،یراح یوا–

  :کردم و گفتم یاخم

 چشه؟ مگه–

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش

بابا  یچیترسه حرف بزنه. ه یآدم م یکن یاخم م یجور هی –

 .تابلوئه یلیفقط خ

  :گفتم 

 شده بود؟ پیچقدر خوش ت یدیولش کن. آرش رو د نارویا–

 .هم گرفته یچه سبد گل خوشگل ــ

کرده  چشیسوال پ نایعمو ا ختیر یم یچه عرق چارهیب ــ

 .بودند
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 :صلوات اسرا وارد شدوگفت یصدا با

 .رو بخونن تیمحرم ی غهیخوان ص یم ایب گنیعروس خانم م –

  :گفتم باتعجب

 .سرعت نیا به–

 :گفت دویخند دهیسع

 شد؟ یچیق هی. پس بحث مهرمیداشت یعجب قدم –

درخواست  یآره بابا، شد چهارده تا سکه به اضافه  ــ

 .عروس خانم یمعنو

 :اشاره به من گفت دهیسع

 .گهید میبر ایب –

  :را گاز گرفتم و گفتم لبم

 .دهیسع شهیروم نم یوا–

  :کردو گفت یفکر دهیسع

 .ادیکن مامانم رو بگم ب صبر–

 دنیخاله امدو دستم را گرفت و با کل کش قهیاز چند دق بعد

 .من را کنار آرش نشاند

 تیمحرم ی غهیبود ص یکه روحان ییاز دوستان دا یکی

 .کرد یجار نمانیراب

 یآرش انگشتر نشان را دستم م یاسترس داشتم که وقت آنقدر

  :گفت یرلبیشد. ز میلرزش دستها یکرد متوجه 

 خوبه؟ حالت–

 .و صلوات فرستادن دنیسر جواب مثبت دادم. بعد از کل کش با

که  ییهاینیریاسفند دود کردو خاله با ش مانیبرا اسرا

 .کرد ییرایخانواده آرش آورده بودند از مهمان ها پذ

 .کردندو رفتند یبه غروب نمانده بود که همه خداحافظ یزیچ
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و خاله کار ساز نشدوهمه  ییماندن دا یمادر برا اصرار

 .رفتند

گوش من  ریبه آرش انداخت و ز ینگاه یموقع خداحافظ دهیسع

  :گفت

 ...رهیم نیمگه ا حاال–

 .حرفش خنده ام گرفت و لبم را گاز گرفتم از

 ینگاهمان م ینیریهم که متوجه ما شده بود، با اخم ش آرش

 .کرد

آرش نرفت و به  یآرش جلوتر از همه رفتند. ول خانواده

 .مادرش گفت که با برادرش برود

کرد،  یمبل نشسته بودو به کار کردن من نگاه م یرو آرش

 :و گفت ستادیبلند شدو کنارم ا قهیبعد ازچنددق

 ؟یخوا یکمک نم –

  :زدم و گفتم یلبخند

 .ممنون نه،–

که دستم بود را از دستم گرفت و  ییها یدست شیپ نیآخر

  :گفت

 :کانتر و برگشت وگفت یبرم. گذاشت رو یم من–

بد جور ذهنم رو مشغول  یسوال هیهمه رفتند،  یاز وقت –

 .کرده

 .انداخت نیینگاهش کردم. سرش را پا یسوال

 .اتاق بپرسم یتو میبر شهیم–

 .دیلحظه صبر کنچند  –

را برداشتم ورفتم سمت آشپزخانه  یدستمال کاغذ یها ی جعبه

 :و به مادر گفتم

 .مامان جان فقط جابه جا کردن مبل ها مونده –
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 :کرد آرام گفت یکه کاردها را خشک م مادر

 .نامزدت تنها نباشه شیتو برو پ –

 ادیلحظه ماتم بردوناخودآگاه  کینامزد  یکلمه  دنیازشن

 .خوانده بودم افتادم ییکه قبال جا یمطلب

 

 !ستین لیدل یتو ب یکس در زندگ چیحضور ه "

هستند  یا نهییآ یشو یکه با آن ها روبه رو م ییها آدم

 ".…تو یبرا

  .صورتم تکان داد یدستش را جلو مادر

تو برو. اسرا درحال  م،ید یمن واسرا انجام م ؟یرفت کجا–

  :و گفتم دمشیو بوس ستادمیشستن فنجان ها بود. کنارش ا

انشاهللا  ا،یفعال بود یجون، حواسم هست کل یاسر ممنون–

 .جبران کنم

 :گفت دویخند

 .فقط دعا کن کنکور قبول بشم –

کنکور داده بودو فقط دست به دامن خواجه  شیپ یهفته  اسرا

 .دعا ینشده بود برا یرازیحافظ ش

 :را بردم باال و گفتم میدستها

کن کنکور قبول  یما حال یآبج نیبه ا یجور هیخدا  یا –

 .ستین اینشدن، آخر دن

  :با لبخند نگاهم کردو گفت اسرا

 .بتونم درک کنم یرو که گفت نیدعا کن هم خب–

 .امدم رونیگفتم و از آشپزخانه ب یانشاالله

برداشته بود  یکتاب ونیزیتلو زیکوچک م یاز کتابخانه  آرش

 .کردیو نگاهش م
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داشت که ما داخلش  کیکوچ یما چند طبقه  ونیزیتلو زیم

 .میبود دهیکتاب چ

 .ستادمیا کنارش

 د؟یحرفتون رو بزن میبر –

 .گذاشت شیرا بست و سر جا کتاب

 دنیتختم انداختم، با د زیبه م ینگاه میاتاق که شد وارد

 :کردم و گفتم یتخت، نچ نچ یرو میها لیچند تا از وسا

 .به مرتب کردن داره اجیهم احت نجایا –

 :را بست و گفت در

 م؟یباهم مرتب کن یخوا یم –

  :کردم به تخت و گفتم اشاره

 .دیداشت یچه سوال دیو اول بگ دینیبش شما–

 :به چادرم انداخت و گفت ینگاه 

 ؟یو حجاب دار یچادر سرکرد یاالن واسه چ –

 :خجالت سرخ شدم و او ادامه داد از

 .واسه کنار گذاشتن چادرت بهت رونما بدم دینکنه با –

 :خجالت گفتم با

 .حرفم را نزدم ی هینه، فقط... سکوت کردم، بق –

کرد که ذوب شدنم را احساس کردم. دستش  ینگاهم م آنقدرگرم

 یرا دراز کردو آرام چادر را از سرم برداشت و انداخت رو

 .تخت

  :اش گره کردو گفت نهیس یرو رو شیدستها

عکس انداختن رو داد بهش اخم  شنهادیخانم پ دهیسع چرا–

 ؟یکرد
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قلبم باال رفت. جلوتر آمد، دستش را دراز کرد طرف  ضربان

  :ام، دستش را آرام پس زدم و گفتم یروسر

 کار رو بکنم؟ نیخودم ا شهیم–

  :دستم ماندو گفت یرو نگاهش

 دستهات سرده؟ نقدریا چرا–

 :تفاوت به سوالش گفتم یب

 د؟ینگاهم نکن قهیچند دق یبرا شهیم –

  :را بست و من گفتم شیها چشم

 .قهیدو دق یفقط برا د،یکامل برگرد نه–

را  میام را درآوردم و بافت موها یروسر یبرگشت، فور یوقت

و در حال بستن گل سرم  دمیکش میبه موها یباز کردم و برس

 .نگاهم کرد رتیبودم که برگشت و با ح

که تمام شد، نگاهش کردم، آتش نگاهش را نتوانستم  کارم

 خی یدستها ستادویکنارم ا ستادم،یا ریتحمل کنم. سر به ز

 :زده ام را در دست گرفت و گفت

 اهیاون چادر س ریرو ز ییبایهمه ز نیا یتون یچطور م –

 ؟یکن میقا

شک  دم،یشن یرا م شیبود که صدا ادیقلبم آنقدر ز تپش

 .دیشن یندارم او هم م

را در دست  میبه پشت سرم انداخت و موها یرخ نگاه مین از

  :گرفت و گفت

را بست  شیبردوچشمها شینیموهات بلنده...بعد کنار ب چقدر–

  :گفت دویبو کش یقیو با نفس عم

 .کردم یفکرش رو نم اهاممیتو رو یحت–

  :گفتم یلرزون یبه خودم مسلط شدم و با صدا یکم

 .مینیبش شهیم–
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 :گفت دویخند

 .نمیدارم که بش اجیآره، منم احت –

گرمش باعث شد  یدستها م،یتخت، کنار هم نشست یدو رو هر

احساس کنم خون به تمام بدنم برگشته، جان گرفتم، با تعجب 

تخت، پخش شده بود نگاه کرد و  یکه رو میموها یبه انتها

 :گفت

 .وقت موهات رو کوتاه نکن چیه–

 :گفتم آرام

 .شمیاز دستشون خسته م یکنم، گاه یم یسع–

 :و گفت دیکش میبه موها یدست دوباره

 خسته کننده بشه؟ ییبایهمه ز نیا شهیمگه م –

 .انداختم نییرا پا سرم

 :دیپرس

 ؟یچرا جواب سوالم رو نداد ــ

 کدوم سوال؟ ــ

 .عکس ی هیقض ــ

 :بود گفتم نییکه سرم پا همانطور

هم با خانواده  ،ییهم دوتا م،یعکس انداخت یما که کل –

 .هامون

 :را با محبت فشار داد و گفت دستم

تو چشم هام نگاه  یزن یحرف م یوقت شهیم م،یاالن که محرم —

 ؟یکن

 .لباسش چشم دوختم یقهیرا باال آوردم و به  سرم

 .باالتر کمی ــ

 .شیرا سر دادم سمت لبها نگاهم
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 :زد و گفت یقیعم لبخند

 .منظور من باالتر بود یاونجا هم خوبه، ول –

  :نگاهش کردم و گفت باالخره

 .رو بگو هیاصل قض حاال–

 .کردم نیرا نقش زم میچشم ها دوباره

 .که یهمه زحمت رو هدر داد نیبابا، ا یا –

 :خجالت گفتم با

 م،یعکس بنداز ییاتاق دوتا یتو مییایگفت ب یم دهیآخه سع –

 .منم چون معذب بودم اخم کردم

 ؟یمگه با اونم معذب ده؟یتو و سع یعنی ییدوتا ــ

 .زند یحرف هارا م نیعمد ا یدانستم از رو یم

 .صورتش چرخاندم و گفتم ینگاهم را رو 

 .من و شما ر،ینخ –

 .نشاند شیرو ییرا باال آورد و بوسه ا دستم

 یلیخانم رو متوجه شدم، خ دهیهمون موقع منظور سع بله،–

اخم  یوقت یول م،یعکس بنداز یخصوص ییدوتا خواستیهم دلم م

 .دمیترس دمیتو رو د

 .ها یشیترسناک م یکن یم اخم

 :وار گفتم زمزمه

 .خب سختم بود د،یستیمن ن یکه جا شماــ

  :درآورد و گفت بشیرا از ج یگوش

 .تازس یریرو هر وقت از آب بگ یماه–

 .را فعال کرد و شروع کرد به عکس انداختن یگوش نیدورب

 :تا عکس اول را که انداخت گفت چند
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 یکیمن  یلحظات محرم شدنمون، ثبت بشه. برا نیاول دیبا –

 .مهیلحظات زندگ نیتر ابیاز نا

خودش را به طرف من  یرا که انداخت، کم یبعد یها عکس

 .کرد لیمتما

 نیبه ا ،یکار را انجام دهم ول نیا خواستیهم دلم م من

 .توانستمیسرعت نم

 یعکس تک کیام و طرف شانه کیرا جمع کرد  میموها یهمه  

  :گرفت و گفت

 .عکست رو به مژگان نشون بدم، دلش رو آب کنم نیخوام ا یم–

خوشم  شوندگفت،یکه اسم مژگان را بدون پسوندو پ نیا از

  :. با استرس گفتمامدین

 .دیخودتون نشونش بد یتو گوش لطفا–

را  میزانو زدو دستها میروبرو زویم یرا گذاشت رو یگوش

 :گرفت و گفت

 .هست زهایچ نیا ینگران نباش، من حواسم به همه –

فرستم،  ینم یکس یماهم رو برا کهیت هیخانمه مثل  عکس

 .راحت التیخ

 .زدم یلبخند

.  دیکن یمدت متوجه شدم که چقدر مالحظه م نیدونم. تو ا یم–

 :کنارم نشست و گفت

دونه  یفقط خدا م ،یکه قسمتم نباش دمیترس یهمش م لیراح –

 .امروز چقدر خوشحالم

 .بود یکه چ د،یقراره امروز نذرتون رو بگ ــ

 .کرد و گفت: خرج داره یرا باال داد و نچ شیابروها

 :تعجب گفتم با

 ؟یچه خرج –
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 :نگاهم کرد و گفت طنتیش با

 .گمیبعدها م حاال–

را  میسوزن برداشته و تمام رگها یلحظه احساس کردم کس کی

 ینم یبروم، ول رونیخواستم از اتاق ب یم زند،یسوزن م

که نگاهش کنم  نی. بدون ااورمیب ییدانستم چه بهانه ا

 :بلند شدم و گفتم

 .ارمیب وهیبرم براتون م –

  :دوباره کنار خودش نشاند و گفت دویرا گرفت کش دستم

 .بهتره رونیب یتابلو نر ی افهیق نیبا ا االن–

 دویکش میبه موها یشده، بعد دست دمیچه سرخ و سف نیبب

  :گفت

 یم ییبعد دوتا ،یموهات رو برات ببافم، تا راحت باش ایب–

 .رونیب میر

راحت است، هنوز چند ساعت  نقدریچرا ا نیا ایخدا یوا "

 ".دارد یینگذشته چه در خواستها تمانیاز محرم شتریب

  :آمدگفتمیم امیاذان که از گوش یصدا دنیشن با

 .بندمشون یم رهیممنون با گ نه،–

 :گفتم م،یاز بستن موها بعد

. من نماز بخونم دینیسالن بش یتو دیشما بر دیخواه یم –

 .امیم

  :به تخت انداخت و گفت ینگاه

 تخت توئه؟ نیا–

 .بله ــ

 :و گفت شیرو دیکش دراز

 .کشم تا نمازت تموم بشه یدراز م نجایهم –
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داشتم. سجاده را پهن کردم و شروع کردم به نماز  وضو

نماز مغرب  باتیکه منتظرم نماند، تعق نیا یخواندن. برا

  .نماز عشا را شروع کردم یرا نخواندم و فور

دستش را  کیکنارم نشست و  دمینماز را که خوندم، د سالم

 یرا از رو حمیتسب گرشیگذاشت و با دست د میزانو یرو

راجابه جا  شیهاسجاده برداشت وشروع کردباانگشتش دانه

 .میداد به بازو هیکردن. سرش را تک

 میپا یدستش را از رو اریاخت یدستش بود، ب حمیتسب چون

را گفتم. با تعجب  حاتیذکر تسب شیبرداشتم و با انگشت ها

گرداند. در آخر دستش را  یصورتم و دستش م نینگاهش را ب

 :گفت دویدستش را کش ی آوردم تا ببوسم ولباال

قربونت برم، شرمندم نکن. همانطور که سجاده ام را جمع  –

  :کردم گفتم یم

 .گه بوسه زد یم حاتیکه تسب یبه دست همسر دیبا–

را در دستش جابه جا  حیانداخت. دوباره تسب نییرا پا سرش

 .کرد

را  حیسجاده را جمع کردم و در کمد گذاشتم. تسب دید یوقت

 :گرفت باالو گفت

 .زحمت بزار یب نمیا –

 .خودتون باشه شیپ ــ

 یزیو چ یذکر گفتن، فقط بچرخون نیتربت کربالست، اگه ماب 

 .کنند یهم، براتون ذکر حساب م ینگ

 :دوگفتیخند

 .هیتالیجیپس د –

 :را تکان دادم و گفتم سرم

 .ییزایچ نیهمچ هی –

 هیافتاد هد ادمیکمد،  یگذاشتم تو یکه سجاده را م یموقع

 .امکه آرش به من داده بود را همانجا  گذاشته ییا
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آوردم و رو به آرش  رونیداخلش بود را ب هیکه هد یلونینا 

   :گفتم

 .واریرو د دیرو برام نصبش کن نیا شهیم–

 یرا نشانش دادم، لبخند ییطال یبا گل ها لور،یقاب س یوقت

  :زدو گفت

 .دور شیکردم انداخت فکر–

قسمت  یراستش گذاشته بودم کنار تا بهتون برگردونم، ول ــ

 .بود ییا گهید زیچ

 :کمدم نصب کردم و گفتم دیکل یرا هم رو یقلب یدیکل جا

 .نمشیب یهر روز م نجایا –

  :را از من گرفت وپشتش را نگاه کردو گفت قاب

 .حله یاریچکش ب هیبا  کیکوچ خیم هی اگه–

  :دمیرفتم وازاسراپرس رونیاتاق ب از

جور کارهارا انجام  نیکجاست؟ چون او معموال ا خیو م چکش–

 :آوردو باخنده گفت میکه برا دینکش قهیداد. به دق یم

با خاطره خوش بره خونشون.  یبدبخت روز اول نیا یذاشت یم –

آخه چه زود خودت رو  ،یدیکش یامروز رو ازش کار نم هی

 .ید ینشون م

 :بهش زدم وگفتم یچشمک

 .گربه رو دم حجله کشت دیبا–

 :و چکش را به طرفم گرفت و گفت خیم

بگو پرده اتاق رو  ،یکن یازش سو استفاده م یحاال که دار –

 .اتاق بکشه ی شهیهم به ش یدست هی اره،یهم در ب

 :کردم و گفتم یگردشده نگاهش کردم ونچ نچ یچشم ها با
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 ،یخودت که آخر استسمار گر ؟یسو استفاده چ یگ یبه من م –

 .خدا به داد شوهرت برسه

  :گفت دویخند

زنه حداقل ارزشش رو داشته باشه، اون  یآدم رو، م ،یچ پس–

تو  ی،حاال آقا دومادو انداخت گهیزدم د یتابلو رو منم م

 .بشه یزحمت که چ

 :اسرا را صدا کردوگفت مامان

 .بره دنبال کارش یاگه گذاشت –

را مرتب کرده  زیم یرو لیآرش وسا دمیاتاق که شدم د وارد

 .کند یو نگاهشان م

 زیم یکه رو یرنگا رنگ یبه الک ها ییاشاره ا دنم،یباد

  :بودکردو گفت

 ؟یکن یهم استفاده م زهایجور چ نیاز ا مگه–

 داره؟ یکم. مگه اشکال یلیبله، خ ــ

 .دمیند یوقت ناخن هات رو رنگ چینه، آخه ه ــ

 از خونس؟ رونیآهان منظورتون ب ــ

 .گهیآره د ــ

 .واسه دل خودم یخونه، گاه ینه اصال. فقط تو ــ

 :رو گرفت و گفت خیم

 .کجا نصبش کنم دیبگ –

 ینوشته بود را از رو میبرا یمعصوم یکه آقا ییتابلو

  :برداشتم و گفتم وارید

 .لطفا نجایا–

  :تعجب گفت با

 د؟یبرداشت چرا–
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گلهارا از آن  یکه تابلو یلونیرا داخل همان نا تابلو

 :درآورده بودم گذاشتم و گفتم

 .کنم یم دایجا براش پ هیحاال بعدا  –

  :تابلو انداخت و گفت یخال یبه جا ینگاه

گلهارا  ی. بعد تابلوستیو چکش ن خیبه م یازین گهید پس–

 .کرد زانیهمانجا آو

و هر  دندیزچیم یرو شهیو مامان شام رو بر خالف هم اسرا

  :گفت یرفتم کمکشان مامان م یبار که م

 .نیآرش بش شیبرو پ تو–

اولش  م،یغذا را شروع کن میو خواست مینشست زیدور م یوقت

آرش هم جالب بودو  یبرا م،یدیچش اینمک در یکم شهیمثل هم

داد، دلش  حیرا توض لشیدل شیکه مامان برا نیبعد از ا

 .خواست که امتحان کنه

بادمجان درست کرده بود. به همان سبک و  مهیسوپو ق مامان

 یخودش، آرش اول از رنگ غذاها تعجب کرده بود، ول اقیس

خوردو از دست پخت مامان  یامتحانشان کرد مدام م یوقت

 .کرد یم فیتعر

 :گوشم گفت ریکه آرش آرام ز میغذا خوردن بود یها وسط

  .رفته ادتونیفکر کنم آب  –

 :آوردم و گفتم وانیآب با ل یبطر شیشدم و برا بلند

 رهیم ادمونی م،یخور یغذا آب نم نیما چون ب د،یببخش –

  .سر سفره میواسه مهمونامونم آب بزار

کرد که  یمادر هم  عذر خواه د،یرا پرس لشیآرش دل یوقت

غذارا  نیبعدهم مضرات آب خوردن ب اورد،یحواسش نبوده آب ب

 .داد حیتوض شیبرا

را جمع کردم آرش هم به کمکم  زیبعد از شام بلند شدم و م 

کرد.  میامد. بعد هم در شستن و خشک کردن ظرف ها و همراه

و  ندیکه آرش برود و بنش نیا یمادر هم برا یاصرارها

 .نداشت یریتاث
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کوتاه و  یلیاسرا خ یول شدیبا اسرا هم کالم م یگاه آرش

 .داد یمختصر جواب م

  :به من زدوآروم گفت یچشمک آرش

 .ها ستیزبون دار ن ادیخودت، خواهرت ز برعکس–

  :خنده و گفتم ریحرفش زدم ز از

 یم مونیاز حرفتون پش دهیبه هفته نکش دمیقول م بهتون–

 .دیش

  :گفت دویهم خند او

 .کنه یپس االن داره مالحظه ام رو م آهان،–

زبون  ایکردم،  یپر حرف یخودم فکر کردم، من ک شیپ بعد

 .حرف را زده نیدار بودم که آرش ا

کامل تمام نشده بود که مادر آرام کنار  میکارها هنوز

 :گوشم گفت

 .همش تو آشپزخونس ی. زشته روز اولدینیبش دیبر شما–

 :آرش گفت م،یمبل داخل سالن نشست یرو یوقت

 م؟یقدم بزن یکم رونیب میبر شهیم–

 :را به عالمت مثبت تکان دادم و گفتم سرم

 .آماده بشم دیصبرکن–

اطراف خانه را  یابانهایکه با هم خ دینکش قهیچند دق به

 .میکردیم یقدم زنان ط

 :دستم را گرفت و عاشقانه نگاهم کرد و گفت آرش

 .یمال من شد شه،یباورم نم هنوز

 .دیکش یقینفس عم بعد

 نیکه در مورد قانون جذب و ا رفتمیم یکالس هیمدت سر هی–

 .بحث بود زهایچ
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رو  یبد ایخوب  یهر انرژ یزندگ یتو گفت،یاون کالس م استاد

 یو در مورد هر کس دیکن یم افتیهمون رو در د،یکه بفرست

. شهیباعث رفتار خوب شما با اون م دیاگر مثبت فکر کن

 .برعکسش نطوریهم

در  یفکر چیجزوه ه یقبل از اون ماجرا کنمیفکر م یچ هر

نگاه به طرفت  کیچطور با  دونمیمورد تو نکرده بودم. نم

وقت فکر  چیتو ه پیهم ت ییشدم. من اصال به دخترها دهیکش

بودم قبل از  دهیتو رو سرکالس ند یحت یعنینکرده بودم، 

 .شدم دهیشام رو بده. چطور به طرفت ککه سارا بهت جزوه نیا

رو که دوست داشته  یزیانسان هر چ گهیقانون جذب م چون

در  ی. ولارتشیبه دست ب تونهیباشه با فکر کردن بهش م

 نیاول یبرا یبه وجود امد. وقت ییهوی یمورد تو همه چ

کردم. در حال که قبلش  دایبه سمتت پ یبیکشش عج دمتیبارد

وقت از کائنات نخواسته بودمت. تو قانون جذب رو به  چیه

قانون اعتماد ندارم.  نیبه ا گهی. دلیراح یختیر مه

 .خوشحالم که در مورد تو قانون جذب عمل نکرد

بردو خواست ببوسد. آرام دستم  شیدستم را به طرف لبها بعد

 :و گفتم دمیرا کش

 .ابونهیخ نجایا –

 :دستم را گرفت و گفت دوباره

داره، اون موقع  یآدم احساس خوب یبر طبق قانون جذب وقت –

 .شهیدگلحظات زن نیبهتر

 .کنمیم یرو ط میمن االن اون لحظه از زندگ کنمیم فکر

 ؟یمثل من اون حس خوب رو دار ل؟یراح یچ تو

 :تکان دادم و او ادامه داد دییرا به عالمت تا سرم

حواست به... به...  یطیپس چطور در هر شرا نطوره،یا اگه–

 ادتیاز شهیباعث نم یخوش چیهست. چرا ه تیمثال به اذان گوش

 ؟یباش توجهیبره که بهش ب

 :دمی. پرسمیفکر کردم که چه بگو یتعجب نگاهش کردم و کم با

 بود؟ یچطور آدم استادتون–
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 :باال انداخت و گفت ییا شانه

 .شادو شارژ بود یلیبود. اکثراخ خوب–

هم  یرنج و سخت ایدن نینداشت تو ا یاعتقاد یعنیخوب،  چه–

 هست؟

 .رهیم نیاز ب یخوب افکار منف یبا فکرها گفتیم یول چرا؟–

 بود؟ یمنظورش از اون افکار خوب چ خب–

فرق  یهر آدم یکه تو گه،ید یزندگ یهایکردن به خوش فکر–

 ایخوشه،  کنهیبه پولدار شدن فکر م یوقت یکیمثال  کنه،یم

 .خوشه ده،یفکر کنه که رس ده،یکه به عشقش نرس یکس

و باعث  کنهیبهش کمک م دنیرس یفکر کردن هم برا نیهم اصال

 .شهیم شیشاد

 .هیتک بعد یخوبه ول یگیکه تو م ینظرم قانون جذب به–

زودگذره که انسان باالخره  یکه استادت گفته لذتها ییزهایچ

 .شهیازشون خسته م

. شنیباالخره خسته م یکه گفت ییزهایچ نیا یاز همه آدمها

 .هیکم یزایچ نایا

 یهست که آخر نداره و برا ییلذتها گهیم شهیهم مامان

 .میبکش ییهارنج هی دیبهشون با دنیرس

 .لذت داره ییجورا هیها هم خودش همون رنج که

 :دینگاهم کردو پرس متعحب

 ؟یچطور –

که حواسش به حجابش هست، از همسرش  یمثال کس گهیم مامان–

 .برهیم یشتریلذت ب

لذت بزرگ  هیکه باعث  که،یرنج کوچ هیحجاب داشتن  گهیم 

 .شهیم

  .ستیبه نظر من حجاب رنج ن یول
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 :دادو گفت رونینفسش را ب آرش

 .باشه امینجوریچقدر سختش کرده. فکر نکنم ا مامانت–

شروع کرد. من در هر  یدیکه پرس ینماز نیاز هم شهیم خب–

 که نمازبخونم. چرا؟ رهینم ادمی یطیشرا

 :زدو گفت لبخند

تر اون موضوع  بیتازه برام عج دم،یکه من پرس نویا–

 رونیرا ب شیکردو لبها ی...مکثیادیز یکنیفکر نم ته،یمهر

 .بهم انداخت و لبخند زد ییامزه دادو نگاه با

نرفته ها اون روز  ادمیتازه  ؟یحرفت رو بزن یترسیم ه؟یچ–

 .حرفت ریز یزد یگفته، ول یبهت چ مییدا یقرار بود بگ

شدم  ریاونقدر غافلگ تیاون روز از گفتن موضوع مهر راستش–

 .که کال نشد جوابت رو بدم

 قاتشیتحق یجهیکرد و بعد نت ییبازجو یسر هیاولش  تییدا

 هیرو که در مورد من انجام داده بود رو گفت، آخرشم توص

که الزم باشه بهت  یزیدر مورد تو بهم کرد. تنها چ ییها

 یوقت مجبورت نکنم کار چیکه ازم قول گرفت، ه نیبگم ا

 .دادمقول رو  نی. منم بهش ایرو انجام بد یروکه دوست ندار

از آرش  ییبودم که دا یسکوت شد من در فکر قول نمانیب

من است.  یندهینگران آ یلیهم خ ییدا دانستمیگرفته بود. م

بهم بروز  یزیکه کرده بود، چ یقاتیوقت از تحق چیه یول

 .نداده بود

 :نگاهم کردو گفت آرش

از  شتریب دم،یرو ازت شن اتهیمهر انیجر یاولش وقت راستش–

 .شد و ناراحت شدم میباشه حسود بیکه برام عج نیا

 :دمیپرس باتعجب

 آخه چرا؟ واقعا؟–
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 یکه همه چ زنمیکه من دارم بال بال م یکه زمان نیا یبرا–

 ییا گهید زیتو به فکر چ م،یرو جور کنم که ما به هم برس

  .یهست

 ؟یتو واقعا بهم عالقه دار ل،یراح

 .جا خوردم و تپش قلب گرفتم یحرفش کم از

. خجالت را کنار گذاشتم و ستادیاو هم ا ستادم،یا همانجا

دوستش دارم.  یلیکه خ گفتمینگاه کردم. چطور م شیهادر چشم

کردم به خودم مسلط باشم و  یآب دهانم را قورت دادم و سع

 :گفتم

 دیشا ی. ولارمیسردرنم یزیچ دیکه گفت یاز قانون جذب من–

که  نیقبل از ا یلیشما عمل کرده باشه، چون خ یبار رو نیا

 .دیمن شده باش یشما متوجه

در من  دیکه ازش حرف زد یبودم و اون کشش دهیشما رو د من

حرفم را  یانداختم و دنباله نییبوجود امد. سرم را پا

 :گرفتم

متوجه شدم که خدا داره  د،یشما هم از عالقتون گفت یوقت–

 .کنهیامتحانم م

بازم به  نهیخدا مارو سر راه هم قرار داده تا بب دیشا

انسان به  یوقت ی. چون گاهبندمیکه باهاش گذاشتم پا یقرار

ممکنه از  رسه،یقابل باوره م ریذهنش غ یکه تو ییزهایچ

 .بره ادشیقول و قرارش  جانش،یه

ممکن بود که  ریغ د،یکه قبال گفت ییتوجه به حرفها آخه با 

 .دیشما هم به من عالقمند بش

 :دی. مهربان پرسدمید شیرا در چشم ها ذوق

 کدوم قرار؟ –

 :و گفتم میخلوت کرد ابانیبه قدم زدن در آن خ شروع

 .اذان–

 :ادامه دادم دم،یمتعجبش را د یافهیق یوقت
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 رو گفتم؟ یوتریکامپ یاون باز ادتونهی–

 خب؟–

تا نتونن به  ده،یاونقدر مانع سر راه آدمها قرار م خدا–

هم  یگاه زویانگ جانیه یهایقرارشون برسن. مثل همون باز

 .ترسناک

و خم  چیبرندس که پ یزرنگ باشن، اون دیآدم ها با یول

 .کنه دایراهها رو بهتر بتونه پ

 د،یبود که به ذهنم رس یکه گفتم، تنها راه ییاهیمهر نیا

 .به قرارم با خدا دنیرس یبرا

و  یریشکم س یبه خدا ثابت کنم که من فقط از رو خوامیم

 میزندگ یتو یی. روزهاکنمیکه دستورش رو گوش م ستین یخوش

داشتم که سر قرار  یمشکالت ایبوده که برام سخت بوده، 

 دایپ یراه هی شهیخب هم یبرام واقعا مشکل بود. ول دنیرس

 صالسر قرارم ا دنیرس نیتا آدم به هدفش برسه. ا شه،یم

پلکانه  هی ی. بلکه حتزانیدوست داشتن عز یبرا ستین یمانع

 .عالقمند شدن شتریب یبرا

نگاهم کرد. هنوز متعجب  داشت،یمکه کنارم قدم بر همانطور

 .دیکش یقیقرار داد و نفس عم بشیرا در ج شیبود. دستها

 ه؟یباز هی یبه نظر تو زندگ یعنی–

. البته من دهیچیپ ،یگاه یباز هیهم گفت،  نطوریا شهیم–

دنبال راه حل هستم.  شهی. چون همکنمیم رشیتعب نطوریا

 .معماست هیبشه گفت  دیشا

 هایباز یبعض  دی. شاجشهینت یکه هست، تو یفرق فقط

درست شده  ینداشته باشن، وفقط محض سرگرم ییاجهینت

 دیباشه. نبا دینبا یعنی. ستین طورنیا یزندگ یباشند.، ول

 .کرد یزندگ یاز سر سرگرم

 ...داره یعال یجهینت هی هاشیسخت یبا همه ایدن نیا

 .باعث شد سکوت کنم اشیزنگ گوش یصدا

که با مادرش  دمیکه با فرد پشت خط کرد فهم ییصحبتها از

 .کندیصحبت م
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 :از قطع تماس با خنده گفت بعد

حرفت  یچرا مامانم امشب نگرانم شده. خب ادامه  دونمینم–

 .رو بزن

 :لبخند گفتم با

 دیبعد. زودتر بر یبحث بمونه برا یادامه دیخواهیم–

 .تامامانتون نگران نشه

 :به اطراف انداخت و گفت یرا گرفت و نگاه دستم

. بعد دیدار یچه محل خلوت زنه،یپرنده هم پر نم نجایا–

 .دستم زد یرو ییابوسه

 ...عروس گلش نیبه حال مامانم با ا خوش–

سبز  میبود، سوگند جلو دهیبه دانشگاه نرس میشنبه هنوز پا 

 فیرا تعر زیهمه چ شیگفت.قبال برا کیشدو بغلم کردو تبر

 زیچ چیبه قول خودش ه یگفته بود، ول کیکرده بودم و تبر

 .شهیحرف زدن رو در رو نم

 :کردو گفت ینگاه میسر تا پا به

 نه؟ یباالخره کار خودت رو کرد –

 .شدم و لبخندزدم رهیافق خ به

  :از گونه ام کردو گفت ییا بوسه

 .زمیعز یشاهللا خوشبخت بش ان

کردم،  یسالم دادم و احوال پرس دم،یمحوطه سارا را د در

به  یمتعجب ینماندو رفت. نگاه شمانیسرد جواب دادو پ یلیخ

  :سوگند انداختم و گفتم

 ست؟یخوب ن حالش–

  :باال انداخت و گفت ییشانه ا سوگند

 یچشه، نه به اون که هر وقت بهم زنگ م ستیمعلوم ن نمیا–

 ای یخبر دار لیاز راح گهیو م رهیگ یزنه سراغ تو رو م

 .کنه یم یباهات احوالپرس ینجوریکه ا نینه، نه به ا
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 یپرسه؟ خوب چرا به خودم زنگ نم یاز تو حال من رو م ــ

 زنه؟

 :دستش و گفت یدوشش سر داد رو یرو از رو فشیک سوگند

خبر نداره، فقط خدا  گرانیبگم واال، آدم که از دل د یچ —

 .دونه یم

مشغول  شیکه با دوستها دمیآرش را د میدیسالن که رس به

به طرفمان امدو سالم کرد و  یما فور دنیصحبت بود. با د

دستم را  دیدست دادن. با ترد یدستش را دراز کرد طرفم برا

دردم امد  یجلو بردم. دستم را محکم گرفت و فشار داد، کم

 .اورمیخودم ن یکردم به رو یسع یول

گفت و به طرف  کیبا لبخند به آرش سالم دادو تبر سوگند

 .کالسش رفت

لحظه زمان و مکان را  کیکه آنقدر مهربان نگاهم کرد  آرش

 .فراموش کردم و غرق نگاهش شدم

 یگفتم و اخم یکه به دستم وارد کرد آخ ییبا فشاردوباره ا 

 .کردم

  :کردو گفت ییا خنده

و تلفنتم جواب  یکرد ریبود که د نیگرفت؟ به خاطر ا درد–

 .خانم یو نگرانم کرد ینداد

جا گذاشتم خونه.  ممی. گوشدمیخواب رید شبید دیببخش ــ

که در هم گره خورده بود انداختم  مانیبه دستها یبعد نگاه

  :و گفتم

 ازتون بکنم؟ یخواهش هی شهیم–

  .دییشما جون بخواه، چرا خواهش، شما دستور بفرما ــ

 .میریهم رو نگ یدانشگاه دستها یتو شهیم ــ

  :گفت باتعجب

 .میمحرم ماکه–

 .دونند یهمه که نم یدرسته، ول ــ
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 .کنه یفرق م گهید یبا جاها طشیدانشگاه مح بعدشم

 رونیهم آرام دستم را از دستش برا شل کرد و من دستش

زدو به  یبه دستش دادم. لبخند یلحظه فشار نی. درآخردمیکش

 .میطرف کالس راه افتاد

  :گفت میکالس که شد کینزد

گم  یکه م یساعت مشخص هیسر  یجا گذاشت تمیحاال که گوش پس–

از  دمتیوقت اگه ند هی. میتابا هم بر ن،یکنار ماش ایب

 .پام علف سبز نشه ریاالن بگم، که دوباره ز

.  چند تا از پسرها با میاز قرار گذاشتن وارد کالس شد بعد

بچه  ی هیکم بقما شروع به صوت وکف زدن، کردند. کم دنید

کالس را شلوغ کردند. من که  یکردندو کل شانیها هم همراه

آرش  یاصال انتظارش را نداشتم هاج و واج مانده بودم. ول

 شانیهمراه یخهم جا نخورده بودو با خنده و شو ادیانگار ز

 .خواندند یکرد. همه باهم بادا بادا مبارک باد م یم

 :کنار گوشم گفت آرش

 دونند؟ یگفت، همه که نم یم شیپ قهیچند دق یک –

 :با بهت نگاهش کردم و گفتم همانطور

 د؟یفرصت کم به همه خبر داد نیتو ا یچطور –

 ...از شما ادیب دیپرس با دتیخبر اسوش یعنی

نگذاشتند حرفم را تمام کنم، دورم جمع شده  گهیها د دختر

 .گذاشتند یگفتندو سربه سرم م یم کیبودند و تبر

 :با او نداشتم گفت یاز بچه ها که من اصال سنم یکی

شاخام  یتو با آرش نامزد کرد دمیشن یاز وقت ،یرحمان –

دخترها  یآرش باهمه  شه؟یم یکنه. آخه چطور یم تمیاذ یلیخ

 هی یکرد ِاال تو، من حت یو خوش و بش م دیخند یگفت و م یم

 .آخه...جلل الخالق یاونوقت چطور دمیبارم شمارو باهم ند

به  ییا لسوفانهیف گوریف هیسوگند  یفقط لبخند زدم ول من

 :خودش گرفت و گفت

 .به حرف زدن نداره یازیعشق، عشق باشه، اصال ن اگر–
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 .دندیهمه باهم خند هابچه

 .نشستند شانیموقع استاد وارد شدو همه سرجاها همان

 

 ییا قهیرا روشن کردو راه افتاد. هنوز چند دق نیماش آرش

  :نگذشته بود که گفت

 پارک؟ میبر یموافق–

 .باشه ــ

 اشیبه من انداخت ودستم را گرفت، از حرکت ناگهان ینگاه

 :دور نماندو گفت نشیب زیاز نگاه ت نیتعجب کردم و ا

 که مجازه نه؟ نجایا –

  :کردم و گفتم یتبسم

 هیگم، فقط  یم یزیچ یمن دست شماست، اگه منم گاه اریاخت–

 .آقا دییشما شهیهم رندهیگ مینظره، تصم

را کنار زد و دستم را رها  نیرنگ تعجب گرفت و ماش نگاهش

 :گفت دویرا محکم کش یکردوترمز دست

 ؟یگفت یچ –

  :هم با استرس گفتم من

 زدم؟ یبد حرف–

 :نشاندو گفت شیرو یمحکم یدستم را گرفت و بوسه  دوباره

که دارم  یجنبه ندارم، حداقل موقع ادینه، فقط من ز –

 .حرفها نزن نیکنم، از ا یم یرانندگ

  :و گفتم دمیخند

 .دمیحاال منظورتون رو فهم آهان،–

 :کردوگفت ینیریش اخم

 .شما، شما نکن نقدرمیا –
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  :حرفش را گرفت و گفت یدنباله  دیسکوتم را د یوقت

 .کنم ینم یاحساس راحت یگیکه م ینجوریا–

 .انداختم نییرا پا سرم

 .زمان ببره یفکر کنم کم ــ

کله پاچه  میبرو دیآیداده بود که صبح م امیپ شبید آرش

 .یرو ادهیبعد هم پ م،یبخور

را که  یزیخودت، چ ی قهیو به سل ییایب دیبعد هم گفت با 

 .یبخرم را انتخاب کن تیبرا خواهمیم

تا بعدازظهر که آرش  میتوانست ی. ممیدانشگاه نداشت امروز

 .میباهم باش رودیسرکار م

صبح را که خواندم همانجا سر سجاده نشستم، نبودن  نماز

آن روز انداخت، با  ادیسجاده ام من را  یرو حمیتسب

را فرستادم. سر به سجده گذاشتم و  حاتیتسب میانگشتها

 .شروع کردم با خدا حرف زدن

 یببخش من رو اگر گاه ایشکرت به خاطر آرش، خدا ایخدا ــ

تو  یبدون یخوا یونم مد یحسرت نبودن با آرش رو خوردم، م

 .هستم ادتیبه  میاوج خوش

که اگر  یدون یو م یاز دلم خبر دار یبهتر از هر کس تو

 .قبولش کردم اول به خاطر تو بود بعد خودم

 یخواد اونم تو آغوش تو بودن رو تجربه کنه، ول یم دلم

کنه،  یمن رو هم از آغوش تو دور م وستنیبه هم پ نیاگر ا

 .خوام که باشه یوقت نم چیه

لب ذکراستغفرهللا  ریدر اتاق، سکوت کردم و ز یصدا دنیشن با

 .را زمزمه کردم

سالن  یدانستم که اسراست. تو یم یبه در اتاق بود ول پشتم

 .نمازش را خوانده بودو برگشته بود که بخوابد

را پاک کردم و شروع کردم  میاز سجده برداشتم و اشک ها سر

کار باعث  نی. ادنیبلند و آرام کش یبه دم و بازدم ها

فکرم را تحت کنترل خودم داشته باشم و به هرچه که  شدیم

 .خودم دلم بخواهد فکر کنم

 :گفتتعجببا اسرا
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ات حاال که به خواسته ،یهست یشکل نیهنوزم که ا ،لیراح–

  .گهید یدیرس

 .میبگو توانستمیم چه

که نور چراغ،  نیا ی. تو بخواب. براستین یزیچ خوبم،–

نکند کتابم را برداشتم و به طرف سالن رفتم  تیاسرا را اذ

 ییمطالعه کنم. چراغ اتاق مادر روشن بود، تقه ا یتا کم

به در زدم و وارد شدم. مادر هم در حال کتاب خواندن بود. 

. اشتماش گذشانه یسالم کردم وکنارش نشستم و سرم را رو

بلندم را  یاشت وموهاگذ یجوابم را دادوکتابش را کنار

 :نوازش کردواشاره کرد به کتاب دستم و گفت

 ؟یخون یم یچ –

  :کردم گفتم یکه به کتاب نگاه م همانطور

که در مورد شناخت بهترمردها، در مورد  هیکتاب هی–

 .داده حیتوض گهید یزهایچ یلیرفتارهاشون و خ

را دور کمرم حلقه کرد و من را به خودش فشار دادو  دستش

  :کردو گفت میاز موها ییبوسه ا

 نیا رم،یبگ یکتاب نیهمچ هیخواستم برات  یم اتفاقا–

دانشگاه  یالزمه. از کتابخونه  یهر خانم یبرا هایآگاه

 ؟یگرفت

 .اهوم ــ

 یکتابخونه  یجور کتابها تو نیچقدر خوبه که از ا ــ

دانشگاه قبل   ی فهیوظ نیدانشگاه هست. به نظرمن مهم تر

نه بصورت  زهاست،یچ نیا سیتدر ،یعلم یازآموزش بحث ها

باشه که همه  یعموم یجزوه واحدها ،یبه طور عموم ،یتخصص

 .مجبور به پاس کردنش باشند

  :گفت دویکش یقینفس عم بعد

رو دونستن اصله، اونوقت ماها اصل رو ول  یزندگ یمهارتها–

 .به فرع میدیچسب میکرد
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 میو تنظ یو زندگ نیمثل د میدار ییمامان کتابها یول ــ

 ...یروانشناس ایخانواده 

  :گفت دویرا بر حرفم

 یو مهارت ستین یو کاف یاونها اوصول یدونم. ول یم بله–

 .دهیروبه دانشجوها آموزش نم یخاص

 :زد و گفت یلبخند بعد

 یجور هیخوان  یماهم که قربونشون برم فقط م یدانشجوها –

 .و تموم بشه بره رنیبگ یبخونن که نمره قبول

 :و گفتم دمیخند 

از  دیبا زهایچ یلیبه نظرم خ یحرف شما درسته مامان، ول –

.فکر نکنم با یریپذ تیآموزش داده بشه، مثل مسئول یبچگ

 ادیهم، ز دیمف یلیخ یدو واحد درس ای کی یپاس کردن حت

بزرگ شده  یعمر اونجور هیکه  یکس اتیتو اخالق یریتاث

 .بزاره

 نیا ه،یاشتباه از ناآگاه یرفتارها یلیخ یدرسته، ول ــ

 یخوان. بعض یم یچ یدونن اصال از زندگ یآدم ها نم یلیکه خ

از  یو کل رهید یلیخ گهیفهمند که د یم یاز آدم ها هم وقت

 یکنند، بد زندگ یتونستند خوب زندگ یکه م دشونیعمر مف

 .کردند یبدون لذت زندگ ایکردند

باشه و در کنارش آموزش، حداقل از  یاگه آگاه یول

 .برند یلذت م شونیزندگ

بهش انداخت و   یکتاب را از دستم گرفت ونگاه کوتاه بعد

 :گفت

رو در  . هردویاز درسهات غافل نش یخون یم نارویحاال ا –

 .کنار هم داشته باش

 :و گفتم دمیرا گرفتم و بوس دستش

 .دیحواسم هست، نگران نباش –

مبل نشستم و مشغول خواندن کتاب شدم.  یسالن رو داخل

 حیرفتار مردها را توض یبعض لیجالب بود، دل میمطالبش برا
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در مقابل آن رفتار،  دیزن با کیکه چطور  نیداده بود و ا

 .عکس العمل نشان بدهد

که  نیداده بود و ا حیتوض یمردها کل یمورد قدرت طلب در

خودمان  یزندگ قتیدر حق م،یریقدرت را از آنها بگ نیاگه ا

 ...میارا نابود کرده

روشن شدن هوا  یجذاب بودکه متوجه میمطالبش برا آنقدر

ام را اتو  ینشدم. بااکراه کتاب را بستم ومانتو و روسر

 .کم آماده شدمکردم وکم

 آرش که نوشته بود، امیامدن پ با

 .نمییپا–

 .را سرم کردم امیو روسر ستادمیا نهیآ یجلو 

گشتم که به رنگ  یارهیرا باز کردم و دنبال گ هارهیگ جعبه

 هیهد میکه مادر آرش روز بله برون برا یرنگ یاسی یروسر

 .آورده بود بخورد

 دایست بشود را پ امیکه با روسر یزیچ یگشتم ول یکل

  .نکردم

داشتم که با  یرنگ یگلبه یرهینداشتم، گ یاسی یرهیگ

 امیشده بود. همان را برداشتم و روسر نییتز دیسف یهانینگ

 یو چادرم را برداشتم و از مامان خداحافظ فیرا بستم. ک

 .کردم وراه افتادم

داده بودو به در خانه  هیتک نشیبه در ماش بیدست به ج آرش

 .زل زده بود

 میمن لبهاش به لبخند کش امدو از همان دور برا دنید با

شاخه گل  کی نیدست تکان داد، بعدهم خم شدو از داخل ماش

  :آوردو با لبخند به طرفم گرفت و گفت یرز آب

 .بنده یپا ریمتخصص علف سبز کردن به ز یبر بانو سالم–

  :جواب سالمش را دادم و گفتم یزدم و با شرمندگ یلبخند

باز  یمگه گل فروش یزود نیشما دردنکنه، صبح به ا دست–

 بود؟

  :را گرفت و گفت دستم



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

45

8 
Hiltun.ir 

 .ابندسی ندهی: جواوال–

بعد با  ،یشی"شما " مجازات م  یبگ گهیبار د هی: اگه دوما

که اون دفعه هنوز  یینگاهم کرد. از همان مجازاتها طنتیش

 .ایآوردن افتاد وهیم ادیمطرحش نکرده بودم 

 میبد میببر مینیعلف ها رو بچ نیا اریظرف ب هی: برو سوما

 .فهیگاو وگوسفندها بخورند، ح

شد، چقدر شما...زود حرفم  رید قهیفقط چند دق د،یببخش ــ

 .یمیرا خوردم و ادامه دادم: چقدر آن تا

  :بهم انداخت وگفت یلپم رو ناز کردو نگاه خاص باانگشتش

تو، برام  یمنتظر موندن برا ستم،ین میاصال آن تا اتفاقا–

 .ساعت حساب کن کیاش رو  قهی. تو، هر دقهیطوالن یلیخ

. ندیمارا بب یقلبم باال رفت نگران بودم نکند کس تپش

  :نگاهم را از او گرفتم و گفتم

گشتم، تا  یست بشه م امیکه با روسر ییارهیدنبال گ داشتم–

 .شد ریکنم د داشیپ

 :و آرام گفت دیکش امیروسر ی رهیرا به گ دستش

 هیکه هر دفعه  ؟یدار نایچقدر قشنگه؟ مگه چند تا از ا –

 ته؟یمدل به روسر

 .کیکوچ یجعبه  هی ــ

 :تعجب گفت با

 واقعا؟ –

 .میکن یالبته با اسرا با هم استفاده م ــ

  :گفت یغرور هی با

برمت اونجا، هر  یفروشن، امروز م یم نایکجا از ا بگو–

با  میخر یجعبه هم م هیخرم،  یچندتا که دلت خواست برات م

منبت  نی. از ایهات رو توش بزار رهیخودت، تا گ ی قهیسل

  خوبه؟  ا،یکار
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را به عالمت مثبت تکان دادم و او هم با همان غرور  سرم

  :حرفش را گرفت و گفت یدنباله 

 .استفاده کن ییتو کمد خودت و تنها بزار–

 یرا م رهیهمه گ نیندارم، اصال ا یازین میخواستم بگو یم

که  نیمطالب کتابه افتادم و ا ادی یخواهم چکار، ول

 دیکنند و نبا یوقت ها مردها احساس قدرت م نجوریا

مواظب غرور مردها بود. پس با  دیبا نیسرکوبشان کرد، همچن

  :ذوق گفتم

 واقعا؟ یوا–

 :گفت ندیزد تا پشت فرمان بنش یرا دور م نیکه ماش همانطور

 ...یرو ادهیالبته بعد از صبحانه و پ –

  :دیمقدمه پرس یرا که روشن کردب نیماش

 ؟یدوست دار شتریرو ب یگل چه–

  :گفتم یمعطل یب منم

 .میو مر اسینرگس و  –

سردتر بشه سرو کلش  یفکر کنم هوا کم ستینرگس که االن ن ــ

 .بشه دایپ

فکر کنم تو  میمر ی. ولهایگل فروش یتو دمیکه من ند اسمی

 .دارن یگلهارو دوست دارم، عطرخوب نیکل سال هستش. منم ا

 .خرم یبرات م یرو که دوست دار یبعد گل ی دفعه

بردم.  یلذت م  اشیهمه مهربان نیکردم و از ا یم نگاهش

 یداشتم، دلم م یگذاشت نگاه ازش برنم یم ایاگه حجب و ح

در دستم نگه دارم.  شهیهم یو برا رمیرا بگ شیخواست دستها

چند روزه باعث شده  نیهم یاش تو یرگبار یمحبت ها

 یراب یاش حت یبرابرشود و تحمل کردن دور نیام چندبودعالقه

 .سخت شود میچند ساعت برا

گرمش باعث شد نگاهم را سر بدهم به طرف دستش که  یدستها

  .در دستم گره خورده بود
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 :دادم و با لبخند گفتم ینگاهم را به گل آب بعد

 .یبخصوص رنگ آب ،یدیرز هم دوست دارم چون تو برام خر گل–

  :صورتش بردو به لپش چسباند و گفت کیدستم را نزد 

 ...ادیخوشت م یچرا احساس کردم کال از رنگ آب دونمینم–

لحظه دستش را دور گردنم انداخت و سرم را به طرف  کی یبرا

  :سرم کاشت و گفت یرو ییبوسه ا دویخودش کش

 .یقشنگ یبپوش یهر چ تو–

 

 

 .را خشک کردم میکه دوش گرفتم، موها نیاز ا بعد

با  دهیرا اتو کند. سع میموها یرا صدا زدم تا رو دهیسع 

 یو تازه از کالس امده بودند. وقت رفتندیم یاسرا کالس طراح

 .به لباسم انداخت یوارد اتاق شد. نگاه دهیسع

 دویکش رونیاز آن ب یتاپ مجلس کیکردو سمت کمد رفت.  ینوچ

  :گفت

 .بپوش نهیچ نیچ یتور یرو با اون دامن مشگ نیا–

 .گرد شده نگاهش کردم یچشم ها با

 تاپ بپوشم؟ –

  :کردو گفت یاخم

 .گهید شوهرته–

 .برادرش هم هست ــ

کردو دوباره سرش را داخل کمدکردو شروع به گشتن  یفکر

 .بلند اسرا را صدا کرد ینکردو با صدا دایپ یزیکرد. چ

  :به دو خودش را به اتاق رساندو گفت اسرا

 !ها–
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 .ها و کوفت ــ

 :و بلند گفت دهیکش دویچرخ دهیمن و سع نیب نگاهش

 .بله، امرتون –

 دهیکه اون دفعه تو تولد من پوش هیرو سارافون نیا ــ

 .بود پوریاش گ قهیگما که  یرنگه رو م یریکو؟ اون ش یبود

 :با تعجب گفت اسرا

 ست؟یمگه تو کمد ن –

  :کالفه گفت دهیسع

 .گردم یساعت دارم م هیبابا،  نه–

 یرا که مانتو هایاز چوب لباس یکیبه طرف کمد رفت و  اسرا

آورد ومانتو را از چوب  رونیبود را ب زانیمن به آن آو

 :در آوردو گفت یلباس

 .نجاستیا– 

  :چپ چپ نگاهم کردو گفت دهیسع

. بعد گهید یگذاشت نجایسرکار؟ خب بگو ا یرو گذاشت من–

 .کرده مشیمانتو قا ریلب غر زد، برداشته ز ریز

 .تعجب به اسرا نگاه کردم با

 :گفت اسرا

 .نه بابا اون خبر نداره، من گذاشتم –

  :دامنم را هم آوردو رو به اسراگفت دهیسع

 نه؟ ان،یهم م به–

 :به لباس ها انداخت و گفت ینگاه گنگ اسرا

 .بلوز شلوارم که تنشه قشنگه ها، رنگشم روشنه نیا –

 ؟یگم آخه تاپ و دامن مشگ یرو م نیمنم هم ــ

 .کرد یاخم دهیسع
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 ...کم هی دیکه با یمهمون یریم یاونا اسپرتن، االن دار آخه–

 :گفت اسرا

کدوم قشنگ  مینیبپوش بب ناروهمیا یخوا یآره خب... اصال م –

 .تره

کردن،  داینظر دادن و اختالف نظر پ یبعد از کل باالخره

را  دهیمامان مجبور شد دخالت کند و طبق معمول حرف سع

 :کردو گفت دییتا

بهت  شتریهم تاپ و دامن ب گه،یدرست م دهیسعبه نظر منم  –

 .اول یهمم مناسب تره واسه جلسه  اد،یم

 یحس قهرمان کیگرفته بودبا  کیکه انگار مدال المپ دهیسع

  :مو را آورد و زد به برق و گفت یو لبخند به لب رفت اتو

اون صندل  یتا اوتوت کنم چروکات باز بشه. راست نیبش ایب–

 .بردار اتمیمشگ

  :نشستم و گفتم دهیبه سع پشت

روهم برام  هیریش یبا رو سر هیریش رهیپس اون گ اسرا–

 .اریب

 یم دهیخوام. االن با سع یرو خودم م هیریش رهینه، گ ــ

 .خوام برم خونشون

 رهیجعبه گ کیحرف آرش افتادم که گفت  ادیکردم و  سکوت

همه  گهیخره. چه خوب که مخالفت نکردم، چند روز د یبرام م

 .شمیراحت م یکیشر یها رهیگ نیو از شر ا میخر یم رهیرنگ گ

که گفتم  یو روسر رهیگ دمیتو فکر بودم که د همونجور

 :کنارم نشست و گفت یجلومه، اسرا با لبخند

 .یبازم صبور یشوهر کرد نمیکردم، خواستم بب یشوخ –

 .گرفتم شیاز بازو یآرام شگونین 

 .ایشد طونیش –

 .لحظه احساس سوزش در سرم کردم همان
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 :تشر گفتم با

دسته از رو جدا  هیموهام رو بکش،  یفقط رو ده،یسوختم سع –

 ...کن

 .دیلحظه حواسم پرت شد، ببخش هیدونم بابا،  یم ــ

 شمیتمام شداصرار کرد که آرا دهیکه کارسع نیاز ا بعد

با  یرژ کالباس هیمن قبول نکردم و به زدن  یکند، ول

 .سرمه اثمد اکتفا کردم هی دنیکش

 نییکه آماده شدم آرش زنگ زد که پا نیبعد از ا قهیدق چند

 .بروم

را که اسرا  امیرا بستم و چادر مهمان امیاکشن روسر یلیخ

 .رفتم رونیاتو کرده بود برداشتم و ب میبرا

در  یجلو لمیو موبا فیبا ک دهیآسانسور بودم که سع منتظر

  :زدو گفت یظاهر شدو چشمک

 .ناقال یچه چست و چابک شد دایجد–

 لمیبرام. وسا ی...دستت درد نکنه، خوب شد آوردیوا یا ــ

 .دمشیرا از دستش گرفتم و بوس

 .نشستم و سالم کردم نیداخل ماش 

 .کرد یداده بود و نگاهم م هیآرنجش را به فرمان تک آرش

نگاهش را از من بر نداشت، خجالت  یلبخند جواب دادول با

 یرا به باز فمیک یانداختم ودسته  نییزده سرم را پا

 .گرفتم

کردم، سرم را  یخودم احساس م یرا رو نشینگاه سنگ هنوز

 نیانگار آتش بود، هم شیبلند کردم و نگاهش کردم، چشم ها

که چشم از او  نیکه نگاهش کردم تمام تنم گر گرفت، قدرت ا

بود. خجالت،  ختهیدر هم آم ینداشتم، همه چبردارم را 

را کردم و با  میکرد.تمام سع یتابم م ی...نگاهش با،عشقیح

 :گفتم یلرزان یصدا

 ؟یفتیراه ب یخوا ینم –

 .را راه انداخت نیحرف ماش یب
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سکوت دستم را گرفته بود و با  ی. تومینزد یمقصد حرف تا

 نشیماش یکرد. دنده  یانگشت شصتش پشت دستم را نوازش م

اتومات بود، فقط موقع پارک کردن دستم را رها کرد تا 

 .حرف)پ(قراربدهد یرا رو نشیماش یدنده 

 .که گفت: چند لحظه صبر کن نیماش ی رهیدستگ یرفت رو دستم

 یرا دور زد و در سمت من را باز کردو با ژست خاص نیماش

 :دستم را گرفت  وگفت

 .دیچشم من بگذار یبانو، قدم بر رو دییبفرما –

 :لبخند گفتم با

 .آرش خجالتم نده –

دستم  دیرا مقابلم گرفت. باترد شیرا زدو بازو نیماش قفل

عطرش  یبودم بو کشینزد یلیحلقه کردم. خ شیرا دور بازو

داشتم، هم دلم  یدانم چه حس یداد، نم یرا نوازش م امینیب

دو حس با هم  نیخواست به او بچسبم هم معذب بودم، ا یم

 .بودند ریدرگ

البته اصال  کند،یحس را تجربه م نیکردم او هم هم یم احساس

مرتب لباس  شهیحس اقتدار دارد. مثل هم شتریب ست،یمعذب ن

 یو شلوار کرم رنگ. با قدم ها راهنیبود، پ دهیپوش

 یرساند که با گل ها اهیدر بزرگ و س کیبلندخودش را به 

 .شده بود نییتز یرنگ فلز ییطال

 .میوارد آسانسور شد میکه رد شد نکیو پارک اطیح از

 .استرس نگاهش کردم با

 :کردو گفت یزیر اخم

 قربونت برم؟ هیچ –

 .یچیزدم، ه لب

 خیچقدر  نببی–دستش وباتعجب گفت:  یرا گرفت تو میدستها

 ؟یکرده... نگران

  :زدم و گفتم پلک

 .یکنم توام نگران یم احساس–
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نه فقط به خاطر امروز هنوز شرمندتم. البته اعصاب  ــ

 .کم غر سر مامان زدم هیخودمم خرد شد 

  .ستیفراموشش کن. اصال مهم ن ــ

 .آرش جان ــ

 .جانم ــ

 ؟یبهم بد یقول هی شهیم ــ

 ؟یچ ــ

. یوقت به خاطر من دل مادرت رو نشکون چیقول بده ه ــ

 .حرفش رو گوش کن شهیهم

  :دو گفتتعجب نگاهم کر با

 .هیقول سخت ؟یگ یم یچ–

 .میآمد رونیب ستادویا آسانسور

  :گفت ستادویآپارتمانشان را زد و منتظر ا زنگ

 .دمیدر موردش فکر کنم، بعد جوابت رو م یصبر کن کم پس–

به سمت مژگان که در درگاه  مانیباز شدن در، سرهر دو با

 .دیبود چرخ ستادهیا

  .به به سالم عروس خانم ــ

 هیکوتاه سبز با  نیآست کیتون کیلباس مژگان که  دنیباد

مرتب  یلیرا هم خ شیجا خوردم. موها یلگ همرنگش بود کم

ذوق  یتو یکه کم یشیرها کرده بود. با آرا شیشانه ها یرو

 اورمیخودم ن یکردم به رو ی. جواب سالمش را دادم و سعزدیم

  .جوابش را دادم ییو با خوش رو

 .ما بزرگ تر بود یشان از خا نه  خانه

بزرگ. بعد از سالم و  یخوابه بود با سالن و آشپز خانه دو

مبل تک نفره نشستم و  کی یبا مادر آرش رو یاحوال پرس

 .گذاشتم نیزم یرو میرا کنار پا فمیک

کاناپه نشست و دلخور نگاهم کرد. مژگان هم کنار  یرو آرش

 .با فاصله نشست یآرش ول
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 ...آرش هم ینگاهها نیذب بودم امع یبه اندازه کاف آنجا

  :مبل کنار دستم، نشست و گفت یآرش امد رو مادر

 .سختته ینجوریجان پاشو لباسهات رو عوض کن، ا لیراح–

  :آرام گفتم ــ

 .ممنون، خوبه نه–

گرما، بعد رو به آرش کردو  نیخوبه مادر، تو ا یوا چ ــ

  :گفت

 .اتاق عوض کنه یکن تو شیپاشو راهنما آرش–

 .بلند شد وبه طرفم امد آرش

را برداشت و با سر اشاره کرد که دنبالش  فمیخم شد ک 

 .بروم

  :که آرش گفت م،یشد یاتاق نسبتا بزرگ وارد

 .اتاق منه نجایا–

از تخت  یداشت، دونفره نبود ول کیش یساده ول یتخت چوب کی

 .کنار تختش بود یچراغ خواب قد کیمن بزرگتر بود.

 دهیداشت، که آرش داخلش کتاب چ یتختش هم قفسه بند یباال

 .بود

 شهیش یدر قد کیرنگ بود. و  یتوس یاتاقش هم دراپه  پرده

 .که به بالکن راه داشت ییا

گذراندم، چادرو مانتوام  یکه اتاقش را از نظر م همانطور

 کیمانتوام فقط  ریرا هم در آوردم. اصال حواسم نبود که ز

بود.  فمیداخل ک امیتاپم با چادر رنگ یتاپ دارم، کت رو

  :مانتو و چادرم را دستم نگه داشتم وگفتم

 ...کجا نارویجان ا آرش–

اش را است و شانه نهیدست به س دمیشد د ینگاهمان تالق یوقت

 ینگاهم م ینگاه و لبخند خاص کیداده و با  هیتک واریبه د

به  یموضوع باعث شد حرفم نصفه بماند. نگاه نیکند. هم
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آرش  یکنار پا فمیخودم انداختم واز خجالت سرخ شدم. ک

  .تکان بخورم میاز جا یحت دمیکش یبود. خجالت م

 .طرفم آمد. از کنارم رد شد به

  :در کمدش را که پشت سرم بود را باز کردو گفت 

 .زمیبزارشون عز نجایا–

طرفش و دستم را دراز کردم تا چادرو مانتو رو به  برگشتم

 .او بدم

  :گفتم

فرصت استفاده کنم و  نیاز ا خواستمیم ،یخودت بزار شهیم–

 .زودتر بروم و کتم را بپوشم

ام  یبه روسر ییکرد و اشاره ا زانیو مانتوام را آو چادر

 :کردو گفت

 .گهیاونم بده د –

 ...ادیم ارشینه، آخه االن آقا ک ــ

 .هر وقت امد سرت کن اد،یم ریاون د ــ

کار را بکنم. چون  نیخواستم ا یبودم، از خجالتم نم مردد

 یم داینمود پ شتریتاپم ب اوردمیام را در م یاگه روسر

 .کرد

در آوردم و  فمیرا از ک یرفتم، رو سارافون فمیطرف ک به

 .تنم کردم

ام را در آوردم و شروع کردم به تا زدن، که  یروسر بعد

  :گرفت و گفت میجلو یچوب رخت کیآرش  دمید

 .یخواد تا کن یکن، نم زونیآو نمیکردم. ا زونیآو اونارو–

 :را ازش گرفتم و گفتم یچوب لباس 

 .چشم –

 :زدو گفت یلبخند
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 .زمیبال عز یچشمت ب –

شد  رهیرا در پشتش اهرم کرد و خ شیتخت و دستها یرو نشست

 .به من

  :و گفتم دمیرا درآوردم و پوش میصندل ها فمیک از

 .گهید میبر–

 :تخت و گفت یدست دوتا ضربه زد رو با

 .نیبش ایب –

  :نشستم و گفتم کنارش

 .توجه به حرفم ی. بمینشست نجاینباشه ما ا بد–

  :و بازش کردو گفت پسمیانداخت به کل دست

 .باال یجمع کرد ستیخوشگلت ن یموها نیا فیح–

 .تخت پخش شد یرو شیو انتها نییپا ختیر میموها

 یم یلب ریو با خودش ز میموها یرو دیکش یمدام دست م آرش

  :گفت

 .جنسش نرم و خوبه چقدرم–

نبود سکوت  دیبزنم تا حواسش پرت شود. شا یخواستم حرف یم

 :دمیباعث بشود معذب بودن من هم کم شود. پرس

 ؟یکشه فکر کن یطول م چقدر–

  :تعجب نگاهم کردو گفت با

 ؟یچ بابت–

 .گهیهمون قوله د ــ

  :گفت بلند
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مامانم  یتونم بهت قول بدم، چون گاه یراستش، نم آهان،–

حرف زور زدو  هیامروز که  نیزنه، مثل هم یحرف زور م

 .ختیبرنامه هامون رو بهم ر

 :گفت زیآم هیاشکال نداره آرش جان باالخره مادره.گال ــ

 .بهت بدم عشقم یقول نیتونم  همچ یاونقدر دوستت دارم نم –

 .نگاهش کردم نیغمگ

کرد  لیام انداخت و خودش را به طرفم مارا دور شانه دستش

  :سرم گذاشت و گفت یو صورتش را رو

 .دم یقول م یاگه تو بخواه یول–

  :را بلند کردم و نگاهش کردم و گفتم سرم

  .کرد دییباسرش تا واقعا؟–

 .جون من رو قسم بخور ــ

 .صورتش را عقب برد و با تعجب نگاهم کرد یکم

 قسم چرا؟ گه،یدادم د قول–

  :با اصرار گفتم ــ

 .بخور قسم–

  :به من انداخت و گفت ینگاه

 .شرط داره هی پس–

 ؟یچ ــ

  :را ناز کردو گفت میموها دوباره

 .یوقت موهات رو کوتاه نکن چیتوام قول بده ه –

 .گفتم و منتظر نگاهش کردم ییچشم بلند بال ــ

  :گفت آرام
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رو که ازم  یزیخورم چ یمنم جون تو رو قسم م باشه،–

به قسم خوردن  یازیانجام بدم...البته ن شهیروهم یخواست

 .زنمینم رشیبزنم ز یحرف هیدونن من  ینبود همه م

 .ممنون آقا ــ

 :دستش رو حلقه کرد دور کمرم و گفت دویخند

 .زمیتو جون بخواه عز –

قلبم آنقدر بلند  یصدا  فتمینمانده بود پس ب یزیچ گهید

گوشم  ریکردو ز کمی. سرش را نزدشدیم دهیبود که راحت شن

  :گفت

 .دوستت دارم یلیخ ل،یراح–

سخت شده  میبرا یکم دنیتنم داغ شده بود و نفس کش تمام

  .انداخته بودم نییبود. سرم را پا

سرم را باال آوردم و نگاه عاشقونه اش را  شیصدا دنیشن با

 .دمیبه جان خر

 .لمیراح ــ

  :گفتم آرام

 .جانم–

 :نگاهم کردو گفت قیچند لحظه عم یبرا

 :موهام کاشت و گفت یرو  یی. بعد بوسه ایچیه –

 م؟یبر –

 ؟یبگ یخواست یم یچ ــ

 .خواستم بپرسم جوابم رو از چشم هات گرفتم یم یزیچ هی ــ

 یگوشه  یقد نهیآ یاز کنارم بلند شدو خودش را جلو آرام

 .اتاق چک کردو طرف در اتاق رفت

را ببندم  میرا برداشتم تا موها پسمیهم بلند شدم و کل من

را از دستم گرفت و  پسیوهمراهش بروم، به طرفم امدو کل

  :قاب کردو گفت شیتخت انداخت. صورتم را با دستها یرو
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 .دارم شتردوستیپخش ب ینجوریرو جمع نکن، من ا موهات–

  :انداختم و گفتم ریرا ز میهاچشم ــ

 .چشم–

 :زدو گفت یلبخند

 .چشم گفتنات رو هم دوست دارم نیا–

  :فاصله گرفت و گفت ازم

 رون؟یب یایبعد از من ب قهیچند دق شهیم–

 تعجب گفتم چرا؟ با

 .به صورتم کرد ییا اشاره

 ...یشد دیسرخ و سف دوباره–

را گاز گرفتم. دوباره برگشت طرفم وبا اشاره  نمییپا لب

  :به لبم گفت

 .شهیکن االن زخم م ولش–

 .اینیشیضمن، هر جا من نشستم کنارمن م در

 .چشم ــ

  :زدوگفت یرا باز کرد و چشمک در

 .رونیب ایبعد ب یشد لکسیر ن،یبش–

 .گذاشتم فمیتخت برداشتم و داخل ک یرا از رو پسمیکل

را چک  میو لباس ها میکه موها نیو هم ستادمیا نهیآ یجلو

 ستادمیتخت ا یآرش افتاد، رفتم رو یکردم چشمم به کتابها

 .نمیکتابها را بب یتا بهتر بتوانم عنوانها

کتاب توجهم را جلب  کی شیکتابها نیکتاب شعر داشت، ب چقدر

 .فکر بود یکرد، برداشتم و نگاهش کردم، اسمش تکنولوژ

ردم به خواندنش، چند صفحه که تخت نشستم و شروع ک یرو

وار مطالبش را مرور  تریخواندم خوشم امدوتند تند ت
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بالشت  یو سرم را رو دمی. ناخوداگاه دراز کشکردمیم

 .گذاشتم

ام  نهیس یداد. کتاب را رو یعطر آرش را م یبو بالشت

 .عطرش را دوست داشتم یگذاشتم و به فکر فرو رفتم، چقدربو

جزوه  ی هیکه تا قبل از قض یکردم پسر مغرور یفکر نم اصال

راحت و بدون  نقدریا یبه من نگاه هم نکرده بود، روز یحت

 .غرور از دوست داشتنم حرف بزند

 یدلم م م،یمحرم شد یعوض شدم. بخصوص از وقت یلیهم خ خودم

  .خواهد همه جا کنارم باشد

زدم که در  یلبخند م میشده بودم وبه فکر ها رهیسقف خ به

  :باز شدو آرش در آستانه در ظاهر شدو گفت

 .یبخواب یریحد که بگ نیشو، نه در ا لکسیر گفتم–

  :گفت نهیچشمش به کتاب افتادو دست به س بعد

 د؟ییفرما یمطالعه م دیدار دیدیخواب–

جلو آمد و دستش را دراز کرد تا بلندم کند که دوباره  

  :برگشت و گفت

 .یخودت پاشو، دوباره ممکنه رنگ به رنگ بش نه،–

  :به کتاب کردم و گفتم ییبلند شدم واشاره ا میجا از

 .به فهرستش بندازم یبود، گفتم نگاه جالب–

 :همان حالتش گفت با

رفتم خودم را برانداز کردم و  نهیکه جالب بود. به طرف آ –

  :گفتم

 د؟یطول کش ادیز مگه–

 :به من انداخت و گفت ینیریش نگاه

زمان و مکان از دستت در بره.  دیبا یمن شیپ یفقط وقت –

 .میبعد دستم را گرفت و به طرف سالن رفت
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 :با تعجب گفت دنمیآرش با د مامان

  :بعد رو به مژگان گفت ،یدار یقشنگ یچه موها یوا –

 .چقدر بلنده نیبب–

  :کردو گفت دییبا سر تا مژگان

جون سخت  لیراح یقبال عکسش رو بهم نشون داده بود. وا آرش–

 ؟یهمه چادرو روسر نیا ریگرما؟ ز نیا یتو ستین

 :رو جمع کردم وگفتم صورتم

 .سخته یلیخ –

 .تعجب نگاهم کرد با

تا سرشونه اش بود، حالت دارو  بایمژگان تقر یموها قد

 .قشنگ بود

 .میکاناپه نشست یآرش رو با

  :دیمن و خودش گذاشت و از مژکان پرس یجلو یدست شیپ آرش

 .گفت یدکتر در مورد بچه چ ینگفت باالخره–

  :گفت مژگان

کرد. امروز  یاز دوستهام بهم معرف یکی گهیدکتر د هی –

 یمطبش بودم، دستگاه سونو تو همون مطبش داشت. گفت مشکل

 .نداره

دستش را پوست  یتو اریهمانجور که خ یبا خوشحال آرش

 :کندگفتیم

 ییدرست گفت، حاال خوب شد بال لیمامان راح یدیچقدر خوب، د –

  .یاوردیسرش ن

 :گفت مژگان

 گفتیاصرار داشت، م ارشیسقطش کنم. ک خواستمیمن که نم نه–

 .وقت بچمون مشکل دار نباشه هی



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

47

4 
Hiltun.ir 

 :باتعجب نگاهش کردوگفت آرش

 ؟یمطمئن–

خطا تو سوناها  دایبودم جد دهیبابا. چون خودمم شن آره،–

 یتخصص بعض ایاز دستگاهاشونه  بیع دونمیشده. حاال نم ادیز

 .دکترها

 :باال انداخت و گفت ییاشانه آرش

سر چنگال زد وگرفت طرفم و  اریتکه از خ کیبگم. بعد  یچ –

  :گفت

از مامانت تشکر کن. اگه با حرفهاش ما رو به شک  لیراح–

 .برده بودند نیبچه رو از ب نایحتما تا حاال ا انداخت،ینم

 :گفت مژگان

دو نفرم  یکیدکتره رفته بودم،  نیامروز که مطب ا اتفاقا–

 .نشده. انگار مد شده لیبهشون گفته شده بود قلب بچشون تشک

 :به در انداخت وگفت یمژگان نگاه فن،یزنگ آ یصدا با

 .امد ارشیفکر کنم ک –

 :به آرش گفتم رو

  :رو سرم کنم. با لبخند گفت امیمن برم چادرو روسر –

 .و به طرف اتاق رفتم دمی. خندیبخواب یرینگ دوباره–

 ی. نگاهدینگاهها به طرفم چرخ یوارد سالن شدم همه یوقت

  :انداختم وبا لبخند گفتم ارشیبه ک

 حال شما خوبه؟ سالم،–

 یقیانداخت و نفس عم میبه سرتاپا یزیآم ریتحق نگاه

 :انداخت و آرام گفت نییرا پا دوسرشیکش

 .دیسالم، خوش امد –

 .صورت آرش چرخاندم یرا رو نگاهم
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 .نمیکرد کنارش بنش اشاره

 یب نیتوانستم برادر شوهرم را درک کنم. منظورش از ا ینم

 .بود یچ هایمحل

 :گوشم گفت ریافکار خودم غرق بودم که آرش ز در

  .خوام یمن از طرفش ازت معذرت م –

 ؟یچ یبرا ــ

 .یچون ناراحت شد ــ

 .بهینه، فقط رفتارش برام عج ــ

 :گفت دویبه موهاش کش یدست

 .دونم چشه یمن خودمم نم –

شام  زیآماده کردن م ینکند برا دایکش پ هیکه قض نیا یبرا

 .به کمک مادرشوهرم رفتم

 .شام کنار آرش نشستم زیم سر

آرش نشسته بود. هر بار که آرش به من  یبرادر شوهرم روبرو 

 یشدم. سع یم ارشیک زینگاه ت یکرد، متوجه  یغذا تعارف م

 .سخت بود یول اورمیخودم ن یکردم به رو

 یجور کیرفت،  یم نییپا مینگاهها مگه غذا از گلو نیا با

 .دادم یخودم را مشغول نشان  م

گرفت  میرا جلو یبه بشقابم انداخت ومرغ خور ینگاه آرش

  :وکنار گوشم گفت

 .مرغ بکش یدوست ندار یقورمه سبز اگه–

 :نشنود گفتم یکه کس یآرام جور یلیخ

 .دارم یبخوام برم یتعارفم نکن خودم هر چ یزیلطفا چ –

  :گذاشت و گفت زیم یمرغ را رو ظرف

 ... پس چرا یخورد یروز که خونتون بودم خوب غذا م اون–

  :و گفتم دمیرا بر حرفش
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 .خورم، نگران نباش یکن م باور–

 یم یحرف سع یب دمید یم یتعارف نکرد ول گهینزدو د یحرف

 .کرد حواسش به من باشد

 وانمیگذاشت وداخل ل یماست را کنار بشقابم م ی الهیپ 

 .ختیر ینوشابه م

و نوشابه  خوردمینم  یگوشت یوقت ماست را با غذا چیه من

 ...هم که

پر از نوشابه را راحت خورد  وانیل کیمژگان  دمید یوقت

از ترس نگاه  یبچه اش. ول یسوخت، بخصوص برا شیدلم برا

باشد  ادمینزدم و با خودم گفتم بعدا  یحرف ارشیک یها

 .اش باشد هیمواظب تغذ  شتریب میحتما بگو

 .به مادر شوهرم کمک کردم زیجمع کردن م یبرا بعدازشام،

و آرش هم در مورد مسائل  ارشیکاناپه لم دادو ک یرو مژگان

 .شروع به صحبت کردند یکار

را باال زدم که مادرشوهرم  میها نیشستن ظرف ها آست یبرا

 :را باز کردو گفت ییدر ظرفشو

 تیخودت رو اذ ییظرفشو یتو زارمیجان ظرف ها رو م لیراح _

 .نکن

 دمیکه د اورمیب زیم یها را هم از رو وانیسالن تا ل رفتم

 .من شیبرادرش است و چشمش پ شیآرش گوشش پ

و کمکم  شدیتوانست حتما بلند م یدانستم که اگر م یم

خواست توجه برادرش  یم ییجورا کیانگار او هم  ی. ولکردیم

 .نشود اشیرا جلب کند و باعث ناراحت

آرش،  یاز تمام شدن کارها، رفتم و کنار مبل تک نفره  بعد

  .نشستم

 :لبخند به طرفم برگشت و گفت با

 .کمک امیدستت دردنکنه. نشد ب –

 .زدم یهم لبخند من
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افتادو لبخندم  ارشینکردم که، چشمم دوباره به ک یکار–

نگاهش به  دمیجمع شد. سرم را چرخاندم به طرف آرش که د

به  ی. وقتدیگو یبه او م یزیمژگان است و با اشاره چ

با اکراه بلند شد تا به طرف اتاق  دمیمژگان نگاه کردم د

 .برود

  :کنار من که خواست رد بشود گفت از

 .تو اتاق میبر ایجان توام ب لیراح–

که به  دمیبلند شدم و با کمال تعجب د میاز جا دیترد با

  :و گفت دیتخت آرش دراز کش یطرف اتاق آرش رفت و رو

 .نامزدت نگذاشت که همونجا دراز بکشم نیا–

 .نجایا امیاشاره کرد تا مجبور شدم بلند شم ب اونقدر

  :شدوگفتم شتریحرفها تعجبم ب نیا دنیشن با

 چرا؟–

. فکر کنم به خاطر دهیم ریگ یلیخ دایدونم، جد یچه م ــ

 .توئه

 من؟ ــ

  :گفت دویطرف پهلو چرخ به

 .. حساسهادیخوشش نم لیراح گهیم–

 :کردم و گفتم یاخم

 اد؟یخوشم نم یاز چ –

. البته من گهیراحتم د نقدریآرش ا یکه من جلو نیاز ا ــ

 .هیخودمون گهیهمه راحتم، آرش که د یکال جلو

 :باال انداختم و گفتم ییا شانه

خودم  یبه من داره، من اگه زرنگم مواظب کارها یچه ربط –

 .دارم گرانیبه د کاریباشم، چ

 :مندانه، انگار مچم را گرفته باشه گفت روزیپ یجور هی
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رو  لشیو دل یجواب رد بهش داد تونییآشنا لیپس چرا اوا –

 .ادیخوشت نم دهیچون با دختر ها راحته و دست م ،یگفت

 امیرا هم به جار زهایچ نیبود که آرش ا بیعج میبرا

 :راحت گفته بود. گفتم نقدریا

رو  لمیکه بتونم براش دل نیا یمثال بود. برا هیاون  –

 .بدم حیتوض

دانشگاه  یگفت تو یسخته، آرش م یلیکه خ ینجوریا یول ــ

 ،یذاشتیکه محل پسرا نم یبود ییاز اون دسته دخترا

 سختت نبود؟ شه،یم یکه آدم منزو ینجوریا

معلومه که هر  ست،ینبودن ن ایموضوع اصال سخت بودن  ــ

  .که باب دل ما نباشه خوب سخته یزیچ

  :تمسخر گفت با

 ه؟یچ قایموضوع دق پس–

دونم و شک  یکه خدارو از خودم عاقل ترم نهیموضوع ا ــ

تو  رهیزود م ای ریندارم اگر به حرفش گوش نکنم دودش د

 .چشم خودم

 :دهان باز گفت با

 .میدونیما خدارو عاقل نم یعنیوا!  ــ

 .خدا گفته معاشرت نکن مگه

  :شدم با لبخند گفتم یکه بلند م همونطور

کنم معاشرت کن، تا  یم نییکه من تع یفقط گفته جور نه،–

. مژگان فقط نگاهم یو همسرت لذت ببر تیاز زندگ شتریب

 .نگفت یزیچ گهیکردو د

 :طرف در راه افتادم و گفتم به

 .یآرش، تا تو استراحت کن شیپ رمیم من–

گشت که از دست  یکاناپه نشستم، آرش دنبال فرصت م یرو

 .من شیپ دیایبرادرش خالص بشود و ب
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را  میکه باهم زد ییاز دستش ناراحت بودم که حرف ها یکم 

کنم  یبه ته دلم رجوع م یاست. البته وقتبه مژگان گفته

دارد  یبا زن داداشش احساس راحت نقدریکه ا نیاز ا شتریب

 .دادیآزارم م شتریاون حس حسادته ب دیدلخورم. شا

 االن؟ هیکار چ نیخودم فکر کردم بهتر با

 .فکر کنم دیبزن" آره بافکر کن بعد حرف "

آرش امد کنارم نشست و من هم از او خواستم که من  باالخره

  .را به خانه ببرد

گفت و  یزیبلند شدو به طرف آشپزخانه رفت. به مادرش چ آرش

که دستش  ییمادر شوهرم با کادو قهیبرگشت، بعد از چند دق

 .بودامد

 :کادو را به طرفم گرفت و گفت 

 هیبعد از عقدتونه، االن  تیاصل یاجان پا گش لیراح –

اش را  هی. بعد هدکیکوچ یکادو هیکوچولو بود با  یپاگشا

 .به طرفم گرفت

 .و تشکر کردم دمشیبلند شدم و بوس میجا از

  :گفت آرش

 .ادیخوشت م نمیکن بب بازش–

کردم که هم زمان  یآرام و با آرامش کادو را باز م یلیخ

 :مژگان هم به جمعمون اضافه شدو گفت

 .گهیزود باش د یشکاف یهسته م یمگه دار –

 .تر بازش کردم عیو سر دمیخند

سبز  یمانتو کیبا   بایز یمجلس یینقره ا دیچادر سف کی

 شدیبود که نم ینداشت. مدلش هم طور ییابلند که دکمه یشمی

به  یوار رفتم. ول یمانتو کم دنیدکمه دوخت. با د شیبرا

 .اوردمیخودم ن یرو

  :از مادرشوهرم تشکر کردم و گفتم دوباره

 .قشنگه مامان جان، دستتون درد نکنه یلیخ–
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 .ینش تیبا چادر اذ گهیبرات مانتو بلندگرفتم که د ــ

  :توجه به حرفش رو به آرش گفتم یب

 آماده بشم؟ برم–

 .جواب مثبت داد شیبا بازو بسته کردن چشم ها آرش

تخت گذاشتم. حرف  یرا از کمد در آوردم و رو میلباسها

 .شدیسرم اکو م یمادرشوهرم مدام تو

نکند  ایبکند، خدا یتیبزند و  حما یخواست آرش حرف یم دلم

 .نظر را دارد نیاو هم هم یعنیسکوتش  یمعن

را محکم تر  میو موها دمیرا از سرم کش امیچادرو روسر 

 کی. آرش با امیبستم و شروع کردم به تاکردن چادر رنگ

 :داخل شدو گفت یرنگ لونینا

 .لونیبزار، اشاره کرد به نا نیرو داخل ا لتیوسا –

لحظه  کی یکه در موردش برا یافکار منف یکارش همه  نیا با

 ییبه ذهنم هجوم آورده بود محو شدند. نگاه قدر شناسانه ا

 :به او کردم و گفتم

  .هست آرش جان یممنون.چقدر توحواست به همه چ –

رو که تا کرده بودم، را از دستم گرفت،  یجلو و چادر امد

  :گذاشت و گفت لونیام داخل نا هیبه همراه هد

 ی. اگه من اونجا حرفومدیدونم از حرف مامانم خوشت ن یم–

 ریقولم رو بزارم ز شدینم شد،یزدم مامانم ناراحت م یم

 .پام

 :گفتم باتعجب

 شن؟یناراحت م یهم بد حیرو توض یزیچ یبخوا یحت یعنی –

 .زنمیبگم، بعدا باهاش حرف م دیمژگان نبا شیپ ــ

 یگرفت تا بپوشم، ول میتخت برداشت برا یرا از رو مانتوام

 .آوردم یاول کتم را در م دیمن با

  :نگاهش کردم و گفتم مردد
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 .پوشم یم خودم–

  :به کتم انداخت و گفت ینگاه

 .گهید اریدرش ب خب–

 :خجالت گفتم با

 ...رونیب یلطفا بر شهیم –

 :نگاهم کردو گفت دلخور

 .نه –

 .کنم کاریانداختم و با خودم فکر کردم چ نییرا پا سرم

 .رفته دمیدر به خودم امدم که د یصدا با

فکر لبم را گاز گرفتم  نیاز دستم ناراحت شده، از ا حتما

 .آماده شدم یو بعد فور

 یاصال نگاهم نم م،یوارد آسانسور شد یاز خداحافظ بعد

 .کرد یدستش نگاه م یتو چیکرد.به سو

ذهنم مدام  یسکوت بود، تو نمونیب میکه شد نیماش سوار

االن اقتدارش را  یعنیگشتم،  یدنبال مطالب اون کتاب م

ام؟ ام غرورش را پوکاندهزده بانارنجک ایام؟  نابود کرده

 ایمن که برادر  ند؟ینازک نارنج نقدریآخه مگه مرد ها ا

مذکر  سجن نیاز ا یام تا شناخت حداقل مقدماتنداشته یپدر

  .هم آرش از آن نوع حساسش هست دیداشته باشم. شا

از نگاهش دور  نیبر لبم نشست و ا یلبخند  میفکرها از

  .نماند

 نجایبگم که بازهم شادو شنگول شود؟ کاش کتابه ا یچ االن

 .کردم یم یتقلب هیبود 

لبخند به لبم امد. آرش سرش را چرخاند طرفم و  بازهم

 .بهم انداخت یدوباره نگاه دلخور

به  دنیآورد مطمئنم قبل از رس یخودم گفتم طاقت نم با

 .زند یخانه حرف م
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گفتم االن  یشمردم وم یده م یبار با خودم تا شماره  چند

 .زندیم یحرف

 .بود لنتیسا لنتی. سایحرف چی. بدون همیدیرس باالخره

 لونیشدو نا ادهیاو هم پ دمیکنم که د یخداحافظ خواستم

 :برداشت وگفت نیرا از ماش لمیوسا

 .تا در آسانسور ارمیم –

 .شدم خوشحال

 :لب گفت ریدر آسانسور و ز یرا گذاشت جلو لیوسا

 .خداحافظ –

فکر کرده به او اعتماد ندارم و به  دیعه، واقعا رفت. شا"

 ".غرورش برخورده

 :کردم. برگشت و گفت شیدر که شد صدا کینزد

  .جانم –

 یلیجانم گفتنش آنقدر احساس و عشق داشت که توانستم خ نیا

 :و بپرسم ستمیبا کشینزد

 :بدون نگاه با اکراه گفت ؟یازمن دلخور –

 .نه –

رفتم. آنقدر که  کتریکنم. نزد ددرستشیبا با خودم گفتم، 

 .صورتم احساس کردم یرا رو شیُحرم نفس ها

 اخم وَتخم برم؟ با–

 .از حدقه در امده نگاهم کرد یچشم ها با

 :را دور کمرم حلقه کردو گفت شیزدو دستها یلبخند

 .من یدلخور بود، زندگ شهیمگه م یکیبهم نزد نقدریا یوقت –

تنش  یخواست دل بکنم، بو یآنقدر حس داشت که دلم نم آغوشش

 .رفتم یم دیبا یرا دوست داشتم، ول
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هم آرش من را  گریبار د نیمدت چند نیهفته گذشت، تو ا دو

 .شان برد. هربار مژگان آنجا بودبه خانه

 نجایراست به ا کیاز سرکار  یگفت، گاه یبود م بیعج میبرا 

 :دمی. پرسمیآیم

 ؟یریم یمامانت ک یپس خونه  –

 .آخر هفته ها فقط–

 :گفت دیتعجبم را د یوقت

اشاره به آرش و مادرش، دلم  نمشونیب یدو روز نم یوقت –

 .شهیتنگ م یلیخ

و دوستش داشت. بخصوص به  دیرس یبه او م یلیخ مادرآرش

 .تا بخورد آوردیم یخوراک شیمدام برا اش،یخاطر باردار

دوره داشتند  شیبا دوستها یوقت یمادر آرش حت گفتیم مژگان

 .تر بود بیعج میبرا نیبرد وا یمن را هم م یگاه

 

راه دانشگاه بودم که آرش زنگ زدو گفت، فردا سرکار  در

. بعد هم به میکن دیخر میتا بعد از دانشگاه برو رودینم

 .میرویخانه شان م

با لبخند به  دمیدانشگاه که شدم. آرش را منتظر د وارد

 .میطرفش رفتم و دست داد

 .میدانستند که ما با هم نامزد یهمه م بایتقر گرید

. دمی. سوگند را در سالن دمیکه سر کالس برو نیاز ا قبل

آمد.  کینگاهش کردم. نزد یکرد. سوال ینگاهم م یجور مشکوک

 .زد و به من و آرش سالم کرد یلبخند زورک

 :اشاره به من گفت با

 ؟یایلحظه مچند  –

 :دمیبه آرش انداختم وپرس ینگاه

  :برم؟ سرش را تکان دادو گفت –
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 .کالس رمیمن م پس–

 :دمیپرس م،یبا سوگند تنها شد یوقت

 ؟یمگه امروز کالس دار –

 .نه ــ

  :تعجب گفتم با

 دانشگاه؟ یچرا امد پس–

 :گفت دویدستم روگرفت و دنبال خودش کش یعصبان

بلند  یخلوت باهات حرف دارم و بعد با قدمها یجا هی میبر –

 .راه افتاد

 ؟یآمد یکه با من حرف بزن نیبه خاطر ا یعنی ــ

 .طرفم دیچرخ سرش

 .یگوش نکرد ل،یبهت گفتم راح چقدر–

 رونیدستش ب یپشت دانشگاه، دستم را از تو یمحوطه  میدیرس

 .دمیکش

 ؟یحرف ها درست حرفت رو بزن نیا یبه جا شهیم توچته؟–

 .دستم را گرفت دوباره

 نیا یبعد فکر کردم وقت یخواستم بهت زنگ بزنم ول یاول م –

 .باشم بهتره شتیزنم پ یحرف ها رو م

 ؟ییچه حرفها ــ

 .انداخت نییرا پا سرش

 .مورد آرش در–

نبود تا  ییجا امنهیس یشد. در قفسه یقلبم اسب وحش ناگهان

. به یاستخوان یهالهیم نیبه ا دیکوبیبتازد. پس مدام سر م

 :دمیپرس یسخت
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 شده؟یچ–

 .شد نیغمگ نگاهش

تو رو نداره، چقدر گفتم  اقتیپسره ل نیبهت گفتم ا چقدر–

خوام فقط به خودم فکر  ی: نمیعبرت کن. گفت ی نهییمن رو آ

: من به خاطر خدا یداره، گفت ادیز ی: اون خوبیکنم، گفت

 ...دارم

و  دمیو حرفش را بر دمیکش رونیرا از دستش با شتاب ب دستم

 :گفتم تیبا عصبان

 امیسر کالس، هر وقت غر زدنهات تموم شدبگو ب رمیمن م –

  .حرفت روبزن

که  نیخواستم بمانم قبل از ا یاسترس داشتم. اگر م یلیخ

 .داد. به طرف سالن پا کج کردم یحرفش را بزند سکته ام م

 .را سد کرد راهم

 :گفت یوفور میزد به چشم ها زل

 .دختره ارتباط داره هیآرش خان با  –

 .کردم زیرا ر میها چشم

 ؟یگفت یچ –

 .یدیدرست شن ــ

بودو غصه  یکرد. کامال جد ینم یشدم. شوخ قیدق شیچشم ها در

چند  یشگیداشت. تمام قدرتم را جمع کردم و به همان روش هم

 :و آرام گفتم دمیکش قیتا نفس عم

 بهت گفته؟ یک –

 :هم آرام گفت او

 .ارمیگفت اسمش رو ن ،یترم آخر یاز بچه ها یکی –

 دونه؟ یاون از کجا م ــ

 .دختره دوسته با
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 دختره؟ ــ

 ...همون که با آرش ــ

 ه؟یاسم دوستت چ ــ

 .گفت: بهت نگم ــ

 .بهش انداختم یغضبناک نگاه

 ؟یکن یبکنه تو باور م ییهر ادعا ادیب یهر ک یعنی –

تونم مدرک  ینه، من بهش اعتماد دارم. تازه گفت، هم م ــ

 یرو م لی. گفت، من راحدهینشون بدم. هم اونارو با هم د

بدبخت به  هینخواستم  نیواسه هم ه،یشناسم که چه دختر پاک

 .اضافه بشه ایدن یبدخت ها

  .نشستم نیزم یگرفتم و رو شیهارا از چشم نگاهم

 .گرفتم میدستها نیسرم را ب 

 .چادرت خاک شد یهمه  ل،یپاشو راح ــ

 کی یو چند قدم آنورتر رو دیرا به زور گرفت و کش دستم

  :شکسته نشاندم و گفت یصندل

 ...بهت گفتم چقدر–

 .در جا ساکت شد ش،یشدم در چشم ها براق

 یدوستت حرف بزنم، اون داره تهمت م نیبا ا دیمن با ــ

صدا  یبزنم. از روزنه. االن بهش زنگ بزن، فقط باهاش حرف 

 .شهیکه شناخته نم

 :زدو گفت یپوزخند سوگند

 .دختره ساده ا،یزن یحرف خودت رو م یباز دار –

  :در آوردو گفت بشیرا از ج اشییگوش

 .کنه باهات حرف بزنه یقبول م نمیکن بب صبر–

شماره را گرفت و از  یبود. فور رهیذخ اشیگوش یتو شماره

حرف زدن به سمتم امد.  قهیمن دور شد. بعد از چند دق



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

48

7 
Hiltun.ir 

کرد بامن حرف بزند و سوگند چند  یانگار دختره قبول نم

 .خواست کردبار با التماس در

 .را به سمتم گرفت یگوش باالخره

 ...بده حیقبول کرد تا برات توض رباالخریبگ –

 .نگاه کردم یترس به گوش با

 .خورتت ینترس نم گهید ریبگ ــ

 .گوشم قرار دادم یرا از دستش گرفتم و رو یگوش

 :گفتم یلرزان یبا صدا 

 الوو –

. با اصرار سوگند جون قبول کردم یسالم خانم رحمان ــ

 .داره قتیکه سوگند جون بهتون زده حق ییبهتون بگم حرفها

 امیشات از پ نیهم عکس ازشون دارم هم اسکر دیبخواه اگه

 .هاشون

 یبود نگاه م ستادهیسرم ا یدهان باز به سوگند که باال با

 .کردم

 د؟یشات رو از کجا آورد نیشما اسکر ــ

حرفهاش رو باور نکردم خودش برام  یاز سودابه، وقت ــ

 .فرستاد

 سودابه؟ ــ

 .همون دوست دختر شوهرت گهیآره د ــ

را گرفتم طرف سوگند  یلحن حرف زدنش بدم امد، گوش نیا از

 .کردم دنیکش قیو شروع به نفس عم

  :گفت یبودم که م دهیشن یاستاد از

که براتون سخت بود از باال  دیبرخورد یوقت به مشکل هر–

 .دیبهش نگاه کن

 .و به آسمون زل زدم ستادمیا یصندل یرو رفتم

  :در دلم گفتم 
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کم سطح  هی  شهی. مشمیمتوجه نم ه؟یاالن منظورت چ ایخدا–

 ...آخه من سوادم ؟یتر حرف بزن نییپا

 .سوگند به خودم امدم یصدا با

 یشیسََقط م یوفتیبابا، االن م نییپا ایاش شکسته ب هیپا ــ

 یدست آرش خان. بعد دستم را گرفت و از صندل یدیبهونه م

 .آورد نمییپا

 .شهیسقط م فتهیب یصندل یاز رو یک آخه–

کرده، طرف راست  شرفتیاالن اونقدر علم پ یپس خبر ندار ــ

 .ادیَبال سرش م رهیراه م ابونیراست تو خ

به  کنهیم ریپاش گ رهیتو خونه داره خوش و خرم راه م اصال

 ...فرش و بعدشم فاتحه

 .دمیخندیحتما م زد،یحرف را م نیا یگرید تیدر موقع اگر

 .نشد یفعال که خدا نخواست و طور –

 اون باال؟ یحاال چرا رفت ــ

 .ماجرانگاه کنم نیاز باالتر به ا خواستم–

 :زدو گفت یپوزخند

 .باش نیاز باال نگاه کردن واقع ب یبه جا –

 .ستیشماها ن یباور حرفها تیکنم هستم. واقع یفکر م ــ

 :کردو گفت یپوف

  بگم عکس ها رو بفرسته؟ –

 .کردم اخم

 بشه؟ یچ که–

 .که بهت ثابت بشه ــ

 فکر کن ثابت شد، بعدش؟ ــ

  :تعجب نگاهم کرد و آرام گفت با
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 .یریبگ میتصم دیخودت با گهید بعدش–

 :گفتم الیخ یب

 .رو از االن گرفتم ممیمن تصم –

  :گفت اقیاشت با

 خب؟–

 یدونستم که آرش با دخترا راحته و گاه یمن از قبلم م ــ

 .که هست قبولش کردم یجور نی. همرهیم رونیهم باهاشون ب

اگه  یحرفها بدم. حت نیبه ا یتیاهم نمیب ینم یازین االنم

 .درست باشه

 :دادزد بایتقر تیعصبان با

 برف؟ ریز یسرت رو بکن یخوا یپس م –

  :تمام گفتم یخونسرد با

 گهید یزایتمام روح وفکر و جسمش با منه، چ ی...وقتآره–

حرفم را  یودنباله  دمیکش قیداره؟  نفس عم یتیچه اهم

  :گرفتم

اگرآرش  وفتهینم نیخواست خدا زم یب یبرگ چینظر من ه به–

انجام داده، خواست خدا بوده و  دیگ یرو که شما م یکار

 .ستین یگیکه تو م ینیراهش ا

 .گرفتم شیراهم را به طرف ساختمان دانشگاه پ 

 .دیرا گرفت و کش چادرم

. ریبوده؟ نخ نیا رتیتقد یبگ یخوا یشو...م داریب لیراح –

 ...انتخابت غلط بودهتو 

 :و با اخم گفتم ستادمیا

 ...دیشماها خواب دارم،یسوگند من ب –

 ؟یاریبه روش ب یخوا ینم یحت یعنی ــ
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 رو نابود کنم؟ میخودم زندگ ینجوریکه ا ــ

  :را گرفت و گفت سرش

 یکن یفکر م نیبه ا یوقت ،یعاشقش باش گهید یتون یم چطور–

 گه؟یهم م گهید یکیعاشقونه رو  به  یکه اون همون حرف ها

  :را گرفتم و گفتم شیدستها

 یاصال فکر نم زایچ نینکن. من به ا تیخودت رو اذ نقدریا–

جا خاکش کنم. به اون  نیهم دمیشن یکنم هر چ یم یکنم. سع

 یبزنه، نه به تو خبر ینه از آرش حرف گهیدوستتم بگو د

 .بده

 :زمزمه وار گفت سوگند

. لهیکه کال تعط نی. امیدونستیعقل کل م نویباش، ا مارو–

 .کجا بود نیا دادیم یخدا عقل نذر دونمینم

 :توجه به حرفش گفتم یب

لباس مامان رو تموم کنم،  امیتا آخر هفته ب دیبا یراست –

 .خوام زودتر بهش بدم یم

  :حرص گفت با

 یصدا دنی. با شنشهیساعت کار جمع م کینمونده، با  یزیچ–

 .از سوگند فاصله گرفتم یکم امیزنگ گوش

 .سالم آرش جان ــ

نگاهم به سوگند بود که چهره  ام،یاالن م زم،یباشه عز ــ

 .اش رو مشمئز کرده بود

منم  رهیداره م گهیهام داشت، االن دبا ینه، سوگند کار ــ

 .امیاالن م

 

اون همه  دنی. آرش بادمیشد یفروش رهیوارد مغازه گ یوقت

 .تعجب کردو مشغول جدا کردن شد رهیگ

 یکنار گوشم و م گرفتیو م داشتیبر م یکییکیکدام را  هر

 :دیپرس
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بود خودم را  شخوانیپ یکه رو ییا نهیآ یمن هم تو قشنگه؟–

 .زدمیم و لبخند کردمیمنگاه

داشت را برداشت و به طرفم گرفت  یاسی نیرا که نگ ییارهیگ 

 :و گفت

 یخوبه؟ اون روز م هیاسی یواسه اون روسر ل،ینگاه کن راح –

 .بردار نمیا ایب ،یهم رنگش رو ندار رهیگ یگفت

به او انداختم و با خودم فکر کردم  یزیتشکر آم نگاه

 یتیچه اهم گریهست، د زیحواسش به همه چ نقدریا ی"وقت

 ادمیشده است. خود من هم  دهیدارد که با کدام دختر کجا د

 ".ندارم رهیرنگم گ یاسی یروسر یرفته بود برا

قفسه  لیبه خانم فروشنده که مشغول جابجا کردن وسا ینگاه

  :بود انداخت وکنار گوشم مهربان گفت

. گهیخودت انتخاب کن د ی قهیچند تا هم به سل لم،یراح–

 .همه رو که من انتخاب کردم

 :گفتم آرام

 .یهمه رو تو انتخاب کن خوادیم دلم–

 ی. مگر مکردمیسوگند و دوستش را باور م یچطور حرف ها "

 ی. اگر حرفهامیبگو شانیبرا میلحظه ها نیتوانستم از ا

عشقش را باور نکردم،  یعنیکنم،  فیآرش تعر یسوگند را برا

دل سنگ نقدریتوانم ا یبه او اعتماد ندارم. من نم یعنی

 ".باشم

 میشده هم برا یکوچک منبت کار یجعبه  کیکه  نیاز ا بعد

 .میقدم بزن میداد برو شنهادیپ د،یخر

را به طرفم گرفت و من با  شی. بازومیپارک که شد داخل

 شیسرم را به بازو ییلحظه ا یتمام وجود چنگش زدم و برا

 .دادم هیتک

 یگذاشت و نگاه مهربانش را رو بشیرا داخل ج شیدستها

صورتم گرداند. آنقدر عشق در نگاهش بود که شرمنده شدم از 

 .لحظه در موردش کردم کی یکه حت یبد یفکرها
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ازمن عشق بورزد.  ریغ یتواند به کس یچشم ها چطور م نیا"

 " .اگر راست باشد یحت کنمیوقت باور نم چیه

 .میدر سکوت فقط قدم زد یمدت طوالن یبرا

 .زدم یدرذهنم با خودم حرف م 

 :دیکه آرش پرس میدیرس یمکتیبه ن 

 م؟ینیبش –

 .آره ــ

شد.  رهی. آرش دوباره به من خمینشست مکتین یهم رو کنار

 .گرفت یکرد قلبم ضربان م یهر دفعه نگاهم م

 .لیراح ــ

 جان ــ

 .را به روبرو پرت کرد نگاهش

 شده؟ یزیچ–

 .نگاهش کردم باتعجب

 ه؟یمنظورت چ –

 .یآخه همش تو فکر ــ

 یم یزیچ دیانداختم. با نییلحظه هول شدم و سرم را پا کی

  :گفتم نیهم یگفتم که دروغ نباشد، برا

 .ستین یمهم زیچ–

را به هم گره  شیگذاشت و دستها شیپاها یرا رو شیها آرنج

 .زد

فکرت رو مشغول کرده، سر کالسم  نقدریمهمه که ا یلیحتما خ –

 .اصال حواست به درس نبود

 .میچه بگو ایخدا

 .را صاف کرد امیروسر ینشست و با دستش گوشه صاف



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

49

3 
Hiltun.ir 

 بهت زد؟ ییسوگند حرف ناراحت کننده ا –

 .نزدم یانداختم. حرف نییرا پا نگاهم

 .من رو نگاه کن لم،یراح ــ

 .کردم نگاهش

 .از مهرو عتاب بود یقیتلف نگاهش

 شه؟یبه من مربوط م ــ

 :گفت یباالتر یبه نگاهم ادامه بدهم. با صدا نتوانستم

 .نگام کن –

 :گفتم نییپا یچشم ها با

 م؟یراه بر شهیم –

 .ستادیا بیبلند شدو دست به ج یمعطل یب

 .میهم قدم شد 

 :وار با خودش گفت زمزمه

 ...شهیپس به من مربوط م –

  :ادامه داد دیدوباره سکوتم را د یوقت

 شیپ یاگه مشکل یباشه خودت گفت ادتینگو، اما اگه  باشه–

 .میامد با آرامش با هم حرف بزن

  :گفتم دیترد با

 .زل زد میبه چشم ها ستادوی. اومدهین شیپ یکه مشکل االن–

  :بودم. به دور دست نگاه کردم و گفتم زانینگاهش گر از

 .گمیخودم نتونستم حلش کنم، چشم، اول به تو م اگه–

 .کردوسرش را تکان داد یداد و نوچ رونیب قیرا عم نفسش
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لباس به  ضیتعو ی. برامیدیمادر شوهرم رس یبه خانه یوقت

بود. با حرص  دهیتخت آرش خواب یاتاق آرش رفتم.  مژگان رو

خواست وارد اتاقش شود و  یامدم. هم زمان آرش هم م رونیب

 .لباس عوض کند

 :کردم خونسرد باشم و گفتم یسع

 .ستیلباسش مناسب ن ده،یلطفا نرو، مژگان اونجا خواب –

 :وگفت میو به طرف سالن رفت برگشت

 ؟یاریپس لباس هام رو برام م –

 :خواستم به طرف اتاق بروم که مادرش گفت 

 .گهیآرش، برو خودت بردار د هیچ هایمسخره باز نیا –

 :رفت کنار مادرش و با آرامش گفت آرش

بعد تو اتاق شما بخوابه. دونفر آدم رو  یدفعه  دیبهش بگ –

  :رفت و گفت ییعالف خودش کرده. مادرش چشم غره ا نجایا

تو  دی. خب شما بردییایزود م نقدریدونست شماها ا یم چه–

 .اتاق من

  :بزند که دخالت کردم و گفتم یخواست حرف یبا حرص م آرش

 ...ارمیمن لباس هات رو برات م میبر ایجان ب آرش–

لب  ریکه مادر شوهرم ز دمیشنیرفتن به طرف اتاق، م موقع

 .کندیغر مغر

رنگ و  ییسورمه ا یمادر شوهرم دونفره بود، با پرده  تخت

 .با هم ست شده بود زیهمه چ بایفرش هم رنگش، تقر

تخت گذاشت و  یآوردم را رو شیکه برا ییلباس ها یعصب آرش

 .زنگ خورد اشیخودش هم کنارشان نشست. گوش

 یاو جلو صحبت کرد. پشت به دیبا دوستش سع ییا قهیدق چند

تمام  یول دم،یکش یرا برس م میبودم و موها ستادهیا نهیآ

 .کردمینگاهش م نهیآرش بود و از آ شیحواسم پ
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تعجب  میسوگند انداخت، برا یحرف ها ادیتلفنش من را  زنگ

 اشیمن است اصال سرش در گوش شیآرش پ یداشت که تا وقت

خودم . من دادیجواب م زدیزنگ م یکس ی. فقط وقترفتینم

 ...او یکنم ول یرا چک م امیگوش یگاه

 یآورد، ک رونیمن را از فکر ب نهیآ یتا چشم براق تو دو

  .شده بود که من متوجه نشدم کمینزد  نقدریا

 یبود. دوباره با همان ژست دست تو ستادهیپشت سرم ا درست

  :گفت بیج

 .زهیر یاعصابت به هم م نجایا یایببخش که هر دفعه م ــ

 .یندار یری. تو که تقصستین مهم–

 .آنقدر گرم بود که احساس گرما کردم نگاهش

 :گفت دویکش یقیکرد و نفس عم میرا داخل موها سرش

  .ساختند یدادم عطر م یموهات سفارش م یاز بو شدیکاش م –

 .را نوازش کرد میدرآوردو موها بشیرا از ج شیدستها

 ببافمشون؟ یخواه یم–

  :زدم و گفتم یلبخند

 ؟یبلد مگه–

مامانم  ی. بچه که بودم موهاانهیمونده  ادمیدونم  ینم ــ

تو. بافتنشون  یکوتاهتر از موها یلیبلند بود. البته خ

 هیداده بود.  ادیبود. مامانم خودش بهم  یبرام سرگرم

 .داره یموهات و بافتنش برام نوستالژ دنید ییجورا

  :تخت و گفتم یرو نشستم

 .بباف باشه–

با  آمدکهیاز سالن م شیشده بودوصدا داریب مژگان

 .زد یمادرشوهرم حرف م

 .به در خوردو مژگان آرش را صدا کرد ییبعد تقه ا قهیچنددق

 :هراسون به آرش گفتم من
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 ...داخل ادین –

شکل  نیکرد به بهتر یم یخونسرد همونطور که سع یلیخ آرش

  :را انجام بدهد گفت میبافت موها

 ...تو ادیخوام ب یم اتفاقا–

 ...زشته ینجورینه آرش، ا یوا ــ

  :تفاوت به حرف من بلند گفت یب

 .داخل دستم بنده ایخانم ب مژگان–

 شیروبرو یصحنه  دنیبالفاصله در را باز کرد و با د مژگان

 .خورد و چند لحظه سکوت کرد کهی

 .شدم یهم که رنگ به رنگ م من

 .دمیکش یآرش خط و نشان م یدلم برا یتو 

 .سالم کردم یفیضع یصدا با

 رهیداد و دوباره به ما خ یدیکشداره همراه با ترد جواب

 .شد

  :گفت یبا همان خونسرد آرش

 ؟یداشت یکار–

 :زدو رو به آرش گفت یباالخره به خودش امدو لبخند مژگان

 ؟یکارا هم بلد نیپس از ا –

 :با لبخند گفت آرش

  .رهیگ یم ادیآدم واسه همسرش بلدم نباشه  –

 ببندم؟ یرو با چ نشییرو به من گفت پا بعد

 :را دراز کردم و با خجالت گفتم دستم

 .بندم یبده به من، خودم م –

  :به گردنش داد و گفت یتاب مژگان
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  :خوش به حال همسرتون...بعد رو به من گفت –

جون... فقط با لبخند جوابش را  لیهاراح یخوش شانس یلیخ–

  :دادم و او هم رو به آرش ادامه داد

 .شدم داریاتاقت،من ب دیبر دیخواه یبگم اگه م خواستم–

 دایپ ینگفت. من همانجور که دستم برا یزیکردو چ یاخم آرش

  :بود گفتم فمیکردن کش مو داخل ک

 .ممنون مژگان جان –

به آرش انداختم،  یکه در رو بست و رفت، نگاه نیاز ا بعد

 .کرد میبه موها ییبا همان اخم اشاره ا

 بافتم؟ خوب–

 .شیکردم به ابروها اشاره

...بازشون کن که اصال بهت یفعال که اونارو خوب بافت –

 .زد یرا باز کردولبخند شی. اخم هاادینم

از من رو  شتریدونم ب یوقتها رو مخه، گرچه م یبعض آخه–

 ...کارهاش نیمخ توئه، چون من عادت دارم به ا

  :و گفتم دمیکش یآه

 .نکنم من بتونم عادت کنم فکر–

  :تخت برداشت و گفت یرو از رو شیشدلباسها بلند

تو اتاقم لباس عوض کنم، چند  رمی. من مدمیحق م بهت–

 .دیرا بوس می. بعد خم شدو موهاایتوام ب گهید قهیدق

 چطور بافتم؟ ینگفت –

 .بعد محکم تر بباف ی. دفعه یشل بافت یخوبه، فقط کم ــ

 :رفت گفت یکه م همانطور

 .حتما –
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 رهیمو را که امروز آرش همراه گ یشده  یسنگ کار ی رهیگ

زدم. مانتو ام  میبودرا به موها دهیخر میبرا یروسر یها

 لمیکوتاهم را مرتب کردم و وسا نیرا درآوردم و بلوز آست

 .آرش رفتم شیرا برداشتم و پ

بود جذابتر شده بود. با  دهیکه پوش ییبا لباس ها آرش

 .شد کمیبه من انداخت و نزد ییا دارانهینگاه خر دنمید

  :چسباندو گفت امینشایرا به پ اشیشانیپ

 

دلبران  انی،میجانا،روا باشد که دلدار یبر یاگر دل م"

 "یالحق،به دل بردن سزاوار

 

 :کردم و گفتم یشینما یاخم

 دلبران؟ انیم– 

 :دوگفتیخند بلند

 ییلحظه ا یقربونت برم و بعد سرم را برا گه،ید یدل دار –

اش فشار داد. تا توانستم سواستفاده کردم و  نهیبه  س

 شهیهم یخواست برا یتمام عطر تنش را استنشاق کردم دلم م

اش باشد. من را از خودش جدا کردوصورتم را  نهیس یسرم رو

 .قاب کرد شیبا دستها

همان لحظه بود که قدر وقت را  م،یشد به چشم ها رهیخ

 .دمیفهم شتریب

 چیه یسوگند را باور کنم، وقت یتوانم حرف ها یچطور م"

 ".لحظات نبوده است نیا ههیشب امیاز زندگ ییلحظه ا

 .اش بگذارم نهیس یخواست دوباره سرم را رو یم دلم

را از  شیفکرم را خواند. چون دستها میانگار از چشم ها 

 .دیدوطرف دور کمرم حلقه کرد و مرا در آغوشش کش

را نوازش  میموها شیسرم گذاشتم و با لبها یصورتش را رو 

 .کرد
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گوشم زمزمه کرد خدارو شکر که تو  ریاذان ز یصدا دنیشن با

 میبه بازو ید نگاه... بعد من را از خودش جدا کریهست

 :انداخت و گفت

 ادیشام م ؟ینجوریا ارشیک یجلو ؟یبلند ندار نیبلوز آست –

 .نجاهایا

 نیآرش و ا رتش،یغ یدلم آب شد برا یزدم و قند تو یلبخند

 ...حرف ها

برجسته  ونیآقا رتیرگ غ شهیعشق باعث م گنیراسته که م پس

 ...بشه

 :ساق دستم را آوردم و گفتم فمیاز ک 

 ...هامه نیآست نایا –

 :به ساقها انداخت و گفت یتعجب نگاه با

 ...تهیرنگ روسر نهاشیسر آست –

 .آره، مدلشه ــ

 ...چقدر جالب ــ

 .رمیوضو بگ رمیمن م ــ

 ..رمیسجاده از مامان برات بگ هیمنم برم  ــ

ما، رو به  دنی. مژگان با دمیرفت رونیدو از اتاق ب هر

 :آرش گفت

 ...رونایمن از اتاق امدم ب چه عجب...خوب شد –

 ،یسارافن ریبود،  بدونه ز دهیپوش ییسارافن قهوه ا مژگان

 ...با ساپورت هم رنگش

رفتم، آرش هم با لبخند  سیشرمنده از حرفش به طرف سرو 

 :گفت

 یاتاق مامان استراحت کن. لحظه  یبه بعد تو نیلطفا از ا –

که مژگان با خنده  دمیخواستم در را ببندم شن یآخر که م

 :گفت
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 .بوش رو دوست دارم، خواب آوره ده،یادکلن م یبالشت تو بو –

خواست حساس  یرا بستم و از حرفش شوکه شدم. دلم نم در

 .حسادت بد جور سرکش شده بود نیا یباشم ول

امدم  رونیب سیآب سرد وضو گرفتم تا آرام شوم. از سرو با

 .و به طرف آشپزخانه رفتم

 .خواست ساالد درست کند یممادر آرش  

 :رفتم و گفتم جلو

 یساالد رو من درست کنم، االن نماز م دیمامان جان بزار –

 .امیخونم و م

 .کنم یجان خودم درست م لیدستت درد نکنه راح ــ

  :کرد و رو به مادر آرش گفت میبه موها ییاشاره ا مژگان

 ...آرش بافته ها مامان–

  :زدو گفت یآرش لبخند مادر

افتاده، نگاه چقدرهم شل بافته، اون  اشیبچگ ادی بچم–

 .بافت یطور م نیمن رو هم یموقع ها هم موها

  :معترضانه گفت مژگان

 ست؟یکارها بلد ن نیاز ا ارشیمامان! پس چرا ک وا–

هم با آرش فرق داشت، اصال توخونه  یاز همون بچگ ارشیک ــ

 .رهیبگ ادی میزیبخواد چ شدکهیبند نم

پهن کرده و  میآرش سجاده را برا دمیاتاق که شدم د وارد

 .تخت نشسته و غرق فکر است نییخودش هم پا

کردم که پشت به او  زانیم یام را جورکردم و سجاده تشکر

 .نباشم. بعد از خواندن نماز، کنارش نشستم

 .را به خودش چسباند سرم

 .لیراح–

 .جانم ــ
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 .یکن یبرام دعا م ــ

 ؟یچ یبرا ــ

 .که خوب باشم نیا یبرا ــ

 .آرش جان یتو خوب ــ

  :زدو گفت یپوزخند

 ؟یهست یمن خوبم پس تو چ اگه–

 :شد. قورتش دادم و گفتم شیدایبغض، از کجا پ نیدانم ا ینم

 .بنده باشم شدیهستم، کاش م یدونم چ ینم –

 :گفت دویکش یآه

 رو منبر عشقم؟ یباز تو رفت ــ

 داره؟ یبودن با بنده بودن چه فرق خوب

  :زدم وگفتم لبخند

 نیمهم تر یآورادیکرد آرش.  یزندگ شهیمنبر رفتن نم بدون–

 ه؟یآرزوم چ یدونی. مهیاصل زندگ

 نه–

 .رو منبر یبر یگاه توام–

 .ادیحرفها خوشم نم نیمن از منبر رفتن و ا یول–

 :کردم و گفتم یمکث

با روش خودش. فقط  یهر کس یرو منبر ول رنینظرم همه م به–

. مثال زارنیاسم با کالس روش م هی کنند،یاسم منبر رو حذف م

 نمیکه آست یمگه به من تذکر نداد شیپ یقهیچند دق نیهم

 کوتاهه؟

 .دیخند کوتاه

 .کنمیدارم نذرم رو ادا م دیشا–

 :دمیپرس
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 ؟ینذر چه–

 :ِمن و ِمن کردو گفت یکم

. با خدا عهد کردم گمیم یبهت بگما، ول یمجان خواستمینم–

من  یتو مهمه برا یکه برا یمسائل م،یدیاگر ما به هم رس

 .هم مهم باشه

 !یبینذر عج چه–

. حاال جواب یکنیم نییتع بیعج یهیفقط خودت مهر یکرد فکر–

 .سوالم رو بده

 هیخوب، به نظرم خوب بودن راحته. مثال  یگیتو م آخه–

خوب باشه.  تونهیهم که خدارو قبول نداره م ییکایآمر

از  یلیمهربون باشه. مودب باشه، به فقرا کمک کنه. مثل خ

 یو حت ییکایو آمر ییبزرگ و مشهور اروپا یآدمها

 یکنیم یسخته. چون هر کار یلیبنده بودن خ ی. ولیستیونیصه

 .گرانینشون دادن خودت به د یخدا باشه نه برا یبرا دیبا

داشته باشه و  یادیز یبنده بودن ممکنه سخت نیا یگاه یحت

 :در ظاهر به ضررت باشه. بعد با همان بغض ادامه دادم

 ...نه اون نم،ینه ا رونمیوسط ح نیکه خودم ا من–

 .بغضم شد یبه من انداخت و متوجه ینگاه

  :را در دستش گرفت و گفت دستم

 .یکن یم تیاذ یلیخودت رو خ یگاه–

لذت  می...فعال که دارم از زندگیتینه بابا، چه اذ ــ

 .برمیم

 .دیشد و دستم را هم با خودش کش بلند

 .میتا بر نییپا دیاریب فیخانم از رو منبر تشر خب–

 :حرفش خنده ام گرفت و او ادامه داد از

  ستا،یرو منبر رفتن بدم ن نمیبیم کنمیکه فکر م حاال–
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 :زدم و گفتم یچشمک

 .نمتیبیاون باال م یبه زد پس–

 :کردو گفت ینوچ نوچ

اون  ،یزیمامانم بر یزبونا جلو نیبارم از ا هی شهیم –

  :گفت یدفعه م

 ...زبون نداره ادیز لیراح یآورد شانس–

  ،یشد گفت خوب–

 ...حرف نزنم ادیبه بعد جلو مامانت ز نیباشه از ا ادمی پس

من نشسته  یرو برو ارشیک یدوباره تصادف دیشام شا زیم سر

برج  یمعن یعنیسخت کرده بود.  میبود و غذا خوردن را برا

دانم  یزهرمار را قشنگ در آن لحظه ها متوجه شدم. نم

 شیکه به ابروها ییا تلخ بود... با گره نقدریچرا ا ارشیک

 :داده بود رو به آرش گفت

بدم، بچه هارو دعوت کنم. تو و خانمتم  خوامیم یمهمون هی–

 .دایبپوش یدرست و حساب ی. لباسهادیباش دیبا

منظورش را درک نکردم.مادر  یمنظورش من هستم، ول دانستمیم

 :دیشوهرم با استرس پرس

 پسرم؟ یریگیم کجا–

 .ارنیم رونیشامم از ب نجا،یهم–

 :دیمادر آرش پرس دوباره

 نفرن؟ چند–

 انینفرن. دونفرم م یس ستینباش مادر من، سرجمع ب نگران–

 .یکن تیخودت رو اذ خوادی. شما اصال نمدنیکارهارو انجام م

 :گفت مژگان

 .ها کهیکوچ نجایا ارشیک–
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 :به سالن انداخت و گفت ینگاه ارشیک

 .میخودمون گرفت یخونه دیشا پس–

 :گفت آرش

 .گهید میکنیدعوتشون م یآخه داداش، عروس هیکار چه–

 :در کنترلش داشت گفت یکه سع یباخشم ارشیک

مگه قرار نشد . انیمسخره ها نم یجور عروس نیاز ا اونا–

 .کنسل بشه

جشن  یبه جا گمیبعدم م رم،یگیرو م کیجشن کوچ نیهم

 .سفرخارجه دیریم تونیعروس

که گفت  یمهم است. از دروغ بزرگ شینظر دوستانش برا چقدر

 .به لبخند کش آمد و به آرش نگاه کردم میلبها

 :رو به آرش گفت دیمن شد، با تاک یخنده یکه متوجه ارشیک

نزد و  یلباس بپوشه ها. آرش حرف دیبا یکن، چطور هشیتوج–

 .کرد شیخودش را مشغول غذا

شامم را  یبا چه فالکت ارشیک نیخشمگ ینگاهها ریهم ز من

 .خوردم

 که چه عرض کنم بگو شوکران، شام

 یقضات ههیشب یلیخ ارشیک یول ستمیمن که سقراط ن البته

 .کردند دییبود که حکم شوکران سقراط را تا

 شیهامهم شده بود. از حرف شیمن برا دنیطرز لباس پوش چقدر

 .کردم دایپ یحس بد

کمک کردم. به سالن  زیجمع کردن م یکه برا نیاز ا بعد

 .نبودند انیآمدم و کنار مژگان نشستم. آقا

  :را به مژگان انداختم که گفت امیسوال نگاه

 .تراس حرف بزنن. دلم شور زد رفتن–

  :دمیپرس
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 حرف بزنن؟ یمورد چ در–

 :باال انداخت و گفت ییا شانه

 .یدونم. البد در مورد مهمون یچه م –

 :گفتم دیترد با

 سوال بپرسم؟ هی –

 ؟یچ ــ

که به آرش گفت  نیبود، از ا یمنظورشون چ ارشیآقا ک ــ

 م؟یبپوش یلباس درست و حساب

 :به چادرم کردو گفت ییااشاره مژگان

 .ینباش یچادرچاقچور ینجوریا یعنیبه تو بود.  منظورش–

 :دمیپرس

 اد؟یاز من بدش م اون–

نه، فقط با ازدواجتون مخالف بودو به خاطر آرش کوتا  ــ

 .امد

 ادیم ای ه؟یعصبان نقدریتو خونتونم با تو ا یعنی ــ

 شه؟یم ینجوریا نهیبیمنو م نجایا

 :زدو گفت یتلخند

مهربون و  نقدریمثل آرشم  ا یول ست،یکه ن ینجورینه ا –

 .ستیشوخ ن

 .ستیاهل حرف ن ادمیز 

زنه،  تو خونه که تا  یحرف م یلیخ نجایا مییایکن م باور

  .گهینم یزیمن باهاش حرف نزنم، چ

زنه و دردو دل  یباهاش حرف م ادیراحته وز یلیبا آرش خ کال

 .کنهیم

نگفتم،  ی...ولیخودت هم کال با آرش راحت میبگو خواستم

 :زمزمه وار گفتم
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 .با آرش راحتن همه–

 :لبخند گفت با

 .از بس مهربونه –

  :دلم گفتم در

 .از شانس منه که با همه مهربونه اونم–

که مادر آرش با  میحرف زد هیبا مژگان در مورد تغذ یکم

 :آمدو کنارمان نشست و گفت وهیظرف م

 هی خوادی. ممیریگیجشن رو م گهید یگفته هفته ارشیک–

جان  لی. راحکنهیبرگرده همه رو دعوت م یبره، وقت یمسافرت

 ؟یریم شگاهیکجا آرا ؟یپوشیم یتو چ

 :دمیاز حدقه در آمده پرس یهاچشم با

 ؟یچ یبرا شگاهیآرا ست؟ین یمهمون مگه–

 :گفت مژگان

  .هیبزن و بکوب هیمهمون یول چرا،–

 :دهان باز گفتم با

 د،یو بزن و بکوبم دار انیدوستهاشون با خانواده م اگه–

 رن؟یپس خانما کجا م

 .دندیبه هم انداختند و خند یو مادر شوهرم نگاه مژگان

 خوانی. کجا مگهید نهیشیشوهر خودش م شیهر کس پ زم،یعز–

 .برن

 .به مژگان نگاه کردم جیگ

 

 یآوردند. اخم ها فیجلسشان تمام شد و تشر ارشیو ک آرش

 .آرش در هم بود. با تعجب نگاهش کردم



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

50

7 
Hiltun.ir 

برداشت و با حرص شروع  ییاوهیاز جا م یبیکنارم نشست و س 

  :به پوست کندن کردو گفت

 ؟یکن ینگاهم م یجور نیا چرا–

 :به اخمش اشاره کردم و گفتم میابروها با

 شده؟ یچ –

 :گفت آرام

 .هیخواد بره ترک یهفته م هیواسه  ارشیبابا ک یچیه –

 ن؟یهم–

 .میدر موردش حرف بزن دیهست که با زهایچ یلیخ نه،–

در  رن،یبگ خوانیم تونیکه برادر گرام هیمنظورت پارت اگه

 .انمیجر

 :گفت باتعجب

 ؟یپارت–

 :وار گفتم زمزمه

 ...تر واشی–

 :گفت آرام

 .کنمیفعال به اون فکر نم ،یچیکه ه هیمهمون اون

برامون  ه،یخوبه که بره ترک ،یناراحت یچ یوا! پس واس ــ

 .ارهیم میسوغات

خواهد  ینم ینگاهم کرد که احساس کردم خبر خوب یجور هی ــ

 .دیبگو

 :گرفت و گفت میرا سر چاقو جلو بیاز س ییاتکه

 یتو سوغات یبرا ارشیفکر کن ک ها،یدار ییاخجسته دل–

 .ارهیب

 :را پس زدم و گفتم دستش
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. دوما اشکال نداره فقط خورمینم وهیکه بعد از غذا م اوال–

 .میمن راض ارهیب یتو هم سوغات یبرا

ترسناک  ارشینگاه ک ی. همه ما را نگاه کردند ولدیخند آرش

 لیکه باب م گفتندیبا مادر شوهرم چه م دانمیبود. نم

 .نبود ارشیک

  :لب گفتم ریرا صاف کردم و ز میصدا

 .کنه یچرا من رو چپ چپ نگاه م یخند یم تو–

 :اش را جمع کرد و گفتخنده آرش

 .یاینم یتو به اون مهمون ادیبهش گفتم، به احتمال ز آخه–

 .شدو بهم گفت که باهات صحبت کنم یعصبان

دور باشم  ارشیک دید یبود که فعال از جلو نیکار ا نیبهتر

 .مورد با آرش حرف بزنم نیو بعد در ا

 برم آماده بشم؟ آرش–

 .کرد دییسرش تا با

بودم  امیودر حال تا کردن چادر رنگ دمیرا پوش میلباسها

 :زدو گفت یلبخند گله گشاد دنمیکه آرش وارد اتاق شدوبا د

 .یباحال یلیخ لیراح یوا –

 ؟یدیخند یتو به چ دمیمن که هنوز نفهم ــ

 ارشیخنده ام گرفت، آخه ک یرو زد یحرف سوغات یوقت ــ

برامون  رهیم یگیبعد تو م دهیجواب سالم تو رو به زور م

 ...یمهمون ی هیخره؟ بدتر از اون قض یم یسوغات

 .دمیرا بر حرفش

 .ینه مهمون ،یپارت بگو–

 :جلو امدو چادر تا شده، را از دستم  گرفت و گفت 
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کمدمن بمونه، هر دفعه با خودت  یجا تو نیرو بزار هم نیا –

بزار تو کمد من،  اریهم ب ی. چند دست لباس خونگارینبرو ب

 .ندهیآ یهفته  یبرا

 نجایسپرده مژگان ا ه،یترک رهیهفته م هی ارشیک چون

 .هم سفارشش رو کرده یبمونه. کل

 :گفتم باتعجب

 مادرش؟ یخونه رهینم چرا–

 :کالفه گفت آرش

 .بمونه خوادیم نجایگفته ا ارشیبه ک خودش–

. یتوام باش نجاست،یکه مژگان ا ییاهفته کی نیتو ا خوامیم

رو  طشی. راستش اگه شراکنمیصحبت مبا مامانتم خودم 

.  موندمیخونتون م ومدمیهفته م کی نیمن تو ا دیداشت

سفارش کرد،  ارشیچون ک شدیبود نم طشمیالبته اگر شرا

 .باشه و تنهاشون نزارم نایحواسم به مامان ا

 :تخت نشست و ادامه داد یرو بعد

به  ارشیفکر کنم با ک ،یهم که گفت یمورد همون پارت در–

 .میمشکل بخور

حالم را بد کرد.کنارش نشستم و  دمیکه از آرش  شن ییحرفها

 :گفتم

. در مورد مواظبت تو از امینم یمهمون نیکه به همچ من–

که  انوسهی. مگه وسط اقستیمژگان، واقعا برام قابل هضم ن

 ؟یتو مواظبش باش

 :گفت دویکش شیبه موها یدست

 .وفتهین یوقت اتفاق هیحاملس  گهیبگم، م یچ–

 .کرد یقاط ،یتو مهمون ییاین دیبهش گفتم، تو شا یوقت

 ؟یموضوع ناراحت بود نیبه خاطر ا ــ

 اهوم، ــ
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سکوتم  یمنم ناراحت کننده بود. وقت یکردم چون برا سکوت

 :گفت دیرا د

رفتارش  میما نامزد کرد یاز وقت یدونم ول یرو نم لشیدل –

 یم تمیرفتارش اذ ریینبود، تغ لکسیر نقدرمیکرده، ا رییتغ

  .کنه

 ؟یک ــ

زن و شوهر چشون  نیدونم ا یمژگان، البته هر دوشون، نم ــ

 ...شده

 .دمیکش یقیعم نفس

هفته  هی دی. با خودم فکر کردم پس باشهیشاهللا درست م ان–

 یسخت بود ول میبا مژگان سر کردن برا نجا،یا امیهر روز ب

 .آرش از افکارم فاصله گرفتم ینداشتم. با صدا یگریراه د

 .لیراح ــ

 .کردم نگاهش

 .بسوزه نه کباب خیکه نه س میکن دایپ یراه هی ایب–

 ؟یراه چه–

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش

 ؟یمهمون یایو ب یبپوش دهیلباس کامال پوش هیمثال  شهینم–

 .کردم اخم

 یسر هی نیب امیمن ب ستی. به نظرت خنده دار نشهینه نم –

 اق؟یزن و مرد، اونم با اون سبک و س

 .میکن کاریبگو چ تو–

کارهاش  نیصحبت کن و قانعش کن که دست از ا باهاش–

 ییاگهید یبرنامه هیفردا  مییایبرداره. اگه االن کوتا ب

بچشون به  نیکه، مثال فردا هم ستیروز دو روز ن هیداره. 

راه بندازه و اصرارم کنه  یپارت خوادیدوباره م ادیب ایدن

 .میما باش
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 :کردو گفت ینچ

 ...یدلخور خوامینم

باعث شد، آرش حرفش را نصفه رها  ارشیک یلحظه صدا همان

 .کند

 .گهیم یچ نمیبب برم–

 ارشیک یاز رفتن آرش نگذشته بود که صدا ییا قهیدق چند

 .بلندتر شد یکم

تخت گذاشته بودم برداشتم.  یرا که رو امیچادر مشگ یفور

 .سرم کردم و خودم را به سالن رساندم

 :که گفت دمیرا شن ارشیک یجمله نیآخر

. شهیو خودش رو گم نکنه معلوم م ادیجاها ب نجوریراینخ–

 ...بدبخت، تو

 .من سکوت کرد دنید با

دو برادر شده بودم،  نیکه باز من باعث اختالف ا نیا از

 .عذاب وجدان گرفتم

 :شوهرم حراسان به طرفم آمدو گفت مادر

 .تموم بشه یهمه چ نجایتا هم ،یایبگو م لیراح–

به آرش انداختم. صورتش  یدهانم را قورت دادم و نگاه آب

 .سرخ بود

تا دوباره فردا پس  کردم،یرا تمام م زیهمه چ نجایهم دیبا

 .نداشته باشد میبرا یدیفکر جد ارشیآقا ک نیفردا ا

 .. تمام جراتم را جمع کردمستادمیا شیرفتم و روبرو جلو

 یانداختم و با صدا ریکردم آرام باشم. چشم به ز یسع

 :گفتم یلرزان

. لطفا امیوقت نم چیه ییهایمهمون نیمن همچ ارشیک آقا–

 .دسیفایچون ب دیآرش رو هم تحت فشار قرار ند

. همونطور امیجور جاها نم نیا یول شمیاز آرش جدا م شده

شما احترام گذاشتم و موافقت کردم که  یکه من به خواسته
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گرفتن رو  یو کال  عروس میرینگ یبه سبک خودمون عروس

 .فراموش کنم

 .دیمن احترام بزار دیهم به عقا شما

 هی کنمیکنه. فکر نم یمنو مجبور به کار تونهیکس نم چیه

 ...اونقدر مهم باشه که یمهمون

 دیتوجه به حرفم در را کوب یب دم،ید ینصفه ماند وقت حرفم

 .و رفت

 .به مسافرت رفته بود ارشیبود که ک یروز دوسه

 یشان بروم و بمانم. ولکرد که به خانه یمدام اصرار م آرش

امده بود  دهیسع گرینبود از طرف د یطرف مامان راض کیاز 

  :گفت یخانمان و ماندگار شده بود وم

 .دو روزم به خاطر من نرو اونجا حاال–

دانم چه طور توانست  یآرش به مادر زنگ زد و نم باالخره

 .کند اشیراض

دنبالم. و فردا  دیآی. آرش گفت ممیروز دانشگاه نداشت آن

 .میرویاز خانه خودشان به دانشگاه م

را داخلش  میشخص لیبرداشتم و وسا یکمد اتاقم ساک کوچک از

 .دانشگاه را یها و کتابهاجزوه نطوریگذاشتم. هم

  :به ساکم کردو گفت یکه برود، نگاه شدیکه آماده م دهیسع

 مسافرت؟ یریم یدار مگه–

 .کنم کاریچ ادهیهام ز لیخب وسا ــ

  :به اسرا گفت یشوخ به

خواد بمونه  یدوشب م یکیاز  شتریب لیراح نیفکر کنم ا –

 .جمع کرده. خاله رو گذاشته سر کار یچه ساک نیبب ایها،  ب

تخت بلند شد و  یبه من انداخت و از رو ینگاه مین اسرا

  :کرد و گفت شیموها دنیشروع کرد به برس کش

داره، به نظرم تا بردار شوهرش  نیکه ا یجار نیبا ا واال–

 ...بمونه اونجا بهتره ادیب
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 :گفتم دهیبه اسرا کردم و کش یاخم

 ...اسرا –

 .ستادمیا نهیآ یجلو

بافته بود را مرتب  یماه غیبه صورت ت دهیرا سع میموها

 .کردم

 یرا که کم میموها یجلو یرا برداشتم و دو حلقه سیبابل

 .کوتاهتر از پشت بود را فر کردم

 :انداخت و گفت میبه فر موها ینگاه دهیسع

خوندم. همش  رویآ و کورش کبداستان پانته یاز وقت لیراح–

 .قشنگ بوده نقدریحتما اونم مثل تو ا کنمیفکر م

 :خنده و گفتم رهیزدم ز یحرفش پق از

 .دهیکن سع بس–

 

  :انداخت و گفت دهیبه سع یهیاسرا نگاه عاقل اندر سف 

پانته آ هست که درست،  هیشب ییبایکه خواهر من تو ز نیا–

 .خدا نکنه عاقبتش مثل اون باشه یول

  :گفت دویخند دهیسع

 هیرو گفتم. البته اونم  شییبایرو نگفتم، ز عاقبتش

 .از شوهرش دورش کنند که موفقم شدند خواستنیهمه م ییجورا

 .لرزهیآدم تنش م ه،یکردن هیچه تشب نیآخه ا ده،یکن سع ول–

 :گفت اسرا

 ل؟یراح لرزهیچرا تنت م حاال–

 .کنهیم یآخرش خودکش آخه–

 :گفت دویکش ینیه اسرا
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خاک؟  ریرو کرد ز یهمه خوشگل نی. ادونستمینم نویا عه،–

 .رو نتونستم درک کنم کنندیم یکه خودکش یینایوقت ا چیمن ه

 :دوگفتیکش یآه دهیسع

مشکل  هاشونمی. البته بعضرسنیبه کجا م نیبدبختا بب گهید–

ساعت کنار  یهااش رو برعکس عقربهدارنا، بعد انگشت سبابه

 .گوشش چرخاند

 :باال بست و با خنده گفت پسیرا با کل شیموها اسرا

 .حرف هاست نیتر از اعاقلالبته خواهر خوشگل من  –

تو کله اش  یآرش خان نذاشته عقل گهیعاقل بود...االن د ــ

 .بمونه

 .حراسان به طرف در اتاق رفتم فنیزنگ آ یصدا با

  :کردورو به اسراگفت ییخنده ا دهیسع

در  یداد ک ینم یتیکه قبال اهم لهیهمون راح نیا ؟ینیب یم–

 ...رفت یامد، ک یپشت درموند، ک یزد، ک

را زدم و  فنیآ یتوجه به حرفش داخل سالن رفتم و دگمه  یب

 :بلند گفتم یاز همانجا با صدا

 .باال ادیآرش داره م هابچه–

  :گفت دهیسع

 .گهیبرو د کار؟یباال چ ادیم–

رو  لمیهم وسا نهیهم مامان رو بب ادیخواد ب یکوفت، م ــ

 .نهیببره، سنگ

کرد  یوارد سالن شد. همانطور که شالش را مرتب م دهیسع

 :گفت

االن داره خودش رو واسه مادر زنش  ،ینیریش یچه دوماد چا –

 کنه؟ یلوس م

 :و گفت دیخند مادر



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

51

5 
Hiltun.ir 

 .او زبون بامزت برم، خاله جان قربون–

 .خوشحال از حرف مادر، خودش را به او چسباند دهیسع

مچاله کردم و در را باز کردم.. با  دهیسع یرا برا صورتم

بلندقرمزرنگ بسته  یکه با روبان پهن تور میدسته گل مر کی

کردم که  یشده بودروبرو شدم. ذوق زده به گل ها نگاه م

  :دیآوردو پرس رونیآرش سرش را از پشت گل ها ب

 ش؟یریبگ یخوا ینم–

  :گفتم جانیرا گرفتم و باهمان ه گلها

 .آرش ممنون. چقدر قشنگن یوا–

 یرا از بو میها هیگرفتم و ر امینیب یگلها را جلو بعد

 .شان پر کردممست کننده

نگاهش  یهم دستش بود. سوال ینیریجعبه ش کیکه شد  وارد

 .کردم

 .بهت بگم خوامیکه م هیخوب یخبر ینیریش–

 ؟یچ–

 .بعدا حاال–

مبل  یبا مامان و دخترا رفت و رو یبعد از احوالپرس آرش

 .نشست

کنم. دختر  دایگلهاپ یبرا یبه آشپزخانه رفتم تا گلدان من

کردند و لبخند  یپچ پچ م گریگلها در گوش همد دنیها با د

 .زدند یم حیمل

 .کردم ییرایرا باز کردم و از همه پذ ینیریش یجعبه

 .دمیرا پرس ینیریش دنیخر لیآرش نشستم و با اصرار دل کنار

 :نگاهم کردو گفت یخوشحال با

 .شهیبگم باورت نم اگه–

 .یجون به لبم کرد گه،ید بگو–
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   .رهینگ یموافقت کرد که مهمون ارشیک–

 .دمیشام م هیرستوران  یخودم تو یفقط به دوستها گفت

 :دمیزده پرس ذوق

 کوتا امد؟ یآرش؟ آخه چطور یگیراست م –

 :به غبغبش انداخت و گفت یباد آرش

 .گهیهنر منه د نیا–

تا  یکرد کیخودت رو کوچ یلیکه خ دونمیآرش، م ممنونم–

 .یکن شیراض

به اطراف انداخت. دخترها در اتاق  یرا گرفت و نگاه دستم

 .بودند. مادر هم در آشپزخانه مشغول بود

 :و گفت دیدستم را بوس یفور

  .کنمیتو م یخوشحال یبرا یمن هر کار لیراح–

پشت  یبال درآوردم، پرواز کردم و رو شیاز حرفها دوباره

 .دلش نشستم یبام خانه

 کینزد مینی. گلها رو به بمیو راه افتاد میشد نیماش سوار

 :به من انداخت وگفت ینگاه میآرش ن دم،یکردم و بو کش

 شون؟یچرا با خودت آورد –

 :و گفتم دمیبو کش دوباره

ترسم تا برگردم  ی...میدیبرام خرچون قشنگن، چون تو  –

خوام  ینگاهشون کنم. م ریعمرشون تموم شده باشه و نتونم س

 .تو اتاقت زارمیچشمم باشن. م یجلو

 :زدو گفت یلبخند

 .اتاقم که فعال اشغاله –

 :کردم و گفتم یاخم

 م؟یریپس ما کجا م –
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 .اتاق مامان ــ

 یدونستم که مژگان اتاق آرش رو اشغال کرده ودلم نم یم

 :دمیخواست به اتاق مادر آرش بروم. پرس

 ؟یدیچند شب کجا خواب نیپس ا– 

 .سالن یتو ــ

 یکار دیخواست مژگان در اتاق آرش بماند. با یدلم نم اصال

 "فکر کرد دیکردم..."با یم

به سکوت گذشت و من در افکار خودم غرق بودم.  قهیدق چند

کدام بهتر به  نمیکردم تا بب یم یدر ذهنم چند راه را حالج

 .رسد یم جهینت

  :سکوت را شکست و گفت آرش

 ؟یشد ناراحت–

  :از راهها را انتخاب کردم و گفتم یکی باالخره

 .آرش–

 .جانم ــ

 ازت کنم؟ یخواهش هی شهیم ــ

 .تو جون بخواه، قربونت برم ــ

 .من رو برگردون خونمون ــ

ممتد   یها با صدا نیترمز گذاشت. ماش یرا رو شیپا ناگهان

از کنارمان  گذشتند. با ترس به  شانیوگوش خراش بو قها

گرد شده و  یرا کنار زدوبا چشم ها نیآرش نگاه کردم. ماش

 :دهان باز گفت

 چرا؟–

اتاق مامانت باشم، سختمه، اصال راحت  یتونم تو یمن نم ــ

 .ستمین

  :تعجب گفت با

 .اونجا هم قشنگ تره هم بزرگتره چرا؟–



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

51

8 
Hiltun.ir 

 .دونم یم ــ

  :نگاهم کردو گفت موشکافانه

 ه؟یموضوع چ پس–

بسوزد،  خیزدم که نه س یم یحرف دیسکوت کردم. با دوباره

 :گفتم نینه کباب...بنابرا

 یاتاق همسرم بخوابم. رو یتو خوادیمعذبم، بعدشم دلم م –

کنه، خب بره  یم یمژگان چه فرق یبالشتش، برا یتختش، رو

 .کنهیفرق م یلیمن خ یبرا یاتاق، ول یکیاون 

  :دادو گفت هیتک نیماش یرا به صندل سرش

 .بگو ناراحت نشه یجور هی...یخودت بهش بگ دیبا پس–

 :گفتم تیعصبان با

 ؟یکن یمالحظه اش رو م یدار یادیز یکن یفکر نم –

 ...اونو به من ارشیما مهمونه، ک یآخه اون حاملس، خونه  ــ

 :و گفتم دمیرو بر حرفش

 ...من رو ببر خونمون –

  :رو به رو چشم دوخت و گفت به

 .گم یخودم بهش م باشه–

  :رو روشن کردو گفت نیماش

 ...یها گذشت داشته باش نیاز ا شتریکردم ب یم فکر–

  :کردو گفتم میعصب حرفش

 ...که کار اشتباه، اشتباهه نهیموضوع ا ست،یگذشت ن موضوع–

  :از چند لحظه سکوت آرام گفت بعد
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دونم اون کارهاش، رفتاهاش اصال درست  یجان، من م لیراح–

که بهش  ستیاالن وقتش ن یدونه...ول ی. اون خودشم مستین

  ...بگم

 .آب دهانش را قورت داد بعد

 مونه؟یخودمون م نیبهت بگم، ب یزیچ هی–

 .کردم دییسر تا با

قهر کنه  میبهش بزن یتو حرف ایاون االن منتظره من  ــ

زن گرفته  یداداشت از وقت یدیبگه د ارشیبره، بعد به ک

بده وتو  ارشیک لیچقدر عوض شده، صدتا هم بزاره روش تحو

 یبگه نتونست ادیب ارشمیمن جلوه بده. ک یرو مقصر رفتارها

 نم یو مواظب زن و بچه  یبزار گریهفته دندون رو ج هی

 یلیمن خ ینجوریو اونوقت با تو هم دشمن تر بشه. ا یباش

ازم  یمهمه، وقت یلیبرام خ ارشیک شم،یشرمنده داداشم م

انجامش بدم. بعد از فوت  دیخواد هر طور شده با یم یزیچ

که  ییکمکم کردو پشتم بود، تنها جا یلیخ ارشیبابا، ک

 رامب نیالفت کردازدواجم بود، که اونم کوتاه امد که امخ

 ارشیبه جز ک م،یهست یکیارزش داره. ما خانواده کوچ یلیخ

 یشکرآب بشه. نم نمونیرو ندارم. نزار ب یکس بانمهیکه پشت

سر خونه  میو بر میکن یخوام بهانه دستشون بدم تا عروس

 ...شهیراحت م المیخ گهیاونوقت د مون،یزندگ

که براش مهم بود رو به خاطر من  یاون مهمون یحت نیبب

 .کنسل کرد

برادرش از من هم  یعنیناراحت شدم.  شیاز حرف ها اولش

کردم  نیرا سبک سنگ شیحرف ها یوقت یمهم تراست...ول شیبرا

اگر حسادت و احساساتم را  دمیو خوب بهشان فکر کردم، د

. بخصوص دیگویفکر کنم، آرش درست م یکنار بگذارم و منطق

من  ه.درسته ککردینم دییمژگان را تا یکه خودش هم کارها

مهم هستند، وآرش  یلیخانواده هم خ ینامزدش هستم، ول

کند و  تیریدوتا را مد نیا نیخودش ب استیبا س خواهدیم

را رها  هیبق ردیگیناپخته عشقش را نم یمثل آدم ها

 میو ما نتوان فتدیب یترسد که اتفاق یکند...او هنوز هم م

 .میبا هم عقد کن

 یعنی. میدیرس دمیبه اطراف انداختم، د یشو. نگاه ادهیپ–

 غرق فکر بودم متوجه نشدم؟ نقدریا
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عقب ساکم رو برداشت و دستم رو  یشدم، آرش از صندل ادهیپ

 .گرفت

حاضرم برم با  یکه زدم، اگر تو بخوا ییحرفها یهمه  با–

نخواهد  یدونم عواقب خوب یکه م نیمژگان حرف بزنم، با ا

 .داشت

 .بود نییپا سرم

خم شده اش چانه ام  یبا انگشت سبابه  م،یآسانسور شد وارد

 .را باال داد

تکه کالمش بودم. نگاهش کردم و آرامش  نیکن...عاشق ا نگام–

 میهایبود باعث شد تمام ناراحت شیکه در چشم ها یو محبت

  :زدم و گفتم یفراموش شود. لبخند

 ...اتاق مامانت میریم–

. سرش را به طرفم خم کردولبهاش را دندیخند شیها چشم

صورتم آورد، همان لحظه در آسانسور باز شد. سرش را  کینزد

 :و گفت دیعقب کش

 ...لیممنونم راح –

 .میباز کرد. سالم کرد مانیدر را برا مادرش

  :گفت یو به شوخ دیآرش دست مادرش را بوس 

کن، اشغال  یچند روز از اتاقت خداحافظ یجان برا مامان–

 .گرها امدند

  :توجه به حرف آرش گفت یب مادرش

دارم زودتر برو انجامشون  دیکم خر هی ،یامد رید چقدر–

 .بده

  :چشمش گذاشت و گفت یدستش را رو آرش

 ...چششمم ننه رو–

  :چهره اش را مشمئز کردو گفت مادرش
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 ...یخودت ننه–

و ساکم را به طرف اتاق مادرش  دیخندیهمانجور که م آرش

 :گفت بردیم

. بعد با سر به من اشاره رمیگ یم یخواست یهر چ رمیاالن م –

امد و  رونیکرد که دنبالش بروم. مژگان از اتاق آرش ب

  :بر لبش نشست و گفت یآرش لبخند دنیباد

 آرش؟ یچطور–

تاپ و  کیخوردم،  کهیبود  دهیکه پوش یلباس دنیبا د من

 .شلوار، تنش بود

 .آرام جواب سالمش را داد و داخل اتاق شد آرش

 .اورمیخودم ن یکردم لبخند بزنم و به رو یسع

  :اتاق شدم و به آرش گفتم وارد

 .امیمنم باهات م دیخر یبر یخواه یم–

  :گفت کردیرا نگاه م اشیکه مات زده گوش همانجور

 تنها برم؟ شهیم ــ

  :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 چرا؟ ــ

 ...یایتوام ب شهیانجامش بدم، نم دیدارم با یکار هیآخه  ــ

 .نگفتم یزیچ یگنگ بود ول میبرا شیکه حرفها نیا با

ذوق و شوق  یرفت، صدا رونیکه آرش از اتاق ب نیاز ا بعد

 :گفت یکه به آرش م آمدیمژگان م

بده، خدا شانس  ادیکارها به برادرتم  نیکم از ا هی ــ

 نجا؟یهمه گل...حاال چرا پرتش کرده ا نیبده ا

که  دمیامد، فهم یدر ورود یسکوت شد و چند لحظه بعد صدا 

 .آرش رفت

 .امافتاد که گلها را داخل گلدان نگذاشته ادمی
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بلند  امیگوش امکیپ یبروم صدا رونیخواستم از اتاق ب تا

 .شد. برگشتم

فرستاده  میبرا یناشناس عکس فرد کیرا باز کردم  امیپ

 .داد امیپ دمیبود. خواستم حذفش کنم که د

 .یعکس رو باز کن تا نامزدت رو بهتر بشناس ــ

 قیانگار استرس را در تمام وجودم تزر امیخواندن پ با

 .لرزان عکس را دانلود کردم یکردند. با دست ها

دختر... انگار  کیآرش بود، کنار  شد،یمن باورم نم یخدا

نشسته  نهیدست به س یصندل یرستوران بودند.  آرش رو کیدر 

خم  یبود و سرش را کم ستادهیا یبود. آن دختر هم پشت صندل

 .کرده بود و کنار سر آرش نگه داشته بود

. دیخند یدخترک م یبر لب داشت، ول یلبخند کم جان آرش

که کرده بود باعث شده بودخنده  یشیو آرا تیال یها یموها

 .اش هم خاص باشد

دختر داخل عکس بود. عکسش با  نیرا چک کردم هم لشیپروفا 

 .بود لشیپروفا یرو ظیغل شیتاپ و آرا کی

 یرا خاموش کردم و رو امیگوش یلرزانم صفحه  یدست ها با

  .دمیتخت دراز کش

تمام به ذهنم هجوم آورده  یرحم یجور واجور با ب یها فکر

را بستم  میکردم. چشم ها یآنها مبارزه م دیبا یبودند. ول

. بارها و دنیکش قیآرام و عم یو شروع کردم به نفسها

 گریکه آرام شدم. د نیکار را تکرار کردم تا ا نیبارها ا

 .کردمرا باز  میدر، چشم ها ی. با صدادیلرز ینم میدستها

  :گفت ینبود، با لبخند په مژگان

اتاقم؟  یگلهارو بزارم تو نیاجازه هست من چندتا از ا ــ

 .ممیمن عاشق گل مر

که جلو آمد و دستم را گرفت و  دیدانم در صورتم چه د ینم

 :گفت

 حالت خوبه؟ ــ

 :شدم نشستم و گفتم بلند

 .خوبم، ممنون ــ
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سرده؟ نکنه فشارت افتاده؟ بدون  نقدریدستهات چرا ا ــ

 :که منتظر جواب من باشد، ادامه داد نیا

خراب نشه، حاال که  کلتیکه ه یخور ینم یچیاز بس که ه ــ

 .گهیخرت از پل گذشته، بخور د گهید

. اصال دیگویچه م دمیفهمیسردنگاهش کردم. واقعا نم فقط

  .حرف زدن نداشتم یحوصله 

  :شدو گفت بلند

 ارم؟یبرات ب یزیچ یخواه یم ــ

 .شمیبخوابم خوب م ینه کم ــ

مزاحم. چرا  یو باز فکرها دمیرفت و من دوباره دراز کش او

تنها  دیآرش نخواست همراهش بروم؟ چه کار داشت که گفت با

 باشم؟

عکس را فرستاده حتما خواسته  نیکه ا یفکر کنم" کس دیبا"

. وگرنه دلش ندازدیما اختالف ب نیب ایبه آرش ضربه بزند 

است که فعال به  نیکار ا نیمن نسوخته. پس بهتر یکه برا

 .اورمیآرش ن یرو

 .را برداشتم و فرد ناشناس را مسدودش کردم یگوش

 عکس مال االنه؟ نیاز کجا معلوم ا اصال

خودم را مشغول کنم. به آشپز خانه رفتم تا به  دیبا

 .مادرشوهرم کمک کنم

آن  ادی دنشانیکانتر بودند. با د یدرون گلدان رو گلها

زود فکرم  یول د؟یخر یاو هم گل م یبرا یعنیعکس افتادم. 

 :را پس زدم ورو به مادر شوهرم گفتم

 .گلدون یتو دیدستتون درد نکنه، گلها رو گذاشت ــ

  :کرد گفت یکه برنج پاک م همانجور

 .نذاشتم، مژگان گذاشته من–

  .خوردن بود وهیکاناپه نشسته بودو در حال م یرو مژگان

 فهیگفتم ح نجا،یا شونیانداخت یذوق یتو اونقدر ب دمید ــ

 .. چند تا شونم بردم تو اتاقمشنیخراب م
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برداشتم و  ییحال اکتفا کردم.  چاقو یممنون ب کیگفتن  به

 .شروع به ساالد درست کردن کردم

 *آرش*

 

 .را داخل آسانسور گذاشتم میکه پا نیهم

زنگ  نیرا درآوردم وبه سودابه زنگ زدم. با اول امیگوش

 .را برداشت یگوش

 ...الو ــ

 :زدم داد

 ؟یکن یم یچه غلط یگفت ــ

 :بلند گفت یهم با صدا او

از  یکی یروز یاخطاره، اگه با من نباش نیآخر نیا ــ

 .فرستم یعکسها مون رو براش م

 .زندیخودم گفتم، بلوف م با

 .کردم آرام تر باشم یسع

با هم  ییدوره ا هی م،ینداشت یما که با هم قرار مدار ــ

 .تموم شد م،یبود

  :بغض گفت با

 :ِمنو ِمن کردوادامه داد یمن بهت وابسته شدم، کم یول ــ

 .من دوستت دارم ــ

 :کردم و گفتم یپوف

بهت  یطرفس، آخه من که محبت خاص هیعالقه  نیسوادابه ا –

 ینکردم که بخوام تو رو وابسته کنم. ما دوتا هم کالس

. مگه میرفت یم رونیواسه غذا خوردن باهم ب یکه گاه میبود

 ...من بهت ابراز عالقه کردم. مگه من

 :گفت یوحشتناک یو با صدا دیرا بر حرفم
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 یفتیکنم که به پام ب یم یکار هی نی...حاال ببیپست یلیخ –

 ریاز عشقت خ دوارمی... امیو التماسم کن

 ...یفتیبه روزگار من ب دوارمی...امینینب

 ...کرد قطع

وقت کار  کیکنم که  دشیتهد خواستمیبهش زنگ زدم. م دوباره

 .را جواب نداد اشیگوش ینکند...ول ییااحمقانه

که مادر گفته بود را  ییدهایبودم. خر دهیتره بار رس به

 .انجام دادم

 یسودابه دختر سبک مغز ل،یراح شیگشتم پ یزود بر م دیبا 

 یحرف م لیبا راح دیممکن بود انجام دهد. با یبود، هرکار

 .زدم

 یجلو لیکانتر گذاشتم و سالم کردم. راح یها را رو دیخر

برگشت  یشست، وقت یم ییزهایبود و چ ستادهیا ییظرفشو

بود. احساس کردم به زور لبخند  دهیطرفم، به نظر رنگ پر

 .زندیم

 دهایکردن خر یجواب سالمم را داد و شروع به وارس مادر

 ...کرد

 ؟یدیآش چرا خر یوا آرش سبز ــ

 د؟یمگه خودتون نگفت ــ

 :گفت دویخند

 .خوردن یحواست کجاست؟ گفتم سبز –

  :گفت لیو روبه راح دیمبل نشسته بود،  خند یکه رو مژگان

 .شده جیآرش گ  ،یکرد کاریراستش رو بگو، چ لیراح ــ

بود.  شیدرحال خشک کردن دستها د،یچرخ لیبه طرف راح نگاهم

 شیچشم ها یزد. ول یبه مژگان انداخت ولبخند یینگاه گذرا

 .دندیخند ینم

آشپزخانه گذاشت  ینفره  زچهاریم یرا برداشت و رو هایسبز

 :و شروع به پاک کردنشان کرد وگفت



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

52

6 
Hiltun.ir 

بعدا استفاده  زریتو فر دیاشکال نداره مامان جان بزار –

 .دیکن

  :گفت یلیم یهم با ب مادر

 .اصال فردا آش درست کردم دمیشا آره،–

  :و گفت دیرا به هم کوب شیدستها مژگان

 .مامان ولیا–

  :به مژگان کردو گفت ینگاه مامان

 یایامروز بپزم؟ نخود و لوب نیهم یخوایم یهوس کرد اگه–

 .زریفر یپخته دارم تو

  :و گفت دیاز ذوق کش یکوتاه غیج مژگان

 .هیکه عال دیکار رو کن نیا اگه–

 .نشستم لیراح یبه رو رو

برگ چغندر برداشتم و جلو  کی. دیدزد ینگاهش را از من م 

به من انداخت و لبخند زد.  یتکان دادم. نگاه شیچشم ها

 :دمیپرس

 ؟یخوب ــ

جواب داد. شروع به پاک کردن  شیبازو بسته کردن چشم ها با

کارها انجام نداده  نیکردم. بلد نبودم تا حاال از ا یسبز

کرد من هم همان  یم یکردم هر کار یبودم. به دستش نگاه م

 .کردمیم کار را تکرار

. مژگان هم به جمع ما اضافه میکرد یپاک م یسکوت سبز در

پاک کردن را  یخواست سبز یکردن، م یشد و شروع کرد به شوخ

 .بدهد ادیبه من 

 :دستم زدوگفت یرو یجعفر یها با ساقه 

 .فقط برگهاش رو پاک کن  ــ

 .کنه یبا ساقه هاش جدا م لیراح یول ــ

 :به مژگان انداخت و گفت ینگاه لیراح
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 دینداره، واسه کوکو فقط برگهاش رو با یواسه آش اشکال ــ

 .میجدا کن

 :دیبرگشت از مامان پرس مژگان

 .آره مامان جان ــ

وقت آب در دل مژگان  کیخواست  یکه طبق معمول نم مادرم

 :تکان بخورد گفت

 .کنهینم یخواد پاک کنه، فرق یهر کس هر جور دلش م –

  :مادر گفت یاز پاک کردن سبز بعد

 .یریکشک بگ یبر دیفقط با آرش–

 :دمیامد پرس یرا صدا زدم. وقت لیاتاق رفتم و راح به

 م؟یریکشک بگ میقدم زنان بر یایبا من ب یخوا یم ــ

 .کردم استقبال کند یم فکر

  :تفاوت گفت یب یول

 یبود؟ فکر یخوام کتاب اون روز رو بخونم. اسمش چ یم نه–

 :کردو گفت

  .فکر یآهان تکنولوژ ــ

 .کرد نگاهم نکند یم یسع مدام

نکند سودابه کار خودش را کرده  دم،یترس خت،یآن قلبم ر کی 

 .است

برود که دستش را گرفتم و به طرف  رونیاز اتاق ب خواست

 :و گفتم دمشیخودم کش

 ؟یچ یایخواهش کنم با من ب اگر–

تر شد، آرام دستش را  نیرا به دستم دوخت. غمگ نگاهش

 :گفت دویکش رونیب

 .ــ باشه 
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دستش را گرفتم. دوباره به دستم  میدیکه رس ابانیخ به

 .انداخت نیینگاه کرد و سرش را پا

 .لیراح ــ

 بله؟ ــ

 شده؟ یزیچ ــ

 .به صورتم انداخت ینگاه

 نگم؟ شهیم –

 ؟یخودت حلش کن یخواه یپس افتاده، بازم م ــ

 :باال انداخت و گفت یا شونه

 ...تونم یحل که نم ـ

 .شمیبدتر م یحالم بده، اگه نگ ؟یگیچرا نم ــ

  :نگاهم کردو گفت نگران

 شده؟ یچرا؟ چ ــ

 .التماس نگاهش کردم با

 ...آرش بگو...مرگ من بگو جون–

 .انداخت نییرا پا سرش

ادامه  دیسکوت من را د یجون خودت رو قسم نده، وقت گهید –

  :داد

 .شرط هیبه  ــ

 ؟یچ ــ

 .یاز خودت نشون ند یو عکس العمل یخونسرد باش ــ

 .دمیخند

از خودم نشون  یام که عکس العمل ییایمگه من گاو در ــ

 .ندم

 :هم خنده اش گرفت و گفت او

 م؟یام دار ییایمگه گاو در ــ
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 .هیُکند وونهیح یلیخ م،یمعلومه که دار ــ

 :گفت باخنده

 .هیچ شییایدر نیبب گهیکنده د یجور نیهم یگاو خشک –

  :وگفت میدیدو خند هر

کم فکرم رو  هیفرد ناشناس امده،  هیبرام از  یعکس هی–

 .مشغول کرده

پس کار خودش رو کرده بود. لعنت بهت سودابه.  خت،یر قلبم

 یزیتا حاال چ یچقدر دل ُگندس، چطور لیراح نیبعد اونوقت ا

 .کرد یبود االن قشقرق به پا م یبهم نگفته! هر دختر

 .به خودم امدم لیراح یصدا با

 .ام ُکندتره ییایعکس العمل تو که از گاو در ــ

 .نگذاشت بخندم اضطرابم

 نیرا درآورد و قبل از ا اشیگوش نم؟یبب عکس رو شهیم ــ

عکس آمده بود را پاک  ریکه ز یامیکه عکس را نشانم بدهد پ

" یآخر را توانستم بخوانم، "بهتر بشناس یکرد، دو کلمه 

 .یرو فرستادم تا آرش را بهتر بشناس نیحتما نوشته ا

 .صورتم ُگر گرفته بود تیاز عصبان دمیعکس را د یوقت

 .را از دستش گرفتم و عکس را پاک کردم یگوش 

 .بفرسته امیتونه پ ینم گهیمسدودش کردم د ــ

  .را به خجالت داد شیخشمم جا یحرفش همه نیا با

 :گفتم یشرمندگ با

 .خوام یعذر م لیراح ــ

بهت عالقه  یتوئه. از وقت یمسائل مال قبل از ماجرا نیا

 ینه معاشرت م رمیم رونیکردم اصال با دختر ها نه ب دایپ

 ...کنم. باور کن ارتباط ما فقط در حد

 .دیرا بر حرفم
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بهت  یخواستم حرف یخواستم؟ من اصال نم حیمگه من ازت توض –

 .گفتم یبزنم، چون قسمم داد

 .نهینداره، مهم بعد از ا یتو به من ربط ی گذشته

  :شرمنده گفتم دوباره

 .تو رو ندارم اقتیمن ل ل،یراح یخوب یلیخ تو–

  :گفت آرام

حالمم،  یچون بهت شک کردم. اون دگرگون ستمیخوب ن من–

 .شَکَم بود لشیدل

  :و گفتم دمیکش یآه

کنه. من کامال بهت  یباشه شک م یخب هر ک ؟یگیم یچ لیراح–

 :دیمقدمه پرس ی. بدمیحق م

 دختره سودابس؟ نیاسم ا ــ

  :حرفش جا خوردم و گفتم از

 آره. خودش گفت؟ ــ

 .بهم گفته بود ییا گهید ینه، قبال کس ــ

  :با تعجب گفتم ــ

 ؟یک–

 .رو نپرس نیا گهید ــ

  :فکر کردم و گفتم یکم

 یطلبکار من رو نگاه م ی افهیروز که سوگند با اون ق اون–

 رو بهت بگه؟ نیکردامده بود ا

 .نگاهم کرد یشاک

 فیتعر شیخودم و سودابه را برا یکردم و بعد ماجرا یمکث

 .کردم

 .نزد، فقط در سکوت گوش داد یحرف
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 :توجه گفت یب میاز تمام شدن حرفها بعد

 م؟یباز بخر یکشکها نیهست، از ا یاتیلبن نورهایا

 

ام با دخترش . مادر خبر داد که عمهمیدیبه خانه رس یوقت

چند روز  یزنگ زدند وگفتندکه از شهرستان قراره برا

 .مهمانمان باشند

رفت که نماز بخواند. مادر من را  لیاذان راح یصدا با

 :و گفت دیکنار کش

 .دونفرن، اتاقها هم که جا ندارند نایا م؟یکن کاریحاال چ –

وسط  نیشده. هم یانگار چ ینگران یجور هیمامان جان  ــ

در کنار عمه جان  یندازیدو تا تشک خوشگل م ییرایپذ

  .مژگان بخوابه شی. فاطمه هم تو اتاق من پدیخوابیم

لحظه احساس کردم دچار حمله  کینگاهم کرد که  یجور  مادر

 (یاز نوع اختالالت اضطراب یروان یماریب یشدم.)نوع کیپان ی

 :دهنم را قورت دادم و زود گفتم آب

 یم نیتو ماش لیاونا برن تو اتاق بخوابند من و راح –

 خوبه؟ م،یخواب

  :گفت یجد یلیخ

 ببرش خونشون، فردا–

 :گفتم یشاک

 ...مامانش یاگه مژگان بره خونه  –

باز  یها ستمیبار نگاهش باعث شد که حرفم دوباره به س نیا 

 .خورد مغزم برگردد

کار ترک کردن  نی. بهترشودیم یمادرم عصبان یوقت یعنی

بار شانس  نی. استیکنترلش دست خودش ن گریصحنه است. چون د

  .میآوردم که مهمان داشت

  :گفت ییکنترل شده ا یبا صدا مادر

 .ننت یاون رو به من سپرده اونوقت بگم برو خونه  ارشیک–
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 . حرفش خنده ام گرفت از

ننه  یگیم گرانیبه چند نفر سپرده؟ بعدشم تو به د ارشیک–

 نداره؟ یاشکال

  :گان وارد آشپزخانه شدو گفت مژ

 ؟یواشکیمادرو پسر  دیگیم یچ–

تو  یک مینیبب میاریم یچیسنگ، کاغذ، ق میدار یچیه ــ

  :کردم و ادامه دادم ی... بعد مکثایکوچه بخوابه. توام ب

 ...... فقطیچون عضو ثابت ا،یعه، نه تو ن ــ

 .حرفم را بخورم ی هیچپ چپ نگاهم کردو باعث شد بق مادر

  :لب گفتم ریز

اگه  ؟ینگاهها بابام رو کشت نیمامان نکنه با هم گمیم–

 .هیتا شب کما رفتنم حتم یادامه بد یجور نیهم

 شیآمدن عمه را پ یهیغذا خوردن، مادر دوباره قض موقع

 .دیکش

 دنیخواب یبه نبود جا برا یپوست ریو ز ییاحرفه یلیخ

 .مهمانها اشاره کرد

نداشت. کال  ییادهیفا آمدم،یحاال من هر چه چشم و ابرو م 

 ادیاز حد دارد،  ز شیب یچون مادرم با من احساس راحت

کار خودش را  کندیم ی. فقط سعمیگویکه چه م دهدینم یتیاهم

 .ببرد شیپ

من ناراحت  یمادر من، چرا فالن حرف را زد میگویکه م بعد

 :دیگویو م شودیشدم. در لحظه مهربان م

 کردمینگفتم. اصال فکر نم یزیمادرقربونت بره، من که چ –

 شودیم ینطوریکال حرف نزنم. ا گهید یخوا ی.  میناراحت بش

 .میآیکوتا م شهیکه من هم

 شتریب یکرد که کم یهمانطور که به مژگان اصرار م مادر

 :غذا بخورد روبه من گفت
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 یکنندفردا صبح م یدادم گفت امشب حرکت م امیبه فاطمه پ –

 .دنبالشون یبر دیرسند، با

 .هم تعارف کند لیاشاره به مادر فهماندم که به راح با

 :گفت یبا لحن خاص مادر

 .گهید خورهی. داره مستین یکه تعارف لیراح–

سرش را بلند کردو من چقدر از حرف مادرم خجالت  لیراح

 .دمیکش

 :عوض کردن موضوع گفتم یبرا

  ان؟یم یواسه چ نایاصال عمه ا ــ

 :گفت مادر

رو  یدکتر هی نجایکه ا نیفاطمه. مثل ا یضیخاطر مر به–

 .کنندیرو م فشیهمه تعر گفتیکردند. عمت م یبهشون معرف

بود.  ییزن خوش مشرب و بامزه ا ریرا دوست داشتم. پ عمه

دانم چرا ازدواج  یبود، نم یدخترش فاطمه هم دختر خوب

 .نکرده بود

 .انداخت نییسرش را دوباره پا لیراح

 شیخورد از غذا یهر چه م یآرام مشغول خوردن بود. ول یلیخ 

 .شدیکم نم یزیچ

 :حرف مادر گفت دنیشن با

 دارن؟ یضیمامان جان دخترشون چه مر ــ

عمه  یول ستین دیشد ادیفکر کنم"ام اس" باشه. البته ز ــ

 .ترشده دیگفت نسبت به پارسال شد یم

 یلیخ دمیشن ،یماریب نیکه درمان داره واسه ا یطب سنت ــ

 .هم راحته درمانش

کردند، دکتر طب  یدکتره که بهش معرف نیانگار هم آره،–

 .ادیکردم که ب قشیتشو یبه من گفت، منم کل ی. وقتهیسنت

 .رو هم امتحان کنن نیکه نداره، ا یضرر حاال
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کردم. گفتم مژگان رو  فیمژگان رو براش تعر یبچه یهیقض

انداختن  یمجبور کردم دو هفته صبر کنه و عجله نکنه برا

 .شد لیبچه. قلبش تشک

 .بکنند یامتحان هیدکتر رو  نیاونام ا حاال

  :دوگفتیکش ینفس راحت لیراح

 .شهیانشاهللا خوب م گهیشکر، پس د خدارو–

 یگفتند درمان نداره. ول یکه م لیدونم، اوا یچه م ــ

 ...حاال

 .حرف مادر را قطع کرد مژگان

 .بچم رو بندازم خواستمیجان، من که نم مامان–

 :گفت مادر

اون اصرار داشت. البته  ارشه،ی. منظورم کزمیعز دونمیم–

 .بچه ناقص بشه دیترسیاونم م

او هم با  دانستمیم یخنده دار بود، وقت میمژگان برا حرف

 .بود دهیشوهرش هم عق

  :مبل نشستم و گفتم یرو لیخوردن غذا کنار راح بعداز

 ؟یندار یبرم شرکت، کار دیبا گهید من–

 .برم خونه خوامیصبر کن منم آماده بشم. م ــ

  :گفتم باتعجب

 ؟یگیم یچ ــ

خواد  یاحتماال مامان م اد،یداره براتون مهمون م گهید ــ

 ...اتاق رو آماده کنه واسه

 :حرفش را تمام کند و گفتم نگذاشتم

 .همه جا تو خونس نیبعدشم ا ان،یاونا که فردا م ــ

 :انداخت و گفت نییسرش را پا ــ

 .امیرفتنددوباره محاال بعدا که مهموناتون  –
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 :کردم و گفتم یاخم

 .یریهر وقت من بگم م ل،ینه راح –

 .نگفت یزیتعجب نگاهم کرد و چ با

موضوع  نیبردم و ا یبودنش لذت م عیسوخت. از مط شیبرا دلم

 .شود زتریعز میهر روز برا شدیباعث م

 .تو اتاقم هست که الزمشون دارم لهیچندتا وس لیراح–

 :بلند شدوگفت یفور

 .ارمیمن برات م ،یخوایم یبگو چ تو–

 .اتاق مادرم رفتم و منتظر ماندم به

 .تخت مادر گذاشت زکناریم یآورد و رو میهارا برا لهیوس

 .تخت نشست یکنارم رو بعد

 .با اخم نگاهش کردم 

بلندو قشنگش،  یاخم نکرده بود. فقط غرق فکر بود. موها 

بلوز جذب قرمز با  کیتر شده بودند. جذاب بایباآن بافت ز

 .اش بودبرازنده یلیبودکه خ دهیشلوار کرم رنگ پوش

شد. با تعجب نگاهم  لیبه لبخند تبد میاخم ها ناخودآگاه

 :کردو گفت

 .لبخندژکوندت نینه به اون اخمت نه به ا –

  :دستش را گرفتم و گفتم 

 .و بلند شدم دمیبه تو اخم کرد؟ دستش را بوس شهیم مگه–

 :را کلفت کردم وگفتم میصدا

 فه؟یضع یندار یکار  –

 .هم بلند شدو لبخند زد او

 .به سالمت آقامون نه،–
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ضعف رفت و در  شیجمله را گفت که دلم برا نیقشنگ ا آنقدر

  :گوشش گفتم ریو ز دمشیآغوشم کش

از سرکار رفتن  شمیم مونی... پشلینکن راح یدلبر نقدریا–

 ...ها

 :و گفتم دمییرا بو شیموها بعد

بعد از دانشگاه  یبر یاگه فردا خواست نجابمون،یامشب ا ــ

 .رسونمت یبرم م یم

 .کردم شی. از خودم جدادمیشنیضربان قلبش را م یصدا

 لیگل انداخته بود. با راح شیزل زدم.. لپ ها شیهابه چشم 

 ایآ لیخوب بود. با خودم فکر کردم، با داشتن راح زیهمه چ

  :وجود دارد که ناراحتم کند...با لبخندگفتم یزیچ

 .با درسها خودت رو مشغول کن نیتوام بش رم،یم من–

 :که نگاهم کند گفت نیا بدون

 .دارم یخوندن یآره کل –

  :امدم و به مادرگفتم رونیاتاق ب از

 میبر دیبا نایتونم برم دنبال عمه ا یفردا نم من–

 ...انیدانشگاه. با آژانس ب

 *لیراح*

 

 .مادر شوهرم رفتم شیکه آرش رفت. پ نیا بعداز

 .من برم درس بخونم دیندار یمامان جان اگه کار ــ

 :که نگاهم کند گفت نیاعتنا بدون ا یب

 .ــ نه، به کارت برس 

نظر داشت انداختم.  ریبه مژگان که ما را ز ،یسوال نگاه

کردم  ینشان نداد. به اتاق برگشتم و سع یاو هم عکس العمل

 .نکرده بودم نگران باشم یبه رفتارش فکر نکنم. من که کار
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به  یسرم را بلند کردم و نگاه م،یاز مرور جزوه ها بعد

 .ساعت انداختم. دو ساعت گذشته بودو من متوجه نشده بودم

گذاشتم و با خودم  یو جزوات دانشگاه را کنار کتابها

 .بخونمشو  ارمیگفتم، برم از اتاق آرش اون  کتاب رو ب

 .به در زدم و وارد شدم ییا تقه

نشود، از  داریکه ب نیا یتخت خواب بود. برا یرو مژگان

 .کرد میکه خواستم برگردم صدا نیآوردن کتاب منصرف شدم. هم

 .تو ایب ــ

 :رفتم و گفتم داخل

 ؟یداریب

 .شدم داریب یکه به در زد ییبا ضربه ا ــ

 .یخوابدونستم  ینم دیعه، چقدر خوابت سبکه، ببخش ــ

  :شد نشست و گفت بلند

 .یما کرد ادیشده  یچ ــ

  :تخت بود و گفتم یکتابها که باال یکردم به قفسه  اشاره

 .کتاب بردارم هیخواستم  ــ

 :به کتابها انداخت و گفت یرمق یب نگاه

 .ایدار یچه حال ــ

تخت و شروع کردم به خوندن  یتوجه به حرفش رفتم رو یب

 .عنوان کتاب ها

 :کرد گفت یهمونطور که به کار من نگاه م ستادویشد ا بلند

 از دستت ناراحته؟ یمامان واسه چ یدون یم ــ

 از دست من؟ ــ

 .اهوم ــ

 .به سمتش برگشتم کامل

 آخه چرا؟ ــ

 .نایآرش بره دنبال عمه ا یتو نذاشت گهیم ــ
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 بره؟ خوادیمگه آرش نم ــ

به مامان گفته  رون،یکه از اتاق امده ب نیمثل ا ــ

اتاق و  یآرش رفته تو گهی. مامان مرهیدانشگاه داره نم

 .امده نظرش عوض شده

 :گرد شده گفتم یچشم ها با

بدهم.  حیتوض شیبرا شتریمن اصال خبر نداشتم. خواستم ب –

با خودم فکر کردم بروم و رو در رو با مادر آرش حرف  یول

 .بزنم بهتراست

و  ستادمیآش بود، کنارش ا یآرش در حال خرد کردن سبز مادر

  :گفتم

 .من خرد کنم نیمامان جان بد ــ

 :اعتنا گفت یب

  .شهیداره تموم م گهید ــ

بدهم که من  حیتوض ییسخت بود در موردمسئله ا میبرا یلیخ

کج کنم  یزیچ یبرا دیبودم. گردنم را با ریتقصیدر موردش ب

 .شودیکه اصال مربوط به من نم

 ینجوریام که خدا اکرده یخودم گفتم، البد دوباره کار با

 .ختهیبرنامه ر میبرا

شود وگرنه  یخودم را له و لورده کنم تا خدا راض دیبا حاال

 .کمک کن یجور هیحداقل خودت  ای. خدادیآیمگر کوتاه م

 من انجام بدم؟ دیندار ییاگهیجان کار د مامان–

 .رو خرد کن ازهایاون پ یخوا یم ــ

 .دلم خدا را شکر کردم یزدم و تو یلبخند

 :گرفتم. گفتم یرا پوست م ازهایکه پ همانطور

من  دی. باور کندیمامان جان مژگان گفت از دست من ناراحت– 

دنبال  رهیاصال روحمم خبر نداره که آرش به شما گفته نم

 .... با سکوتش کار من را سخت تر کردنایعمه ا

 :وادامه دادم ستادمیرا رها کردم و رفتم کنارش ا ازهایپ
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دنبالشون، باور  میریم ییدانشگاه دوتا میریفردا نم اصال–

 ...من اصال دیکن

  :و گفت دیرا بر حرفم

 شه؟یم یپس چ کالستون–

 "...منتظر بودا یعنی"

با  دیخوره. البته با یبر نم ییبه جا بتیجلسه غ هی ــ

 .آرش صحبت کنم

 :طرف کج کردو گفت کیرا به  سرش

 .پس بهم خبرش رو بده که منم به عمه خانم بگم –

 .چشم ــ

گذاشتم تا بپزد. مادر آرش  یرا سرخ کردم و با سبز ازهایپ

زد.  یحرف م میهم رفتارش بهتر شده بودو در مورد عمه برا

و به  دهیکش یسخت ادیو چقدر ز هیکه چقدر زن پخته و کامل

 .ندارد یگرید یجز فاطمه بچه 

 

 .آرش برگشت یوقت شب

 .شربت درست کردم شیبه اسقبالش رفتم و برا 

لباس به اتاق رفت،  ضیتعو یکه برا نیبعد از ا قهیدق چند

 .دنبالش رفتم

نگاه  اشیبه گوش تیرا عوض کرده بودو با عصبان شیلباسها

  :را کنار گذاشت و گفت یگوش دیمن را د یکرد. وقت یم

سر  میکه زودتر بر نیکنم واسه ا یم یلحظه شمار ل،یراح–

  ...مونیخونه زندگ

  :تخت نشستم و گفتم یرو کنارش

 ...یعجله دار چقدر–

 :انداخت و آرام گفت نییرا پا سرش
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 ... بشه که یطور ای وفته،یب یاتفاق هیترسم  یهمش م –

 ...را ادامه نداد حرفش

 :گفتم نگران

 افتاده؟ یدیاتفاق جد –

  :گفت یعصب یکم

دونم  یم گه،یات مبه خانواده رهیکرده م دیتهد سودابه–

 .خواد آبروم رو ببره یم گه،یروش م زارهیچندتا هم م

سر خونه  میکه ما نر نیا ای یترس یاالن از آبروت م ــ

 مون؟یزندگ

 .تکان دادو گفت: هردو نیرا به طرف سرش

  شناسه؟ یمارو م یمگه خونه  ــ

. اما ادیشناسه و بلوف م یراحت بودکه نم المیمنم خ ــ

 ریدونم از کجا گ یاالن آدرستون رو برام فرستاده. نم

 .آورده

  :از چند لحظه سکوت گفت بعد

 ؟یکرد یم کاریچ یمن بود یتو جا ــ

 .انداختم نییرو پا سرم

 :زانو زدو گفت نیزم یرو میشد جلو بلند

 ل؟یراح یکرد یم کاریواقعا چ –

 :نگاهش کردم و گفتم مستاصل

تونم  یمن که نم ره،یبگ میتصم دیخودش با تیهرکس تو موقع –

 ...بگم اگه

 .ادامه بدهم نگذاشت

 .گهید یمن بود یگفتم اگر جا ــ

  :ِمنو ِمن گفتم با



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

54

1 
Hiltun.ir 

 .آبروم بره زاشتمیم دی. شادونمینم خب–

  :گفت یدلخور با

 .بود یسوالم جد –

 .گفتم یمنم جد ــ

 ینگاهم کرد و جز جز صورتم را از نظر گذراند. وقت رهیخ

  :کنم گفت ینم یمطمئن شد شوخ

 آبروت بره؟ یذاشت یم چرا–

که اون دختره ازت داره درست  ی. درخواستطتتیخاطر شرا به

باالخره  ،ی. تازه به فرض محال اگه تو با اونم باشستین

اول، آخر همه  مونه،یوقت پشت ابر نم چیماه که ه ؟یچ

 .فهمنیم

که هم  نیو آبروت بره، تا ا ینکرده باش یبهتره اشتباه پس

 .خدا یبنده شیخدا آبروت بره هم پ شیپ

 یفکر م یاونوقت خانوادت در مورد من چ لیراح یگیم یچ

 کنند؟

براش  ی. بعد پشت چشمدمیم حینگران نباش من براشون توض ــ

 :نازک کردم و گفتم

دلت  یاون سودابه رو هم مسدودکن وبهش بگو برو هر کار ــ

 خواد بکن، یم

. اگه سودابه رهیم یکس ی... تا خدا نخواد مگه آبروواال

 یتوام راض گه،یخدا خواسته دبتونه آبروت رو ببره پس 

 ...باش

 :کردو گفت یپوف

 .یزد یراحت حرف نم نقدریا یمن بود یاگه جا ــ

  :شدم و گفتم بلند

 گهیکس د یتونه جا ینم ی...من که از اولم گفتم کسدیشا ــ

 .باشه

 .ای. زود بمینیرو بچ زیکمک مامان م رمیم 
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گاه  یفکر بود که متوجه نگاهها یآرش آنقدر تو زشام،یم سر

 یسر به سرش گذاشت و سع یمادرش نشد. مژگان هم کل گاهیو ب

 .نداشت دهیفا یو هوا خارجش کند،  ولکرد از آن حال

 هاییبذله گو نیشوهرش هست از ا یچرا مژگان وقت دانمینم

 .کندینم

 :جمع نشده بود که آرش گفت زیم هنوز

 .بخوابم رمیمن خسته ام م ــ

. انگار نه اوردمیخودم ن یبه رو یحرفش ناراحت شدم ول از

 .مهمانم نجایانگار که من ا

  :دیمادر آرش پرس زیم دنیدستمال کش موقع

 ؟یبهش گفت ــ

ساعت  ناینه مامان جان، آخه زود رفت بخوابه. عمه ا ــ

 رسند؟ یچند م

 .ده صبح کیبانزدیتقر ــ

 .گمیپس وقت هست صبح زود، بهش م ــ

با  دیاست که عمه و دخترش نبا یدانم چه اصرار ینم حاال

 .ندیایب یتاکس

  :خبر دار بود گفت یاز همه چ شهیکه هم مژگان

راه آهن؟ حداقل تو  یهمراهش بر یخوایحاال تو چرا م ــ

 .گهید ارهینکن، بزار خودش بره ب بتیغ

حوصله اش  ییبگه تنها دیآخه تا راه آهن راه دوره، شا ــ

 .رهیسر م

توام به کالست برس. از حرفش جا  رمیخب من باهاش م ــ

 .خوردم

 .کردم سکوت

 ییچا ینیس کیکه کارها تمام شد. مادر شوهرم  نیاز ا بعد

 .ختیر

 .را برداشتند شانییآرش و مژگان چا مادر

  :دیپرس مژگان
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 .یداریبرنم ییچا چرا–

 .خورمینم–

 .آرش ببر یبرا پس–

 .که خوابه اون–

افتاده؟ انگار  یبخوابه. اتفاق زارهیم الیفکرو خ مگه–

 .ناراحت بود

 :گفتم داشتمیرا برم یچا ینیکه س همانطور

 شییچا دارهیاگه ب نمیفقط فکرش مشغوله. من برم بب نه،–

رو بدم بخوره. چراغ اتاق خاموش بود و نورکم جون چراغ 

 .نمیرا  بب میپا یکرد که جلو یخواب، کمکم م

چشم  یکنار تخت گذاشتم. آرش ساعدش را رو زیم یرا رو ینیس

 .بود دهیگذاشته بود و خواب شیها

گذاشتم  نیزم یتخت را برداشتم و رو یرو یاز بالشت ها یکی

داشته  یمشکل آرش راه حل دی. بادمیو همانجا دراز کش

 .کردمیفکر م شتریب دیباشد. با

بم آرش  ینگذشته بود که با صدا میچند لحظه از فکرها هنوز

 .به خودم امدم

 .باال بخواب ایب ــ

 ؟یتومگه خواب نبود ــ

  :دیتوجه به حرفم پرس یب

 ؟یدیخواب نییاون پا یچرا رفت تو–

  :بلند شد نشست و گفت د،یسکوتم را د یوقت

 .خوابم یتو سالن م رمیم ،یو معذب یبهم اعتماد ندار اگه–

 ؟یشیراحت ترم ناراحت م نجایاگه بگم ا ــ

 .لحظه سکوت کرد چند
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 .پتو آورد کی یواریبلند شدو از داخل کمد د بعد

 .تخت نشستم یشو. بلند شدم و رو بلند–

 :گفت دویمن دراز کش یرا پهن کرد و خودش جا پتو

. بعد ساعدش را دوباره خوابمیم نجایباال بخواب من ا تو–

 .چشمش گذاشت یرو

  :گفت دمیکه دراز کش نیهم

 یخوایشلوار کتون م نیبا ا ؟یدینپوش یچرا راحت ــ

 ؟یبخواب

  :با خجالت گفتم ــ

 خوبه؟ نیهم ــ

 ؟یلباس راحت یاصال آورد ــ

 .اهوم ــ

 :را برداشت و گفت ییچا ینیشد و س بلند

  .لباست رو عوض کن امیتا ب برمیم نویا من

 کیرا که  امیلباس راحت یکه در اتاق را بست، فور نیهم

 .دمیبود راپوش یصورت یبا گلها دیبلوزوشلوار سف

 .دمیتخت دراز کش یرا باز کردم و رو میبافت موها 

کردم  یم یدر را باز کردو داخل شد تپش قلب گرفتم. سع آرش

شد و احساس کردم  کمی. نزدشدیمگه م یتفاوت باشم. وا یب

برداشتم و  میچشم ها یصورتم خم شد. دستم را از رو یرو

–کرد گفت:  ینگاهش کردم. همانجور که با لبخند نگاهم م

 .دختر یوفتیم ؟یدیلبه خواب نقدرای حاال چرا

را کنارم جمع کردم و  می. موهادمیکش واریرا سمت د خودم

 .را بستم میچشم ها

 نیو ا دیکشیم قیعم یها. مدام نفسدیدراز کش نیزم یرو

 .شدیپهلو آن پهلو م

 .آرش–
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 .جانم–

 .حرف سودابس ریفکرت درگ هنوز–

 .شد نشست بلند

 .تو یخانواده یآبرومه. اونم جلو حرف–

 :هم نشستم وگفتم من

 .. به خدا بسپاریبترس ینکرد یکه کار تو–

 :گفت کالفه

 .باشه یدختر نیهمچ ومدیبهش نم اصال–

 .هستند یکه عصبان هیراه شناخت آدمها وقت نیبهتر–

 :گفت دویکش یآه

 .بشه سودابه نره خونتون ییامعجزه هیکن  دعا–

 .کالفه بلند شدو به طرف در رفت بعد

 کجا؟–

 .بزنم یقدم هی رونیب رمیم–

 .آرامش کند من هستم تواندیکه االن م یتنها کس دانستمیم

 .امیم منم–

 بخواب؟ ریبگ ،یایبابا کجا م نه–

 .تو هم نرو پس–

 .در سُر خورد یرهیدستگ یاز رو دستش

 .باشه–

 .تخت گذاشتم یرا برداشتم و رو بالشتش
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 .یآروم ش میبا هم حرف بزن دیرو تخت بخواب، شا ایب–

 شیلبها ی. دستم را گرفت و رودیکنارم دراز کش باتعجب

 :گذاشت و گفت

که کنارتم آرومم. دوباره تپش قلب گرفتم. دستش را  نیهم–

 :سرم گذاشت و گفت ریز

بود تا آشوب  یجمله کاف کی نی. همزمیآرامش بخواب عز با–

تنش را تنفس  یرا بستم و بو میدرونم فروکش کند. چشم ها

 .کردم

ام را نوازش کرد که پشت انگشت سبابه اش آنقدر گونه با

دانم چند ساعت از  یگرم شدو خوابم گرفت. نم میچشم ها

 کهیشدم. احساس کردم نزد داریگذشته بود که ب دنمیخواب

 .اذان صبح است

 

کنار تخت بردارم  زیم یرا از رو لمیشدم، تا موبا زیخ مین

آرش خم شوم.  یبه رو یو ساعتش را نگاه کنم. مجبور شدم کم

به اذان نمانده بود.  شتریب قهیغرق خواب بود. چند دق

 شدیگذاشتم. به صورتش زل زدم. باورم نم شیرا سر جا یگوش

  .همان پسر مغرور و متکبر کالس باشد نیا

 .بالشت گذاشتم یرا رو سرم

 .دیچیگوشم پ یتو شیزخم صدا ؟یداریب چرا–

  :تعجب گفتم با

 ...که یبود خواب–

 .زارهیعطرت خواب مگه واسه آدم م یبو ــ

 :زده گفتم خجالت

 .شدم داریاذانه. ب کینزد ــ

ضعف  شیکه دلم برا ییمهربان و با همان صدا یلیلحن خ با

 :رفت گفت یم

 ؟یشیم داریاذان ب کیکه نزد یهست یمگه ساعت کوک  ــ
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 .گهید شهیبه مرورآدم  م ــ

 .شهیم میبهت حسود لیراح ــ

 چرا؟–

 .شهیم میبه خدا حسود اصال–

 .شفاف شده بودند شیهاکردم. چشم نگاهش

 :در کنترلش داشت گفت یکه سع یبغض با

 .یندار یتو به خاطرش خواب و زندگ چون–

 .شد امیباعث ناراحت بغضش

 .رهیگینگو آرش. خدا قهرش م ینجوریا–

 :زد و گفت یزورک لبخند

 .ییدر همه حال نگران خدا نیبب–

 :و گفتم دمیخند

. دوسش دارم امهیخدا، مادرمه، پدرمه، نامزدمه، دن چون–

 .چون تو رو بهم داده

 .بلند شد امیاذان گوش یزمان با لبخندش صدا هم

 :نشاند وگفت میموها یرو ییا بوسه

 .یدیبهشت م یبو–

به آرش شدم.  رهیگرفتم و نمازم را خواندم. دوباره خ وضو

 .انگار خواب بود

 به من؟ یزل زد یچرا نشست ــ

 :تخت نشستم و گفتم یو رفتم لبه  دمیخند

 ؟یدیتو اصال امشب خواب –

 ...یاهوم، فقط مدل شتر مرغ ــ

 ه؟یچطور گهیاون د ــ
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 .کرد یخمار ی خنده

سخته، امشب دلم واسه شتر مرغ ها  یبا چشم باز... ول ــ

 ؟یخواب یب نیبا ا نمیسر کالس بش یسوخت. چطور

 .آرش ــ

 .عمر آرش ــ

 .لهیامروزدانشگاه تعط ــ

 چرا؟ ــ

دنبال عمه  میو بر میکن بتیامروز روغ هی یموافق  ــ

 .یبخواب شتریب یتون یتوام م نا؟یا

 .چراغ خواب را روشن کردو لبخندزد ــ

فهمم. امشب  یاز کالس نم یچی. من که برمم هیچه فکر خوب –

 .دمیدرست نخواب

  :بار من گفتم نیا

 ؟یبخواب یسالن، تو راحت بتون یمن برم تو یخواه یم–

 .کرد اخم

 .پره یهم از سرم م میکه اون خواب خرگوش یاونجور –

  :خواب را خاموش کردم و گفتم چراغ

 .گهیپس بخواب د ــ

  :تخت و گفت یرا دراز کرد رو دستش

 .بشم هوشیرو بزن که ب نیمرف ایب–

 :گفتم گنگ

 ن؟یمرف ــ

دستم  یرو یتکان داد. سرت رو بزار دییسرش را به عالمت تا –

 .تمومه

گذاشتم. چشم  شیبازو یو سرم را رو دمیکنارش دراز کش آرام

است.  داریمعلوم بود ب ینزد ول یحرف گریرا بست و د شیها
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کرد و  میخورد و با دستش شروع به نوازش کردن موها یتکان

خواستم از نگاهم فوران  یچشم دوخت. نم میبه چشم ها

اش پنهان کردم.  نهی.  سرم را در سندیاحساساتم رو بب

شدو خواب چشم  قیکم آرامش در وجودم تزراحساس کردم کم

 .را به تاراج برد میها

به  یه بود. نگاهرا باز کردم هوا روشن شد میچشم ها یوقت

تکان بخورم،  دمیداد. ترس یساعت انداختم. هشت را نشان م

  .شود داریآرش دوباره ب

حرکت بمانم  یب گر،یساعت د میرا کردم حداقل ن امیسع تمام

 .بخوابد شتریب یتا کم

گذشت که تکان  یربع کیرا بستم و غرق فکر شدم.  میها چشم

سرم بود را تکان بدهد  ریخواست آن دستش که ز یخورد. م

 .گفت یآخ آرام کیاما نتونست. انگار دردش گرفت و 

 .دمیسرم را بلند کردم و دستش را کنار بدنش کش زود

 .را باز کرد شیها چشم

 :به دستش کردم و گفتم ییا اشاره

 .یشد تیاذ د،یببخش ــ

  :کرد گفت یم ررویکه دلم را ز اشیخط و خش یبا آن صدا ــ

 لیباور کن راح شه؟یم تیاذ شیشب زندگ نیآدم تو بهتر مگه–

 .خواست روز بشه یاصال دلم نم

را  نیریخواب ش یزد. امشب، من هم معن یدل من را م حرف

 .بودم دهیفهم

سرم مرتب کردم. آرش  یو چادرم را رو ستادمیا نهیآ یجلو

  :وگفت دیکش شیبه موها یو دست ستادیکنارم ا

 نا؟یدنبال عمه ا میازت خواسته بود که بر ــمامان

 . چطور؟نهــ

 :مشکوک نگاهم کرد و گفت 

که  نی. حاال امروز بدونه ارمیبهش گفتم نم روزیمن د ــآخه

 هیفاطمه رو داد و گفت اگه  ینه،  شماره  ای رمیبپرسه م

 .عمه آنتن نداد به فاطمه زنگ بزن لیوقت موبا
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. میریکنم اگه موافقت کرد م یگفتم با آرش صحبت م منــ

 .گهید یبود یحضرت واال هم که راض

. از میدونست یداشتند و ما نم بیپس خانم، علم غ آهان،ــ

 دنبالشون؟ رمیبه مامان گفتم نم روزیمن د یدیکجا فهم

 یبرا میرا بگو روزید یمادرش و ماجرا یخواستم دلخور ینم

 ;گفتم نیهم

 .ها یپرس یسوال م یلیخــ

 .هایچونیپ یخوب م ــتوام

نگاهش کردم. او هم نگاهم کرد و  نهیزدم و از آ یلبخند

 .شد نیقلبش گذاشت و نقش زم یناگهان دستش را رو

 .صورتش یزده به طرفش رفتم وخم شدم رو وحشت

 شدآرش؟ یچ ــ

 .را باز کرد شیلبخند چشم ها با

نگاهت درست وسط قلبم خورد، با دست اشاره کرد به  ریت –

 .قلبش

 .قلبش زدم یرو یمشت

 .میبدجنس، ترسوند ــ

 یچادرم را گرفت و گذاشت رو یبلند شوم که دو دست خواستم

 .دیصورتش وبوس

 یتمام ب ارازیاخت یکه ب یکن یاون قدر قشنگ چادر سر م ــ

 ...شهیم زاریهـا دلم ب یحجاب

 .زدم یلبخند

 .ها شهیاز مجازاتت کم م یزیحرفها چ نیبا ا یفکر نکن ــ

 ؟یمجازات واسه چ ــ

 .واسه ترسوندنم ــ

 .خم شدبه جلو یبلند شدو دستش را گذاشت پشتش و کم عیسر

 .دییحضرت، لطفا عفو بفرما ایعل ــ
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 .را گرفتم دستش

 .ییخم نشو آقا، شما تاج سر ما ینجوریا ــ

 .مجازات رو فراموش کردم اصال

 .دیکش ینیه

 .شهی! باورم نمیدل رحم و مهربون یملکه  چه–

در باعث شد بروم طرفش و بازش  یبزنم که صدا یحرف خواستم

 .کنم

 ...ها رهیجان د لیراح ــ

 .میوفتیراه م گهیمامان جان، االن د میحاضر ــ

دست به  دمیاز رفتن مادر آرش، برگشتم طرف آرش و د بعد

 .کنه یو حق به جانب نگاهم م نهیآ یصندل ینشسته رو نهیس

 .ایشد کیتو ج کیخوب با مادر شوهرت ج ــ

 .را برداشتم فمیک

 .میخدا از دهنت بشنوه. پاشو زود بر ــ

 .مژگان خودش را به ما رساند میکفش بپوش میکه خواست نیهم

 .امیمنم ب دیکن صبر–

 :با تعجب گفت آرش

 کجا؟ ـ

 ؟یمگه بهش نگفت لی. راحگهید نایوا! دنبال عمه ا ــ

  :دمیهم هاج و واج پرس من

 و؟یچ–

 ...گهید امیمنم م که–

  :که ناراحت نشود گفتم نیا ینه، بعد برا ــ

 .گفتن نداره گه،ید ایب خب–

 .کرد اخم
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 ...شبیمن که د ،یگفت یم خب–

 .دمیرا بر حرفش

 نیا ره،یتنها نم گهینرفتم دانشگاه، آرشم د گهیآخه د ــ

 .رو گفتم که از امدن با ما منصرفش کنم

  :با خنده گفت آرش

خبرها  یزودتر متوجه  ،یش داریکم زودتر از خواب ب هی–

. میتو برو صبحونت رو بخور ما خودمون بر یخوا ی. میشیم

 .ها. هوا گرمه یشیم تیاذ

به  ییهوا هی امیتو خونه، ب دمیچند روزه پوس ،یچ تیاذ ــ

  :کله ام بخوره. بعد رو به من گفت

 داره؟ یمگه اشکال میریم ییحاال سه تا ــ

 .به آرش کردم ینزدم. نگاه یحرف

 .کرد نگاهم نکند یم یمواقع سع نجوریدانم چرا ا ینم

 :مژگان گفت مینشست نیماش یکه تو نیهم

 .آهنگ توپ بزار هیآرش  –

 .فلش تو خونس ــ

 .کنم یپل میپس بلوتوس رو روشن کن از گوش ــ

 .پخش شد، خنده ام گرفت شیصدا یکرد که وقت یرا پل یکیموز 

خوند انگار  یم یبود و خواننده اش مرد بود. جور یخارج

 یگردنت م یو گفتن اگه آواز نخون نیوتیگ ریگذاشتنش ز

که  نیخواننده استرس دارد. جالبتر ا یکرد یپرد. احساس م

با همان سبک و  کردیم یخود مژگان هم با خواننده همراه

 یقاتیآشنا نبود. به خاطر تحق میخواننده برا ی. صدااقیس

شناختم. صدا  یرا م شترشانیب م،یکه قبال بااسراکرده بود

 ی شهیشکمش سوخت... از ش یتو یبچه  یبود، دلم برا ادیز

 نیوسرعت ماششلوغ بود  ابونیرا نگاه کردم. خ رونیب نیماش

که  ییتوانستم رفتار آدم ها یراحت م نیهم یکم بود. برا

 ی. هر آدممرفتند را بادقت نگاه کن یراه م روادهیپ یتو

االن  نیهم یدارد و برا یدارد. هدف ییایخودش دن یحتما برا

جالبند  یلی. به نظرم آدم ها خابونیخ یراه افتاده تو
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 قیدق شانیو رفتارها قشانیعال شان،یدر مورد کارها یوقت

برام من سرگرم کنندس.  نی. ایرسیم یجالب جیبه نتا یشویم

تا  کشدیرا م شکه به زور دست بچه ا یخانم نیمثال هم

. میو دورو دورتر شد میهمراهش برود. ما از کنارشان گذشت

که در ذهن آن  نیدر موردش فکر کرد. ا شودیمدتها م یول

 یفکر م دیکرده، شا یخواسته که مقاومت م ی. چه مستیبچه چ

آن مادر  ای. رسدیکه دارد م یکارش به هدف نیکنه با ا

به زور  دیو با ندارد ییا دهیحرف زدن فا کندیحتما فکر م

 یکنند. با صدا یم یزندگ شانیمتوسل شود. آدم ها با فکرها

را  نیآهنگ ماش یبه خودم امدم. هنوز صدا نیماش یترمزدست

  :برداشته بود. آرش خاموشش کردو گفت

 .دیش ادهیپ–

 ؟یعه آرش چرا خاموشش کرد ــ

 .گهید میدیرس ــ

. دیتا شما برگرد نیماش یتو نمیش یروشنش کن من م ــ

 یلیخ رونیرا هم روشن بزار تا کولرش کار کنه، ب نیماش

 .گرمه

 .شد ادهینزد و پ یحرف یشده ول یبود آرش عصب معلوم

آرش به عمه،  یبار زنگ زدن و نشانه دادن ها بعدازچند

و الغر و  فیزن نح ریپ کیکرد. عمه  دایباالخره عمه ما را پ

که سالمش دادم، ذوق زده و با محبت  نیرو بود. هم دیسف

 :بغلم کردو گفت

 ؟ییتو گنیکه م یپس عروس زور –

  :تعجب گفتم با

 ؟یزور–

 :گفت دهیکش آرش

 ه؟یچه حرف نیعمه! ا –

داشت، جمع کرد  یسرش نگه م یچادرش را که به زحمت رو عمه

 :بغلش ورو به آرش گفت ریو زدز



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

55

4 
Hiltun.ir 

آرش جان  ،یخانم نیهم دلشان بخواد. عروس به ا یلیخ– 

 .انتخابته نیهم تیکار زندگ نیتردرست

 .دیدوباره صورتم را بوس بعد

و به من و  میکرد یهم جلو امد و با هم احوالپرس فاطمه

  نییبه آرش سالم کرد آرش سرش را پا یگفت. وقت کیآرش تبر

بود. چون  بیمن عج یبرا نیانداخت و جواب سالمش را داد وا

 .اخالق ها نداشت نیآرش اصال از ا

داشت. چشم هاش  ینیدل نش یمادرش بود. چهره  یکپ فاطمه

و لب و دهن متناسب با  ینیکم پشت وب یبا ابروها یعسل

چونه اش  یرو یزیر یسوخته  ییقهوه ا یخال گوشت کیصورتش. 

نقش  زیداشت که  چهره اش را بامزه کرده بود. مثل مادرش ر

 .که بلند نبود یبود، با قد

 یصدا م،یبرس نیمانده بود تا به ماش یچند متر هنوز

توجهمان را جلب کرد. چند  آمدیم نیکه از داخل ماش یقیموس

بارصدا  نیکردند. ا یم یبا هم، هم خوان یتا خواننده خارج

 .آشنا بود میبرا شانی

پخش را کم کرد. بعد همانطور که  یباعجله رفت و صدا آرش

عمه نگه  یرا برا نیماش یدر هم بود. در جلو شیاخم ها

. مژگان به عمه و میسوار شد یهمگ یداشت تا سوار شود. وقت

 اشیرا از گوش کیموز یصدا یدخترش خوش و بش کردو بعد کم

  .دکر ادیز

 :که گذشت، عمه رو به آرش گفت قهیدق چند

 یم یچ یفهم یاصال م یکن یگوش م هیچ نایوا! آرش جان، ا ــ

 گن؟

 :به مژگان کردو گفت ییبا ابرو اشاره ا نهیاز آ آرش

 .دیترجمه کن گنیعمه باشماست. م ــ

 .کرد ییخنده ا مژگان

 .باحاله تمشیر گنیم یچ ستیمهم ن ادمیز حاال–

 :به مژگان انداخت و گفت یدار یبرگشت و نگاه معن عمه

 .گنیم یگوش کن آدم بفهمه چ یخب مادر جان حداقل وطن ــ

 :مژگان گفت 
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 یلیخ ستین ادمیگروه بودند، که اسمش  هی نایعمه جان ا ــ

کردم و  ی. فکرادیازشون خوشم م یلیهواخواه دارند. منم خ

 :گفتم

 .بود" زیج یفکر کنم اسم گروهشون "ب –

 :گرد گفت یبا چشم ها مژگان

  :زدم و گفتم یلبخند ؟یدون یعه آره. تو از کجا م –

گروه شده بودند به نام  هیسه تا برادر بودندکه  نایا–

 ".زیج ی"ب

کدومشون  چیه گهیخوندند. االن د یبا هم آواز م ییتا سه

از کجا  ارویخاک ریز نی... تو اهیمیقد یلی. خستندیزنده ن

 ؟یآورد

آرش لحظه  یکردند، حت یهمه با تعجب به من نگاه م بایتقر

 .از حدقه در آمده نگاهم کرد یبرگشت و با چشم ها ییا

 :نازک کردو گفت یپشت چشم مژگان

اونوقت  ،یستیگوش کردن ن یقیگفت تو اهل موس یآرش که م –

که  یبهتراز من یحت ؟یدون یم نارویا قیدق نقدریا یچجور

 .گوش کنم یقیموس دیمدام با

 :دمیتعجب پرس با

 د؟یبا ــ

 :تفاوت گفت یب

 .تا بعد چون،یحاال تو جواب من رو بده نپ –

 :زدم و گفتم یلبخند

...من و گهیجوره د هیخب هر کس  یچوندنینه بابا چه پ ــ

 یگروهها نیو هم یقیدر مورد موس یمدت طوالن هیخواهرم 

 یچگونگ. در مورد میکرد یم قیمختلف، راک وپاپ و...تحق

دان ها و خواننده ها و طول عمرشون، جالبه که  یقیمرگ موس

اصال  هک یجالب یزهایاونقدر به چ میکه کرد یقیتحق نیا یتو

تا  دیکه مدتها طول کش میبر خورد میکرد یفکرش رو نم

 .سال کی بایتموم بشه. تقر قاتمونیتحق
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را گرفت که انگار مچم را گرفته باشد و  ییکسا ی افهیق

 :گفت

 د؟یها رو گوش کرد یقیمدت انواع موس نیاونوقت تو ا –

 ...رو شترشیب بای. تقرگهیبله د ــ

 گوش نکنن؟ یکن یم هیتوص گرانیپس چرا به د ــ

 کردم؟ ییا هیبه شما توص من

 ...یمگه به آرش نگفته بود ــ

 :و گفتم دمیرا بر حرفش

رو  یلیاز دال یکینکردم. من  یا هیبه آرش هم توص یمن حت –

. نیگوش کنم رو براش گفتم هم کیکه چرا دوست ندارم موز

به خاطر  نمیرو گوش کرد و ا یزیهر چ دیچون به نظر من نبا

 .گرفتم قاتمیبود که از تحق ییا جهینت

 .نزد یحرف گرید مژگان

 :دیآرام پرس فاطمه

 د؟یکرد قیحاال چرا تحق ــ

 :گوشش گفتم ریز ــ

تصادف  هیباعث  یقیبلند موس یصدا نیکه هم نیبه خاطر ا –

 ...شد یبد

 :دیرا گاز گرفت و پرس لبش

 خودت؟ –

 .راننده دخترخالم بود، من کنارش بودم ــ

را نگاه کرد.  رونیب نیماش ی شهیاز ش دویکش یقیعم نفس

 .دینپرس یزیچ گریچقدر خوشحال شدم که د

قبال رد و بدل شده  نمانیکه ب ییکه چرا آرش حرفها نیا فکر

 .کردیرا به مژگان گفته ولم نم

طور در  نی. هممیزدیفرصت مناسب باهم حرف م کیدر  دیبا

 .یعروس زور یهیمورد قض



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

55

7 
Hiltun.ir 

 یحرف عمه ناراحت شدم. ول نیداند چقدر از ا یخدا م فقط

 .کردم خودم را کنترل کنم و بعدا از آرش بپرسم یسع

در گذاشت. مادر آرش با  یآرش چمدان عمه و فاطمه را جلو 

 :اشاره به چمدان گفت

 .اتاق من یپسرم بزارشون تو –

که گفته بود  یکار یبه مادرش انداخت ول ینگاه متعجب آرش

 .را انجام داد

 .من زنگ خورد یلحظه گوش همان

ندارم به خانه  یبود. جواب دادم. مادر گفت اگر کار مادر

 .ستیال ننگران شدم. احساس کردم سرح یبرگردم. کم

اتاق رفتم و به آرش گفتم مرا به خانه برساند. آرش  به

  :گفت

 .سرکار رمیمنم م م،یریم بعدازناهار–

 .کردم لمیبه جمع کردن وسا شروع

 .دستم را گرفت مچ

 امیجمع نکن. شب که خواستم از سرکار برگردم دوباره م –

 .دنبالت

 :عاجزانه گفتم 

. بزار شهینم دیچند روزه که مهمون دار نینه آرش. ا ــ

که، اشاره به چمدانها  ینیب یمهموناتون راحت باشند. م

 .ستیکردم. جا ن

به من انداخت و مچ دستم را رها کردو کنارم نشست.  ینگاه

 .را در هم قالب کرد شیداد به تخت و دستها هیتک

 ؟یتو از من ناراحت ــ

 :که نگاهش کنم گفتم نیا بدون

 .نه، فقط خواستم باهات حرف بزنم ــ

  :گفت یفور
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. یبگ یخوا یم یدونم چ ی. مشمیمتوجه م  یریدلگ یوقت–

ننشستم با مژگان در مورد تو حرف  یجور نیباور کن من هم

بود حرفش  زایچ نیو ا یبار که بحث مراسم عروس هیبرنم. 

 ...یستین زهایچ نیو ا یقیامد، گفتم که تو اهل موس شیپ

 ه؟یچ یعروس زور ی هیقض ــ

خواست عمه  یم ارشی... اون موقع که کیچیباور کن ه لیراح 

باالخره  دهیرو واسه مراسم بله برون دعوت کنه، عمه پرس

 داد پسرش رو زن بده؟ تیمامانت رضا

  :گفته یبه شوخ ارشمیک

  .گهیخودش امده د یزور–

شانه ام  ی. جلو امد و دستش را رودیسکوت من را د یوقت

   :انداخت و گفت

 ...یشناس یرو م ارشیکه ک تو–

کرده بودو بسته  ریساکم که گ پیتوجه به حرفش، با ز یب

 .رفتم یور م شدینم

 .را گرفت و من را چرخاند طرف خودش میدستها

 .ستمیباور کن من مقصر ن یول ،یناراحت باش یحق دار تو–

 .دوختم نینگاهم را به زم ــ

 .دونم یم–

 . باال دیام را گرفت و صورتم را کش چانه

 .لمیکن راح نگام–

همانطور ماندم. نگاه  هیچشم دوختم. چند ثان شیبه لبها 

و باالخره چشم  اوردمی. طاقت نکردمیرا احساس م نشیسنگ

 ییکرده بودند. چشم ها دایپ یرا نگاه کردم. برق خاص شیها

 .آن نگاهش به غم نشست کیلرزاند.  یدلم را م شهیکه هم

. نگاهش با تمام یشیم تیاذ نجایکه همش ا لیببخش راح –

عشق از  نیو من به خاطر ا زدیم ادیوجود عشق را فر
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حرفها را زدم و  نی. اصال چرا ادمیخجالت کش میحرفها

  :زدم و گفتم یناراحتش کردم. به زور لبخند

 .حرفش رو نزن گهیکردم. د فراموش–

  :اش فشرد و گفت نهیس یرا رو سرم

 .یکن یشرمنده ام م شهیهم تو–

کم  هیقصد اون حرف رو نزد کال  یعمه از رو نیکن ا باور

 .راحته

 .اش جدا کردم نهیرا از س سرم

 .هیبه نظر من که زن جالب ادیخوشم م ازش–

 :خرجم کرد و گفت ییقدر شناسانه ا نگاه

 .یبه خاطر همه چ لیممنونم راح –

که به  ییتقه ا دنیصورتم آوردو با شن کیصورتش را نزد بعد

. بلند شد و در را باز دیخودش را عقب کش یدر خورد فور

 .کرد. مادرش بود

اتاق لباس عوض کنند  یتو انیخوان ب یم نایآرش عمه ا ــ

 ... شهیم

 .دیحرفش را بر آرش

 .اتاق من یخب برن تو ــ

 یمهمونه نم نجایکنه، ا یاونجا مژگان داره استراحت م ــ

 .ریرو در نظر بگ طشیکه ... شرا رونیب ادیتونم بگم ب

  :گفتم ی. فوردمیآرش را د یعصبان ی افهیق یوقت

ام را در آوردم و مانتو یمامان جان. بعد فور مییایم االن–

بروم که  رونی. خواستم از اتاق بدمیکش میبه موها یبرس

کرد. دستش  یبودو نگاهم م ستادهیآرش جلو امد. تمام مدت ا

 :را گرفتم و لبخند زدم و گفتم

داره فقط به تو  یکه مامان با تو راحتره و کار نیاز ا –

  .یخوشحال باش دیبا گهیم
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را بست و  شیبردو چشم ها شیلبها کیرا فشرد و نزد دستم

و  ختمیرا به هم ر شیموها گرمی. با دست ددشیبوس قیعم

 :گفتم

 .گهید میبر–

 :ذوق زده گفت دنمیبا د عمه

 (می. )اشاره کرد به موهانینجاروببی! فاطمه ایوا –

ماشاال، خرمن، خرمن مو داره. کنارش نشستم و تشکر  ــ

 .دیکش میبه موها یکردم. عمه دست

فوت  میخواند و به موها یزیلب چ ری. بعد زفهیچقدرم لط– 

 :کرد. و رو به مادر شوهرم گفت

 ؟یرآوردیعروس رو از کجا گ نیروشنک ا –

  :عمه گفت یتفاوت به حرفها یآرش ب مادر

. فاطمه دیاتاق لباسهاتون رو عوض کن یتو دیجان بر عمه–

 .بلند شدو به من اشاره کرد

 ؟یایم قهیدق هیجان  لیراح– 

شدم و دنبالش به طرف اتاق رفتم. چشمم به آرش بود  بلند

 شیکه خواستم از جلو نیمبل نشسته بود. هم یکه با اخم رو

 یرد شوم نگاهم کرد. من هم از فرصت استفاده کردم و چشمک

 .نشست شیلبها یباز شد و لبخند رو شینثارش کردم. اخمها

 .ستادیا نهیفاطمه کنار آ 

 ؟یبر یخواه یجان تو به خاطر ما م لیراح –

 :تعجب گفتم با

 گفته؟ یک –

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش

خوام بهت بزنم مامانم گفت  یکه م ییحرفها نی. امیبگذر –

 .که بگم
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 شیپ میر یکنم بعدم بگم نرو. ما م یاول عذر خواه خواستم

 .نایرسول ا ییدا یخونه  میشب رفت دمیمژگان. شا

زن  گهیرسول، د ییدا یخونه میبر میخواست یاز اولم م اصال

 ای. با خودم گفتم خدانجایا میروشنک اصرار کرد امد ییدا

  .راحت بشود الشیکه خ میبگو یزیخودت کمکم کن چ

 :تخت نشستم و گفتم یرو

 د؟یبه من بکن یلطف بزرگ هیتو و عمه  شهیم –

  :گفت کنجکاو

 ؟یچ ــ

شما برم خونمون.  ییتا منم به بهانه دیبمون نجایا ــ

 .خودمون راحت ترم یموندن. خونه  نجایبرام سخته ا

 ادی. من وقت زدیستین نجایا شتریشما چند روز ب بعدشم

کنم با موندنتون من رو  یدارم واسه موندن. خواهش م

 .دیخوشحال کن

 :گرفت طنتیرنگ ش نگاهش

 ؟یکن یاز دست نامزدت فرار م ــ

 .دمیخند

 .دارم یرودر واس باهاش–

مامانم زنگ زد برم خونه.  شمیپ قهیچند دق نیکن هم باور

 .نجایبمونم ا ستین یراض ادیراستش اونم ز

آوردو  رونیرا باز کردولباسش را ب پشیچمدانش نشست ز کنار

  :گفت

 شونمیا الیخ دیمامانت حق دارن. عقد که کن دمیخب شا ــ

 .شهیراحت م

 .انشاهللا ــ

 .دایعقدتون ما رو هم دعوت کن ــ

 .انداختم نییرا پا سرم

 .هیمحضر م،یریگ یمراسم نم ــ
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  :تعجب گفت با

 عه چرا؟ ــ

عقد  هیخواد  یمامانم با مامان آرش صحبت کرده که م ــ

 .ی. حالت مهمونرهیساده و جمع و جور تو خونه بگ

 یو گفته اگه م ستیموافق ن ارشیمامان آرش گفته، که ک یول

. اونم ردیبگ یدرست و حساب دیبا انیما ب یالیفام دیخواه

 .مییایبه سبک ما. وگرنه کال ما نم

 :گرد شده نگاهم کردو گفت یچشم ها با

 ؟یبه آقا آرش گفت ؟یچ یعنیــ  

گفتن  اد،یبر نم یاز دست اون کار گه،یدونه د یخودش م ــ

. نشونیب وفتهیکه اختالف م نینداره،  جز ا ییا دهیمن فا

 رندیگ یم میبزرگتر ها برامون تصم میحاال تا مستقل بش

  :زدم و گفتم ی. بعد لبخندگهید

 .به سرمون زد یفکر بهتر دیتا اون موقع شا البته–

  :کردو گفت یاخم

 کنه؟ یم یمگه آدم چند بار عروس شه،یکه نم ینجوریا–

  :چمدان نشستم و گفتم یکنارش جلو رفتم

 وفتهیبار م کیکه همون  یاتفاقات یگاه یبار. ول هی ــ–

و اگه تلخ باشه زهرش  شهیها تکرار م یبعض یتمام عمر برا

مراسم  یآور ادیبشه و با  یجور نیخوام ا ینم .هیشگیهم

 هیکامشون تلخ بشه. به نظرم  انمیعقدم اطراف ای یعروس

 .مراسم گرفتن اونقدر ارزش نداره

 :به طرف باال رفت و گفت شیابروها

 .ایکه تو عروس هست نیمثل ا ؟یپس خودت چ –

 یاحساس خوب زدیبا من راحت حرف م نقدریکه ا نیا از

  :گفتم نیهم ی. براخواستیداشتم. دلم دردو دل م

روم  شیپ یمشکالت نیدونستم که ممکنه همچ یمن از اولم م ــ

کامل قبول کردم. مادرمم بهم گفته بود که  یباشه، با آگاه

  .خواهم داشت یچه مشکالت
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 یکنه، حت یدونم همه کار برام م یاالن از آرش بخوام م اگه

. دهیمن بخوام برام انجام م یجنگه و هر کار یبا برادرش م

  .خوام یرو نم نیمن ا یول

 :تعجب گفت با

خاص  شیشب عروس ایآرزو داره ، روز عقدش  یهر دختر یول –

 .و خواست خودش باشه قهیباشه، به سل

عالقت به  دی. االن شایشیم مونیجان به نظرم بعدا پش لیراح

 .یمالحظه اش رو بکن نقدریآرش باعث شده ا

 .زدم یلبخند

دادم. حاال که  یبه آرش جواب منف یمن تو اوج عشق و عاشق –

 .دمیراحته که بهش رس المیخ گهید

با  یکنم که به هدفم برسم، ول یرو م میاالنم سع البته

  .آرامش

  :اش را در آوردو گفت یام کرد و روسرحواله یمرموز نگاه

 .ایهست یاز اون لحاظ، پس معلومه دختر زرنگ آهان،–

  ؟یداد یچرا بهش جواب منف حاال

که  شیبه موها یحرکات فاطمه مشهود بود. نگاه یتو یُکند

 .کوتاه بود انداختم یلیخ

 .داره داستان–

 :گفت دویرا برس کش شیموها

تونستم  ینم گهیکوتاه کردم. د میضیموهام رو به خاطر مر –

 .بهشون برسم

 .قشنگه کوتاهشم–

 .کرد میاز پشت در صدا آرش

 .گهیم یچ نمیبرم بب –

  :را از چمدان در آوردو گفت اشیچادر رنگ یفور فاطمه
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 .کن چادرم رو سرم کنم، بعد در رو باز کن صبر–

. از ستادهیآرش با فاصله از در ا دمیرا باز کردم د در

که درست پشت در نبود در دلم ذوق کردم. ناخوداگاه  نیا

 نیمسائل به ا شدیبه لبخند کش امد. باورم نم میلبها

 .ذوق زده کند نقدریمن را ا یکیکوچ

  :هم از لبخند من لبخندزدوگفت او

 ؟یایکنم. توام م دیواسه خونه خر یکم رمیدارم م من–

  :به لباسم انداختم و گفتم ینگاه

خوام برم کمک مامان،  یلباس عوض کردم. بعدشم م تازه–

 ام؟ین شهیم

 .پس فعال ،یهر جور راحت ــ

از رفتن آرش به آشپزخانه رفتم تا به مادر شوهرم کمک  بعد

  .کنم

 .زدیآرام آرام با مادر آرش حرف م عمه

 .ساالد رو من درست کنم دیمامان جان بد ــ

  :کردو گفت خچالیبه  ییشوهرم اشاره ا مادر

 .میبشور اریرو بردار ب لهاشیوسا –

 :دیحال شستن کاهو بودم که فاطمه امد و پرس در

 مژگان کجاست؟ ــ

  :گفت مامان

 .کم بخوابه، خسته بود هیشده رفت  داریزود ب صبح–

 :صورتش را جمع کردو گفت عمه

 تخم دوزرده کرده؟ –

 :خنده وگفت ریزد ز یپق فاطمه

 .مامان جان هنوز تخم نکرده قرار بکنه ــ
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 :دینازک کردو پرس یپشت چشم عمه

 ؟یشیمادربزرگ م گهیچند وقت د حاال–

 :گرفت و گفت یحق به جانب ی افهیق مادر

خونه  نیا یچند ساله تو یدون یعمه، م گهیَنوس د نیاول –

 .بچه نبوده یصدا

 .رهیمن نصف عمرم م ادیب ایبچه دن نیا تا

 :را باال بردو گفت شیاز ابروها یکی عمه

 .رهیبزاد تو نصف عمرت م خوادیم اون–

 .رسهیاصال به خودش نم آخه–

 :به مادر کردو گفت ینگاه سرزنش بار عمه

 .دست تو روشنک. بعد به طرف اتاق رفت از

. فاطمه تکه میکه با فاطمه ساالد را درست کرد نیاز ا بعد

 .برداشت وخورد ییکاهو

 .ساالدممن عاشق  –

 ساالد االن برات سمه؟ یدونست یم –

 :تعجب گفت با

 .که خوبه جاتیچرا؟ سبز –

 جاتیگرم دیاز نوع گرمش. االن تو فقط با یخوب هست ول ــ

  :بعد آروم گفتم ،یبخور

که مدام فلفل  یبدنه، مثال کس یسرد لشیام اس دل یماریب–

هندرو در . کشور رهیگ یرو نم یماریب نیوقت ا چیخوره ه یم

 .تنده یلیرو ندارند. چون غذاهاشون خ یماریب نیا رینظر بگ

 .دهیم حیخودش برات توض یدکتر که بر شیپ حاال

 .داد هیتک نتیرا پشتش گذاشت و به کاب شیدستها
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  .شمیبا فلفل خوردن خوب م یعنی –

  .مثال بود هیانشاهللا، البته فقط که فلفل نه، اون  ــ

 از اعصابه؟ دمیمن شن یول ــ

مغزه  یاز سودا شه؟یم فیخب چرا آدمها اعصابشون ضع ــ

 .هیکه اونم از سرد گه،ید

 .نگاهم کرد دوارانهیام

 گهیو د شمیمن خوب م یعنی. لیخدا از دهنت بشنوه راح ــ

 شم؟یگرون راحت م یقرصها نیازشر ا

 اتیی. حاال با جزنهیدونم هم یکه من م ییتا اونجا ــ

 .از مامانم بپرسم دیبا یبدون یبخوا یشتریب

 مگه مامانت دکتره؟ ــ

  :و گفتم دمیخند

 .از منه شترینه بابا، فقط اطالعاتش ب ــ

 ختنیاز خوردن ناهار و جمع و جور کردن، در حال ر بعد

  :مهمانها بودم که آرش کنارم آمد و گفت یبرا ییچا

 .میشو بر آماده–

بردم. بعد رفتم آماده  شانیو برا ختمیها را ر ییچا عیسر

 .کردم یخداحافظ هیشدم واز عمه و بق

  :گفت یبا ناراحت فاطمه

 .یموند یم شتریب کاش–

  :رفت گفت یور م لشیهمانطور که با موبا آرش

 .فاطمه خانم ارمشیدوباره م فردا–

 .ملتمسانه نگاهم کرد فاطمه

 .ها ییایب–

 :را بازو بسته کردم و گفتم میها چشم
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 .انشاهللا –

 شیکه به ابروها ییکه حرکت کرد، آرش با گره ا نیماش

 :دیانداخته بودپرس

 خونه؟ یگفت بر یمامانت واسه چ ــ

 دونم. گفت کارم داره. چطور؟ ینم ــ

 نگفت؟ یا گهید زیچ ــ

 شده؟ یزینه، چ ــ

 .رو گفته یداده که رفته به مامانت همه چ امیسودابه پ ــ

 .زده نگاهش کردم وحشت

 گه؟یراست م یعنی! یوا ــ

 .شهیخونتون معلوم م میکه برس گهید قهیچند دق ــ

بارهم نفسش  کیکالفه بود، غرق فکر بود و هر چند وقت  یلیخ

خودت کمک کن که آبرومون  ایداد. خدا یم رونیرو محکم ب

 یلیدونم خ یم ایمنم هست. خدا یاون آبرو ینره، آبرو

  ،یمهربون

 .کن کمکمون

 :دیآرش پرس میدیکه رس نیهم

 باال؟ امیمنم ب –

 .بهتره ینه تو برو سر کار، نباش ــ

در  یبرداشت و تا جلو نیساک را از پشت ماش ینگران با

 .خانه آورد

 .خبر نزار، منتظرما یرو ب من–

 .را گرفتم دستش

 .وفتهینم یاصال نگران نباش، تا خدا نخواد اتفاق ــ

 :گفت دیترد با

 ؟یاگه خدا بخواد چ –
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 .ریشو و بپذ میتسل–

 

 

 *آرش*

 

چشمم  یکه از جلو نیو رفتنش را تماشا کردم. هم ستادمیا

شده  امیزندگ یتنگ شد. چقدر زود همه  شیدور شد دلم برا

 .بود

نروم،  دنشیکرد که اگر به د یم دیاز صبح تهد سودابه

من به  ی. ولگذاردیرا کف دست مادر زنم م زیوهمه چ رودیم

دادم،  یگوش نکردم. چون اگر االن  حق السکوت م شیحرفها

چه  شیبعد یداند که خواسته  یکردو خدا م یدوباره تکرار م

  .خواهد بود

 .نبود لیاز راح یخبر یکردم ول یرا چک م امیگوش مدام

 .شرکت یجلو دمیرس

به من  یدادم که خبر لیبه راح امیپ کیرا برداشتم و  یگوش

  .بدهد

اتاق  نیکارم به ا زیبود که م یاتاق کارم شدم. مدت وارد

دختر جوان همکار شده بودم. البته  کیمنتقل شده بود و با 

 .میهم اتاق نبود یکرد ول یشرکت کار م یقبال هم تو

  :تا بنا گوشش باز شدو گفت ششین دیتا من را د دوباره

 .سالم آرش خان ــ

 ینشستم. فور زمیبا سر سالم دادم و پشت م یزیاخم ر با

 :دیآوردوطبق معمول  پرس ییچا میبرا

 شکالت؟ ای دیخور یبا قند م –

 .تر کردم ظیرا غل اخمم

 یبه آبدارچ ای ارمیخودم م ایبخوام  ییخانم من اگه چا –

 ...لطفا شما اره،یگم ب یم
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 .دیرا بر حرفم

واسه  زمیخودم بر یخواستم برا یم د؟یشیناراحت م چرا–

 .گهید ختمیشماهم ر

 یبزنم. ول یحرف امیشخص یاز زندگ نجایخواست ا ینم دلم

که بهتر است متوجه اش کنم که  کندیم ییخانم  کارها نیا

 .من زن دارم

  :کردم و گفتم یفکر

 .خورم ینم ییچا گهیمن د ــ

  :ناز گفت یهمراه با کم شیتن صدا رییتغ با

 د؟یخور یعه، چرا؟ قهوه م ــ

و قهوه و نسکافه نخورم،  یینه، چون همسرم گفته، چا ــ

 .ضرر داره

که اندازه گردو شده بود  ییخورد و با چشم ها ییا کهی

 :دیپرس

 د؟یمگه شما زن دار ــ

 .ظرافتش را از دست داد شیدانم چرا صدا ینم

 .نشست میلبها یرو یتیرضا لبخند

 .زن خوشگل که لنگه نداره هیبله،  ــ

 .زشیوا رفت و نشست پشت م کال

 یخودم م نجایا دیاریب د،یخور یرو نم تونییاگه چا  ــ

 یکار را م نیاشاره کرد( کاش از اول ا زشیخورم. )به م

را برداشتم  امیشدم. گوش یکردم و از دستش راحت م

 :رفتم گفتم یم رونیوهمانطور که از اتاق ب

 د،ینخور دوینامزدم رو گوش کن یهیشماهم توص ،یصفر خانم–

 .ضرر داره

 .با حرفم جان گرفت انگار

 د؟یآهان پس تازه نامزدکرد ــ
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که داده بودم از خودم لجم گرفت و کنار در  یسوت از

  :و گفتم ستادمیا

 داره؟ یچه فرق حاال–

 :لبخند گفت با

 .فرق داره یلیخ –

امدم. واقعا دختره  رونینگاهش کردم و از اتاق ب گنگ

 .حرفهاش ارزش فکر کردنم نداره. اصال وانسید

را گرفتم و منتظر ماندم. آنقدر زنگ خورد  لیراح یشماره

 یعصبان لینگران شده بودم و از دست راح یکه قطع شد. حساب

 .سفارش کردم منتظرم نگذارد ادمهیبودم. 

اتاقم برگشتم و شروع به کارکردم. دونه دونه به  به

کارمان  طیدادم. شرا متیزنگ زدم و ق کارهامانیپ یشماره

دادم.  حیتوض شانیقراردادها رابرا نطوریرا و هم

 میفردا قرار گذاشت یو برا میدیبه توافق رس شانیبادوتا

 .شرکت مالقات کنند ریکه با مد

کند را  میتنظ یکه قرار بود خانم صفر ییدادها قرار

 .رببرمیخواستم تا به اتاق مد

 .انداخت تورشیبه مان ینگاه

 .تموم نشدههنوز  –

  .حقش را کف دستش بگذارم یبود تا حساب یخوب فرصت

 :کردم و گفتم یاخم

کارتون  دینیبش دیکن یو اون خوش خدمت نیکمتر واسه ا ــ

 ...قرار داد رو هی. دو روزه هنوز دیرو انجام بد

که مثل آتش اژدها به صورتم  یو با نگاه دیرا بر حرفم

 .خورد، براندازم کرد

 .دیحرف نزن ینجوریلطفا با من ا د،یستیمن ن سیشما رئ –

 .زدم یپوزخند
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 ی. تا حاال هر چدیرو بد ریباشه پس خودتون جواب مد عه،–

شد زبون  جشی. نتهیکردم کاف یرو ماست مال تونیکم کار

 .تونیدراز

به نفعش  اشیرا نداد. خودش هم متوجه شد حاضر جواب جوابم

 .نبود

تا کارش تمام  دیطول کش یساعت میکارم نشستم. ن زیم پشت

  .بدهد ریمد لیشد. خودش بلند شد تا کار را تحو

بود که تلفن  دهیکارش نرس زیبرگشت، هنوز  به پشت م یوقت

 .احظارم کرد ریزنگ خورد و مد زمیم یرو

 .لب گفتم ریشدم و ز بلند

 ؟یبه آب داد یچه دسته گل دوباره–

روبرو شدم.  ریدرهم مد ی افهیاتاق که شدم با ق وارد

 یکیشرکت  ریداره. مد یپیاشتباه تا یصفر نیباز ا دمیفهم

  :قرار داد را نشانم دادو گفت یاز بندها

 ه؟یچ نیا د؟یشما کنترل نکرد مگه–

 یس یدر هم رفت. به جا میبه برگه انداختم و اخم ها ینگاه

نوشته  میریدرصد پول نقد که قراره از طرف قرار دادمان بگ

طبق معمول  یپیتا رادیچند تا ا یدرصد. به عالوه ستیبود ب

 .شهیهم

 یچ دیدون یکردم م یاگر من کنترل نم ،یعیسم یآقا ــ

همه  نیبرگه رو کنترل کردم. ا کیتازه هنوز  شد؟یم

  اشتباه؟

 .هارا گرفتم برگه

 .گسید یکیدونه  یکه نم یاون شدیم یدونم چ یمن م بله–

 حیبهشون که تصح دمیندادند من کنترل کنم. م یخانم صفر 

 .کنند، حتماحواسشون نبوده

 .دیغر

 .نجایا ادیبگو ب –
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رساندم و برگه ها  زشیرفتم و خودم را به م رونیاتاق ب از

 :و گفتم زشیم یرو دمیرا کوب

 دی. به خاطر اشتباه شما من باریاتاق مد دیببر فیتشر –

 باز خواست بشم؟

کرد  یمن و اوراق به حرکت درامد. سع نینگاهش ب یعصبان

 :خودش را کنترل کند و زمزمه وار گفت

 شده؟ یچ ــ

 دبلندی. با ترس و تردیبه آب داد یچه دست گل نیبرو بب ــ

 .شدو رفت

 .یچشم دوختم به در ورود نهینشستم و دست به س زمیم پشت

 زشیرفت پشت م یبرگشت، مثل مرغ پرکنده بود. فور یوقت

وقت  نییتع شیبرا رینشست و شروع به کار کرد. فکر کنم مد

 .بدهد لیکرده بود تا زودترکارش را تحو

 یچند تا برگه رو دمیمشغول بودم که د یساعت کیهم  من

شرمنده و  یسُر خوردند. سرم را بلند کردم. صفر زمیم

 .بود ستادهیا زمیم یجلو  زانیآو

کرده  یسیبه برگه ها انداختم. قرار داد را باز نو ینگاه

  :کردم و گفتم یبود. اخم

 .دمیم لیکنم بعد خودم تحو یم کنترل–

  :کردو گفت یو ِمن ِمن

ازم  ریمد یخوام. ممنون که جلو یخاطر رفتارم معذرت م به–

 .دیدفاع کرد

 :که سرم را بلند کنم گفتم نیا بدون

. بعد ادینم شیپ یکارتون باشه مشکلاگه حواستون فقط، به  –

 .نگاهش کردم یعصبان

 .رو گفتم قتیدر ضمن من از شما دفاع نکردم فقط حق ــ

 دی. لطفا اجازه بدستیواقعا شما حواستون به کارتون ن چون

 ی فهیآوردن وظ ییخودش رو انجام بده. چا ی فهیوظ یهر کس

 شماست؟
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 :بغض نگاهم کرد و گفت با

 .که... بعد رفت واقعا–

با  دمیترس یم گریبرخورد کنم. د ینطوریبودم ا مجبور

راحت با  یلیسودابه، خ نیاش همدخترها راحت باشم. نمونه

 .کندیم یمن باز یآبرو

گشتم که  امیافتادم. دنبال گوش لیراح ادی اشیآور ادی با

 .بکشمش رونیباعث شد زود ب بمیج یاز تو شیصدا

بود. با استرس تماس را وصل کردم و از اتاق  لیراح یشماره

 .رفتم رونیب

 ...جان لیالو...راح ــ

 ...مگه من سفارش ؟یدیجواب نم زنمیسالم. چرا زنگ م ــ

 ؟یخشکم زد. چ دمیکه شن یحرف با

 کنه؟ یم یچه غلط اونجا

نزد. احساس کردم از طرز حرف زدنم شوکه  یحرف گهید لیراح

 .شده است

شده. سودابه رو چرا  یچ نمیکن بب فیجان، تعر لیراح ــ

 گه؟یم یخونه؟ چ دیراه داد

 :کردو گفت ییسرفه ا لیراح

که کارت تموم  نیباهات حرف بزنه، بعد از ا خوادیمامان م –

 نجا؟یا یایب یتون یشد م

 .بکن شیکار هیتونم.   ینم ام،یب ییبا چه رو ل،ینه راح ــ

  :کردو گفت یمنو من لیراح

 یم نمیصبر کن سودابه بره، با مامان حرف بزنم، بب پس–

 .رمیگ یتونم قانعش کنم. دوباره باهات تماس م

که دلش خواسته از خودش در  یزیدانستم سودابه االن هر چ یم

بوده شش تا هم  نمانیکه ب یزیآورده و گفته است. هر چ

هم با صبرو حوصله نشسته گوش کرده.  لیگذاشته. راح شیرو

نشود و سرم داد  یآرام باشد و عصبان کندیم یسعاالن هم 

 .نزند
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 یکه من غلط کنم حت کندیام مشرمنده شیکارها نیآنقدر با ا 

 .نگاه کنم یگریدر صورت دختر د گرید

 .آورد رونیقشنگش مرا از فکر ب یصدا

 ؟یآرش کجا رفت ــ

قربونت برم. پس من منتظر  نجامیدلم، ا زیعز نجامیا ــ

 .خبرت هستم

  :کردو گفت یا خنده

 زارمیرو م میباشه. اگه جواب ندادم نگران نشو، گوش ــ

 .که وسط حرفمون زنگ نخوره لنتیسا

کردم وادامه  ی...مکثیسودابه  نیا یحرفها لم،یراح ــ

 .ستیراست ن شیکیدادم: حرفهاش از ده تاش 

سودابه از مامانم  زنن،یاالن که در مورد تو حرف نم ــ

 .کنه یخوشش امده کال داره باهاش دردو دل م

  :زده گفتم تعجب

 .دیمهره مار دار یپس خانوادگ ــ

 :گفت یاسرا امد که م یکه جوابم را بدهد صدا نیاز ا قبل

 .رهیکن داره م یبا سودابه خداحافظ ایب –

 :با عجله گفت لیراح

 .رمیآرش جان فعال من م ــ

 .باشه برو مهربونم ــ

کردم مغزم داغ شده، روز  یاز قطع کردن تماس، احساس م بعد

آب  وانیل کیبود. به طرف آبدارخانه رفتم تا  یپر استرس

بود که  دهیبه در آبدارخانه نرس میسرد بخورم. هنوز پا

 یخانم م یاز همکارها یکیکه به  دمیرا شن یخانم صفر یصدا

  :گفت

برو  ایبرج زهرمار، ب شهیم رسهیبابا، به ما که م نه–

 گهیاون دختره که م یقربون صدقه یپشت تلفن چطور نیبب

 .یاریاصال شاخ درم ره،ینامزدمه م
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 :گفت ییفدا خانم

 یدادم کل ینبودا، من بهش سالم م ینجوریقبال ا یول ــ

 .دهیاالن به زور جواب سالمم رو م یگرفت. ول یم لمیتحو

جواب من رو که با تکون  ده،یباز خوبه جواب تو رو م ــ

رو تکون  شیمثقال میاون زبون ن ادیزورش م ده،یدادن سرش م

 .فرق کرده یلیآرش خ نیبده. اصال ا

را  شانیگوش نکردم. اصال حرفها شانیحرفها ی هیبه بق 

کارم  زی. از خوردن آب منصرف شدم و پشت مدمیفهمینم

  .برگشتم

من هنوز  یتمام  شده بود و همه رفته بودند. ول یکار ساعت

 یبودم. با صدا لی. منتظر تماس راحدانستمیرا نم فمیتکل

که خواستم  نیاز کشو برش داشتم و وصلش کردم. هم امیگوش

." کردیکه نگاهم م یجواب بدهم، چشمم افتاد به خانم صفر

 "چرا نرفته

با خودم فکر  یاز اتاق حرف بزنم. ول رونیبروم ب خواستم

 یکند و م یکردم، من که هر جا بروم او استراق سمع م

. اندازدیم ییکایآن جاسوس آمر ادیمرا  شیشنود. کارها

 "هال اینیرجیاسمش چه بود؟ آهان، "و

 .هم به او شباهت دارد اشافهیق اصال

 .دیکش رونیمرا از افکارم ب لیراح یالو الو گفتن ها یصدا

 .برام یکرد کاریچ زم،یعز ــسالم

 ؟ییسالم. آرش کجا ــ

 .گهیسرکار د ــ

نداره  ی. اشکالیایآرش جان، مامان گفت اگه سختته ب ــ

خواد  یم یتلفن ی. فقط چند کلمه اگه االن وقت داراین

 .باهات حرف بزنه

را به  یبزنم، گوش یکه حرف نیگرفتم. قبل از ا استرس

 .مادرش داد

بلند شدم و سالم کردم و قدم زنان  اریاخت یخجالت ب از

 .رفتم رونیزدم از اتاق ب یهمانطور که حرف م

 :گفت یاحوالپرس یبعد از کل لیراح مامان
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 خوامیکنم نه سرزنشت. فقط م حتتیخوام نص یمن نه م پسرم–

هشدار بدم. با سودابه خانم حرف زدم. اون به خاطر  هی

که  ییعالقه اکه از رفتارت کرده بود و  یبرداشت اشتباه

 .کارهارو کرده نیکرده بود،ا دایبهت پ

رفتن و  رونیب گهید شهیارتباطات باعث م نیپسرم هم یول

 .نداشته باشه یتیحرف زدن با خانمت برات جذاب

 یجد ادیسودابه خانم رو ز یفقط خواستم بهت بگم حرفها من

 .بوده تیات و دوران مجردنگرفتم چون مربوط به گذشته

دختر  لی. راحادیب شیپ ییامسئله نیهمچ گهید خوادینم دلم

رو  زهایچ نینگاه نکن. اصال تحمل ا شیبه صبور هیحساس

خوب  یلی. من مادرشم خادیباهاش کنار ب تونهینداره و نم

 یلیمسائل خ نیا یخودش بهت نگه ول دی. شاشناسمشیم

 رانکه دو گمیروزها نم نیا یرو برا نی.  اکنهیناراحتش م

 لیراح یخوای. اگر مگمیتمام عمرت م یخوشتون هست. برا

مواظب رابطت با  شتریبه بعد ب نیبرات بمونه بهتره از ا

 .ینامحرم باش

آخرش مرا  یزدم. جمله ینم یکردم و حرف یمدت گوش م تمام

  :تمام شد. گفت شیحرفها ی. وقتختیبه هم ر

 یفرق ،یمن یاز حرفهام ناراحت نشو، توام مثل بچه  لطفا–

 .نداره

 .دیگینه، مامان جان، شما کامال درست م ــ

 ...گفتم نکنه ،یگینم یچیآخه ه ــ

 .بگم یحرف حساب جواب نداره، چ ــخب

بزن،  یسر هی ،یبرات تنگ شده پسرم، هر وقت تونست دلمون–

  .میش یخوشحال م

 .رسم یفرصت خدمت م نیاول یطور. حتما تو نیچشم، منم هم ــ

 .چشم یقدمت رو ــ

 پسرم؟ یندار یــکار

 .ینه مامان جان. ممنون بابت همه چ ــ



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

57

7 
Hiltun.ir 

کردم  ینفسم را که حس م ل،یآرام بخش راح یصدا نیبا طن 

 .دادم رونیب قایکرده، عم ریگ امنهیتمام مدت در س

  :دیرا که گرفت، پرس ی. گوشایمامان جان قطع نکن ــ

 خونه؟ یریم آرش–

 امیکارم تموم شده. ب. تازه رمیکم مکم گهیآره د ــ

 دنبالت؟

  امیاطیسوگند کار خ یبرم خونه دیامشب نه. فردا هم با ــ

 .رو تموم کنم

 .دنبالت امیپس از صبح برو من ظهر م ــ

 .باشه، پس فعال ــ

را جمع  لمیاز قطع کردن تلفن به اتاقم برگشتم و وسا بعد

 .کردم

 دمیرا د یرا که روشن کردم وراه افتادم، خانم صفر نیماش

 دی. تا من را داستیو منتظر تاکس ستادهیا ابانیکه کنار خ

 دمشید یقبل اگر م یلبخند منتظر نگاهم کرد. روزها کیبا 

امده  شیکه پ ییداستان ها نیبا ا یکردم. ول یسوارش م

 نیا ون. بددهمیمعرفتها به خرج نم نیوقت از ا چیه گرید

 دمید نهیاز کنارش رد شدم. از آ اورمیخودم ب یکه به رو

 میبرا یلب کرد. ول ریهم ز یکه صورتش جمع شد. انگار غرغر

 .نداشت یتیاهم

همراهم نبود حس  لیکه راح نیاز ا دمیدر خانه که رس به

هم  یرینداشتم. دل تنگ بودم، کاش مخترع ها اکس یخوب

 یآمپول ،یشربت ،یقرص ،یدلتنگ یکردند برا یاختراع م

 .شدیرفع م اتیدلتنگ یکرد یاستفاده م ی...که وقتیزیچ

که با  دمیکه خواستم وارد آپارتمان شوم. مژگان را د نیهم

. دی. مرا که درودیم رونینه چندان جالب از خانه ب پیت کی

 :را نشانم دادو گفت ارشیک نیماش چیسو

  ،یمهمون رمیدارم م ــ

 کجا؟–
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 نشیقبل از سفرش ماش ارشیاز دوست هام دعوت کرده. )ک یکی–

اش  افهیو ق پیبه ت یما گذاشته بود.( نگاه نگیرا در پارک

  :انداختم وگفتم

 وضع؟ نیوقت شب؟ اونم با ا نیا–

  چادر چاقچور کنم؟ لیمثل راح یخواینکنه م ه؟یچ ــ

 :گفتم ارمیکه لجش را درب نیا یو برا امدیحرفش خوشم ن از

  .یمثل اون باش یتون یهم نم یتو بخواه –

  :محکم و کشدار گفت یلیخ

 .آرش–

  :گفت ستادویمادر امد کنار در ا شیصدا با

 ؟یهنوز نرفت تو–

 :گفت دویرا پوش شیکفش ها مژگان

 .رمیدارم م –

 :مادر سالم دادم و گفتم به

وضع )اشاره به شکمش کردم(  نیاالن با ا د؟یگینم یچیه شما–

 اد؟یشب تنها پاشه ب کیبعد از اون ورم ساعت  ؟یبره مهمون

 سرو وضع؟ نیاونم با ا

 :نزد. من رو به مژگان ادامه دادم یحرف مادر

 .رسونمت یو بزار خونه، خودم م چیسو ــ

 برگردم؟ یتا نصفه شب طول بکشه، چطور دیشا یآخه مهمون ــ

  :بلند کردم و گفتم یرا کم میصدا

 ؟یریم یدار یگفت ارشیتا نصفه شب؟ به ک ــ

قرار بود دو  یباهاش حرف زدم. مهمون یآره بابا، عصر ــ

پس  شه،یتموم م میچون من فردا مرخص یباشه، ول گهیروز د

کم زودتر  هیگرده، به صدف گفتم  یبرم ارشیفرداهم ک

  .بندازه
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 ؟یگرفت یچرا شوهرت رفته مسافرت، تو مرخص دونمینم من–

 .گهیشما مسافرت د یمنم امدم خونه خب–

 .یرفتیم یمهمون ارشیبا ک یکردیخب صبر م ــ

شو لباس هم هست،  نایصدف ا یهمکف خونه  یآخه طبقه  ــ

 نیا یحوصله  یشناس یرو که م ارشیاونجا. ک میریاول م

 .نداره زهارویچ

 :را زدم و گفتم آسانسور

 .دنبالت امی. آخر شبم زنگ بزن مبرمتیخودم م ــ

 و دیرا بهم کوب شیدستها یخوشحال با

 :گفت 

  :گفت دویبعد با دوتا انگشتش لپم را کش ول،یا– 

 .ییا دونهی ــ

  :را پس زدم و گفتم دستش

 ه؟یچه کار نیا ــ

 :و گفت دیخند مادر

و وارد  میکرد ی. از مادر خداحافظگهید دیزودتر بر –

 .میآسانسور شد

 .در هم بود میها هنوزاخم

 .کردو نگاهم کرد یپوف

 ی. وقتایبداخالق شد یلیخ یزن گرفت یاز وقت گه،ید بسه–

لب ادامه  ریترشد، ز ظیغل میجوابش را ندادم واخم ها دید

 :داد

 .کرد یدونست که مخالفت م یم نارویا ارشیهمون ک –

دادم جوابش  حیرا خرجش کردم و ترج همیعاقل اندر سف نگاه

 .را ندهم
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 ستین یزیچ گهید غسیص هیها  ستین ریآرش جان هنوزهم د ــ

 انیم ییدخترا هی یمهمون نیشو... اصال تو هم الشیخ یکه..ب

 .ارزه یم لیبه هزارتا مثل راح پشونیفقط ت

جوابش را  دیآورد. با یمن را باال م یداشت آن رو گهید

  :را روشن کردم و گفتم نی. ماشدادمیم

 یقایرف یخوا یم ای ؟یاریدر م یباز یجار یاالن دار ــ

 ؟یات رو قالب من کن دهیترش

 :را برگرداندو گفت شیاند؟ رو دهیمن ترش یقایرف ــ

 .من رو باش که به فکر توام ــ

 رابشیز ینجوریبعد پشتش ا ،یباهاش خوب لیراح یرو یجلو ــ

 ؟یزن یرو م

 .یمملکم هست نیا ی لکردهیتحص مثال

. ادیبسه آرش، مثل بابا بزرگها حرف نزن که اصال بهت نم ــ

 .ومدهیبه تو ن یخواد بکن. خوب یدلت م یهر کار اصال

رو  لی. من راحیبهم بکن هایخوب نیالزم نکرده، از ا ــ

رو هم  لیراح یتار مو هیکه هست دوسش دارم.  یجور نیهم

 .تو یقایدم به صدتا مثل اون رف ینم

 .جور حرفها بشنوم نیخواد از ا یام دلم نم گهید

  :گفت یبلند یقرمز شد. با صدا صورتش

 .قیهر چه ال قیبه درک، خال ــ

 :آورده گفتم جوش

  .رو ندارم اقتشیاتفاقا اصال ل ــ

  :شدو گفت رهیروبرو خ به

هواخواه من  ینجوریبار ا هی ارشمیشانس بده، کاش ک خدا–

 .ومدیدر م

ما که از  اد،یبد تو رو گفته که هواخواهت درب یمگه کس ــ

 .میگل نازکتر بهت نگفت

از  ن،یازا شتریخواست ب ینفس افتاده بودم. دلم منفس به

 ادیفر شتری. بمیبگو شیهایاز خوب شتریکنم. ب تیحما لیراح
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 یحرفها نزند. ول نیاز ا گریبزنم و ازمژگان بخواهم د

 .را کردم شیباردار ینگفتم، مالحظه 

  .مینزد یبه مقصد حرف میتا برس گرید

که  نی. بدون امیدیکه آدرسش را داده بود رس ییخانه ا به

 :نگاهش کنم، گفتم

 .دنبالت امیساعت دوازده م –

 .طول بکشه شتریب دیزنم، شا یمن خودم بهت زنگ م ــ

  :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 ستی. مهم نرونیب ایتو ساعت دوازده ب ه؟یکار ادار مگه–

 .کشه یاونجا چقدر طول م

 :لبخند زدو گفت دمید یکردم، وقت تعجب

نکن، که  یخوب بابا، واسه من چشم هات رو اونجور یلیخ–

 ادهیانداخت وپ اشیبه گوش ی. بعد نگاهیشیخنده دار م یلیخ

  .شدو رفت

 .خانه که برگشتم از مادر قرص سر درد خواستم به

 .استراحت کنم یخواست کم یداخل اتاق بودند دلم م مهمانها

 :دمیمادر قرص را آورد، پرس یوقت

 ست؟یتو اتاقم ن یکس ــ

 .کم دراز بکش تا سردردت خوب شه هی یخوا ینه پسرم، م ــ

  :شدم که بروم، به مادر گفتم بلند

کن  دارمیب ازدهیوقت خوابم برد ساعت  هیجان اگه  مامان–

 .برم دنبال مژگان

 .گهید ادیبا آژانس ب یگفت یم ه؟یچه کار ــ

 اد؟یبا اون وضعش با آژانس ب ه؟یچه حرف نیمامان! ا ــ

 لیاونم اون وقت شب، البته اگه من نرم دنبالش و به م

 .ادیخودش باشه که دو نصف شب م

 :تفاوت گفت یب مادر
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شده تو  ی...حاال چگهیشب با دوستهاشه د هی اد،یخب ب– 

بود  یجور نیمژگان از اولم هم ؟یبهش حساس شد نقدریا

 .یرینکن، تا سردرد نگ سشیمقا لیبا راح. تو گهید

  :کردم باال نرود گفتم یم یکه سع ییصدا با

دارم واسه  لیمامان؟ چرا حساس شدم؟ هزار تا دل دیگیم یچ–

 .کارم

ما  ستیکه حاملس، دوما: االن شوهرش ن اوال–

من به قول  دکهیکردم خوشحال باش ی...بعدشم فکر ممیمسئولش

 .شما حساس شدم

 :با اخم گفت مادر

 .گمیم یاخالق ها نداشت نیچون قبال از ا –

  .احمق بودم که حواسم به اطرافم نبوده یلیقبال خ ــ

  :تر شدو گفت ظیغل شیها اخم

سرت، بعد اشاره کرد به  یخب، صدات رو ننداز تو یلیخ–

 :اتاق خودش و ادامه داد

 .مهمون تو خونس –

 .سرم گذاشتم یرا رو دستم

 .ستیدونم شما چرا حواست به مژگان ن ینم من–

 .میزن یاالن برو بخواب بعدا که سرت خوب شد با هم حرف م –

از چند روز توانستم باالخره وارد اتاق اشغال شده ام  بعد

 .بشوم

که به مشامم  ییبالشت گذاشتم از بو یکه سرم را رو نیهم

خورد شوکه شدم. بلند شدم و نشستم و مالفه و بالشت را با 

که رو به اتاقم  ی. در، تراس کوچکدمیبو کش یشتریدقت ب

 ...ممکنه یعنی ایرا باز کردم. خدا شدیباز م

را که دنبالش  یزیچ وارید یتراس را خوب گشتم و گوشه  یتو

 .مچاله شده گاریته س کیکردم.  دایگشتم را پ یم
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. معلوم بود با گارینصفه س کیهم آنطرف تر بود.  گرید یکی

 .نجایعجله انداخته بود ا

 گاریمژگان س یعنیاز سرم گذشت.  الیفکرو خ هزارجور

 یاصرار داشت تو نیهم یبرا دی. شاشدیباورم نم ده؟یکش

تراسش  یتونست تو یاتاق من باشد. چون تراس داشت و راحت م

 .بکشد گاریس

شدم. چطور  وانهیکه حامله است د نیا یآور ادیبا  دوباره

رفتم و فکر  یکار را بکند. دور اتاق راه م نیتوانست ا یم

که چه شده  میگرفتم به مادر بگو میلحظه تصم کیکردم.  یم

شدم. مادر چه  مانیبعد پش یو به طرف در اتاق رفتم. ول

 .بشود با آن قلبش نگران نکهیتوانست بکند. جز ا یکار م

 یتخت نشستم، فکر ها یراه رفتم که خسته شدم و رو آنقدر

شده  یگاریچند روز س نیدر ا یعنی. گذشتیاز ذهنم م یادیز

مژگان  یکارها انیدر جر ارشیک یعنیاز اول هم بوده،  ای

 .کند دایاطالع پ  دیاست؟ با

 میآورد. خواستم از جا رونیمرا از افکارم ب امیگوش یصدا

به دست وارد اتاقم  یمادر گوش دمیبلند شوم که د

 :حالم گفت دنیشدوباد

 .نگاهم کرد ستادویچته آرش؟ سرت بهتر نشد؟ بعد همانطور ا –

  :که در دستش بود انداختم و گفتم امیبه گوش ینگاه

 ه؟یک ست،ین یزیچ–

  :را طرفم گرفت و گفت یگوش

خونه زنگ زد. کارت  ،یمژگان رو که برده بود ارشه،یک–

 .زنمیزنگ م شیگفت به گوش ،یستیداشت. گفتم خونه ن

 :. گفتممیشد ادهیکه پ نیماش از

 .از بالکن جمع کن گارهاروهمیاون ته س ــ

 .گرفتن گاریس یبو ،ییهاروهم بنداز لباسشو ملحفه

 .را مقابلش گرفتم دیکل

 ...تو برو باال –
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 ؟یایتو نم ــ

 .قدم بزنم رمینه، م ــ

 :نگاهم کردو کالفه گفت ستادویا

 شد؟ یچ یمهمون گنیبگم بهشون؟ نم یاالن برم باال چ –

  :حرص گفتم با

که در مورد من  ییمثل همون حرفها ،یبگ یچ یکه بلد تو–

 ...االنم ،یداد ارشیک لیتحو

 .ادامه بدهم نگذاشت

 .خوام، مجبور شدم یآرش من معذرت م ــ

 مهم بود؟ نقدریا یچرا؟ اون مهمون ــ

 .ارمیرو درب ارشیخواستم لج ک ینه، فقط م ــ

 :نگاهش کردم و گفتم مشکوت

 لش؟یاونوقت دل ــ

  :انداخت و گفت نییرا پا سرش

 .یدون یهست که تو نم ییزهایچ هی ــ

 .خب، بگو بدونم ــ

 .خودمون باشه نیب یدیقول م ــ

 .کنم یدسعیشا یکه نه، ول قول

  :زد و گفت یلبخند

 .گهید میبر –

 کجا؟ ــ

جا هم شام  هی می. برمیوسط کوچه حرف بزن یخوا ینکنه م ــ

به  ،یچیحاال من ه ،یُمردم از گشنگ م،یهم حرف بزن م،یبخور

 .برادر زاده ات رحم کن نیا

راه  نیزدم و به طرف ماش ی)به شکمش اشاره کرد.( لبخند

  :افتادم و گفتم
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کاش  ی. ولدنشیکنم واسه د یم یکه دارم لحظه شمار نگو،–

 .یبچه بود نیتوام به فکر ا

 .نزد یحرف

 :منتظر گفتم م،یکه غذا را سفارش داد نیهم

 .گهیخب بگو د– 

  :کردو گفت یِمن ِمنو

. دمیکه فهم شهیم یدوماه هیارتباط داره.  یکیبا  ارشیک–

 ییها گاریاش هم س جهیمتوجه شدم داغون شدم و نت یاز وقت

 .یدیشد که د

 :گرد شده گفتم یها باچشم

 ؟یدیاز کجا فهم ــ

 .دمید ارشیک یچت ها شونو تو گوش ــ

  :را گاز گرفتم و گفتم لبم

مملکت! بعد انگشت  لکردهی...تحصیجاسوس دهیاز تو بع ــ

 .سبابه ام را به طرف چپ و راست تکون دادم

 ...دینبا ه،یشخص ی لهیوس هی یگوش –

  :وسط نطقم و گفت دیپر

. ستندیها دل ندارند، آدم ن لکردهیبسه آرش، تحص ــ

داره.  ی... چه ربطلکردهینگو تحص شهیم یتا هر چ نقدرمیا

 .یکنیبرخورد م ینجوریا یچون داداشته دار

 .ختمیر شیبرا یآب وانیل

. قصدم ناراحت کردنت نبود. نه که تو خوامیمعذرت م –

 یتو گهیسنجند د یم التیرو با تحص یما همه چ یخانواده 

 ؟مطمئنی حاال–ذهنم ملکه شده. 

 .نبودم نجایمطمئن بودم که االن ا ــ

 ؟یپس کجا بود ــ

 :کردو گفت یاخم
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 .کردم یرو م میگرفته بودم، واسه خودم زندگ طالق–

 .دیبا هم سرد هست هیمدت هیشده بودم،  متوجه–

 .ازش شکسته دلم–

 :کردم و گفتم یفکر

 ...دیکن شا یمدت باهاش خوب تا کن، مهربون هیمژگان،  گمیم–

  :کردو گفت یبغض

فکر  نیهمش به ا یکنم؟ وقت یمهربون یتونم، چطور ینم ــ

 ...گسید یکیکنم که اون تو فکرش  یم

 .یکن یاشتباه م دیاصال شا ــ

رفتارش عوض شده، بداخالق که بود، بد اخالق تر شده. االن  ــ

همش بهم برسه گذاشته رفته مسافرت. واقعا آدم  دیکه با

 بدبخت تر از منم هست؟

  .انمیمن توجر ه،یاون که سفر کار ــ

 :باال انداخت و گفت ییا شانه

 .یحاال هرچ –

 یکه بره کل نیبه فکرته، قبل از ا یلیباور کن اون خ ــ

 ...که یسفارش تو رو به من کرد. اگه براش مهم نبود

. ستمیکنم براش مهم ن یکه االن من احساس م نهیمهم ا ــ

 د؟یستیمحبت کنه، مگه تو و آرش برادر ن ستیاصال اون بلد ن

  ست؟یتو ن ههیپس چرا اون اصال شب

مرد رو نشونم بده که اخالقاشون مثل هم باشن. قبول  دوتا–

 ییا گهیبا هرکس د دیاخالقش تنده. منم شا یکم ارشیدارم ک

از  نیخوش اخالق نبودم. ا ادیکردم، ز ینامزد م لیجز راح

 .منم خوش اخالق باشم شهیکه باعث م لهیراح یخوب

 یخوب نیهمه خوبن، نامزد به ا لیراح طیخب تو شرا ــ

که  ییاز بالها یکیکه بد بشه،  یکنینم یداره، تو کار

اونوقت حرف از خوب بودنش  اریسر من آورده رو سرش ب ارشیک

 .بدبختم گهیم رهیگ یآبغوره م ادیبزن. اونوقت اونم م
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 یعنی ل،یراح شیپ دی. فکرم دوختیاعصابم بهم ر شیحرفها از

کرد.  یفکر هارا م نیا دیسودابه را شن ی هیقض یاو هم وقت

مژگان  یموضوع را برا نیا دیچقدر برخوردش عاقالنه بود. شا

 .نکند یاحساس بدبخت ادهمیکنم، ز فیتعر

 .بهت بگم فقط گوش کن یزیچ هیخوام  یمژگان م ــ

 .را ستون چانه اش کرد دستش

 .بگو–

که  نیو ا لیمربوط به سودابه و راح یاتفاقها ی همه

 فیتعر شیهم رفته بود را برا لیراح یبه خانه یسودابه حت

 .کردم

از حدقه  شیچشم ها شتریکردم ب یم فیتعر شتریچه ب هر

 .زدیم رونیب

  :تمام شد، گفت میحرفها یوقت

 .کردنش برام سخته باور–

 .یفردا که خودش امد ازش بپرس یتون یم ــ

. مژگان بد جور غرق میرا آوردند و شروع به خوردن کرد غذا

 :دیفکر بود. سرش را باال آوردو پرس

 د؟یواقعا عکس تو و سودابه رو د– 

فرستاده بود که  رشیز اممیپ هیآره، تازه سودابه  ــ

پاکش کرد  لیراح یود، ولدر موردمن ننوشته ب یخوب یزهایچ

 .که من اعصابم خرد نشه

راست  کیشب بود. مژگان  مهین کینزد م،یخانه که برگشت به

. مادر هم با عمه و امدین رونیب گریبه اتاق من رفت و د

من را  یدخترش داخل اتاقشان رفتند که بخوابند. مادر جا

 .در سالن انداخت

ها را داشتم. بدتر از که در اتاقم نبودم حس آواره نیا از

 .نبودو من چقدر دلتنگش بودم شمیپ لیراح نکهیآن، ا

 :را برداشتم و اسمش را نوشتم یگوش

 .لیراح ــ
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 :جواب داد بالفاصله

 .جانم ــ

جانم  نیکرد. چقدر ا یبه دست به من فکر م یاوهم گوش پس

 .دل چسب بود میگفتنش برا

 .دلم زیدلم هواتو کرده عز ــ

 !یچه تفاهم ــ

 ...یکاش االن کنارم بود ــ

 :کرد اموانهیفرستاد د میکه برا یشعر با

 کاش، نبود یکاش، که ا یکاش، که ا یا ــ

 .کاش نبود یز ا چیمرا ه اری)نام تو جانا( با

 .یکن یم ونمید یدار لیراح ــ

 :دمیقلب فرستاد. پرس کریاست برام

 اونجا همه خوابن؟ ــ

 .آره ــ

 هیخوام  ی. مشمیتا موهاتو بو نکنم آروم نم لیراح ــ

 .ارمیدرب یباز ونهید

 ؟یچ ــ

. نمتیدر آپارتمان بب یدر رو بزن جلو گهیساعت د مین ــ

 .فقط اهل خونه نفهمند

و  دمیرا پوش میلباسها یرا خاموش کردم و فور یگوش یصفحه

 .زدم رونیرا برداشتم و ب چمیسو

 ابانهای. خآمدیم امیگوش یامهایپ یمدام صدا ریطول مس در

 .دادم یم راژیو یخلوت بود و حساب

دادم  امی. پدمیشان رسدر خانه یساعت هم نشد که جلو مین

 .در آپارتمان یجلو دیایکه در را بزند. و ب

را خواندم که چند بار  شیامهایآسانسور که شدم پ داخل

 :نوشته بود

 .یکن بخواب ی. سعمینیب یرو م گهیآرش. فردا همد این– 
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. آرام در را باز ستادمیو منتظر ا دمیدرآپارتمان رس یجلو

 .کرد و با لبخند سالم داد و اشاره کرد که داخل بروم

  :هم آرام سالمش را جواب دادم و گفتم من

 .و برم نمتیتو، فقط امدم بب امینم–

 :داخل و گفت دیرا گرفت و کش دستم

 .زشته رونیب سایداخل وا ایحداقل ب –

چراغها خاموش بود.  یرفتم . آرام در را بست. همه داخل

که در سالن بود، فضا را روشن  یفقط نور چراغ خواب

 دهیپوش یو شلوار قشنگ شرتیت لیکرده بود. راح ییایورو

نور کم،  نیدر ا شیکرد. چشم ها یبود و با خجالت نگاهم م

  :قاب کردم و گفتم میبا دستها .صورتش رادیدرخش یم

. شنیم کیبهم نزد وارهاشید ،یستیخونمون ن یوقت لیراح–

 .تونم ینم گهی. من دور از تو دشهیاونجا برام مثل قبرم

قاب کردونگاهم کرد. نگاهش از  شیهم صورتم را با دستها او

 .سر شورش احساسش بود. قلبم را به تپش انداخت

 :زد لب

 .منم–

گفت. از  یاز عالقه اش م میمستق ریبار بود غ نیاول

را  شیو با تمام وجود موها دمشیدر آغوشم کش یخوشحال

 ی. نممیماند یبه همان حال باق قهیچند دق ی. برادمییبو

 میگل مر یبو دمییبو قیتوانستم دل بکنم. عطرش را عم

 .دادیم

 :خودش را از من جدا کردو گفت لیراح

روم  گهید نه،یبب ینجوریاگه مارو امامانم خوابش سبکه،  –

 .تو چشم هاش نگاه کنم شهینم

  :و گفتم دمیرا بوس شیموها

 .باشه، قربونت برم ــ
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را آرام باز کردم و خارج شدم. به طرفش برگشتم، دستش  در

 :را گرفتم و گفتم

کردم و  کینزد میخداحافظ، بعد دستش را به لبها ــ

 :گفت دوی. با همان دستش لپم را کشدمیبوس

 شی. دکمه آسانسور را زدم و با دست برازمیعز یخوب بخواب– 

کار را کرد و باعث شد دلم  نیفرستادم. اوهم هم ییابوسه

 .بخواهدش شتریب

 

که  یبعد از صبحانه عمه و فاطمه را به آدرس مطب صبح

 .کردم و به خانه بردم دیمادر خر یگفتند رساندم و بعد برا

دوستش سوگند بود. قرار بود ظهر که شد بروم  یخانه لیراح

 .گذشتنشان یبرا کردمیها التماس م. به لحظهاورمشیب

دوستش که شدم به  یخانه کی. نزددیوقت رفتن رس باالخره

 :اش زنگ زدم و گفتم یگوش

 .من دم درم لم،یراح ــ

 ؟یصبر کن قهیچند دق شهیم ــ

 .شما بگو تمام عمرصبرکن ــ

  :کردو گفت یا خنده

 .آنجا معذب است حرف بزند دمی. فهمامیم زود–

 ریکه ز ییا زهیبا سنگر بیشدم و دست به ج ادهیپ نیماش از

 .بود سرگرم شدم. باالخره آمد میپا

 .باز کردم. تشکر کردو نشست شیرا برا نیدرماش

  :پشت فرمان و گفتم نشستم

 م؟یکجا بر خب–

 .گهیخونه د ــ

کم  هی میبعدم بر م،یتوپ بخور یبستن هی مینه، اول بر ــ

 .مینی. واسه عقدمونم چند جا حلقه ببمیکن دیخر

  :زدو گفت یلبخند
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. بعد از هیخوب شنهادیباشه، پ یحاال کو تا عقد. ول ــ

  :درآورد و گفت ییابلوز زنانه فشیک

 .قشنگه؟ خودم دوختم ــ

 . واسه خودت؟یخوب دوخت یلیخ ن،یآفر ــ

 نه ، واسه مامان ــ

 ;گفتم یشاک

 ؟یپس من چ ــ

  :گفت دویخند

چشم،  دی. اگه رسدهیمردونه نرس راهنیدرسم به پ هنوز–

 .دوزم آقا یبرات م

لحظات  نیدر هم گره بود. بهتر مانیدستها د،یمدت خر تمام

 .بودن بود لیبا راح م،یزندگ

هم  لیبا من چه کرده بود. قبل از راح لیدانم راح ینم

رفته  دیو خر حیبودند که در کنارشان به تفر ییدخترها

به تپش  دنشانیدوباره د یوقت دلم برا چینه ه یبودم. ول

کردم و  یم یمجددشان لحظه شمار دارید یافتاد ونه برا یم

بودم. بودو  دهیخر هیکدامشان گل و هد چیه یبرا ینه حت

 .مهم نبود میبرا ادیز نبودشان

فهمم  یبودم. حاال که مبتال شده ام، م دهیاز عشق شن ادیز

 ..یچ یعنیقدم عشق برداشتنه غروره،  نیاول گفتندیم یوقت

 *لیراح*

 

که از انواع  م؛یرفت ییاآرش به پاساژ بزرگ و چند طبقه با

 .لوکس پر شده بود لیو اقسام لباس و وسا

را  یها باالخره لباسکردن مغازه نییباال و پا یاز کل بعد

 .میدیهر دو پسند

 ستادهیا یخوان  پسر جوان شیپشت پ میمغازه که شد وارد

 .فروشنده خانم هم هست. اما نبود نمیبود. چشم چرخاندم بب

  :جلو رفت و لباس را نشان دادو گفت آرش
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 .دیاریلطفا اون لباس رو برامون ب ــ

 ؟یزیچه سا ــ

را گفت، پسره نگاه موشکافانه  زمیکه آرش سا نیا بعداز

 :به من انداخت و گفت ییا

 ...بهشون بخوره زیسا نیفکر نکنم ا –

راحت بودنش، معذب  نقدریحرفش سرخ شدم، از نگاهش، از ا از

 .شدم

رفت که لباس را  دیسکوت ما را د یفروشنده وقت پسر

 .در هم شده بود شی. آرش بطرفم برگشت. او هم اخم هااوردیب

 .میامد رونیحرف از مغازه ب یامد دستم را گرفت و ب جلو

 :دمیزده پرس تعجب

 کجا؟–

را باز کرد  شیکرد، اخم ها یکه به روبرو نگاه م همانطور

  :و گفت

 نقدریکه فروشندش خانم باشه و ا ییمغازه ا هی میریم–

 .فضول نباشه

فکر کردم که چقدر  نیدلم قربان صدقه اش رفتم و به ا یتو

که خدا در درونشون قرار داده و به  هیخوب زیمردها چ رتیغ

 .خاطرش خداروشکر کردم

 .به آرش نگاه کنم یچشم ریاذان باعث شد ز یصدا

و  دیپرس یشدو سوال یکنار یرا رها کرد و وارد مغازه دستم

 .میرفت یبعد دوباره دستم را گرفت و به طرف پله برق

 .بودو کنارش هم نماز خانه یبهداشت سیسرو کی یمنف ی طبقه

 .برگشت بطرفم

. میهمون مغازه که االن بود یجلو ایب یرو که خوند نمازت–

  :خوشحالم کرد. بالبخند گفتم یلیکارش خ

 .سرورم. ببخش که باعث زحمتت شدم چشم–
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 :کردو گفت ینیریش اخم

چون تورو  استیدن یقیموس نیاذان برام خوش آهنگ تر یصدا –

 .برم، بامن راحت باش یازش لذت م اره،یم ادمی

ناراحت،  ایخوشحال باشم  دیحرفش با نیدانستم از ا ینم

 .نزدم و بطرف نماز خانه رفتم یحرف

 امی. گوشامدین ستادمیمغازه ا یاز نمازم هر چه جلو بعد

 .دیآیباعجله  بطرفم م دمیرا برداشتم تا زنگ بزنم. د

 دمی. نپرسدیداشتم طول کش یکار هیشد،  ریکه د دیببخش ــ

 .میرا َرسد کرد هانیتری. دوباره ومیکجا بود. راه افتاد

 شتریکه بلوزش ب میبلوز و دامن انتخاب کرد کی باالخره

کلوش  نشیآست یکت بود. آنقدرکه شق و رق بود، ول ههیشب

و بلند تا نوک  نیپرچ یلیخ نطوریدامنش هم هم یبودو تور

انتخاب کردم. فروشنده اش خانم بود  یریپا. رنگش را ش

از دستش  یآورد. آرش فور میپرو برا یلباس را برا یوقت

در اتاق پرو امد. لباس را  یو همراه من تا جلو رفتگ

 .خودم را برانداز کردم نهیو در آ دمیپوش

 زیبرانگ نیتحس یازنگاهها نیتنم قشنگ بود ا یتو واقعا

 .آرش کامال مشهود بود

 .زدم نهیآ یجلو یچرخ

 قشنگه؟ نیهم –

 .ستین ایدن یقشنگ تر از تو تو ــ

 .آآرشش، لباس رو بگو ــ

  :را کج کردوگفت سرش

 .دلم زیوجود داره که تو تن تو قشنگ نباشه، عز یلباس مگه–

کند،  یرو م رویچقدر دلم را ز شیدانست با حرفها یم کاش

 ...میعاشق نبود نقدریگفت. کاش ا یکاش کمتر م

 .ایکنم لباست رو عوض کن ب یتا من حساب م ــ
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که  میکرد یحلقه ها را نگاه م یطال فروش یمغازه ها یجلو

تمام شده و  نایزنگ خورد. مادرش گفت که کار عمه ا اشیگوش

 .میدنبالشان برو دیبا

 :گفت م،ینشست نیماش یکه تو نیهم

 .جان لیراح ــ

 .جانم ــ

  :لبهاش و گفت یامد رو یلبخند

 .کنم یمسافرت دو سه روزه فکر م هیبه  دارم–

 .را باال بردم میابروها

 ؟یچ ــ

. فکر رنیهم م نایعمه ا اد،یم ارشیفردا پس فردا ک ــ

دانشگاه هم  گه،ید میبر میتون یکردم، آخر هفته هم هست م

 .میندار

 .دهی. چون مامانم اجازه نمیآرش جان بهتره فکرش رو نکن ــ

 .میریتنها که نم ان،یم نامیا ارشیچرا؟ مامان و ک ــ

 .انهیدونم، اجازه بده  ینم ــ

  :زدو گفت یلبخند

 .اونش بامن، تو نگران نباش ــ

 .شدم و رفتم عمه و فاطمه را صدا کردم ادهیدر مطب پ یجلو

. مدام ندیعمه باز کردم تا بنش یرا برا نیماش یدرجلو

 .کرد یم میدعا

فاطمه ذوق زده بود و از . میو فاطمه هم پشت نشست من

 .کرد یم فیدکترش تعر

 دینبا گهیگفت. د یتو رو م یهمون حرفها بایتقر لیراح –

رو  میقبل یتونم داروها یکم مبخورم، تازه گفت کم جاتیسرد

 .قطع کنم

 .با افتخار نگاهم کردو لبخند زد نهیاز آ آرش
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را  نشانم بدهد. با دقت  دشیجد یفاطمه خواستم داروها از

داشتم  یکه اطالع شانیهاینگاهشان کردم و در مورد بعض

 .دادم حیتوض شیبرا

چهار بود. هنوز ناهار  کیساعت نزد میدیبه خانه رس یوقت

 .مینخورده بود

. خودش و مژگان ناهار دیچ مانیرا برا زیمادر م میدیرس تا

هر  یبود. واقعا چقدر تو بیمن عج یبرا نیخورده بودند و ا

 شهیبا هم فرق دارد. مادرم هم هایسبک زندگ ییخانواده ا

کرد تا او هم  یبود صبر م رونیاز اهل خانه ب یکیاگر 

روز که من و  هی. مثال میخورد یباهم غذا م یبعد همگ دیایب

 میدیساعت پنج رس کینزد میبود رونیب دیخر یبرا دهیسع

خانه، اسرا نتوانسته بود صبر کند ناهارش را خورده بود 

را  یمادر صبر کرده بود که با ما غذا بخورد. کس یول

خودش سخت معتقد بود به دور هم و باهم  یکرد ول یمجبور نم

 .غذا خوردن

  .آوردیمحبت م دن،یکش یگفت همان گرسنگ یم

 یکه  سربه هوا باز نیچقدر از ا دهیکه من و سع میبگذر 

مدام  دهی. سعمیشده بود. شرمنده شد ریو د میدرآورده بود

. منم مییایم رید میگفت یم میزد یکاش زنگ م لیگفت راح یم

  :گفتم یبا خونسرد

  غذا رونیجان تنها راهش ب دهیسع–

 میخور یغذا نم رونیچون مامان اگه بدونه ما ب خوردنه،

 .مونهیمنتظر م

. در رفت و میرا جمع کرد زیکه من و فاطمه م نیاز ا بعد

مژگان و  یسالن و آشپز خانه شاهد پچ پچ ها نیب میآمدها

وارد سالن شدم، مژگان  یچا ینیس کیبا  یآرش بودم. وقت

 :حرفش را قطع کردو ساکت شد. به فاطمه گفتم

 .ایخورد یبعد از غذا م دیاز داروهات رو با یکی ادمهی –

بلندو به طرف اتاقش رفت. من هم بلند شدم  شیاز جا فاطمه

آب ببرم. موقع برگشت  شیو به طرف آشپزخانه رفتم تا برا

 .مژگان دوباره پچ پچش را شروع کرد دمید

که مژگان راحت تر بتواند با آرش حرف بزند  نیا یبرا

 یچه حس دانمیگرفتم کنار فاطمه در اتاق بمانم. نم میتصم
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بود با آنجا  یهر چ یول گر،ید زیچ ای یبود، حسادت، دلخور

 .شدیم لیتبد نهیبه ک دیو شا شدیم دینشستن تشد

 .را با حرف زدن با فاطمه مشغول کردم خودم

حل کرد و  وانیرا در آب ل شیکه دارو نیبعد از ا فاطمه

    :خورد گفت

 ازت بپرسم؟ یزیچ هیتونم  یم لیراح–

کرده بودم و چند ساعت هم سرپا  یاطیکار خ یصبح کل از

خسته  یلیکرد و هم خ یهم کمرم درد م نیهم یبودم. برا

 :و گفتم دمیکش یقیبودم. نفس عم

 .بپرس ــ

 :شدو گفت امیمتوجه خستگ انگار

 :گفت دویتخت دراز کش یبعد خودش رو ،ییمعلومه خسته ا –

دراز بکش،  ایب ،یتا تو راحت باش دمیاول خودم دراز کش –

 .میبعد حرف  بزن

  .دمیدراز کش یاستقبال کردم و با گفتن آخ شنهادشیپ از

 ؟یشد؟ کمر درد دار یچ یوا ــ

 .زدم یلبخند محو ــ

 .فعال بودم یلیآره، امروز خ ــ

 :اعتراض گفت با

 ؟ینشست زیاصال چرا سر م ،یدراز بکش یایخب چرا از اول نم –

اتاق، تا آرش خان غذات  یتو یومدیم یکرد یخودت رو لوس م

 .ذاشت  دهنت یو قاشق، قاشق، م اوردیبرات م ینیرو تو س

 :و گفتم دمیحرفش خنده ام گرفت و به طرفش چرخ از

 .بال ایطونیتوام ش ــ

 .کرد یشینما اخم

همه جا  یکوزت هم اصرار داشت نیوضع چه ع نیحاال با ا ــ

 .ریبگ ادی کمی تیاز اون جار ،ینیبش یایبعد ب یرو مرتب کن
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 .دمیبا صدا خند دوباره

 .ادیحرف ها بهت نم نیفاطمه اصال ا ــ

 :زدم و گفتم شیشانیبه پ ییخم شدم و بوسه ا شیرو بعد

 یخواست یم یحرف ها نزن. چ نیفاطمه، از ا یفیتو ح –

 ؟یبپرس

 .دیکش ینگاهم کرد و آه گنگ

 شیآمده باشدصدا ادشی یزی... بعد انگار که چیفیتوام ح ــ

وادامه  ختیداشت پنهانش کند در هم آم یکه سع یبا بغض

  :داد

  ؟یخانواده شد نیعروس ا چرا–

  :گفتم ییاخطار گونه ا یصدا با

 بود؟ نیفاطمه. سوالت ا ــ

 نییشدوبا ِمن وِمن سرش را پا زیخ میتوجه به حرفم ن یب

 :انداخت و گفت

مژگان و آرش رفته  شبی... دلیراح یتو چرا توجه ندار –

خوردن و  یگفت بعدشم رفتن بستن یبودند رستوران، مژگان م

بهشون خوش گذشته، خونه ام که امده بودند همش باهم  یکل

االنم که  ،یمژگان رو ادب کن نیا دیکردند. با یبگو بخند م

 ونجاخب برو ا نجا؟یا یکنند تو امد یدارن پچ پچ م یه

 هی ریکن، خودت رو بگ یاخم و َتخم هی. گنیم یچ نیبب نیبش

 .کم

 یآرش افتادم. ب شبید یباز ونهید ادی شیحرفها دنیباشن

 .بر لبم امد یارلبخندیاخت

 .دیلبخندم دوباره دراز کش دنیبا د فاطمه

برات  یخواد مشکل یدلم نم لیلبخند بزن. باورکن راح یه ــ

 یزیازت خوشم امده. اگه چ دمتید ی. از وقتادیبه وجود ب

دو روز همش  نینباش. تو ا الیخ یب نقدرینگرانتم. ا گمیم

 .کردم یتو فکر م یبه رفتارها

)ام اس( از فکر و  یماریب لیاز دال یکی یدونست یم ــ

 .ارمیکم گالب ب هیبرات  رمیو حرص و جوش خوردنه. م الهیخ
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 رتیکه خواستم بلند شوم، دستم را گرفت و با ح نیهم

 .دوباره مجبورم کرد که بخوابم

برات مهم  یبگ یخوا یمردها م نینچ ،نچ ... االن ع ــ

 شتریکه حواست ب نیا یبرا گمیبهت م نارویاگه من ا ست؟ین

 .باشه تیبه زندگ

 :گفتم یطونیوباش دمیخند

 یدون ینه پدر از کجا م یتو که مثل من نه برادردار –

 مردهاست کلک؟ ههیاخالقم شب

 .نزد یشدو حرف سرخ

 هست نه؟ ییخبرها هیپس  ــ

 :حالت قهر گفت با

  .یگیم یتو چ گمیم یمن چ ل،یراح یوا ــ

 .شدم یجد یکم

نگران نباش من تمام حواسم به آرشه، اونم حواسش به من  ــ

حواسشون به ما هست  گرانمیوسط د نیا یوقت گهیهست، د

 نمیبرم بش دهیبهم اجازه نم تمی. من شخصستین یکس ریتقص

خواستن منم بشنوم  ی. اگه مگنیم یاونا چ نمیاونجا بب

 .زدن یبلند حرف م

البد الزم بوده که  گه،ید یهر جا ایرفتن رستوران  اگرم

من  نوی. انانهیبرن. اصل رابطه زن و شوهر اولش اطم

 .خونم گفته یاون کتابه که دارم م یتو گما،ینم

که به عهده ام هستش رو به عنوان همسر  ییا فهیوظ من

 ...سپارم به خدا یاش رو م هیبق گهید دمیانجام م

نگاهم کرد. احساس  نیکردو بلند شد نشست وغمگ یطوالن سکوت

 .کندیدل دل م یخواهد بزند ول یم یکردم حرف

 :را کلفت کردم و گفتم میصدا

بعدشم  یمشغول کرد نجایکه دوساعته خودت رو ا نیا ــ

 ؟یچ یعنی یدیخواب

 "رهیگیچقدر خوبه زود م "

 :زدم و گفتم یخبریرا به ب خودم
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 ؟یچ یعنی ــ

 .یازم دلخور یعنی ــ

 .بلند شدم ونشستم ــ

که ازت دلخور  یکرد کاریمگه چ گه،ید دمیبودم خواب خسته–

 باشم؟

 .کرد سکوت

 :را در دستم گرفتم و گفتم میوموها ستادمیا نهیآ یجلو

 ریموهام چقدرگره افتاده از صبح ز نیبب اوردمین برس –

 خونه؟ یمنو ببر شهیم ه،یروسر

 رمیبرمت، با برس من شونه کن. اصال م یبعد از شام م ــ

 ...بمونه تو کمدم هر وقت خرمیبرات م دونهی

 ".کنم تشیاذ یخواستم کم یم "

 :حرفش را تمام کند و گفتم نگذاشتم

 .... حولهرمیدوشم بگ دیآخه با ــ

 .خرم یحوله هم م ــ

چروک  فمیآخه بلوز مامانمم هنوز بهش ندادم از ظهرتو ک ــ

 .شهیم

 یاز کمد مادرش آورد و گرفت جلو یچوب لباس کیبلند شد  

 :صورتم و گفت

 :کن تا چروک نشه. بعد نگاهم کرد و آرام گفت زونشیآو ــ

 .یبعد بهونه–

 .نهیآ یجلو زیم یرا از دستش گرفتم و گذاشتم رو یلباس چوب

تخت مچاله شده بود. به  یکه رو ییخورد به مالفه ا چشمم

 یجلو یصندل یطرفش رفتم تا مرتبش کنم. آرش هم نشست رو

 .نهیآ ی. تخت را مرتب کردم و دوباره رفتم جلونهیآ

 :گفت ییگرفته ا یانداخت و با صدا میبه موها ییگذرا نگاه

 .برات ببافم اریب –
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 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

  .بندم باال یم نه،–

 "شد ینجوریچرا صداش ا نیا"

 .میکه الزمه بخر یلیوسا میپس حاضر شو بر ــ

 .خونه رمیم گهیچند ساعت د ست،ین یازین ــ

. لبخند زدیم ادیرا فر یزل زد. نگاهش شرمندگ میهاچشم به

  :زدم و لب زدم یزورک

را نگاه کرد و سرش را به عالمت مثبت تکان  نییپا ؟یخوب–

 .داد

. با آن آمدیبود. اصال مگر دلم م یکردنش کاف تیاذ گرید

 .شینگاهها

 :و گفتم دمیخند

 ؟یدیکرده آقا که سرت رو تکون م لیزبونت رو موش م –

تر  یاخواستنی"خدا دمش،یدوباره نگاهم کرد. با نگاهم بلع

 "وجودداشت؟ ایاز او هم در دن

شد. لبخند  دایاز غرور و عشق هو یحالت شیچشم ها در

 .میزد و زل زد به موها یپررنگ

  :تخت و سرم را تکان دادم و گفتم یرو نشستم

 آقامون؟ یباف یم–

که  یبافت کیحرف شروع به بافتن کرد. هر  ینشست و ب کنارم

کارش غرق  نیو با ا دیبوس یرا م میو موها شدیخم م زدیم

کارش که تمام شد از پشت بغلم کردو سرش را . کردیاحساسم م

  :و گفت میموها یگذاشت رو

 .بخند شهیهم لم،یراح –

 .دمیخند

 شهیمگه باالخونه رو دادم اجاره که هم ه،یچه حرف نیا–

 .گنیم یبخندم، مردم چ
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 تختش کمه؟ هی یزن فالن گنینم

دهانش  یکه برگشتم دستم را گذاشتم جلو دیبلند خند آنقدر

 :و گفتم

که  ستادمی. زشته. بعد زود بلند شدم و کنار در اسسیه ــ

 .میبرو رونیب

 یشام آرش موضوع مسافرت را مطرح کرد. مژگان از خوشحال سر

 :و گفت دیرا بهم کوب شیدستها

 ؟یک یالیو م؟یریکدوم شهر م –

 .شما یالیو ــ

 که،ینزد یلیخ ایهم به در کهیما هم کوچ یالینه آرش و ــ

 .نایمامانم ا یالیو میبر  ه،یشرج

 :آرش لقمه اش را قورت داد و گفت ــ

 .میریگ یم میکه امد تصم ارشیحاال  ک 

 .را نگاه کرد اشیگوش یآرش زنگ زد. صفحه  لیموبا

 .ارشهیک –

 .جانم داداش ــ

 ؟یچه ساعت ــ

 .دنبالت امیباشه م ــ

  :دیرا قطع کرد از مژگان پرس یکه گوش نیاز ا بعد

 از اون روز بهت زنگ نزده؟ ــ

زده  یمن حرف یموردجلو نیکه انگار دوست نداشت در ا مژگان

را باال انداخت و خودش را  شیابروها یمنف یبشه، به نشانه 

 .مشغول کرد شیبا غذا

  :دیپرس دیپاشیم شیغذا یآرش همانطور که نمک رو مادر

 گفت؟ یم یچ ــ

 .فردا پرواز داره، گفت برم فرودگاه دنبالش ــ

  :گوشم گفت ری. آرش زمیکه شام را خورد نیهم 
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 .میآماده شو بر برو

  :گفتم باتعجب

 ...بعد میجمع کن زرویم–

 .نباشه تیتو برو آماده شوکار ــ

تنش بود با  یست ورزش کیآماده شدم وبرگشتم، آرش  عیسر

 .میرا برداشت وگفت بر چشیهمان لباسها سو

را با  شانیکردم و هردو یمادر آرش و مژگان خداحافظ از

 .متجب ترک کردم یها افهیق

کردم  یکرد. من هم با خودم فکر م یم یساکت، رانندگ آرش

 خیکه نه س میبگو یزیکه در مورد رفتار آرش و مژگان چ

 .بسوزد نه کباب

 .نگاهم کرد آرش

 ؟یساکت چرا–

 .آرش ــ

 .جون دلم ــ

 ".یداد یجواب نم ینجوریخوام بگم ا یم یچ یدونست یاگه م"

 سوال بپرسم؟ هی ــ

 .شما هزارتا بپرس ــ

 .به خودم گرفتم یجد ی افهیق

 یم ییاگه اسرا شوهر داشت، بعد من با شوهر اون دوتا ــ

کردم  یمکث ؟یکرد یم کاریتو چ حیگردش و تفر رونیب میرفت

 .حرفم را گرفتم. مثال اسرارفته باشه مسافرت یو دنباله 

 یو حرف ابانیشده بود به خ رهینگاهش کردم با اخم خ یوقت

 .زدینم

 .هم سکوت کردم من

 :نگه داشت و گفت یفروش یبستن هی یکه جلو نیا تا

 .خوبه اشیبستن نجایشو، ا ادهیپ ــ
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نشست. بالفاصله  میسفارش دادو امد روبه رو میرفت داخل

 رویرا ز یرا آوردند. قاشق را برداشت. مدام بستن هایبستن

 .خورد ینم یکرد ول یرو م

 :داشت گفت یکه چشم به بستن همانطور

 نه؟ یگیچرا م ،یپرسم ازم دلخور یم یوقت ــ

 .هم جواب ندادمبار من نیا

 شبید یو همه  نجایا ارمتیگفتم زودتر برسونمت، که ب ــ

 .کنم. بعد شروع به حرف زدن کرد فیرو برات تعر

 شدیبودم. باورم نم رانیبودم ح دهیکه شن ییحرفها از

 یآن هم وقت دنشیکش گاریباشد. س ریپذ بیآس نقدریمژگان ا

 .شوک بود میحامله است، برا

  :حال من شده بود گفت یکه انگار متوجه  آرش

رو نداره.  یاون اصال تحمل سخت ل،یراح میکمکش کن دیبا–

 شتریحاال که حاملس ب زنه،یم بیو غر بیعج یدست به کارها

 .میبهش محبت کن دیبا

 یبا مامان هم صحبت کردم اونم مشکالت مژگان رو تا حدود من

 .دونست یم

 .کنه یمدارا م نقدریبا مژگان ا نیواسه هم مامان

 :کردو گفت یِمن و ِمن بعد

دعواشون  ارشیبا ک یدونم سر چ یازدواجشون هم نم لیاوا –

 .زده بود یشده بود که دست به خودکش

 :و گفتم دمیکش ینیه

 واقعا؟ ــ

 :را به عالمت مثبت تکان داد و گفت سرش

من فقط خواستم  شه،یبهت گفتم ناراحت م نارویبفهمه ا ــ

 ایمامان  یمحبتها لیدل ای. یرفتارهام رو بدون لیتودل

 .ارشیک ادهیز یسفارشها

و  دمیبه آرش زده بودم خجالت کش نیماش یکه تو ییحرفها از

  .چشم هاش نگاه کنم یتو شدیروم نم گهید
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 "من رو ببخش ایخدا "

 .امیدوخته بودم به ظرف بستن چشم

 :وگفت اشیکرد به خوردن بستن شروع

 .شهیآب م گه،یبخور د ــ

 :کردم زمزمه

 .ندارم لیم ــ

دهانم نگاهش  یکردو گرفت  جلو یقاشقم را پر از بستن یوقت

 .کردم

  :بالبخند گفت 

 .زدمیزودتر باهات حرف م دیمن با ،یتو حق داشت ــ

 .را از دستش گرفتم قاشق

 .خورم یخودم م ــ

 .دمیخوردم و ظرفش را عقب کش یقاشق بستن چند

 .تونم ینم گهیواقعاد ــ

 .را برداشت وبا قاشق من شروع به خوردن کرد امیبستن ظرف

 .بود آرش یدهن ــ

 .خوشمزه تره نیهم یبرا پس–

 .زدم و خوردنش را تماشا کردم ی لبخند

 .گرفته بود یزدن انرژ ازحرف

که  ی. هنوز شرمنده بودم از حرفمیشد نیسوار ماش دوباره

 .زده بودم

 قهیچند دق شدینم یهمه صبر کرده بود نیآخه دختر تو ا"

 "یذاشت یم گریدندون رو ج گهید

 .لیراح ــ

 .بله ــ

 .سوال هی–
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لبش بود  یکه رو یکردم و او هم با لبخند مرموز نگاهش

  :دیپرس

من کدوم  رونیب یبا شوهر اسرا رفت یکه جنابعال اونوقت–

 م؟یقبرستون

انداختم.  نییکردم نخندم و شرمنده فقط سرم را پا یسع ــ

  :دوگفتیخند

 ؟یخوا یمگه جواب نم ــ

 .فراموشش کن آرش ــ

 .خوام جواب بدم یمن م یول ــ

 .نگاهش کردم کنجکاو

چون ممکنه خواهر  ل،یکارو نکن راح نیوقت ا چیه ــ

 .بشن وهیمحترمتون ب

 .دیبلند بلند خند بعد

 یمن بهت اعتماد دارم، فقط حساب لمیکردم، راح یشوخ–

 .شهیم میحسود

 .را نگاه کردم رونیب نیماش ی شهیزدم و از ش یلبخند

 :سکوت گفت قهیاز چند دق بعد

 .به خاطرتو سرکار نرفته برگشتم امروزم–

 چرا؟ ــ

 هیکنم،  یکه ازت خداحافظ یومدین رونیخب از اتاق ب ــ

که  تمیگوش ،یبارم خونه زنگ زدم مامان گفت، هنوز تو اتاق

 .گهینگران شدم د ،یداد یجواب نم

  م؟یگوش ــ

 .درآوردم و نگاه کردم فمیرا از ک امیگوش زود

خارجش کردم چهار بار زنگ زده  لنتی. از سالنتهیعه سا ــ

 .بود

 .یدیحاال من فکر کردم از قصد جواب نم ــ
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خودم داشتم  یکه برا یمنطق ایهم حسادت،  دیغرور، شا دیشا

  .کنم یداد عذر خواه یاجازه نم

که در مورد مشکالت مژگان زده بود بازهم  ییحرفها یهمه با

خودش را از مغزم  یبه او حق ندادم. باز هم همان سوال قبل

کار را کرد که باالخره  نیزبانم، آنقدر ا یداد رو یسُر م

 .دیپر رونیب

کرده باشه و  یبار خودکش کیاگه مثال شوهر اسرا هم  ــ

مدام  که باهاش یشدیداشته باشه تو ناراحت نم یمشکل روح

 ...و میکرد یتوپچ پچ م یجلو

 .را ادامه ندادم. نگاهش هم نکردم حرفم

  .سخت بود میبرا نشیتحمل نگاه سنگ یول

آرش جان من بهت اعتماد دارم، اگه نداشتم که سر  ــ

 .ومدمیراحت کنار نم نقدریسودابه ا

را باال آوردم و نگاهش کردم ناراحت شده بود. ترمز  سرم

 .کرد. به اطراف نگاه کردم

 ".خونه که من متوجه نشدم میدیرس یک "

 .دلخورش را از من گرفت و سکوت کرد نگاه

 .را در هم گره کرد و متفکر بهشان زل زد شیدستها

 .شوم ادهیگرفتم پ میتصم دهدیجواب نم دمید یوقت

 شیکه با صدا رهیگرفت سمت دست دستم

 .شدم متوقف

خواست  یو نم زدیحرف م ارشیک یاون در مورد رفتارها ــ

حرفتم قبول دارم.  ،یناراحت ش دمیبدونه، من بهت حق م یکس

 ...یریگ یکم سخت م هیکنم  یفکر م یول

 :بود آرام گفتم نییکه سرم پا همانطور

 .ستیحرفهات انصاف ن یبه نظرم تو ــ

 .بار در را باز کردم نیکرد. ا سکوت

 .ریشب بخ ــ

 .شدم. سمت در خانه رفتم ادهیپ
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 .ندادم یتیاهم یول دمیشن یرا م شیقدم ها یصدا

که خواستم در را باز  نیدرآوردم و هم فمیرا از ک دیکل

 :گفت یعصب یشد. با صدا دهیکنم. شانه ام کش

 .نگاه کن من رو ــ

کار  نیا یتمام شود، ول زیبود نگاهش کنم تا همه چ یکاف

 .بفهمد که کارش غلط است دیرا نکردم. او با

  :و دوباره گفت دیام را گرفت و باال کش چانه

 .نگام کن ــ

  :را به در انداختم و گفتم دیرا پس زدم و کل دستش

 ...هاهیاالن همسا میزنیبعدا حرف م ــ

  :گفت یادامه بدهم فور نگذاشت

خوام. طاقت  یبازم معذرت م یول ستیمن ن ریکه تقص نیا با–

 .رو ندارم فقط با من قهر نکن تیناراحت

 ستم،یمن قهر ن ــ

 .ستین یهم به عذر خواه یازین

من بزار. خداحافظ. بعد  یکنم خودت رو جا یخواهش م فقط

 .زود در را باز کردم و داخل شدم

 .بود. در را رها کردم و وارد آسانسور شدم ستادهیا همانجا

 نیدانستم در حال حاضر درست تر ینم یسوخت. ول شیبرا دلم

 .هیکار چ

باز و چراغ  مهیوارد خانه شدم. در اتاق مادر ن آرام

 .و سالم دادم دمیکش یاتاقش روشن بود. سرک

را عوض کردم.  میاتاق مشترکمان با اسرا رفتم. لباسها به

خارجش  فمیباعث شد از ک امیگوش امیپ یاسرا خواب بود. صدا

 .کنم

 :نوشته بود آرش

  .در خونتونم یمن هنوز جلو ــ

 .بود ستادهیا نشیرا نگاه کردم. کنار ماش رونیپنجره ب از
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 :نوشتم شیبرا

  .میزن یباهم حرف م نمتیب یفردا دانشگاه م ــ

 .رمیاز دلت درآمده نم یتا نگ ــ

 .تکرار نشه گهید یقول بد دیبا ــ

 :کرد پیتا

 یکه قول بدم، مژگان رو که م ستیدست من ن لیراح ــ

  .کال راحته ،یشناس

 .ستیحسادت چه حس بد نیدل شده بودم. ا سنگ

نگفتم. با  یباشد، فقط تو برو خانه...ول میخواستم بگو 

 .رودیخودم گفتم خودش م

مادر دوخته  یکه برا یگذاشتم. بلوز لنتیسا یرا رو یگوش

ب خواندن بودم را برداشتم و به اتاقش رفتم. در حال کتا

 اشیبه بافتن یهم کنارش. نگاه اشیبود و بساط بافتن

 .بود بایز یسارافن صورت کیانداختم. 

 ه؟یواسه مشتر ــ

 نیخوره که از ا یروش م یاسیآره، البته چند تا گل  ــ

 .ادیدرب شیسادگ

 .سادشم قشنگه مامان ــ

دوخته  شیکه خودم برا نیبلوزش را مقابلش گرفتم. از ا 

پرو کرد کامال به تنش  یبودم خوشحال شد و تشکر کرد. وقت

 بایمن و مادرم تقر زیباعث شد ذوق کنم. سا نینشسته بودهم

 .هم بود کینزد

به من  نهیاز آ ینگاه با افتخار ستادویا نهیآ یجلو مادر

 .انداخت

سازه چقدر لذت  یم یزیچ هیحاال آدم با دست خودش  یدید–

 .داره

  .. خداروشکر که خوشتون امدهیلیآره، مامان خ ــ

باشه و من  دهیهمه زحمت کش نیدخترم برام ا شه،یمگه م ــ

 .ادیخوشم ن
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گذاشت. چشم  یخواند را کنار یرا که م یکنارم نشست. کتاب 

 :دمیدوختم به کتاب و پرس

 د؟یخون یم یچ– 

 .را مقابلم گرفت کتاب

چند وقت  یداشتم دنبال درمان عفونتها ،یشگیهمون کتاب هم –

 .گشتم یم حانهیبار ر هی

 :استرس گفتم با

 شده؟ یمگه چ حانهیر –

 .شهیدوباره چند روزه سرما خورده و تبش قطع نم ــ

  :دمیعذاب وجدان تمام وجودم را گرفت. مضطرب پرس ناگهان

  د؟یچند روزه؟ چرا به من نگفت ــ

تبش  یباباش گفت کم دمینگران نباش امروز که پرس ــ

درجه  میامده. فقط تنش گرمه، گفت تبش رو گرفته ن ترنییپا

 .قطع نشده یبوده ول

  :لب گفتم ریز

 .تنگ شده یلیدلمم براش خ نمش،یبرم بب دیفردا با ــ

حالش رو  یفردا تلفن ینگران یلینرو مامان جان، اگه خ ــ

 .بپرس

  :دمیزده پرس تعجب

 چرا؟ ــ

  :کم دل، دل کردو گفت هی ــ

خانم عادت  لیگفت تازه داره به نبود راح یم باباش–

 .ضهیخودش ازم خواست که بهت نگم بچه مر کنه،یم

از آنها نگرفته بودم از  یمدت سراغ نیکه تو ا نیا از

 ...خودم بدم امد

برم  شدیفرصتش نم یبودم، ول ادشونیمامان باور کن به  ــ

 :سراغشون، بعد آرام تر گفتم
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 .باهامه شهیخوام با آرش برم. اونم که هم ینم آخه–

 :موضوع را عوض کرد و گفت یفور مادر

ات رو  هیزیجه کیکوچ یها کهیت میبزار با هم بر یوقت هی –

 .میبخر

 .یحاال کو تا عروس ــ

کنار من راحت ترم. هر ماه خرد  میبزار میریکم بگکم ــ

. واسه روز شهیم نیسنگ دنیجا خر هیبهتره،  میخرد بخر

که از همونجا هر کس  میدیعقدتم بعد از محضررستوران شام م

 .بهانه نداشته باشه میخودش، کس یبره خونه 

آرامش  رد،یگ یو سخت نم دیآیکوتا م شهیکه مادر هم نیا از

 .توانستم مثل او باشم ی. کاش مرمیگ یم

 نیرو تو آست یطیفکر هر شرا شهیممنونم مامان، شما هم ــ

 .. کاش منم مثل شما بودمدیدار

 :زدوگفت یلبخند

کس  چیهر کسم مخصوص خودشه. ه طیخودشه، شرا یجا یهرکس ــ

 نارویا یباشه. توام به سن من برس گهید یکی یتونه جا ینم

 .یریگ یم ادی

 .دمیکش یآه

 .رمیبگ ادیفکر نکنم،  ــ

اگه بازم  ده،یم ادیروزگار به زور بهت  یرینگ ادیاگه  ــ

 .انتیهم اطراف ینیب یهم خودت صدمه م یکن یلج باز

 :حرفش را گرفت یزد و دنباله  یلبخند بعد

 .ریبگ ادیآدم از اول بدون سرو صدا  یپس مثل بچه  ــ

. او هم که دمیگذاشتم و دراز کش شیپا یرا رو سرم

گذاشتش و شروع  یرا برداشته بود تا ببافد کنار اشیبافتن

 .کرد میبه نوازش کردن موها

دوختم و  شیرا به چشم ها میرا برگرداندم و چشم ها صورتم

 :گفتم

 مامان ــ
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 .جانم ــ

 :خوب. نگاهم کردو گفت ی. از اون حرفهادیبرام حرف بزن ــ

 .ایستین شهیمثل هم ــ

سکوت کردم. مادر . ندیرا گرفتم تا بغضم را نب نگاهم

 :دوباره گفت

که برات  ادیبه ذهنم م یحرف هیجان االن فقط  لیراح ــ

 ...بگم

تنها  دیآدم ها شا یکه، به نظرم خدا به همه  نیاونم ا ــ

داده عقله، پس ازش به موقع و درست  کسانیکه  یزیچ

  :بغضم خنده ام گرفت وکشدارگفتم ونیاستفاده کن. م

 ...مااامان ــ

 :و گفت دیخند مادر

 به تو کمتر داده؟ یبگ یخوا یم یعنی ــ

 تونه بگه عقل من کمه؟ یم یآخه ک ــ

  .مادر خوب بلد بود فضا را عوض کند م،یدیدوخند هر

 ده،یواقعا قد نم ییجاها هیعقلم  یمامان... گاه یول ــ

 کنم؟ کاریچ دیاونوقت با

 کجاها؟ ــ

 .اهوم... مثال تو برخورد با آرش ــ

  :کردو گفت یمکث 

 یواسه آدم ها ایدن یکارها نیاز سخت تر یکی یدونست یم ــ

 ه؟یمغرور شوهر دار

 داره؟ ینه! چه ربط ــ

 یباشه، برا ادتی شهیهم یول ،یفهم یربطش رو به مرور م ــ

 یزن، اول خدا بعد شوهر...مثل غالم حلقه بگوش باش برا

 .شوهرت

  :گفتم یشاک

 تموم شده ها...مگه زن بردس؟ ی...عصر برده دارمااامان–
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تاج  یشیملکه، م یشیم ،یکن یبه خواست همسرت زندگ یوقت ــ

 .نیزم یکره  یمرد رو نیبهتر شهیسرش، شوهرتم برات م

 ...شنیمنطق م یمردا ب نیواقعاا یآخه مامان گاه ــ

منطق  یباشه، هر آدم یداره منطق از نظر تو چ یبستگ ــ

رو با  یهمه چ شهیخاص خودش رو داره...قرار شد هم

درسته؟)با انگشت سبابش  گه،ید میبسنج ییاون باال یارهایمع

  به باال اشاره کرد.(

 سخته،  یلیخ یآره مامان، ول ــ

 .شهیبره، سخت م ادتیخدا  یوقت ــ

 .شد رهیبه دور دست خ بعد

تونه  یکارا اونقدر سخته که نم یبعض کنهیآدم فکر م یگاه–

 یخدا ازت نم یتونست یمطمئن باش اگه نم یانجامش بده، ول

 .خواست

هنوز  نمیخواست بروم بب یکرد دلم م یم تمیآرش اذ فکر

مادر هم  یتوانستم از حرف ها ینم یرفته، ول ایاست  نییپا

  .دل بکنم. با خودم گفتم حتما رفته

و او  دمیپرسیم یسوال یحرف زد. گاه میبرا یساعت کی مادر

  .دادیبا صبر و حوصله جواب م

 .خوابم برد یک دمیرا ناز کرد که نفهم میموها آنقدر

 ییاسرم بالشت بود و مالفه ریشدم، ز داریاذان ب یصدا با

 .شده بود دهیکش میرو

 .شدم و وضو گرفتم بلند

 "آرش رفته یعنی"

 .آنجاست نمیپرده را کنار بزنم و بب دمیترس یم 

کردم که آرش  یبعداز نماز همانطور که در دلم خدا خدا م 

 نشیماش دنیرا نگاه کردم. با د رونینباشد از پنجره ب

و عقب رفتم. هم زمان اسرا وارد اتاق شد  دمیکش ینیه

 :دیوپرس

 یبعد زود امد پرده را کنار زد و نگاه ؟یدیچته جن د ــ

 .انداخت رونیبه ب
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و  رمیگ یمن لبم را گاز م دید یوقت یمتوجه نشد، ول اول

نگاه  یشتریرا با دقت ب رونیچرخم دوباره ب یدور اتاق م

 .کرد

 آرشه؟ نیاون ماش ــ

 :جواب ندادم ادامه داد یوقت

اومده دنبالت کجا  ستند،یباز ن امیاالن که کله پز ــ

 د؟یبر

  :کالفه گفتم ــ

 .نجاستیا شبیاز د ــ

  :و گفت دیکش ینیه

 ده؟یتو روم یداره نگهبان ایکردند؟  رونشیاز خونه ب ــ

مادر و ماجرا  شیحرفش خنده ام گرفت و بلند شدم رفتم پ از

  :کردم. او هم گفت فیتعر شیرا برا

 .کمر واسش نمونده گهیباال بخوابه، االن د ارشیبرو ب ــ

فکر کنه . دیاتاق بمون یبا اسرا تو شهیمامان جان پس م ــ

 .باال ادیروش نشه االن ب دیچون شا د؟یخواب

 .سرش را به عالمت مثبت تکان داد مادر

 .پرواز کردم نییرا سرم کردم و به طرف پا چادرم

ها را  شهیش یزدم. همه  نیماش ی شهیچند تقه به ش بااسترس

لحظه  کیبود. عذاب وجدان  دهیداده بود و خواب نییپا یکم

نشد. خواستم در را باز کنم که  داریکرد. ب ینم میرها

 .قفل کرده دمید

را باز کرد.  شیزدم تا چشم ها شهیو چند باره به ش دوباره

 .را زد نیصاف نشست و قفل ماش یفور دنمیبا د

 .انداختم نییوشرمنده سرم را پا نیماش یتو نشستم

 .باال بخواب میبر ــ

 .ریسالم، صبح بخ ــ

 "گرفتت بشم یمن قربون اون صدا یاله"
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 :گفتم یشدم و فور هول

 خونه؟ یسالم، آرش چرا نرفت د،یببخش ــ

 ؟یستیاالن ازم دلخور ن ــ

شده  دهیژول شیخواب آلود بودو موها شیکردم، چشم ها نگاهش

 .زدم یلبخند پهن دنشیبود. با د

 .یچقدر خوشگل شد ــ

 دویبه موهاش کش یانداخت و دست نهیبه آ یو نگاه دیخند

  :گفت

اونقدر  یشیم داریهروقت از خواب ب ،یخبر از خودت ندار ــ

 .رمیخواد گازت بگ یدلم م یشیبامزه م

 :حرفش سرخ شدم و آرام گفتم از

 .باال میبر ایب –

 ؟یستیدلخور ن گهیمنم گفتم د ــ

فرمان و  یکردم. او هم دستش را ستون کرد رو نگاهش

زل زد.  میهاچانه اش و به چشم ریرا مشت کرد ز شیانگشتها

کردم  یچه داشت که هر دفعه نگاهشان م شیدانم چشم ها ینم

 .چشم برداشتن ازشان سخت بود

 :گفت شیزخم صدا باهمان

 گن؟ی. درست میستیدلخور ن گنیچشم هات که م ــ

 .شک نکن ــ

 .یکرد یو آالخون واالخونم نم یگفت یم شبیرو د نیخب ا ــ

  :گفتم میگرفت یکه چشم از هم نم همانطور

 .که گفتم برو خونه من–

 .کارت راحت باشه گه،یخودم رو مجازات کردم که د ــ

 .چشم ازش گرفتم باالخره

رو برات در نظر  یمجازات سخت نیهمچ ومدیمن که دلم نم ــ

 .رمیبگ
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 .دلم زیعز یمهربون یلیدونم، تو خ یم ــ

 یساعت کیباال و حداقل  دیایچه به آرش اصرار کردم که ب هر

 .دیکشیاستراحت کند، قبول نکرد. از مادر و اسرا خجالت م

 .ننیبینداره آرش اونا تو اتاقن، اصال تو رو نم خجالت–

هم من راحت  شنیم تیمزاحمشون بشم. هم اونا اذ خوامینم–

 .شهیکه معذب م دونمیم ،ی. تو خواهر مجرد دارستمین

 :و گفتم دمیرا محکم کش لپش

اهل  نقدریا ادیاصال بهت نم ،یالهقربون مالحظاتت برم  –

 .یکردن باش تیرعا

 :گرد شده نگاهم کرد و گفت یهاچشم با

  ؟یتو االن با من بود –

حال خودش  یغش کردن  درآوردو ب یادا دیمرا د یخنده یوقت

 :رها کرد و گفت یصندل یرا رو

 .محاله یهمه خوشبخت نیمنو ا –

خنده ام باالتر رفت و آرش صاف نشست و عاشقانه نگاهم  یصدا

 .کرد

 ...با اون خنده هات ؟یمن رو بکش یخوا یامروز م تو–

را بست  شیچسباند. چشم ها شیلبها یدستم را گرفت و رو بعد

 .به همان حال ماند یو طوالن

  :گفتم 

 ...ادایم یکیوقت  هیآرش  ــ

 .را با خنده باز کرد شیها چشم

هنوز هوا  رون؟یب ادیاز خونه م یسحر ک یآخه االن کله  –

 نه؟یمارو بب ادیخواد ب یم یروشن نشده، ک

 .مایرونیسحره، که ب یما خودمونم االن کله  ــ
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 ونسیباشه د رونیام ب گهیاگه کس د م،یاونهیما که د ــ

 .هیو براش عاد کنهیما تعجب نم یپس از کارها گه،ید

 .دمیخند دوباره

 ...آرررش ــ

را  امدیکه باال ن نیا لی. آرش دلمیحرف زد یساعت مین 

اصال  ارشیبرادرش دانست و گفت که مژگان و ک یدوران نامزد

 نیهم یراحت بودند. برا یلیکردند و خ یاو را نم یمالحظه

 .شده تیاذ یلیآرش خ

 .کرد فیخنده دار تعر یخاطره ها یهم کل بعد

کله پاچه  میگفت که آماده بشم تا بر دویکش ییاازهیخم

دانشگاه رفتن لباسش  یخانه تا برا می. بعد هم برمیبخور

  .را عوض کند

نگفتم.  یزیبه خاطر آرش چ یکله پاچه دوست نداشتم ول من

با  دویعقب کش میرا برا یآرش صندل میدیکه رس زیکنار م

 :گفت یلحن خاص

خودم فکر کردم،  ...  با یمهربان یبانو دییجلوس بفرما –

که چشم و زبان و  میامد کیرمانت یهمه حرفها نی"که با ا

. از فکرم لبخند به میصورت گوسفند بدبخت را بخور یاجزا

 .لبم آمد

  :دینشست وکنجکاو پرس آرش

 ه؟یخنده واسه چ ــ

 ی. خودش هم قوهدیکردم، خند فیتعر شیفکرم را برا یوقت

کردکه از خنده دلم را  یبه کار افتاد.  آنقدر شوخ تشیخالق

 :گرفتم و گفتم

 .دل درد گرفتم گهیبسه د آرش–

 ینگران یآب دستم داد و با کم وانیل کیاش جمع شد و  خنده

  :گفت

 .بخور، صورتت قرمز شده ریبگ ــ

 .صدا بخندم، خب سخته یب دیکه با نیا یبرا–
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به دستم منتقل  یفور اشیآب، سرد بود که خنک وانیل یبدنه  

 :شد و گفتم

رو بخورم معدم هنگ  نیسرده، ناشتا ا یلیآب خ نیا ــ

 .کنهیم

که کنار  ییآب جوش از آقا یبلند شد و رفت  فنجان بالبخند

 وانمیسر ل یبود گرفت وآورد و کم ستادهیا یسماور بزرگ

 :دیو پرس ختیر

 دماش خوبه؟ نیامتحان کن بب ــ

 یخوردم در دلم قربان صدقه اش م یاز آب م یکه کم همانطور

 کی یکه برا نیحواسش به من هست. از ا نقدریرفتم که ا

کرده تا از دلم در  تیآنقدر خودش را اذ شبیکوچک د یدلخور

 ی. احساس لذت داشتم. انگار آرش با تمام قدرتش ماوردیب

وموفق هم شده  غشیدر یب یخواست من را ذوب کند در محبت ها

برابر شده بود و انگار وارد  نیبود. عشقم به آرش چند

 .بود یشده بودم که سراسر خوشبخت یدیجد یایدن

خوردم که  یکردم و مدام نان خال یباز میبا غذا آنقدر

 :دیپرس

 ؟یخور یم ینجوریچرا ا ــ

 یدارم م ؟چطوری–از نان در دهانم گذاشتم و گفتم:  ییاتکه 

 .گهیخورم د

 :دینگاهم کردو پرس قیدق

 ؟ینکنه دوست ندار ــ

  :مکث گفتم با

 .ادیبدمم نم ــ

 !لیراح ــ

 .جانم ــ

 میرفت یم یگفت یخب م ؟یدار یتو هنوز با من رودرواس ــ

 .میخورد یم میحل

 ".کنم یکوفتش م نمیا یاالن غذا یوا"

 :به زور در دهانم گذاشتم و گفتم یبزرگ یلقمه  
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 .باور کن ستین یخورم مشکل یم –

  :آب را داد دستم و گفت وانیکارم خنده اش گرفت و ل از

 .من بدبخت بشم ،یحاال خفه نش باشه،–

به خودم  یشیمضطرب نما یافهیام را قورت دادم و ق لقمه

 :گرفتم وگفتم

 .ایدیآب؟ اونم وسط غذا؟ چشم مامانم رو دور د ــ

 :و گفت زیم یرا گذاشت رو وانیل

 ...نبود ادمی یگ یعه، راست م ــ

کنه که جوون مونده  یم تیرورعا زهایچ نیمامانت ا اونقدر

 .صاف و خوبه نسبت به سنش یلیها، پوستشم خ

 ...آاارش ــ

 :گرفت و گفت یحق به جانب ی افهیق ــ

 .مامان خودمم هستا ه؟یچ ــ

 تیرو رعا نایبگم توام مثل مامانت همه ا خواستمیم اتفاقا

 :زدو ادامه داد ی. بعد چشمکیجوون بمون شهیکن که هم

 .بشه ریدوست ندارم زنم زود پ من–

 .نزدم ینگاهش کردم و حرف فقط

 

 .دمیدانشگاه سارا را د یمحوطه یتو

گرفت و با لبخند با من و  لیبار تحو نیبر عکس هر دفعه ا 

 .گفت کیکردو تبر یآرش احوالپرس

  :گفت هیبا کنا آرش

 .گفتن کیحاال زود بود واسه تبر ــ

 :گرفت و رو به من گفت دهیحرفش را نشن سارا

 .بوفه؟ کارت دارم یجلو یایبعد از کالست م ــ

 .باشه، حتما ــ
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 :به آرش گفتم رو

 یخونه  رمیسارا، بعدشم م شیپ رمیمن بعد از کالس م ــ

 .خونه رمیسوگند، از اون ورم م

  :زده گفت تعجب

خونه ما،  میریم ،ینیچ یرو، واسه خودت برنامه م یچ یچ ــ

 ارشیدنبال ک  میر یو م میدار یشبم مژگان رو بر م

 .فرودگاه

 :اش رو بامزه کردو گفت افهیق بعد

 ؟یخواست ینم یمگه سوغات ــ

خونمون  ادیگفته م دهیتونم آرش جان. سع یامروز نم ــ

 ..یاطیسفارش کرده خونه باشم، باسوگندهم کار خ

 :و گفت دیرا بر حرفم

گفته انگارشوهرت گفته. بگو  دهیسع یگیم یجور هیول کن،  –

 .ادیفردا ب

نکردم  یاعتراض یخواست برنامه ام بهم بخورد، ول ینم دلم

  :لب گفتم ریو فقط ز

 .تره کیاز خواهرم به من نزد دهیسع ــ

 .مینزد و به طرف سالن رفت یحرف آرش

خواهد  یکه سارا چه م نیرفت به ا یفکرم مدام م سرکالس

را پس  المیفکررو خ یکرده، ه رییتغ نقدری.  چرا ادیبگو

 یاغیافکارم  یدوختم به دهن استاد. ول یو چشم م زدمیم

گذاشتند حواسم به درس باشد. آخر  یشده بودند.  نم

پرتشان کردم و به  رونیسرگوششان را گرفتم و از فکرم به ب

 .دل سپردم رسد

 :از کالس آرش خودش را به من رساند و گفت بعد

شرکت، که کارهام رو زودتر انجام  رمیم نجایمن از ا ــ

 .ارشیبدم و شبم برم دنبال ک

 ...نگاهش کردم متعجب

 .گهیتوام به برنامت برس د ؟یکن ینگاه م ینجوریچرا ا ــ
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 .نبود یاز ناراحت یچهره اش اثر در

 آرش؟ یمطمئن ــ

 :زد و گفت یلبخند ــ

  .شصت درصد –

که در آن کتاب خوانده بودم افتادم. که  یادمطلبیلحظه  کی

 .دیهمسرتان تشکر کن یکارها نیاز کوچکتر

 .کردم یتبسم 

 .آقا ممنون–

 ؟یکن یسرکار تشکر م رمیکه م نیا یبرا ــ

خودم رو داشته  یبرنامه یکه اجازه داد نیا ینه، برا ــ

 .باشم

  :سرخ شد و گفت یکم ــ

 .نکن یچوب کار ــ

 بیج یرا گذاشت تو شی. دستهادیچرا خجالت کش دمینفهم

. قدم میو به طرف محوطه حرکت کرد میشلوارش وهم قدم شد

قدم فاصله از او براندازش  کیرا کندتر کردم. با  میها

کرد و با لبخند  ریکه برگشت و نگاهم را غافلگ کردمیم

  :زد و گفت یچشمک یخاص

 جانم؟–

  :گفتم دستپاچه

 .برم گهیمن د ،یچیه ــ

که با سارا قرار گذاشته  ییکردم و رفتم جا یخداحافظ یفور

 .میبود

 :دیجلو امد و پرس دنمیباد سارا

 .رمینسکافه بگ خوامیم ،یستیروزه که ن ــ

 یچ نمیزود بگو بب ایندارم. ب لیم ر،یمن نگ یبرا یول نه،

 .شده
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نشست  میروبرو یصندل ینگرفت و امد رو یزیخودش هم چ یبرا

 :دیو پرس

 آرش رفت؟ ــ

خوشم  بردیم شوندیکه اسم آرش را بدون پسوند و پ نیا از

 .اوردمیخودم ن یبه رو ی. ولامدین

 .آره ــ

 .ور رفتن فشیکرد با سگک ک شروع

 ؟یبگ یخواست یم یسارا جان، چ ــ

 یکه تو ییبرداشت و با انگشتر نقره ا فشیاز سر ک دست

 یم یدست راستش انداخته بود سر گرم شد. ه یانگشت وسط

 یقی. باالخره نفس عمکردیچرخاندش دور انگشتش و نگاهش م

  :گفت دویکش

خوام  یچند وقتم ازت عذر م نیا یخاطر رفتارها به–

خواد  ی...من در مورد تو بد قضاوت کردم...دلم نملیراح

... یبود یدوست خوب شهیکم رنگ بشه، تو برام هم مونیدوست

 ؟یبخش یمن رو م

 ؟یزن یحرف م یاز چ ــ

 .نگاهم کرد باخجالت

 بگم؟ یچطور–

 ...سارا یجون به لبم کرد  ــ

 .یقول بده ناراحت نش ــ

 .باشه، فقط زودتر بگو ــ

کردم آرش به من عالقه داره، به خاطر  یراستش من فکر م ــ

داشت  یکرد، باهام راحت بود و اگه کار یکه بهم م یتوجهات

گفت  یخواست با بچه ها برن م یم ییگفت واگه جا یبهم م

تو امد وسط توجهاتش نسبت به من کم  یپا ی. وقتایتوهم ب

دستت  از یدونم چرا ول یفکرو ذکرش شد تو...نم یشدو همه 

 .یاز نظر من توبود یتوجه یب نیدلخور شدم. چون مقصر ا
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رو بهت دادم و آرش مدام ازم  هیهد یون بسته روز که ا اون

خواست  یو همش م ینشون داد یکه تو چه عکس العمل دیپرس یم

  .از تو بدونه، ازت متنفر شدم

متوجه شدم اونم مثل  دمیسودابه رو فهم یهیقض شیپ ی هفته

 .کردهیمن فکر م

منم مثل سودابه اشتباه برداشت کردم،  دمیفکر کردم د یوقت

 بوده، یهمکالس هیرفتار آرش مثل 

 .کردم یمبهوت شده بودم و فقط نگاهش م شیحرفها از

 :بهم انداخت و ادامه داد ینگاه

و بس. حاال  هیهم کالس هیمن  یبرا گهینگران نباش، اون د ــ

دو سال بهش  نیبهش ندارم فقط تو ا یحس چیاصال ه دمیفهم

روز در  هی ایهر روز  یعادت کرده بودم. قبول کن که وقت

محبت به وجود  ،یو باهاش هم کالم بش ینیرو بب یکی ونیم

توئه...  قو آرش فقط عاش ینداشت یتو گناه قتی. در حقادیم

 .کنم یم یخوشبحت یواقعا برات آرزو

حس  دمیام کند. شانمانده خفه یزیکردم حس حسادت چ احساس

 .زندیخشم...چه راحت نشسته است در مورد شوهر من حرف م

 .راحت هستند یلیخ نهایا ایجنبه ام،  یدانم من ب ینم

. بعد از چند میچه بگو دیدانم با یجور وقتها اصال نم نیا

  :سکوت، دوباره خودش شکستش و گفت قهیدق

 .خوام از دستت بدم یمن نم ؟یبخش یمن رو م لیراح–

انقدر خونسرد و  یمن بود یبگم، خودت جا یتو چآخه من به "

 "ق؟یرف ینشست یآروم م

  :کردم خودم را کنترل کنم. دستش را گرفتم و گفتم یسع 

 ....در موردش حرف نزن گهیکن و د فراموش–

سوگند بروم، گفت که او  یخواهم به خانه یم دیتا فهم سارا

 .دیایب خواهدیهم م

مقابلم نشسته بودو با همان انگشتر  یقطار، سارا صندل در

رفت و غرق فکر بود. از اعترافاتش ناراحت  یور م شییکذا
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 یخب خودش هم ب یشده بودم. او هم غرورش شکسته بود. ول

 .آرشم هم که باهمه راحت بوده نینبود. ا ریتقص

بلند شدم. سارا  اریاخت یتوقف کرد. ب ستگاهیدر ا قطار

 :نگاهم کرد و گفت

 حواست کجاست؟ ل،یراح هیبعد گاهستیا ــ

 .دمیرا شن یغیج یکه صدا نمیخواستم بنش دوباره

 .خواب بودم ؟یکن یم کاریچ یخانم لهم کرد ــ

را اشغال کرده بود نگاه  میکه جا یو واج به دختر هاج

  .کردم

 ".من نشست و خوابشم برد یجا هیچند ثان نیتو ا یچطور"

و سرش  یخبر یخودش را زد به ب دیمرا د رتیُبهت و ح یوقت

 یرا بست. دهانش را هم کم شیچسباند و چشم ها شهیرا به ش

 .که غرق خواب هستند ییباز کرد. مثل کسا

  :خنده و گفت ریزد ز یپق دیصحنه را د نیا یوقت سارا

 .نیمن بش یجا ایب ــ

بلند شود که به  شیُبهت زده بودم. سارا خواست از جا هنوز

  :گفتمطرفش رفتم و 

 .گهید سادمیوا ست،ین شتریب ستگاهیا هیتکون نخور،  ــ

برگشتم و به دخترک نگاه کردم. هنوز در همان حال  دوباره

پلکش  یمردمک چشمش از رو یدقت کردم تکانها یبود. وقت

 .ستیخواب ن دادینشان م

 "یقشنگ یچه خواب مصنوع "

توانست  یم یراحت و فور نقدریکه ا نیسوخت از ا شیبرا دلم

 .خودش را به خواب بزند

 ریسارا شاخ درآورد وز دنیسوگند، از د یخانه میدیرس یوقت

 :گوشم گفت

 کنه؟ یم کاریچ نجایا نیا ــ

 :تعجب گفتم با

 .گهید ادیخواست ب ــ
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 .نشست و مشغول شد اشیاطیپشت چرخ خ سوگند

کوک نشده رفتم.  یهم نخ و سوزن آوردم و سراغ لباسها من

مهمان نوازتر  یلیبود. قبال خ بیعج میسوگند برا یرفتارها

 .زدیم دیطرف و آن طرف د نیبه ا کاری. سارا بودی

  :گفت یبا لبخند مصنوع سوگند

 بدم دستت حوصله ات سر نره؟ یکار هی یخوایم  ــ

 .به دندان گرفت یبزرگش لب مامان

 ؟یدار کارشیمهمونه مادر، چ ــ

 :گفت هیبا کنا سوگند

گفتم  نه،یبش کاریتونه ب یآخه مامان بزرگ، سارا نم ــ

 .حوصلش سر نره

 .ختیر شیچند تا لباس جلو بعد

سارا  زم؟یعز امیتا من ب یدیهارو انجام م نیا یزکاریتم –

 .کج کرد یگردن لیم یچشم دوخت به لباسها و ب

به من  رفتیم رونیبلند شد و همانطور که از اتاق ب سوگند

 .اشاره کرد که دنبالش بروم

 یدستم را گرفت. از پله ها یپشت در، فور دمیکه رس نیهم

 .میباال رفت یفرش شده به طبقه

فرش  کیبود که با  یدوازده متر بایاتاق تقر کیباال  یطبقه

 .میشده بود. وارد اتاق شد دهیرنگ پوش یالک

 :دیپرس یجد یلیاتاق را بست و خ در

 ؟یدنبال خودت راه انداخت یواسه چ نویا ــ

 ؟یگیسارا رو م ــ

 ام هست؟ گهیمگه به جز اون کس د ــ

 .گهید ایمنم گفتم ب اد،یخودش خواست ب ــ

 :کردو گفت یاخم

 د؟یشد یباج یج یشده؟ دوباره باهم ج یچ  ــ
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داد، امروزم امد  ینداشتم، خودش محل نم یمن که مشکل ــ

 یسودابه. منم گفتم ب یحرفها یها هیزد تو ما ییحرفها

 .الیخ

 :دیغر

 هیاون با سودابه دستشون تو  لیراح ال؟یخ یب یگفت ــ

 .کاسس

 ؟یگیم یچه حساب رو–

ارتباطش با  یمن متوجه دهی. االنم فهمدمشونیبا هم د چون–

 .سودابه شدم، زودتر امده بهت اونا رو گفته

 :وگفتم دمیحرفش را بر تیعصبان با

داد. تو  حی. لطفا تهمت نزن. خودش برام توضشهینم لیدل ــ

 ...ینیبد ب گهید یلیخ

 :گفت عاجزانه

شوهر تو  یاصال کل عالم عاشق دل خسته نم،یباشه من بد ب –

و رفت و آمدت با سارا  دارید نیآخر نیا لیشدند. فقط راح

 .. بهم قول بدهدیباش نیباشه ها، مثل قبل باهم سر سنگ

هم  اشینیبد ب نی. اکندیکه سوگند اشتباه م دانستمیم

 .کرده بود بشینص اشیقبل یبود که نامزد ییالطمه

کدوم  نمیتونم صبح تا شب بب یسوگند جان، من که نم ــ

ممکنه  ایبهش احساس داشته،  ایدختر آرش رو دوست داشته 

 .کنه دایبهش احساس پ

با  یزمان هیتونم رابطه ام رو با همه قطع کنم چون  ینم

 ...یقبرستون هیدونم  یآرش رفتن چه م

آرش رو  یخوا یتونم همه رو محاکمه کنم که... اصال م ینم

خودش  یبهش نگاه کنه؟ هر کس یبندازم تو قفس نزارم کس

 .عاقل باشه دیبا

 :کنار پنجره و گفت یکاناپه یتر شد و رفت نشست رو آرام

 نیترسم. ا یم تیترسم، از خراب شدن زندگ یم لیراح ــ

که سر من  ییخوام بال ی. نمگمیم یحرفها رو هم از نگران

 .ادیامد، سر توام ب
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آرش مثل  کنه،یتا آسمون فرق م نیتو با من زم طیشرا ــ

 ؟ینیب یجور م هیسوگند، تو چرا همه رو  ستینامزد تو ن

 .دستش را گرفتم 

که اگه  رمی. من کال اونقدر درگزمیعز یدونم نگران یم ــ

 قمیوقت بزارم. تنها رف قیواسه رف ادیتونم ز یبخوامم نم

 ...امیو م رمیکه باهات م ییتو

  .زدم و ادامه دادم یلبخند بعد

 .کنم فقط با تو رفت و آمد کنم یم یباشه، سع یول–

 :رفت وگفت ییغره ا چشم

 ...نده نقدرحرصمیا لیراح میبر ایب ــ

 .برگشت سارا کنارم در قطار نشسته بود ریمس در

خط عوض کنم، کم  دیبا گهید ستگاهیجان من چندتا ا لیراح–

ترسم جا بمونم. تو کجا  ی، شلوغه م سمیدر وا یکم برم جلو

 ؟یریم

 .خونه رمیمنم م زمیبه سالمت عز ــ

  دنبالت؟ ومدیچطور آرش ن ــ

اسم آرش از دهانش انگار با پتک به سرم زدند.  دنیشن با

 :مکث کردم و گفتم یکم

 .ادینداره ب یلزوم یتو با من یوقت ــ

  :گفت دیق یب 

 .نکن تیبابا من با آرش راحتم، خودت رو اذ نه–

 .زدم یپوزخند

 ی هیتوص هی شهی. مدیدونم. شما که کال راحت یبله م ــ

 دوستانه بهت بکنم؟

  :را مچاله کردو گفت صورتش

اگه  یعنی...من گفتم ایبابا حوصله دار لیول کن راح ــ

 میرفت یباهم م ومدیگفتم م یم دیآرش امد منم به سع

 .میگذروند یخوش م رون،یب
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 ؟یرو دوست دار دیسع ــ

 :نگاهم کرد و گفت باتعجب

 دوسش داره؟ زنهیبابا، مگه آدم با هرکس حرف م یا ــ

 .باال انداختم ییا شانه

همش تو گشت  ،یزنیتو باهاش فقط حرف نم یخب، ول نه،–

 ...که دیوگذار

داره به  ازین ی. هر کسگهید میخب دوست ل؟یوا، راح ــ

 .حیتفر

  :مقدمه گفتم یب

که فکر  ییا گهیباهرکس د ایسارا باهاش ازدواج کن،  ــ

 ...یکنیم

 .دیرا بر حرفم

  ره؟یمن رو بگ ادیبرم التماسش کنم ب یخوایم –

 :کردم و گفتم یو من من

 .یشدینم شقدمیپ یاون بود یتوام جا ــ

 ــ اونوقت چرا؟ 

...مردها از یدسترس یسارا... از بس که تو ایناراحت نش ــ

 .ادیاز حد بهشون توجه بشه در باطن خوششون نم شیکه ب نیا

 :زگفتیآم اعتراض

 یبچه ها ایرو بااون  میکاریمن فقط اوقات ب ه؟یتوجه چ –

 .رونیب میریم گهید

انجام  یتون یام م گهیرو هزارتا کار د تیکاریاوقات ب ــ

 یدانشکاهم م یندارند؟ من تو یکاریاوقات ب هیمگه بق ،یبد

. یگروه دوستهات بود یهماهنگ یسر دسته  شهیتو هم دمید

خودت  ؟یپس خانوادت چ ؟یزاریواسشون وقت م نقدریچرا تو ا

 .دارند اجیهم احت ییبه تنها یآدم ها گاه ؟یچ

 .نرو چون به خودت مربوطه ایخوام بگم نباش  ینم
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 یزاریشوهرت م یرو برا جاناتتیه نیا یاگه ازدواج کن یول

  .یبر یم یشتریو لذت ب

انسا نها  یو کمه برا ابیکه کم یزیقانونه، هر چ نیا سارا

کنند و  یم یشتریبدست آوردنش تالش ب یباارزش تره و برا

بندازند. کم  یحاضرند به خاطرش خودشون رو به هر سخت یگاه

 .باش سارا جان

 :دوگفتیکش یآه

 یتو باهاشون نبود ستند،ین ینطوریاالن ا یپسرها ل،یراح ــ

 .گهید یکیدنبال  رنیم ی. کم باشیدون ینم

پس به زور  ره،یکه بخواد بره اول، آخر م یخب برن، اون ــ

بزار  ینیب یصدمه م شترینگهش ندار، چون اگه آخر بره ب

رو که درسته انجام بده، مسئول رفتن  یاول بره. تو کار

  .موندن آدمها نباش

 :سکوت گفت قهیاز چند دق بعد

 .کنم ی. به حرفهات فکر مرمیم گهیمن د –

کرد و سارا خورد به  یشد که برود، قطار ترمز بد بلند

 یکه وسط قطار بود. دختر بچه خورد به خانم ییادختر بچه 

 .کرد هیبودو گر ستادهیکه کنارش ا

 :برگشت به سارا گفت یظیکه انگار مادرش بود بااخم غل خانم

کند  یخواست عذر خواه یحواست کجاست؟ سارا م ،یمگه کور –

  :گفت ادیبا فر دیبرخورد زن را د یوقت یول

 یعذر خواه اقتیبد ترمز کرد به من چه؟ تو اصال ل قطار–

 .شد ادهیبا باز شدن در قطارپ یو فور یندار

 میغرغر کنان دخترش را بغل کرد و نوازشش کرد. از جا زن

بعد از  ند،یمن بنش یبلند شدم و از او خواستم تا جا

  :تعارف نشست و گفت

 کارکرد؟یچ یدیاصال شعور نداشت د دختره–

دادم  حیمادرش توض یدختر بچه را ناز کردم. بعد برا یموها

بخاطر  یکند. ول یخواسته عذر خواه یکه سارا دوستم بودوم
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را بلند کرده  شیبودنش سارا هم ناراحت شده و صدا یعصبان

 .است

که; بچه دار  فیشروع کرد به تعر یمانیبا پش خانومه

دواو  ازویو دخترش رو خدا بعداز ده سال رازو ن شدهینم

نسبت به  تشیموضوع باعث حساس نیدرمان بهشان داده، هم

 .دخترش شده است

که  ییزهایچ یمن را به فکر برد، پس آدم ها رو شیحرفها

  .حساس هستند آورندیسخت بدست م

به دخترک نگاه کردم، آرام شده بودو خودش را به  دوباره

 .مادرش چسبانده بود

انداخت. چقدر  حانهیر ادیبه مادرش مرا  دنیمدل چسب نیا

 نمش،یخواست بروم بب یدلم م یلیتنگ شده بود. خ شیدلم برا

 .طاقت نداشتم گرید

 ...را گرفتم لینشستم و شماره کم یصندل یرو ستگاهیا یتو

 ...الوو ــ

 گوشم،  یتو دیچیبمش پ یصدا

 .یسالم خانم رحمان ــ

 یصدام م کیبار به اسم کوچ نیآخر ادمهی ؟یخانم رحمان"

 ".کرد

 سالم، حال شما خوبه؟ ــ

 :و سردگفت یجد یلیخ

 خانواده خوبن؟ د؟یممنون، شما خوب هست ــ

گفتن،  یرو بپرسم،مامان م حانهیممنون. زنگ زدم حال ر ــ

 .تب داره

  .مادرتون یاالن بهتره خدارو شکر. به لطف زحمت ها ــ

 .براش تنگ شده یلیخدارو شکر، دلم خ ــ

 :کردو گفت یمکث

 شیفردا مهد نبرمش بزارمش پ دیخواه یطور، م نیاونم هم –

 دش؟ینیبب دییایخواهرم ب
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 .فردا صبح فکر نکنم بتونم ــ

 د؟یوقت دار یک ــ

شان بروم. خواهد مثل قبل به خانه یدلش نم گریشدم د متوجه

 .ندیمن را بب حانهیهم دوست داشت ر یاز طرف

 :دادم دوجوابیبه نظرم رس یفکر  

  .من االن وقت دارم ــ

 .دیاریب فیباشه، تشر ــ

و شما هم  ادیبا دختر خالم هماهنگ کنم اگه تونست ب ــ

 مشیببر یساعت مین هی حانه،یدنبال ر مییایب دیاجازه بد

 .پارک سر کوچه

 .منزل، زهرا هم هست اردیب فیچرا پارک؟ تشر ــ

 .راحت ترم ینجورینه ممنون، ا ــ

 .دی. پس بهم خبر بددیباشه، هر جور راحت ــ

 .حتما، خداحافظ ــ

 مانیا لیدر مورد کم دهیسع یطرز برخوردش به حرفها با

 .کردم نیآوردم. در دلم خود دار بودنش را تحس

 .کردم فیرا تعر هیزنگ زدم و قض دهیبه سع یفور

 دیایکه ب میقرار بزار ییجا گریساعت د میگفت تا ن 

 .دنبالم

و هماهنگ  لیامد، زنگ زدم به کم دهیکه سع نیاز ا بعد

 .کردم

امد  شوازمیدر باز شد و زهرا خانم بچه به بغل به پ یوقت

 رونیهم ب یاحوالپرس یبرا لیکم یکه حت نیتعجب کردم از ا

 .رفته است ییجا یدیو خر ستیخانه ن دمیشا امده،ین

  .شدم اطیح وارد

 .جان لیسالم راح ــ

 ن؟یزهرا خانم، خوب سالم،
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 میدستها یذوق کرد. وقت دنمیبا د حانهی. رزمیممنون عز ــ

خودش را در آغوشم انداخت. از  یرا طرفش دراز کردم فور

 .بود خوشحال شدم ادشیمدت هنوز مرا  نیکه بعداز ا نیا

. دمشیفشارش دادم و بارها و بارها بوس امنهیبه س محکم

کردم و حال بچه ها و همسرش را  یبازهرا خانم هم روبوس

 .دمیپرس

سر  گهیتنگ شده بود، د یلیجان دلمون برات خ لیراح ــ

 .بهمون ها یزنینم

به  شهیهم یکم سرم شلوغ شده، نتونستم، ول هی د،یببخش ــ

  .هستم ادتونی

هم گفتم،  لیبه کم ره،یگ یتو رو م یبچه بهانه  نیا ــ

خوره، تو براش  یتوئه، بچم غصه م یبچه از دور نیا یضیمر

گفتم زنگ بزنه و بگه تو  لی. چند بار به کمیمثل مادر بود

 یاون گفت سرت شلوغ شده و وقت نم یول حانه،یر شیپ یایب

 :. بعد با بغض گفتیکن

  .االن بهم گفت لی. کمزمیعز یباشه، انشاهللا خوشبخت بش مبارک–

انداختم و تشکر کردم. با همان بغض ادامه  نییرا پا سرم

 :داد

سر بزن  حانهیبه ر ایبار ب هی ییجان شده هفته ا لیراح–

 نیهم شهیم جشینت ییهوی ینجوریتا کم کم ازت بُبره، ا

 .کنه ی. بچه همش تب مگهید یضیمر

از همه از خودم  شتریحرفش، از بغضش، ناراحت شدم. ب از

 .دلم گرفت

و به پارک  میآیبار م کی ییهفته ا میخواستم بگو یم

با خودم گفتم اول با مادر مشورت کنم، از  یول برمش،یم

تعارف کرد تا  ی. زهرا خانم کلرمیاجازه بگ دیآرش هم با

 :من قبول نکردم و گفتم یشان بروم ولبه خانه

 یو زود برش م یبرم تاب باز یرو م حانهیساعت ر مین –

  .گردونم

  .صبر کن قهیپس چند دق ــ
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کردم. دو  حانهیبا ر یرفتن زهرا خانم شروع به باز با

چسباندمش. او  یگرفتمش باال و دوباره به خودم م یم یدست

 نی. چند بار که ادیخند یبلند م یو با صدا آمدیهم خوشش م

 ستادهیپشتش ا لیکار را کردم چشمم افتاد به پنجره. کم

کارم  زبود که ا نیکرد. نگاهش آنقدر غمگ یبودو نگاهمان م

 .. او هم پرده را انداخت و رفتدمیدست کش

 ی. نکند دلش نماوردیچرا خودش بچه را ن یخانه بود. ول پس

  .میایخواهد ب

 :امدو گفت کیکوچ یدست فیک کیخانم با  زهرا

کرد بده  تتیاش، اگه اذ شهیتوش ختمیشربت عسلش رو ر ــ

گذاشتم هوا  یدست فیک یسبک هم براش تو شرتیسو هیبخوره. 

وقت باد بلند شه، بچه  هیترسم  یدم غروبه، م یگرمه، ول

 .زحمت تنش کن یب شه،یم ضیزود مر فهیضع

 نیداخل ماش دهی. حواسم هست. سعدیچشم، نگران نباش ــ

 .کردیمنتظربود و نگاهمان م

  :دادگفت یرا تاب م حانهیهمانطور که ر دهیسع

 یکه ازش بهم نشون داد یعکس نیچقدر الغر شده، آخر ــبچه

کارت رو  یتو بود یمعلومه که وقت نجایتپل تربود. از ا

 .ایدادیدرست انجام م

بوده  ضیبچه همش مر شه،یکباب م گرمینگو که ج دهیسع ــ

 .گهید

 شد؟ینم ضیمر یپس چرا تو بود ــ

. باالخره شدیزود خوب م یول شد،یچرا، اون موقع هم م ــ

کس  چیه ست،یدرش ن یخواد که شک یم یدگیکه بچه رس نیا

 .شهیبراش مادر نم

  .بغض کرد دهیسع

 ی. چرا آقامیبراش بکن یکار هیکاش  گمیم ل،یراح ــ

 ره؟یگ یزن نم یمعصوم

 یگفت چندتا مورد بهش معرف یدونم، خواهرش قبلنا م ینم ــ

را بغل کردم و به طرف  حانهیکنه. ر یقبول نم یکرده ول

  :سرسره ها بردمش و گفتم
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 .میکم سر بخوره بر هیوقت نمونده،  شتریب قهیدق ده–

 .ببرمش پارک امیبار ب هی ییهفته ا دیشا دهیسع یراست

 .خوشحال شد دهیسع

 نیبه نظرم بهت عادت کرده، اگه ا ،یکنیم یکار خوب یلیخ–

 .شهیحالشم بهتر م یکارو کن

 *آرش*

 

 دیایچه به مژگان اصرار کردم که او هم به فرودگاه ب هر

 .تنگ شده شانیمادرش، دلش برا یقبول نکرد، گفت ببرمش خانه

 ".مامانش افتاده ادی ادیخواد ب یحاال که شوهرش م"

خواهد به  یرا سوار کردم، گفت که م ارشیکه ک نیاز ا بعد

 .خودشان برود یخانه

 ؟یخوا یرو نم نتیداداش مگه ماش ــ

 .گهید ارهیبگو فردا مژگان ب ــ

  :تعجب گفتم با

 مادرشه؟ یخونه یدون یمگه نم ــ

 رفت؟ ینه، ک ــ

 .قبل از تو اون رو بردم گذاشتمش اونجا ــ

 :و گفت نیماش یداد به صندل هیرا تک سرش

 هنوز هستن؟ نایعمه ا –

 .رنیآره، فردا شب م ــ

ما بمون صبح من  یخونه ایتو ب م،یکن یکار هی ایپس ب ــ

 نمیمامان، آخر شبم ماش شیپ امیرو ببرشرکت، منم غروب م

 .امیدارم م یرو برم

 .باشه، پس بزار به مامان خبر بدم ــ

لباسش را عوض کرد. چمدانش را باز  م،یدیخانه که رس به

 :به من دادو گفت لونیکرد و دو تا نا
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 ینره صبح بزار ادتیواسه خودت،  شمیکیمال مامانه  شیکی –

 .خونه یببر نتیتو ماش

که به من داده بود انداختم و  یلونینا اتیبه محتو ینگاه

 .ادکلن برند بود کیآوردم،  رونیبسته را ب

به  یخودت رو انداخت نقدریداداش دستت درد نکنه، چرا ا ــ

 .زحمت

 :کرد گفت یرا جابه جا م گرید لونیکه دوتا نا همانطور

واسه مژگان  نارمیلب زمزمه کرد: ا رینداشت. بعد ز یقابل –

  .دمیخر

 یداشت. ول ارشیاز ک یافتادم که توقع سوغات لیراح ادی

 .نبود یانگار خبر

ادکلن، زنونه اش رو  نیجفت هم رمیبا خودم گفتم فردا م"

 ".دمیبهش م یخرم بابت سوغات یبراش م

 یدل تنگ. احساس دمیاتاق که دراز کش یتخت تک نفره یرو

دادم.  امیپ لیام را برداشتم و به راح ی. گوشدادیآزارم م

. حتما با دختر خاله امدین یهر چه منتظر ماندم جواب یول

 میبرا لی. اخالق راحستین اشیاش سرگرم است و حواسش به گوش

 یوقت یبود ول شمیبا من بود تمام حواسش پ یجالب بود. وقت

رش برسد و به من فکر تواند به کا یم میدور از هم هست

 .نکند

خواهد نبود من او را هم مثل  یکه دلم م هیادیتوقع ز چقدر

هر لحظه به  دهمیشا داد،یآزار م دهمیمن آزار بدهد...شا

 .داد یبروز نم یکرد ول یمن فکر م

فکر که نکند  نیکرد. ا یفرق م ایبا تمام دن میبرا لیراح 

بودکه  یباشد و از دستش بدهم، تنها فکر یادیز میبرا

 .کرد یرا در کنارم زهر م لیوجود راح ینیریش

 یزیشب هم که شده مثل او باشم و به چ کی یکردم برا یسع

 .جز خواب فکر نکنم

سفرشمال را  یرا برسانم، مسئله  ارشیخواستم ک یکه م صبح

 یهفته یکار دارد، ول یلیهفته خ نیگفتم. او هم گفت که ا

 .میبرو میتوان یم گرید
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خواهد قبل از رفتنش  یخانه عمه گفت که م دمیرس یوقت

 .ندیرا بب لیراح

 .دنبالش رومیدادم که ظهر م امیپ لیراح به

 :مادر را دادم و گفتم یسوغات لونینا

 .رونیب رمیدارم م دیدبگیدار دیمامان اگه خر ــ

خونه، اگه  رهینه پسرم، فقط مژگان گفت از سرکارش م ــ

 .نجایا ادیدنبالش که واسه شب ب یبر یتونست

 یوقت یحس راننده آژانس بودن امد سراغم، ول نیا دوباره

دانم چرا  یحامله بودن مژگان افتادم قبول کردم. نم ادی

متعصب  نقدریا امامدهین ایبه دن ینسبت به برادر زاده

 .بودم

ادکلن را  لیراح یماهم رادادم و برا کیسوم حقوق  کی

 .داشت یواقعا محشر ی. بودمیخر

درش را باز کرد  اطیدادم با احت لیادکلن را به راح یوقت

 :و گفت

 آرش ــ

 .جونم ــ

 اره؟یم ییدادن عطر جدا هیهد گنیراسته که م ــ

 .دمیخند ــ

همش خرافاته، دوما  نایاوال که ا ده،یاز تو بع لیراح ــ

داده، بعد ادکلن خودم  یسوغات ارشیو ک دمیرو من نخر نیا

  :رو هم نشونش دادم و گفتم

 .واسه من گرفته نمیا نیبب ــ

 :به مارکش انداخت و گفت ینگاه

. بعد عطر دهیمارک خر هیهر دوش رو  قه،یچه خوش سل ــ

 .دیخودش را بو کش

 .چقدرم خوش بوئه ــ

 .زد یادکلن را نگاه کرد و لبخند یکم

 ه؟یچ یتبسم برا نیا ــ
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 :به طرفم برگشت و گفت کامل

 اد؟یاز من بدش نم ارشیآقا ک یعنیآرش پس  ــ

کم غده و حرفشم  هیاون فقط  اد،یبدش ب دیبا یچ یبرا ــ

 .دوتا بشه، سرازدواج ما حرفش دوتا شد بهش برخورد دینبا

  :فکر کرد و بعد با ذوق گفت یکم

برام سخته همش با اخم نگاهم  ارم،یاز دلش درب خوامیم ــ

 .کنهیم

 .... بعدشمشهیکم کم خودش درست م ،یبهش فرصت بد دیبا ــ

 .کردم و سکوت کردم یو ِمن ِمن

 .گهیبگو د ؟یحرفت رو خورد چرا–

و  یریگ یحجاب م یادیکه تو جلوش ز نیاز ا ارشیراستش ک ــ

 .خوره یبهش بر م شه،یناراحت م یمعذب

 :زده گفت تعجب

. رمیگ یاونم حجاب م یجاها جلو هیمن مثل بق ؟یادیز ــ

 خوره؟ یچرا بهش بر م

 یم یبهش دهن کج یکارت دار نیتو با ا کنهیاون فکر م ــ

حرفها  نیدونم از ا یو چه م ستیکه مثال تو چشمت پاک ن یکن

 ...گهید

که  ییکرد که عالمت سوالها یمات و مبهوت نگاهم م اونقدر

سرش . دمید یشده بود را به وضوح م جادیدر مردمک چشمش ا

در خانه که  یرا به طرف پنجره چرخاند و سکوت کرد. جلو

 .میدیرس

 :کردم. دستش را گرفتم و گفتم ترمز

 ؟یکن یفکر م یبه چ ــ

  :دادو گفت رونیاش بود ب هیهوا در ر یچ هر

 .آرش ــ

 :و گفتم دمیرو بوس دستش

 .جون دلم ــ
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بعد کمربندش را باز  م؟یبست یمنیما چرا االن کمربند ا ــ

 .کرد

 .هم کمربندم را باز کردم من

 .خودمون یمنیخب واسه ا ــ

 .کرد نگاهم

 .نخواد یمنیدلش ا یکی دیشا ــ

 .دمیخند

 یچهره  یخواد، وقت یدلش م نیکه بده همچ مهیچند بار جر –

 :ام جمع شد و ادامه دادمخنده دمیرا د اشیجد

 .هیقانونه، مگه دلبخواه ــ

شک  گرانید یبنده به رانندگ یکه کمربند م یکس یعنی ــ

کنه کار خودش از همه  یفکر م ای ه؟یآدم ترسوئ ایداره؟ 

 بهتره و عقل کله؟

بنده اتفاقا  یکه کمربند م یکس ل،یداره راح یچه ربط ــ

هم باشن که  ییخب ممکنم هست کسا یهم بافرهنگه، ول یلیخ

هست  نایا یکنن. همه  یباشن و بد رانندگ یناش یتو رانندگ

 ...گهید

 :هر دو دست، دستم را با محبت فشار داد و گفت با

قانون خدا بزارم رو  یکه پا رو نی...جرات انهیهم حجابم–

 شتری... من شک ندارم که خدا بنهیهاش سنگ مهیندارم، جر

 .فهمهیاز من م

 ...لیراح هیچه حرف نیا عه،–

 .شد ادهیدستم را رها کرد و پ یناراحت با

را  دی. کلدمیرا قفل کردم و دنبالش دو نیماش یفور 

 یم تشیانداختم و درخانه را باز کردم. همانطور که هدا

 :کردم داخل، گفتم

اخم وَتخم  لیندارم، من فقط دل یقربونت برم من که حرف ــ

 .رو گفتم ارشیک
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 میآسانسور را زد و به طرفم برگشت. به چشم ها ی دکمه

  :صورتم گذاشت و گفت ینگاه کردو دستش را رو

 .آقا یمنظورم تو نبود منم–

 .ام فشار دادم وگفتم نهیس ی. سرش را رومیآسانسور شد وارد

  :جو گفتم رییتغ یمن دوستت دارم. برا یتو هر جور باش ــ

 ؟یرو چرا نگاه نکرد تیخوش گذشت؟ گوش شبید نمیبب–

گفت که مدت  میبرا حانهیشد. از ر نیچهره اش غمگ ــ

به او سر بزند  شتریخواهد ب یکه تب دارد و دلش م ستیطوالن

که دلش  نیگفت، از ا شیها یو مواظبش باشد. از دلتنگ

 .است حانهیر شیپ شهیهم

انجام دهد.  شیکه الزم است برا یهم گفتم، هر کار من

برود، دوباره فشارش دادم  رونی. نگذاشتم بستادیآسانسور ا

 :ام و گفتم نهیس یرو

 یلیناراحت نباش. راستش اون برام خ ارشیدر مورد ک لیراح–

و از دستش ناراحت  ایباهاش کنار ب یجور هیمهمه، مثل تو، 

 .نشو

نزد فقط نگاهم کرد. دستم را که خواستم کنار بکشم  یحرف

از  ییاباز شد. تکه اشیکرد و روسر ریگ اشیروسر یرهیبه گ

 .آمد رونیب شیموها

را  شیموها یرا درست کند، دسته اشیکه روسر نیاز ا قبل

 .دمییگرفتم و بو

 شهیموهات هم ی. چطورکشهیعطر موهات آخر منو م نیا لیراح–

 ده؟یگل م یبو

 ی. انتهامیرفت رونیرا درست کرد. از آسانسور ب اشیروسر

 :نشانم دادو گفت اشیروسر ریرا از ز شیموها

. هم زنمیعطر دست ساز مامان رو م یموهام کم یانتها به–

 .دهیعطر م یهم بو تونشیبه خاطر روغن ز کنهیم تیتقو

 :دمیپرس زدمیکه زنگ واحد را م همانطور
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 ده؟ینم تونیروغن ز یچرا بو پس–

 .کنهیبو استفاده م یمامان روغن ب آخه–

مادر در را باز کرد  کردم،یرا نگاه م شیکه موها همانطور

 .میو داخل شد

 *لیراح*

 

 :بغلم کردوگفت دیبا فاطمه که رس یبه احوالپرس نوبت

و برم، از مامان خواستم به آرش خان بگه  نمتینب دمیترس –

 .دنبالت ادیب

 .دیموند یم شتریکاش ب دیریزود م چقدر–

  :زدو گفت یچشمک

 .حرف باهات دارم یکل–

. شتیپ امینداره، بعدم یمامان کار نم،یکن برم بب صبر–

ِتل گره  کیو دمیکش میبه موها یعوض کردم و برس لباسم را

کردم و به  میخرج لبها یرژصورت یسرم گذاشتم و کم یرو ییا

 .آشپزخانه رفتم. آرش و مادرش در حال پچ پچ کردن بودند

 :ام را صاف کردم و گفتم نهیس 

انجام بدم. هر دو به  دیبد دیدار یجان اگه کار مامان–

 :مادر آرش گفت دندویطرفم چرخ

 .جان لیساالد مونده راح شهیهم مثل–

 .را بردارم لیتا وسا خچالیسراغ  رفتم

 :و رو به مادر گفت ستادیکنارم ا آرش

 .از نامزد من کار نکش نقدریا مامان،–

 :طرفش و لبم را به دندانم گرفتم و گفتم برگشتم
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 .خواد یآرش، من خودم دلم م زشته–

 .فقط لبخند زد مادرش

  :آرام کنار گوشم گفت آرش

 .کنم زود تموم شه بعدش حرف باهات دارم یم کمکت–

 :دادم گفتم یکاهو و گوجه را دستش م لونیکه نا همانطور

 امروز همه با من حرف دارن؟ چرا–

 باهات حرف داره؟ یک گهی! چشمم روشن دبله–

 ییبه طرف ظرفشو جیو هو اریخ لونیکردم و با نا ییا خنده

 :رفتم و گفتم

 .حاال–

جواب دادنش به سالن رفت.  یزنگ خورد و مادرش برا تلفن

با دستش صورتم را گرفت و  یآرش هم سو استفاده کردو فور

 :گفت

 رم؟یگازت بگ ای یگیم–

 .دمیکارش خجالت کش از

 .نهیب یم یکیزشته،  آرش–

 .زودتر بگو پس–

و به  دیرا  عقب کش شیکم برو اونورتر. دستها هی باشه،–

 .زل زد میچشمها

 .یشیتر م یدوست داشتن یلیخ یشیم دیسرخ و سف ینجوریا–

 :انداختم و آرش گفت نییرا پا سرم

 ...ای یگیم–
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بابا، فاطمه کارم داره. بعدشم به قول خودت مجرد  یچیه –

 .کن تیتو خونس، فاصله رو رعا

 .رو داره یکیمنظورت فاطمه هست اون  اگه–

 :زده گفتم تعجب

 ؟یدون یکجا م از–

 :نازک کردو گفت یچشم پشت

 ...حاال–

آب در مشتم پر  یشستم. کم یم ارهارایآب باز بودو خ ریش

 :و گفتم دمیصورتش پاش یکردم و رو

 ؟یاریمن رو درم یادا–

 .را طرفش گرفت یبردارد مادرش امد و  گوش زیامد طرفم خ تا

 .باهات کار داره مژگان–

را از  یو گوش دیخط و نشان کش میبرا شیبا چشم ها آرش

 .مادرش گرفت و رفت

فاطمه  قهیبه درست کردن ساالد کردم. بعد از چند دق شروع

 :آمد و گفت

 ؟یایچرا نم پس–

 .امیساالد درست کنم م –

 .میدرست کن ییدوتا بده–

 .ارشدیمشغول پوست کندن خ یلبخند خاص کی با

 .ایخوشحال ،یزنیلبخند م ه،یچ–

 .پر رنگتر شد لبخندش

  .میکرد یآشت–
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 با نامزدت؟ –

 .میستیمحرم ن گهیالبته د اهوم،

 .میعقد کن یمحضر گهید یشدتا هفته  قرار

 :و گفتم دمشیبوس

 .یبهم داد یچقدر برات خوشحالم فاطمه، خبر خوب –

که خرد کرده بودم  ییکه کاهوها نیساالد را آوردم و هم ظرف

 :آرش امد و گفت ختمیرا داخلش ر

مغازه  یجا مونده تو ارم،یرو ب میجان من برم گوش لیراح –

صاحب  م،یکردم. مژگان زنگ زده رو گوش دیکه ازش خر ییا

مونده. اصال حواسم نبود  نجایمغازه جواب داده وگفته ا

 .ستین میگوش

 مغازه؟ کدوم–

 کنه؟ یم یفرق مگه–

 .رودیکردم از جواب دادن طفره م احساس

 ام؟یمنم باهات ب یخوایم–

 .گردم یزود بر م نه؛نه،–

 «.چرا مشکوک شده نیا»

 :فکر بودم که فاطمه گفت یتو

. اون میریگ یم یعروس وریبره آخر شهر شیکارها خوب پ اگه–

 .نمتیب یو من دوباره م یایموقع م

 :زدم و گفتم یلبخند

هم  عیروسر هیها، داره سروته قض دهیآقا دوماد ترس چشم–

 .ارهیم

 :گفت دویخند
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 :انداخت  و ادامه داد نییجورم...بعد سرش را پا چه–

چه  نمیب یکنم و به تو، م یخودم فکر م یبه کارها یوقت –

دعوا درست  یخودی. بیالک یزایدادم سر چ یم یچیسه پ یرایگ

 .کردم یم

 من؟ به–

 یم ریتو بودم گ یاالن، اگه من جا نیمثال هم گه،ید آره–

کدوم مغازه،  یرو تو شیبگه گوش دیدادم به آرش خان که با

چرا؟ و چگونه جا گذاشته، بعد خودشم از حرفش خنده اش 

 .گرفت

 .میکه تمام شد، به اتاق رفت کارمان

در خانه در مورد نحوه  چدیاذان بپ یکه صدا یتا وقت فاطمه

 .کرد فیتعر میکردنش با نامزدش برا یآشت ی

که  یاتاق آرش رفتم و نمازم را خواندم. قبلش از عطر به

امروز آرش داده بود زده بودم و عطرش کل اتاق را برداشته 

که سجاده و چادرم را تا کردم و خواستم  نیبود. بعد از ا

خوردم.  کهیتخت  یآرش رو دنیبروم. با د رونیاز اتاق ب

. ودگذاشته ب شیچشم ها یبودو ساعدش را رو دهیدراز کش

 یامد، ک یک نیا» در مترو بود افتادم.  یدختر ادیناگهان 

 «د؟یخواب

 .ام گرفته بود خنده

 ییابکشم. تکه شینماز را باز کردم وخم شدم تا به رو چادر

 دیرا گرفت و کش میموها یصورتش افتاد. فور یرو میاز موها

 :و گفت

 ؟یخند یم یچ به–

 .دمیخند دوباره

خنده  یانداخت یزیچ هی ادیبه خواب من رو  یرو زد خودت–

من رو از کجا  یام گرفت، تو که چشم هات بسته بود خنده 

 ؟یدید

عطرت توقع خواب از من  نیبا ا یشد کیبهم نزد نقدریا

 ؟یدار
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باشه  ادمی یرو زدم، راست ده،یهمون عطره که داداشت خر –

 .ازش تشکر کنم

 :کردو گفت یاخم

 .ستین یازین–

 ...کنه من چقدر دختر یآرش جان، اونوقت فکر م زشته–

 .گهیکنه. من قبالتشکر کردم د ینم یفکر چیه اون–

 زیخ میتخت نشستم. او هم ن ینگاهش کردم. کنارش رو مشکوک

 .کرد میبا موها یشدو شروع به باز

 دیاستفاده کنم. با یدست هیخودم فکر کردم از ترفند  با

 .کردم یفکر م شتریب

تشکر  خواهدینم نیهم ی. برادهیخر میخودش عطر را برا دیشا

 ایمادرش  یبرا ارشیهم عطر را ک دینشود. شا عیکنم که ضا

. اما چرا لیبه راح میاند بدهو آنها هم گفته دهیمژگان خر

 ست؟یکی شیبرندها

 .نه ایحرف ها را مطرح کنم  نیا دیوسط با نیدانستم ا ینم 

نه. اگه دروغ گفته  ایبزنم  یدست هی اورم؟یب شیبه رو اصال

. البته به هر حال قصد آرش شودیباشد با بر مال شدنش خرد م

گرفته و  یجد یسوغات یرا برا میهایشوخ دیبوده. شا ریخ

 .ناراحت شوم اوردهین یزیچ میبرا ارشیکه ک نیاز ا دهیترس

 .ستمین نکند فکر کند من خنگم و متوجه مینگو یزیچ اگه

 رونیمن را از افکارم ب کریغول پ یآهن ربا کیمثل  شیصدا

 .دیکش

 .لمیراح–

 .کردم نگاهش

 یم شیزل زد. مردمک چشمها میدستم را گرفت و به چشم ها 

 شیحرف زدن برا ایواهمه داشت.  یزی. انگار از چدندیرقص

 .سخت بود
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 یکردم با لبخند نگاهش کنم و مطمئنش کنم، که اگر حرف یسع

 .هم نزند من قبولش دارم

انداخت. دستم  یبوسه اش نگاه یو به جا دیدستم را بوس پشت

آرام تر  نباریصورتش گذاشت و دوباره نگاهم کرد. ا یرا رو

 .زدیم ادیمحبت را فر شیبود. چشم ها

و مواخذه  رمیبگ دیرا ند یهمه مهربان نیمن چطور ا آخه»

به هوش  ازیبرمال شدن دروغت ن یبرا میات کنم. چطور بگو

 «.ستین ییباال

من  یسخت بود ول شیبکند و برا یخواست اعتراف یم انگار

 ینزند سرم را رو یکه حرف نیا یخواستم. برا یرا نم نیا

 :اش گذاشتم و گفتم نهیس

 ...آقامون بگه یچ هر–

حرکت  یچند لحظه ب یکنم از حرکتم شوکه شد. چون برا فکر

را دور کمرم حلقه کرد و من  شیبعد دستها یمانده بود. ول

سرم گذاشت. بعد از  یرا به خودش فشار داد و سرش را رو

زخم  یدانم ک یکه نم ییبا صدا دیکش قیکه چند نفس عم نیا

 :برداشت گفت

 ...لیراح ممنونم–

 یبود برا یکاف شیزخم صدا نیدو کلمه، هم نیهم

 .که در موردش کردم ییفکرها یگم شدن همه یدانستن...برا

نزدم. آن هم به آرش، با خروارها  یخوب شد که حرف چه

 .غرورش

گرفت و به چشم  یرا از خودش جدا کردو صورتم را دو دست من

کرد. انگار با  یبار نگاهش فرق م نیشد. ا رهیخ میها

.  قلبم ضربان ختیریم میقدرت، هر چه حس داشت در چشم ها

. احساس دیکوبیام م نهیس یگرفت، محکم خودش را به قفسه 

 نفسکردم قلبم حرکت کرد و باالتر امد، آنقدر باال که 

طاقتش را نداشتم. نگاهم را از  گریسخت شد. د میبرا دنیکش

ناهار  یمادر آرش امد که برا یاو گرفتم و هم زمان صدا

 .بلند شد زد،یم مانیصدا

دادم و بلند شدم. آرش هم با خنده  رونیرا با شدت ب نفسم

  :بلند شد و گفت
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 .لیراح–

 .دراتاق بودم. برگشتم و نگاهش کردم کینزد

 :دیپرس یشاک

 زم؟یعز یزبون ندار –

 :لرزش داشت گفتم یکه هنوز کم ییبا صدا 

 .جانم–

کردو  تیرا به پشت سرم هدا میستادوموهایا میروبرو

را پشت گردنم به هم رساندو با کف هر  شیدستها یانگشتها

 :صورتم را باال داد و گفت نیدو دستش از طرف

 .کن نگام–

چشم دوختم. صورتش  شیلحظه سخت بود نگاهش کنم به لبها آن

 :صورتم کردوگفت کیرا نزد

را در  میمتعجب چشم ها ل؟یراح هیاز دوست داشتن چ باالتر–

 .نگاهش سُر دادم. نگاهش ذوبم کرد

  ...لیپرستمت راح ی... من...ممن–

 .رفت رونیآرام از در ب بعد

 ینفسم به شماره افتاد. انگار زمان متوقف شده بود. سع 

که از  دمیشن یقاشق و بشقاب را م یکردم آرام باشم. صدا

 دنیکش قیتخت و شروع به نفس عم یآمد. نشستم رو یسالن م

 .کردم

 :اتاق آمد و گفت یبعد فاطمه تو قهیدق چند

 پس؟ یایچرانم–

 :شدم و گفتم بلند

 .امدم–

 :دینگاهم کردو پرس مشکوک
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 خان چرا نموند؟ آرش–

  :دمیتعجب پرس با

 رفت؟–:

 ...برم سرکار دیگفت زودتر با آره،–

 م،یکرد یبعد از ظهر با فاطمه سرگرم بودم و صحبت م تا

 :غروب بود که عمه گفت کینزد

 یو لباسهامون رو جمع کن، چادرتم م لیجان برو وسا فاطمه–

 نامیا تییزودتر انجام بده، چون شب دا یاتو کن یخواست

 .یکن یوقت نم گهید شهیدورت شلوغ م انیم

  :که فاطمه رفت. عمه رو به مادر آرش گفت نیاز ا بعد

 .ییکم دراز بکش از صبح سرپا هیتوام  روشنک–

 هی نجایاتاق نامزدت، تا منم ا یخانم توام برو تو عروس

 .دیکاناپه دراز کش یکم استراحت کنم، بعد رو

 .آمدیاخالقش خوشم م نیکال رک بود و من از ا عمه

که مرتبش  نیبود. بعد از ا ختهیبه هم ر یآرش کم اتاق

شروع به  دمیتختش دراز کش یبرداشتم و رو یکردم کتاب

آمد و حواسم را پرت  یعطرش از بالشتش م یخواندن کردم. بو

 .کردیم

تمرکز  گذاشتیناهار نماند نم یکه آرش چرا برا نیا فکر

 .پسش زدم و حواسم را به کتاب جلب کردم ی. با سخترمیبگ

شد و خوابم  نیسنگ میکه خواندم، پلک ها ییچند صفحه ا 

 .گرفت

را  میشد چشم ها دهیکش میبه رو ییکه  مالفه ا نیحس ا با

تخت   ریبود و از ز نییباز کردم. آرش امده بود. سرش پا

را دوباره بستم. متوجه شدم  میآورد. چشم ها یبالشت در م

 .دیگذاشت و دراز کش نیزم یکه بالشت را کنار تخت رو

  .ستیدانستم خواب ن یبه سکوت گذشت. م قهیدق چند
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زد به  رجهیزنگ خورد. ش اشیرا باز کردم. گوش میها چشم

به من  یکنارش رو فشار داد و نگاه یدگمه  یطرفش و فور

 .انداخت

 :به دندان گرفت و گفت یبازم لب یچشم ها دنید با

 کرد؟ دارتیب صداش–

 ؟یآمد یبودم. ک داریب نه،–

 .را جواب داد اشیاالن. بعد گوش نیهم–

 .مییایباهم ب لی. امدم دنبال راحامی. آره مسالم–

 .باشه باشه،

  :که تمام شدگفت حرفش

دنبال  میبعدشم بر میبخور یبستن هی میحاضر شو بر پاشو–

 .مژگان

و چشم  دمیگردنم کش ریو مالفه را تا ز دمیپهلو چرخ رو

 .را بستم میها

 .آقا چشم–

  :را شروع به نوازش کردوگفت میموها

 .صبر کن برم کولر رو خاموش کنم سردته؟–

 :را گرفتم و گفتم دستش

 .ستیسردم ن نه،–

 اد؟یهنوز خوابت م ؟یچ پس–

 :را رها کردم و گفتم دستش

 .نه–

را باز  می. چشم هادمیدر را شن ی. صداامدین ییصدا گرید

 .ست،ین دمیکردم د
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 «بلند شدم قهر کرد؟ رید یعنیرفت؟  کجا»

خودم را به  یامد. فور دمیبودم که د الیفکرو خ نیهم در

کنم. از سکوتش احساس خطر  تشیاذ یخواستم کم یخواب زدم. م

که  یوانیرا باز کردم، هم زمان، آب ل میکردم. تا چشم ها

 .کرد یصورتم خال یدر دستش بود را رو

 :و نشستم وکشدار گفتم دمیکش یبلند نیه

 .آرش–

  :گفت دویخند بلند

 یتالف دهمیدوتا نشون زدم. هم خواب از سرت پر ریت هیبا–

 .رو درآوردم یختیآشپزخونه ر یکه تو یآب

را برداشتم و به طرفش پرت کردم. چون انتظارش را  بالشت

 و گفتم؛ دمیدفعه من خند نیسرش و ا ینداشت خورد تو

 .بعد تشکش را نشانش دادم ختم؟یر وانیل هیجنس من  بد–

 .یکرد سیهم خ نجارویا نیبب –

 :که دستش بود را آرام زد به کمرم و گفت یبالشت

 یم یتالف ینجویباشه من ا ادتیفقط  م،یسرت، پاشو بر یفدا–

 .نکن یباز ریکنم، با دم ش

 .حرفش خنده ام گرفت از

 یپارچ آب روت خال هی شیبه تالف یک نیحاال بب رهیش آقا–

 .کنم

 .رمیگ یکه شلنگ روت م یاون کارو کن اگه–

 .استخر یندازمت تو یمن کال م اونوقت–

 :گفت دویبلند خند دوباره–
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کن، خودم با  دایتو استخر پ . حاالیاریکم نم ادیم خوشم–

. بعد دستم را گرفت و بلندم زنمیم رجهیتوش ش لیکمال م

 .کرد

 .دیکش شانیرو یشده بود. دست سیخ میاز موها یکم

 .برات ببافمشون نیبش ایب–

 .کرد یلب زمزمه م ریرا ز یبافت شعر یکه م همانطور

 .آرش آقا–

  :گفت دویرا عقب کش میمکث کرد و بعد موها یکم

 ...نشنوم ها گهید–

 رو؟ یچ آخ،–

 .ام هیمگه پسر همسا م،یندار آقا–

 .ام گرفت خنده

 .زارمیداره؟ دارم بهت احترام م یربط چه–

حرف زدنا اصال خوشم  یرسم نی. از ایدیفحش م یدار قایدق–

 .ادینم

 ؟یچ یعنی... عه–

  :گفت تیباجد–

 .برهیم نیرو از ب تیمیبابا، صم هیکه گفتم... چ نیهم–

 خودمون دوتا نگم؟ نیب آهان،–

 .کال نگو نه،–

  داره؟ یبگم چه اشکال گرانید یجلو خب–

 .میهمه بفهمن که چقدر ما با هم ندار خوامیم–
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 ...باز برم رو َمنبرها یکنیمجبورم م یبابا، دار یا–

حرف، حرف شوهره.  گنیهمون منبرها م یداره، باال یمعن چه–

 .کم حرف گوش کن هی

 .چشم–

 .جانآرش  

 .جانم–

 نجاستی. چند روز امیفاطمه رو هم با خودمون ببر شهیم–

 .همش تو خونس

  :را بست و گفت میرا از دستم گرفت و موها کش

 نیزشته، سنگ ایجلف نکن یهایفقط جلوش با من شوخ باشه،–

 .باش

 .از حدقه درامده نگاهش کردم یچشم ها با

 :خنده و گفت ریزد ز یپق  

  .یبامزه شد یلیخ–

 :گفتم طنتیش با

 .میهست یمیبا هم صم یلیخ کننیکه، اونوقت فکر م خوبه–

 .اندازه داره یزیهر چ گه،ید نه–

 .صورتم نگه داشت یاش رو جلوانگشت سبابه بعد

 .نگه دار که اندازه نکوست اندازه–

 یکردم. آرش هم با بد جنسباال رفته. نگاهش  یابروها با

 .کردیاش را کنترل مخنده

 .فاطمه زنگ خورد یکه گوش میبود یحال خوردن بستن در

 .امیمن جواب بدم، م د،یببخش–
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 :زدو گفت یاز رفتن فاطمه، آرش چشمک بعد

 .رو داره یکیگفتم  یدید–

 :در مورد فاطمه نکند گفتم یکه آرش فکر بد نیا یبرا–

 .نامزدشه–

 .به ما نگفتن یزیپس چرا چ ؟یچ–

 .یبه زود گنیم–

بعد من به  م،یملت نامزد دارن مااصال خبر ندار ا،یب–

 گهیم م،یریو جمع و جور بگ یجشن خودمون هی گمیم ارشیک

همه رو دعوت  دیبا ای میرینگ ای. میما آبرو دار شهینم

 .میکن

فاطمه آمد،  ینزدم. وقت یکردم و حرف یرا مشغول بستن خودم

  .در هم بود شیاخم ها

را  اشیبستن ی الهیفاطمه شد پ یاخم ها یمتوجه یوقت آرش

 .رفت رونیبرداشت و ب

 :دمیبه طرف فاطمه خم شدم و پرس بالفاصله

 شد؟ دعواتون–

 :کرد گفت یم رورویاش را ز یکه بستن همانطور

 .امدم رونیچرا ازش اجازه نگرفتم با شما ب گهیم–

 .ییچه اجازه ا نجایمن ا گهیشهر د هیاون  حاال

رو جواب ندم  لمیموبا ایتونستم بهش دروغ بگم،  یم اصال

 .دمیبعد بگم نشن

 یداره، اصال م یچه توقعات گم،یدارم راستش رو بهش م حاال

که داد بزنه. انگار  نیتونست با زبون خوش بگه، نه ا

 یواسه هرکار خوادیکمبود اجازه گرفتن داره، همش دلش م

 :دیپرس دیسکوت من را د ی. وقترمیازش اجازه بگ

 ل؟یوجود داره راح یکمبود نیهمچ واقعا–
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 :لبخند گفتم با

. حاال ازش ستین دیبع یچیدوره زمونه ه نیبگم، تو ا یچ–

هم  یداد تیهم به حرفش اهم ینجوریا گه،ید ریاجازه بگ

 .شهیکمبود اون جبران م

 ی. حس منشمیذره ب ریز یلیکنم خ یاحساس م ینجوریا آخه

 .کنم تحت کنترلم

 نشون نده، تیحساس–

بودن بهش دست  یمنم با حرفت موافقم آدم حس زندان البته

چند سال اول تو غالم حلقه به گوش  گهیمامانم م یول ده،یم

 .کن یعمرت مثل ملکه ها زندگ ی هیشوهرت باش، بق

. اصال یمشترک، نه که نوکر و ارباب یگفتن زندگ ه،یچ غالم–

 .غالم باشم نه ملکه خوامینه من م

  :باال انداختم و گفتم ییا شانه

 .چشم خودمون یتو رهیدودش م میریبگ دیخدارو ند قانون–

 :گفت کالفه–

 نی... به نظر من که خدا خودشم از جنس هملیکن راح ول–

 .قانون هاش به نفع اوناست یمردهاست که همه 

دهانم گرفتم تا  یخنده، دستم را جلو ریزدم ز یحرفش پق از

  .دیایدر ن میصدا

 :زد و گفت میبه پهلو ییاکرد و ضربه یفاطمه را عصبان کارم

 .گم یمگه دروغ م خب–

 :زور خنده ام را جمع کردم و گفتم به

 یبه نفع ما خانم هاست راحت م یلیباشه که خ ینجوریا اگه–

  .میقانون هاش رو دور بزن میتون

 ؟یچطور–
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 مکر زنانه،  با–

اش نگاهش کرد و لبخند به لبش  یگوش امیپ یبا صدا فاطمه

 .آمد

 .کرده یعذر خواه میمستق ریغ–

صورتت  یرو تیژست عصبان ذاشتی! حداقل معینچ، چه سر نچ،–

 .گهید لینشست بعد، زن ذل یم

 .لب استغفرهللا گفت ریبود ز شیلبها یکه هنوز لبخند رو فاطمه

 .لیراح–

 .هوم–

 :در دهانش گذاشت و گفت اشیاز بستن یقاشق 

 .ایبگم، نخند یزیچ هی–

 :دوباره خنده ام گرفت و گفتم 

 که خدا زنه؟ یدیرس جهینت نیدفعه به ا نیا نکنه–

 .نکن. گوش کن به حرف من یزشته، با خدا شوخ ل،یراح عه،–

 .دییبفرما چشم،–

 :انداخت و آرام گفت نییرا پا سرش

که به هم محرم  یلی. اوامیدوست دار یلیرو خ گهیهمد ما–

 یکردم خدا برا یاحساس م یکرد گاه یو بغلم م میشده بود

رو قرار نداده. اصال  ییزن امن تر از آغوش همسرش جا هی

 یبرا دیکرده بودم. شا دایبه خدا پ یشتریب یکیاحساس نزد

امن رو از دست  ی"چشم" تا اون جا میبهشون بگ دیبا نیهم

اون رو از  یمدت یبرا امی. من خودم با ندونم کارمیند

 .کردم غیخودم در

 یعنیکردم.  نیدلم نامزدش را تحس ینگاهش کردم و تو فقط

رو به آن رو  نینوشته بود که فاطمه از ا یچ امیاون پ یتو

 .شده بود
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در اوج  عیسر یلیبود. خ بیعج میفاطمه هم برا رفتار

را فراموش کند.  زیلبخند بزند و همه چ توانستیم تیعصبان

 .نسبت به نامزدش است یعاطف یوابستگ ینشان دهنده نیا دیشا

 .صورتم تکان داد یرا جلو دستش

 کنم؟ کاریبگو چ ؟ییکجا–

 زدم و گفتم لبخند

چشم رو بگو در مورد  شهیکه م یینظر من تا اونجا به–

 .باهاش حرف بزن یقبول کن یتون یهم که نم زایچ یهیبق

. آرش میشد یو مشغول بستن مینزد یحرف گریامدن آرش د با

زده بودو  هیتک اشیرا تمام کرده بود و به صندل اشیبستن

کردم جهت  یکه نگاهش م یکرد. گاه ینگاهم م نهیدست به س

 .داد یم ریینگاهش را تغ

 :اش انداخت و لب زدبه صفحه یزنگ خورد. نگاه اشیگوش

 .مژگانه–

 ؟یبخر یخوایم ی... کجا؟ چمیرس یم گهیربع د هی... بله–

  :گذاشت و گفت بشیرا داخل ج اشیآهان باشه. گوش

 .بکنه دمیخر خوادیم گه،ید میبر–

 .به من انداخت و بلند شد ینگاه حرص فاطمه

 پشیت دنیمژگان دم در منتظر بود. آرش با د میدیرس یوقت

 .شد ادهیکرد و پ یپوف

 .لبش خشک شد یخودش را به مژگان رساند. لبخند مژگان رو 

هر لحظه درهم  ی افهیاز ق یول دیگو یآرش چه م دمیشنینم

. آرش به دیگوینم یخوب یزهایمژگان معلوم بود که چ یشده

کرد. باالخره آرش  یکرد و مژگان قبول نم یحرفش اصرار م

 .آمد نیوار دستش را در هوا تکان داد و به طرف ماش دیتهد

را حواله  نشی. بعد نگاه خشمگستادیمردد ا ییلحظه ا مژگان

 .من کرد و رفت ی

 نشست پشت فرمان و ساعتش را نگاه کرد. دل آرش
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 "حرفها نیبه خاطر لباس مژگان بحثشان شده، آرش و ا یعنی˝

  .بود عیضا یلیناگفته نماند که لباس مژگان هم خ البته

 نهیس یبود که از رو دهیباز پوش قهیدیسف ریحر کیتون کی

. برجسته بودن شکمش آمدیباسنش م یتا رو خوردویم نیچ

ست کرده بود،  کشیکوتاه ترش هم کرده بود. شالش را با تون

 .یبا ساپورت مشگ

 نیآرش دوباره ساعتش را نگاه کردو ماش قهیاز ده دق بعد

 .هنوز در هم بود شیرا روشن کرد. اخم ها

در  تی. با عصباندیکه خواست حرکت کند مژگان سر رس نیهم

. دیرا باز کرد. کنار فاطمه نشست و در را محکم کوب نیماش

نکرده بود  یلباسش را عوض کرده بود. البته فرق آنچنان

بود که  دهیرنگش را پوش یتوس ده،یسف کیتون یفقط به جا

 .دیرسیم شیزانو یتا باال اشیبلند

چرا دعوا راه  رییکوچولو تغ هی نیا یحاال آرش برا"

 ".دونم یانداخته بود من نم

جواب داد که فقط  یطرفش و سالم کردم. با اخم  جور برگشتم

 نیماش یشهیسرش را طرف ش ؟ی. لب زدم خوبدمیحرف س را شن

 .چرخاند

 .با اشاره به من فهماند که ولش کنم فاطمه

 .و صاف نشستم، آرش غرق فکر بود برگشتم

 :که مژگان گفت میافتاده بود یاصل ابانیداخل خ تازه

 .پاساژه نجاستیا آرش–

تفاوت  یب ردیبگ ابانیکه نگاهش را از خ نیبدونه ا آرش

 :گفت

 .کن دیخر ایبعدا خودت ب شه،ینم ره،ید گهیاالن د –

 .نزد یحرف گریهم د مژگان

 شیآرش هم با زن و دوتا پسرها یما عمو دنیزمان با رس هم

 .دندیهم سن آرش بود، رس بایتقر یکینوجوان بودو  یکیکه 

 .میوارد خانه شد یاز سالم و احوال پرس بعد
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 .هم به جمع اضافه شد ارشینگذشت که ک شتریب قهیدق چند

 .مژگان نشد یهم باعث باز شدن اخم ها ارشیک دنید

با  افتادیکه نگاه من و مژگان به هم م یاز چندگاه هر

 .گرفت ینگاهش را از من م یدلخور

که چرا از دست من ناراحت  دمیپرس یم یدر فرصت مناسب دیبا

 .است

. نمیآرش با اشاره از من خواست که کنارش بنش ییدا زن

. دیمن و آرش پرس ییکه کنارش نشستم، در مورد آشنا نیهم

  .امخانواده شده نیبود که چطور من عروس ا بیعج شیبرا

 :ِمن و ِمن گفت یبا کم بعد

خودت رو داشته باشه  یهایژگیکه و یدار یجان، دوست لیراح–

 .رمیواسه پسرم زن بگ خوامیآخه م ؟یکن یو به ما معرف

 :کردم و گفتم یفکر

  .شمیمتوجه نم قایرو دق منظورتون–

عروس کدبانو  هی. دنبال گهیمثل خودت محجبه باشه د یعنی–

باشه و  یباشه که اهل زندگ یدختر خوامی. مگردمیو مومن م

  .مومنم باشه

جالب بود که دنبال  میآرش خودش محجبه نبود. برا ییدا زن

 .گشتیعروس محجبه م

 :گفت دیسکوت و تعجبم را د یوقت

 یمهمه که مادر نوه ها یلینگاه نکن، برام خ پمیت به–

پسرمم  یمومن باشه و حالل و حرام سرش بشه. برا ندمیآ

به  ی. نگاهادیخوشش نم یامروز یدخترا نیمهمه. اصال از ا

 نیکه دنبال همچ دادیاو هم نشان نم پیپسرش انداختم. ت

 هب یلیافتادم. به نظرم خ دهیسع ادیلحظه  کیباشد.  یدختر

 :گفتم نی. بنابراآمدیخانواده م نیا

نفر هست که نماز خونه، اهل حرام و حالل هم هست. فقط  هی–

. بعد هیدختره خوب یلی. البته خرونیب دهیموهاش رو م یکم

 .خودش کردم یبه موها ییااشاره
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  .زارهیم رونیحد مو ب نیمثل خودتونه، در هم بایتقر–

 یگیباشه. اونوقت تو م یچادر گمیجان. من م لیراح نه–

 .رونیب دهیموهاشو م

 .بزنم ینتوانستم حرف گریبودم. د رانیح شیحرفها از

 دیمژگان گفت که کمرش درد گرفته و با یساعت کیاز  بعد

 .دراز بکشد.  بعد به طرف اتاق آرش رفت

 ییاز کنار زن دا ییامن هم به بهانه قهیاز چند دق بعد

تخت  یبلند شدم و به اتاق آرش رفتم. مژگان نشسته بود رو

را کنار گذاشت و  یمن گوش دنیبود. با د اشیو سرش در گوش

 .دیدراز کش

 :دمیتخت نشستم و پرس یرو کنارش

 ؟یدست من ناراحت از–

 :دمینزد. دوباره پرس یحرف

کردم که  کاریمن چ ؟یناراحت نقدریشده؟ چرا ا یچ آخه–

 خودمم خبر ندارم؟

 .کرده بود اشیعصبان میشد، انگار حرفها زیخ مین

من پر  هیو آرش رو بر عل یکار من دخالت نکن یتو شهیم–

خانواده هستم آرش  نیکه من عروس ا یمدت نی. تو اینکن

تو  یسرو کله  یاز وقت یبهم احترام گذاشته، ول شهیهم

 ده،یم ریمدل بهم گ هیشده، اخالقش عوض شده، هر روز  دایپ

 ... امروزم که

  .حرفش را ادامه نداد گرید

 :زده گفتم تعجب

 .فهممیمنظورت رو نم ؟یچ یعنی–

 

 "حرفها نیبه خاطر لباس مژگان بحثشان شده، آرش و ا یعنی˝

  .بود عیضا یلیناگفته نماند که لباس مژگان هم خ البته
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 نهیس یبود که از رو دهیباز پوش قهیدیسف ریحر کیتون کی

. برجسته بودن شکمش آمدیباسنش م یتا رو خوردویم نیچ

ست کرده بود،  کشیکوتاه ترش هم کرده بود. شالش را با تون

 .یبا ساپورت مشگ

 نیآرش دوباره ساعتش را نگاه کردو ماش قهیاز ده دق بعد

 .هنوز در هم بود شیرا روشن کرد. اخم ها

در  تی. با عصباندیکه خواست حرکت کند مژگان سر رس نیهم

. دیرا باز کرد. کنار فاطمه نشست و در را محکم کوب نیماش

نکرده بود  یلباسش را عوض کرده بود. البته فرق آنچنان

بود که  دهیرنگش را پوش یتوس ده،یسف کیتون یفقط به جا

 .دیرسیم شیزانو یتا باال اشیبلند

چرا دعوا راه  رییکوچولو تغ هی نیا یحاال آرش برا"

 ".دونم یانداخته بود من نم

جواب داد که فقط  یطرفش و سالم کردم. با اخم  جور برگشتم

 نیماش یشهیسرش را طرف ش ؟ی. لب زدم خوبدمیحرف س را شن

 .چرخاند

 .با اشاره به من فهماند که ولش کنم فاطمه

 .و صاف نشستم، آرش غرق فکر بود برگشتم

 :که مژگان گفت میافتاده بود یاصل ابانیداخل خ تازه

 .پاساژه نجاستیا آرش–

تفاوت  یب ردیبگ ابانیکه نگاهش را از خ نیبدونه ا آرش

 :گفت

 .کن دیخر ایبعدا خودت ب شه،ینم ره،ید گهیاالن د –

 .نزد یحرف گریهم د مژگان

 شیآرش هم با زن و دوتا پسرها یما عمو دنیزمان با رس هم

 .دندیهم سن آرش بود، رس بایتقر یکینوجوان بودو  یکیکه 

 .میوارد خانه شد یاز سالم و احوال پرس بعد

 .هم به جمع اضافه شد ارشینگذشت که ک شتریب قهیدق چند

 .مژگان نشد یهم باعث باز شدن اخم ها ارشیک دنید
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با  افتادیکه نگاه من و مژگان به هم م یاز چندگاه هر

 .گرفت ینگاهش را از من م یدلخور

که چرا از دست من ناراحت  دمیپرس یم یدر فرصت مناسب دیبا

 .است

. نمیآرش با اشاره از من خواست که کنارش بنش ییدا زن

. دیمن و آرش پرس ییکه کنارش نشستم، در مورد آشنا نیهم

  .امخانواده شده نیبود که چطور من عروس ا بیعج شیبرا

 :ِمن و ِمن گفت یبا کم بعد

خودت رو داشته باشه  یهایژگیکه و یدار یجان، دوست لیراح–

 .رمیواسه پسرم زن بگ خوامیآخه م ؟یکن یو به ما معرف

 :کردم و گفتم یفکر

  .شمیمتوجه نم قایرو دق منظورتون–

عروس کدبانو  هی. دنبال گهیمثل خودت محجبه باشه د یعنی–

باشه و  یباشه که اهل زندگ یدختر خوامی. مگردمیو مومن م

  .مومنم باشه

جالب بود که دنبال  میآرش خودش محجبه نبود. برا ییدا زن

 .گشتیعروس محجبه م

 :گفت دیسکوت و تعجبم را د یوقت

 یمهمه که مادر نوه ها یلینگاه نکن، برام خ پمیت به–

پسرمم  یمومن باشه و حالل و حرام سرش بشه. برا ندمیآ

به  ی. نگاهادیخوشش نم یامروز یدخترا نیمهمه. اصال از ا

 نیکه دنبال همچ دادیاو هم نشان نم پیپسرش انداختم. ت

 هب یلیافتادم. به نظرم خ دهیسع ادیلحظه  کیباشد.  یدختر

 :گفتم نی. بنابراآمدیخانواده م نیا

نفر هست که نماز خونه، اهل حرام و حالل هم هست. فقط  هی–

. بعد هیدختره خوب یلی. البته خرونیب دهیموهاش رو م یکم

 .خودش کردم یبه موها ییااشاره

  .زارهیم رونیحد مو ب نیمثل خودتونه، در هم بایتقر–
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 یگیباشه. اونوقت تو م یچادر گمیجان. من م لیراح نه–

 .رونیب دهیموهاشو م

 .بزنم ینتوانستم حرف گریبودم. د رانیح شیحرفها از

 دیمژگان گفت که کمرش درد گرفته و با یساعت کیاز  بعد

 .دراز بکشد.  بعد به طرف اتاق آرش رفت

 ییاز کنار زن دا ییامن هم به بهانه قهیاز چند دق بعد

تخت  یبلند شدم و به اتاق آرش رفتم. مژگان نشسته بود رو

را کنار گذاشت و  یمن گوش دنیبود. با د اشیو سرش در گوش

 .دیدراز کش

 :دمیتخت نشستم و پرس یرو کنارش

 ؟یدست من ناراحت از–

 :دمینزد. دوباره پرس یحرف

کردم که  کاریمن چ ؟یناراحت نقدریشده؟ چرا ا یچ آخه–

 خودمم خبر ندارم؟

 .کرده بود اشیعصبان میشد، انگار حرفها زیخ مین

من پر  هیو آرش رو بر عل یکار من دخالت نکن یتو شهیم–

خانواده هستم آرش  نیکه من عروس ا یمدت نی. تو اینکن

تو  یسرو کله  یاز وقت یبهم احترام گذاشته، ول شهیهم

 ده،یم ریمدل بهم گ هیشده، اخالقش عوض شده، هر روز  دایپ

 ... امروزم که

  .حرفش را ادامه نداد گرید

 :زده گفتم تعجب

 .فهممیمنظورت رو نم ؟یچ یعنی–

 به اون راه؟ یخودت رو زد ای ،یفهمینم–

 کدوم راه؟ به–

 :داد به تاج کوتاه و اسپرت تخت و گفت هینشست و تک کامل
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برمت. مثل بچه  ینم یلباست روعوض کن یاگه نر گهیمن م به–

 .مثل تو باشن دیهمه با کنهیکنه، فکر م یها باهام رفتار م

مخش...اصال آرش  یتو یحرفها کرد نیکه تو از ا اونقدر

 .نبود ینجوریا

 :ادامه داد دیتعجب مرا د یوقت

 دهیسف کیاون تون ارشیبه پوشش من داره، خود ک کاریاون چ –

خواست بپوشم که  یخب اگه دلش نم ده،یخر هیرو برام از ترک

 .دیخر ینم

به  یکم نمانینزدم. ب یانداختم و حرف نییرا پا نگاهم

 .سکوت گذشت

رفتار همه  خته،یمن به هم ر یزندگ یتو امد یوقت از–

آشپز خونه، خود  یمامان تو شیپ یریم یکرده، ه رییتغ

کنه،  یم حتیاون روز عمه نشسته من رو نص ،یکن یم ینیریش

به مادر شوهرت کمک کن، اون که خدمتکارت   لیکه مثل راح

چاق  یاستراحت کن یادیبزاره برداره واست. ز یکه ه ستین

  .شهیسخت م مانتیزا یشیم

 :ادامه داد یشتریبا حرص ب بعد

 یدون یرو نم نیا شه،یم تیمقدس میمر یادعا نقدریکه ا تو–

 ؟یرو بزن یکس رآبیز دیکه نبا

پشت من حرف  دینیش یم د،یشد کیتو ج کیکه با فاطمه ج االنم

خالص خدا  یشماها بنده ها دیکن یبشه؟ فکر م یچ دکهیزن یم

 .کافرن هیبق دیهست

کار من چه شد،یگفت قلبم فشرده م یکه م ییهر جمله ا با

کند. بغض داشتم  یفکر م طورنیام که مژگان در موردم اکرده

 .کردم قورتش بدهم یسع یول

 .مینزد یکن ما اصال در مورد تو حرف باور–

 :از من گرفت و گفت تیرا با عصبان نگاهش

کنه؟  یم رییرسه رفتارش با من تغ یبه تو م یچرا هر ک پس–

و خنده  ینبود که باهم شوخ یآرش، قبل از تو، روز نیهم
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االن تا باهاش  ی. ولمیراحت بود یلی. با هم خمینداشته باش

 .حساسه ها مالحظه کن لیراح گهیکنم م یم یشوخ

 یم یبه چه درد ینجوریا یترسه، زندگ یانگار از تو م اصال

 یکه از سرش بپره اون روش رو خواه یخوره، عشق و عاشق

 .االن داغه حرف حرف توئه د،ید

 :آرام گفت دیجو را د یلحظه فاطمه داخل اتاق شد. وقت همان

 .ایب قهیدق هیجان  لیراح–

 :بلند شدم ورو به مژگان گفتم دیترد با

 .گردم یبرم االن–

 .به طرف اتاق مادر آرش رفت، من هم به دنبالش رفتم فاطمه

 داغونه؟ نقدریچرا ا افتیاونجا؟ ق گهیم یچ–

 .کرد یبابا، دردو دل م یچیه–

بعدا دردو  شهی. حاال نممیریم گهیما دو سه ساعت د لیراح–

هر روز هم  بایکه همش ور دلته، تقر تیجار نی. ادیدل کن

 ییزن دا گه،یما د شیپ هیآخر نیا ای. بگهید دینیب یرو م

 .گرفت یهم سراغت رو م

 .امیم گهید قهیچند دق باشه–

 رونیاز اتاق ب دمیمژگان برگردم،  د شیکه خواستم پ نیهم

 .امد و به طرف آشپزخانه رفت

 

 یبرا م،یشد یهشت نفره بود همه جا نم یغذا خور زیچون م 

 .سفره انداختند نیهم

کرد،  یم فیمدام از سفرش تعر ارشی. کمیسفره نشسته بود سر

هست و مردم آنجا مدام  یکه چقدر در آن کشور آزاد نیاز ا

هستند و مردم ما چقدر  یو خوش گذران یدر حال شاد

به من انداخت و رو به  یزیآم ریاند. بعد نگاه تحقافسرده

 :عمو رسول گفت
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ها دنبال  یلیکنه و هنوز خ یم شرفتیداره به سرعت پ ایدن–

 .خرافات هستند

ها، بابا  شهیم شونیزیچ هیامشب زن و شوهر  ن،یا گهیم یچ»

 یخودت نگاه نم یاصال چرا به عمه ا،یرفت هیترک هیحاال 

 «؟یکن

. فاطمه که دست راستم نشسته بود اوردمیخودم ن یرو به

 :گفت رگوشمیز

 نگاهت کرد؟ ینجوریا چرا–

 :گفتم یآرام به

باشه، االن ازم  یآزاد هیمثل تر ک رانمینگذاشتم تو ا آخه–

 .هیشاک

 :زدو گفت یپوزخند فاطمه

 شمییواال اون اروپا شتر؟یب نیاز ا یآزاد گهیکه، د واقعا–

. بعد از ادیب رونیآزاد ب هایرانیاز ا یغلط بکنه مثل بعض

 استیس کیحرفش را از سر گرفت. اسم  ارشیک یسکوت کوتاه

 :مدار را آورد و گفت

. بعد رهیاقامت بگ خواستیاونجا بود و م شیَمن ر هی با–

 :به من کردو ادامه داد یدوباره نگاه

هم به  یکنه ببره اونجا خرج کنه. کار یجمع م نجارویا–

 .نداره زهایچ نیتورم و ا

شوهرش گوش  یبادقت به حرف ها یلیمژگان که تا آن موقع خ 

 :کرد رو به من گفت یم

 یچه کارها که نم یرکیز ریز دونهیخدا م ه،یمذهب ظاهرشون–

  .دیجور آدمها ترس نیاز ا دی...بانایکنن ا

 .اوردیخودش ن یکرد به رو ینگاهش کرد و مژگان سع زیت آرش

 :گوشم گفت ریفاطمه ز دوباره

 به ما بود؟ منظورش–
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 .گهیرو م هایبابا، داعش نه–

 :و گفت دیفاطمه خند 

رو  هیبچه سوسوال رفته اقامت ترک نیاون چرا مثل ا حاال–

 .رفت یم ییجا ،ییکایآمر ،ییاروپا هی ره،یبگ

 ؟یک

 .گهیداشته د شیکه ر اروی همون–

  ... دهیرس یم هیپولش تا ترک ده،یکم ملت رو چاپ البد–

 :و مژگان کردو گفت ارشیبه ک ییااشاره فاطمه

که دادند، چه  یبا اون را دنیفکر کنم تازه فهم نایا

حرفهاشون دنبال مقصرن.  نیبه بار آوردن، با ا ییافاجعه

 .گهید دیخودتون کرد شهیخب اگه تورم داره م

 .بلند گفت یآخرش را کم یجمله

 .جمع را فرا گرفت یسکوت

 :گوشم گفت ریکه طرف چپم نشسته بود ز آرش

 .ها دیبکوب ی. شما  همیداد یرا میکرد یغلط هیما  حاال–

 :دمیپرس وارزمزمه

 توام؟–

 .را به عالمت مثبت تکان داد سرش

 .دادم رونیرا ب نفسم

 .شهیدرست م یشاهلل که همه چبود. ان نیخوش ب دیبا–

جمع کردن سفره مژگان هم به  آشپزخانه آمدو کمک  موقع

 .بود بیمن وفاطمه عج یبرا نیکرد، وا

 که تمام شد، فاطمه گفت؛ کارها

 .اتاق یتو میابریب–
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 .میعمه مکث کرد یصدا دنیباشن میبرو میکه خواست نیهم

 .میمادر حاضرشوکم کم بر فاطمه،–

 .چشم–

تخت نشست. چادر تا شده اش  یچمدان را بست و رو پیز فاطمه

 .گذاشت و با کراه نگاهش کرد شیپاها یرا رو

 .. مستاصل نگاهم کردیکن یطلبکارها نگاهش م نیچراع ه؟یچ–

 .کنم کاریدونم چ ینم–

 .است ریبا چادرش درگ دمیفهم

 ؟ینامزدت درموردش صحبت کرد با–

چادر باشه.  دیحتما نبا یحجاب برام مهمه، ول گهیم اهوم،–

 .االن مشکل من مامانمه

 ؟یکنیبه زور مامانت چادر سر م یعنی–

 هی. شهیاگه سر نکنم ناراحت م یگفت به زور، ول شهینم–

خوام از  یزجرش دادم. نم یلیکه حجاب نداشتم خ یمدت کوتاه

 شهیهم ده،یکش ادیدستم ناراحت بشه، اون زحمت من رو ز

کنه اگه چادر سرم نکنم  یاحترامش رو داشتم. اون فکر م

 .کردم یاحترام یبهش ب

من  ه،ییا دهیباهاش صحبت کن، عمه، زن باتجربه و فهم خب–

  .کنه یقبول م یصحبت کن یمطمئنم اگه باهاش منطق

 :تخت پرت کرد و  گفت یکردو چادر را رو یفکر

 .ندارم ییابهش عادت کنم. چاره دیبا –

  .کار رو نکن نیفاطمه جان ا نه–

  کنم؟ کاریچ پس–
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دوباره اشتباه قبلت تکرار بشه  یخوا یبه نظر من اگه نم –

 یخودت قبولش کن دیبا یبزارش کنار، اگه تو چادر بخوا

برات ارزش نشه ازش  یزیاز وجودته، تا چ یبخش یحس کن دیبا

سرت  یروز فقط به خاطر خدا دوسش داشت هیاگه  ،یبریلذت نم

راحت  نمشهرتو یپنجاه درجه  یگرما یکن. اون وقته که تو

سر کردن ممکنه باعث بشه  یزورک ینجوری. ایایباهاش کنار م

که حجاب ندارن  هیاز بق دیشا ای. یاز همه طلبکار بش

 یسخت نقدریمن به خودم ا یگی. چون با خودت میمتنفر بش

 .ستین الشونمیخ نیخوشن. ع هیبق یول دمیم

 یکه مامانم جلو رونیاگه االن بدون چادر برم ب یول–

 .کنه یاحساس حقارت م گرانید

 دیاالن بپوش که اون بنده خداهم شوکه نشه، بعد که رفت خب–

بده  یشهرتون چند روز کم کم باهاش صحبت کن بهش آمادگ

 ...گهید اریبعد. خالصه دل مادرتم به دست ب

 .اقدر ات یآرش بلند شدم و رفتم جلو یصدا با

 م؟یباهم بر یایببرم راه آهن، م نارویخوام عمه ا یم–

 .صبرکن آماده بشم قهیفقط چند دق آره،–

 یاز همه خداحافظ یکی یکیبودند.  عمه  ستادهیا همه

را بپوشد. من هم از همه  شی. بعد دم در تا کفش هاکردیم

  :به طرفم امد و گفت ییکردم که بروم. زن دا یکل یخداحافظ

صبر کن ببوسمت و  میما رفت دیجان تا شما برگرد لیراح–

مادر شوهرم  ههیشب پشیت ییبعدبرو. زن دا میکن یخداحافظ

 رونیب اشیرنگش را از کنار شال مشگ یخی یبود. موها

 یخاص ییبایز مشیمال شیتضاد رنگ، و آرا نیگذاشته بود و ا

 .بود یو دوست داشتن تیبه صورتش داده بود. زن با شخص

 :گفت دمیبوس یبغلم کردو همانطور که م مشتاقانه

 .کن خدا به منم دوتا عروس، خانم مثل خودت بده دعا–

جمع،  نیا نیحرف ب نی. آن هم گفتن ادمیحرفش خجالت کش از

 .بود نیبه نظرم سنگ
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کردم و  یدوباره خداحافظ اورمیکه سرم را باالب نیا بدون

 .به طرف در رفتم

 :عمه رو به آرش کردو گفت یسالن راه آهن موقع خداحافظ در

توام مثل اون داداش از دماغ  د،یجان، به ما سر بزن عمه–

مادرو نامزدتم بردار  گهیچند وقت د ا،یافتادت نباش لیف

 .ما شیپ دییایب

 .به آرش کردم، از حرف عمه لبخند به لبش امد ینگاه

 .میش یعمه، مزاحم م چشم–

را باال داده بود و  شیقبل موها یامروز برعکس روزها آرش

شده بود.  پیخوش ت یلیبود. خ دهیجذب پوش شرتیشلوارو ت

 ساده و مردانه اش را یدنهایمن همان لباس پوش یول

 .دمیپسند یم شتریب 

 .کرد یجلب توجه دخترها را م یلیخ ینطوریا

راه  یشدند و ما به طرف در خروج یعمه و فاطمه راه باالخره

 .میافتاد

آب سرد کن  نمیکردم. چشم چرخاندم که  بب یتشنگ احساس

 .کنم دایپ توانمیم

 ؟یگرد یم یچ دنبال–

 .آب سرد کن هست نجایا نمیبب خوامیم تشنمه،

  :به اطراف انداخت و گفت یهم نگاه آرش

 .میریبگ یآب معدن میکن بر ولش–

 .افتاد یآب سرد کن کیچشمم به  ریمس یتو

 ؟یخور یتوام م ناهاش،یا–

 .تو بخور حاال–

داشتم را درآوردم و  فمیک یتو شهیکه هم یمس وانیل

از  یبار طنتیکردم فکر ش یهمانطور که داشتم از آب پرش م
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من، اول آرش آب خوردو بعد من  ادیذهنم گذشت. به اصرار ز

 .خوردم

 .میرا پر از آب کردم و گفتم بر وانیل دوباره

 :دیپر از آب تو دستم نگاه کردو پرس وانیمشکوک به ل آرش

 ؟یخور ینم چرا–

 .خورم یم رونیب میسالن بر از

 .کرد یکنترلم م یچشم ریز

 :گفت میسالن که خارج شد از

 .گهید بخور–

 .انداختم و مکث کردم وانیبه ل ینگاه

 تو سرته؟ یچه فکر لیراح–

سرش  یکنم و آب را رو دایمناسب پ یجلو رفتم که جا جلو

 .و فرار کنم  زمیبر

 .کرد میپشت صدا از

نکند  آمد،ینم کمیچرا نزد ؟یریکجا م نورهیا نیماش لیراح–

 .فکرم را خوانده

بزنم تا مجبور شود  دنیدادم خودم را به نشن حیترج

 .دیایب کترینزد

شد برگشتم و  کمیکه نزد نیهم آمد،یبلندش م یقدمها یصدا

 .دمیصورتش پاش یآب را رو وانیل

 نیمرد پشت سرم شوکه شدم وخنده ام محوشدو ه دنیباد یول

 .دمیکش یبلند

و گرفتن صورتش با دستش  وانیل نگیجر نگیجر یصدا دنیباشن

 ...من یخدا یوا یشده. ا یچ دمیتازه فهم

صورت  یشده بودتو دهیاز دستم سر خورده بودو کوب وانمیل

شده بود  رهیو بهت زده خ دیچک یآقا. آب از صورتش م نیا

 .به من



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

67

0 
Hiltun.ir 

که به دو خودش را به ما رساند و  دمیآرش را شن یپا یصدا

 :گذاشت و تند و با عجله گفت اشنهیس یکف دستش را رو

فکر کرده منم، متوجه نشده، بعد اشاره  د،یببخش داداش–

 :کرد به صورت آقا و گفت

دستش  تینشده باشه. اون آقابا عصبان یطور نمیبب دیبزار–

 :را پس زد و گفت

 ه؟یخانوادگ یدعوا یجا ابونیخ یتو–

 .کرد یدوباره عذر خواه آرش

بازم  شه،یم ینجوریوقتها ا یمشکل اعصاب داره بعض خانمم–

 :گفت ی.بعد رو به من کردو با خشم مصنوعدیببخش

حالت  یوقت ،یکار کرد یچ نیبده زن، بب یدستمال کاغذ هی–

 رون؟یب یایبده چرا از خونه م نقدریا

 فمیک یکه با حال خراب و استرس دنبال دستمال تو همانطور

 :گشتم، با ترس به اون آقا گفتم یم

 .دیشرمنده ام آقا، ببخش من–

درهم بود که من جرات نگاه کردن به او  شیاخم ها آنچنان

 یدرشت یلیخ کلیرا نداشتم. قدش از آرش بلندتر بود و ه

صورتش را خشن کرده بود.  اشیپهن و مشگ یداشت. ابروها

 .کردم و به آرش دادم دایباالخره دستمال را پ

خواست صورت مرد را پاک کند که او دستمال را با  آرش

 .خشونت از آرش گرفت

  .کنم یپاک م خودم–

 یکه صورتش را پاک کرد، دستمال را پرت کرد رو نیاز ا بعد

 :روبه من گفت یادیو با خشم ز نیزم

اول درست نگاه   دیشوهرتون رو بزن دیبعد خواست ی دفعه–

 کارهاست؟ نیا یجا ابونی. آخه خدیکن
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دهن باز کند و  نیخواست زم یهم رفت. از خجالت دلم م بعد

  .به آرش نگاه کنم توانستمیمرا ببلعد. از خجالت نم

 یکه  به اندازه کاف نیکرد. هم یبه رفتن مرد نگاه م آرش

دلش انبارشده بود، ناگهان  یخنده تو یدور شد، انگار کل

 .که صورتش قرمز شد دیمنفجر شد. آنقدر خند

بعد از سالن بود و  یاز محوطه  ییاخوب بود آنجا گوشه حاال

 .رفت و آمد نبود ادیز

 یرا از رو وانیآرش به زور خنده اش را جمع کردول باالخره

راه  نیبرداشت.  دستم را گرفت و به طرف ماش نیزم

که استارت  نیحرصم گرفته بود. هم شی. از خنده هامیدافتا

 یم شیفرمان گذاشت. شانه ها یرا زد سرش را رو نیماش

دانم چرا من اصال خنده ام  ی. نمخنددیمعلوم بود م دیلرز

 .آمدینم

 .خورده را داشتم ریسنگش به ت یشده عیآدم ضا کیحس  شتریب

دستم  د،یدر هم مرا د یافهیق یسرش را بلند کرد. وقت آرش

را به هم چسباند تا دوباره خنده اش  شیرا گرفت و لبها

 :و گفت ردینگ

خندم رو  یتونم جلو ینم ادیم ادمیمرده  ی افهیکن ق باور–

خوش و خرم راه  ابونیخ یتو ی. فکر کن واسه خودت داررمیبگ

 کلیسرت...خنده دارترش ه یبکوبن تو وانیل هی هوی یریم

گندش  کلی. فکر کن با اون هیفنچ بود ششیبود، تو پ اروی

صورتش و بدبخت مثل بچه ها فقط نگاهت  یتو یرو زد وانیل

 .کرد یم

 :گفتم رلبیز

 دنبالم؟ یومدی...بعد برگشتم طرفش. اصال تو چرا نچارهیب–

 یکردم. االن ناراحت تیام رو رعابهت شک کردم و فاصله چون–

طرف صورت من کبود بشه؟  هی یخواست ینبودم؟ م اروی یمن جا

 .زمیمن زرنگم عز

 .کردم و نگاهش کردم زیرا ر میها چشم

من مشکل اعصاب  یاون آقاهه گفت شیاونجا پ نمیبب سایوا–

 دارم؟
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 .کرد یولمون نم ارویگفتم که  یاگه نم یول د،یببخش–

کردن  یتالف ریکه از ز نیبه خاطر ا ،یمجازات بش دیبا–

 .تاوان داد گهید یکیو  یفرار کرد

را راه انداخت،  نیاش شروع شد. ماشحرفم دوباره خنده با

 .دیخند یمدام م یول

 .یبا مزه باش نقدریکردم تو ا یمن اصال فکرش رو نم لیراح–

 .امچقدر بامزه یشیمتوجه م یکه شد مجازات–

با  یخوایم یاون روز گفت ادمهیخدا به دادم برسه،  یوا–

 هی ر،یجون من پارچ رو محکم دستت بگ ،یزیپارچ روم آب بر

 ...شمایم یسرم. ضربه مغز یتو شیوقت نکوب

 .کردم شیبازو یمشت حواله  کیام گرفت و حرفش خنده نیا از

اشاره  وانیل یلبه  یرا طرفم گرفت و به فرورفتگ وانمیل

 :کردو گفت

 .یخند یو م شهیم یآور ادیامروز برات  شینیوقت بب هر–

گذاشتم  فمیرا داخل ک وانینازک کردم و ل شیبرا یچشم پشت

 :و گفتم

 یکنم، چون هر دفعه نگاهش کنم خودم رو سرزنش م یم عوضش–

 .بهش انداختم ینگاه میکنم. بعد ن

 خونمون؟ یمن رو ببر شهیم–

 .تعجب نگاهم کرد با

 ...خونه، همه رفتند، نگران نباش میبرس میتا ما بر چرا؟–

 .بخواب ریخودمون راحت ترم. توام راحت بگ خونه–

 گهیاتاق من، د میریم ،یستیاتاق مامان راحت ن یتو اگه–

 ...که ستیام مژگان ن

 :ادامه داد دیمرا د دیترد یوقت
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. یتخت بخواب که راحت باش یخوابم تو رو یم نیزم یرو من–

  .فقط حرف از رفتن نزن ،یهر جور که تو بگ ای

 .زدم ینم یبودو حرف نییپا سرم

  :دادو گفت رونیرا ب نفسش

راحت  التیخ ،یبه مامانت قول دادم که فعال دستم امانت من–

 .زمیباشه عز

را نگاه  رونیب نیماش یشهیو از ش دمیحرفش خجالت کش از

 .کردم

 :زده گفت جانیسکوت ه قهیاز چند دق بعد

دارم بعد دستش را دراز کرد و پخش  زیبرات سورپرا یراست–

پخش شد که بعد از چند  یمیمال کیموز یرا روشن کرد، صدا

 یخوان شروع به خواندن کرد. لبخند یسنت یخواننده کیلحظه 

 :زدم و گفتم

 کرده؟ رییتغ تیقیموس ی قهیسل –

 .آورد نییپا یرا کم یقیموس یزد و صدا یچشمک

 ؟یکن قیتحق یفقط خودت بلد یکرد فکر–

 :زده گفتم جانیه–

  واقعا؟–

 .مطالعه کردم ییزایچ هیخب  ینه مثل شما، ول البته–

 اش؟ جهینت خب–

را مثل  شیرا صاف کرد و گردنش را جلو داد. صدا اشنهیس

 :اخبار گوها کرد وگفت

 ی، حت ستین یبد زیخود چ یبه خود یقیمن، موس قاتیتحق یط–

 .سوق بده نهایتونه آدم رو به سمت بهتر یخب م یقیموس
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 یکه خواننده م یاون شعر دیهمراه با کالمه با یقیموس اگر

نباشه، مثال در مورد عالم  یخونه پر محتوا باشه و ماد

صائب  یباشه، مثل اکثر شعرها زهایچ نیمعبود وا ،یهست

 .یزیتبر

از بزرگان بهتره که از هجران و معشوق و  یکی یگفته  طبق

 هیهم خودش  زهایچ نینباشه، چون ا زهایچ نیو ا یعاشق

 ...کنهیآدم رو وابسته م ییجورا

خوندم و جالبم بودو قبولشونم  گمیکه م یینایمن ا البته

 .تونم انجامش بدم ینم یدارم ول یتا حدود

بد گوش کردم لذتم ازش بردم، االن به  یقیموس یعمر هی چون

اش  افهی. بعدقرمیحرفها رو بپذ نیتونم ا ینم هایراحت نیا

 :را نازک کرد، همراه ناله گفت شیصدا یرا مضحک کرد و کم

 ...یفهم یمعتاد م الیاع معتادم–

 .خنده ریزدم ز یپق

 .یشیزشت م اد،یکه اصال بهت نم نکن–

مهم نبود،  میآخرحرفش برا یکهیخوشحال شدم. ت شیاز حرفها 

 میحرفها یعنیکرده بود  قیکه رفته بود دنبالش و تحق نیهم

داشت. مهم تر  تیاهم میبرا یلیخ نیمهم بوده،  و ا شیبرا

 .کرده بود دایمن پ یقهیطبق سل یقیکه موس نیاز آن ا

 میکردم و دستش را گرفتم و چشم ها ادیرا ز یقیموس یصدا

 .شدیکه پخش م ییبایز یرا بستم و گوش سپردم به نوا

 .. برام جالب بودهدمیخواننده رو شن نیا یاکثر کارها من–

 .ادیزدم خوشت ب حدس–

 :را فشار دادم وگفتم دستش

 .ممنونم–

 .رمیمن نتونستم باهاش ارتباط بگ یشما رو نداشت. ول قابل–

 .یکه کرد یکشف نیبرام جالب بود. هم حرفهات، هم ا واقعا–
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 :داشت گفت ابانیو همانطور که چشم به خ دیرا بوس دستم

 .ادیحد خوشت ب نیکردم در ا یفکر نم اصال–

 .خواننده سپردم یلبخند زدم و دل به صدا فقط–

 

 زیآتش پنهان در من، برخ یا"

 زیبرخ راهن،یشسته به خون، پ یا

 ...بار گران نیرایبا داغ نهان، برگ زیبرخ

 

 ...در دل دارم ییتنها آتش

 ....اگر از عشق تو بردارم دست

 

 .میدیبه خانه رس یغرق بودم که متوجه نشدم ک آنقدر

 *آرش*

 

 

را متعجب زده  مانیظاهر خانه هر دو م،یدیبه خانه رس یوقت

 .کرد

 .کرد یرا جمع م یظرف یشکسته یتکه ها انیبا چشم گر مادر

افتاده بود  نیزم یهم رو یناهار خور زیم یهایاز صندل یکی

 یرو ییرایپذ لیاش شکسته بود. هنوز وسااز دسته ییاو تکه

که داخل  ییهایدست شیبودند. فنجان ها و پ هایعسل

 .بود وهیآشغال م هایو بعض وهیم شانیهایبعض

هاج و واج خانه را و مادر را از نظر  لیوراح من

 :دمی. کمک مادر رفتم و  پرسمیگذراند

 شده مامان؟ یچ–
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در  یکه هنوز همان جا جلو لیبه راح یدار یمادر نگاه معن 

و  دینگاه مادر را فهم یمعن لیخشکش زده بود انداخت.  راح

 :گفت دیبا ترد

اتاق لباسم رو عوض کنم. با حرکت  یتو رمیجان من م آرش–

داند من آخرش همه  یکردم. مادر که م دییسر، کارش را تا

کند.  یبرخورد م نطوریچرا ا م،یگویرا به نامزدم م زیچ

که از رفتارش  نیحال خرابش را کنم. با ا یمالحظه دیفعال با

 لیراح ننزدم و نگاهم را از رفت یحرف یناراحت شدم، ول

 .گرفتم و به مادر دادم

کرد و  یرا در سطل زباله خال شهیبزرگ ش یتکه ها مادر

 :وآرام گفت دیکش یقیرا پاک کرد و نفس عم شیاشکها

کم بحث کردند  هیو مژگان دعواشون شد،  ارشیمادر، ک یچیه–

رو برداشت که قهر کنه بره،  فشیو مژگان آماده شدو ک

رو گرفت پرت  فشیک ره،یخواست جلوش رو بگ یمثال م ارشمیک

 .شد کهیاپن و گلدون هزار ت یکرد خورد به گلدون رو

 ؟یواسه چ دعوا–

 یرفتند، مژگان گوش نایعموت ا نکهیدونم، بعد از ا یم چه

که البته  نه،یمسافرتش رو بب یرو گرفت تا عکس ها ارشیک

دونم عکس  ینم گهیبه زور مژگان داد. حاال د دادینم ارشمیک

کم صداشون بود، کجا بود، که مژگان باز خواستش کردو کم یچ

 .باال رفت و دعواشون شد

 االن کجا هستند؟ پس–

 .دنبالش ارشمیرفت و ک رونیاز در ب تیبا عصبان مژگان–

اش به صفحه یزنگ خورد. نگاه امیفکر بودم که گوش یتو

 :انداختم و رو به مادر گفتم

 .ارشهیک–

 داداش؟ جانم–

 تشیکرد عصبان یم یکه سالم کند، همانطور که سع نیا بدونه

 :را کنترل کند و آرام تر حرف بزند گفت
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 ادیبرج نشسته و نم یمحوطه یدعوامون شده، تو بامژگان

ببرش امشب خونتون بمونه تا فردا آرومتر بشه  ایباال، ب

  .اهاش حرف بزنمب

 ...و ی. با مهربونادیم یکم بهش اصرارکن هیداداشِ من،  خب–

 .حرفم را تمام کنم نگذاشت

رفتم گوشش رو  ی. اگه حامله نبود مومدین اصرارکردم–

 یباال. به خاطر اون بچه م اوردمشیو بازور م گرفتمیم

من  یخواد آبرو یوقت شب م نیترسم. نشسته اونجا، اونم ا

 .ببره هیدرو همسا یرو جلو

 .دنبالش امیاالن م باشه،–

افتادم، به  لیراح ادیکه تماس را قطع کردم  نیاز ا بعد

 .میمهمان ندار گهیگفته بودم امشب د چارهیب

من  یدارند، از وقت یزن و شوهر چه مشکل نیا دانمینم

از  نمیاند، ا افهیتو ق گهینامزد کردم مدام واسه هم د

 .امشب

کردم، به  فیرا تعر ارشیک یکه به مادر حرفها نیاز ا بعد

 .طرفه اتاقم رفتم

 یلباسش را عوض کرده بود و مظلوم نشسته بود رو لیراح

 شیبلند شدو نگران نگاهم کرد. چشم ها دیتخت. تا من را د

 .زدینم یحرف یپر از سوال بود. ول

 .خواست دخالت کند یبه خاطر نگاه مادر دلش نم حتما

کردم و آخرش هم  فیرا تعر زیهمه چ شیتخت و برا یرو نشستم

 .بروم دیگفتم که با

 .نزد ینگاهم کردو حرف نیغمگ

 .لیراح ببخش–

 .ستین ازین یعذر خواه گه،ید ادیم شیپ هیچه حرف نیا–

که  نی. از امیرا بگو امیعذر خواه لینتوانستم دل یحت

 .دمینزد خجالت کش یحرف شیو جلو دانستیمادر او را محرم نم
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  :امدم. او هم همراهم امدو گفت رونیاتاق ب از

کنم که سالن رو مرتب  یمنم به مامان کمک م یایتو ب تا–

 .میکن

 .نگاهش کردم و راه افتادم یقدر دان با

و  دمیچرخ یمژگان نبود. کم دم،یبرج رس یبه محوطه یوقت

 .نکردم شیدایانداختم. پ یگوشه کنار را نگاه

شان به خانه نمیبپرسم بب ارشیرا برداشتم تا از ک امیگوش

 کیبعد فکر کردم اگر نرفته باشد، دوباره  یاست. ولرفته

 .شهیدرست م گریشر د

 .گرفتم به خود مژگان زنگ بزنم میتصم

 ؟ییمژگان، کجا الو–

 :کردو گفت یمکث

 .ابونیخ کنار–

 خونتونم، یمن االن جلو ابون؟یخ کدوم–

 کار؟یچ یخونمون، تو امد کینزد ابونیخ همون–

بهت  امیطرف خونتون م ایب ابون؟یوقت شب کنار خ نیا–

 .رسمیم

 ؟یایخواد تو ب یخوام برم خونه دوستم، نم یم–

 :ندادم، فقط گفتم یحیتوض گریکردم و د یپوف

 .رسونمت یکن من م صبر–

را قطع کردم و  یمن گوش یکرد ول یکه داشت مخالفت م دمیشن

 .رفتم نمیبه سمت ماش یفور

و دوتا  ستادهیا ابونیکنار خ دمیکردم د شیدایپ یوقت

 یصحنه فور نیا دنیزنند، با د یبوق م شیمدام برا نیماش

 میصدا یشدم و هر چه قدرت داشتم  تو ادهیپ نیاز ماش
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را داشت  طشیخواست شرا یکردم. آنقدر دلم م شیو صدا ختمیر

 ...گوشش یبخوابانم تو  دهیکش کی توانستمیو م

که  دیدانم چه در صورتم د یزده نگاهم کرد و نم شوک

 .دیبه طرفم دو بایتقر

 حالت خوبه آرش؟ سالم،–

"اشاره به شکمش کردم،"  ،یستادیا ابونیکنار خ یشب نصف–

حالم خوب  یخوا یم زننیوضع، ملت برات بوق م نیاونم با ا

 باشه؟

شد. همانطور که اخم  نیانداخت و سوار ماش نییرا پا سرش

که نگاهم را  نیکردم بدون ا یم یدر هم بود، رانندگ میها

 :گفتم رمیاز روبرو بگ

 دعواتون شد؟ چرا–

 .داد شیرا به دستها نگاهش

 .یچیه–

 ؟یکرد یکه قاط یدید یچه عکس شیگوش یتو–

 :نگاهم کرد و گفت باتعجب

 .یدون یرو م یکه همه چ خودت–

 .یدید شیگوش یتو یزیچ هیفقط گفت  مامان–

 :دیاسترس پرس با

 گفت؟ لیراح یجلو–

 یکس یخوا یم یاتاق بود. بعدشم وقت یتو لیراح نه،–

 .نفهمه، خب صبرکن برو خونه خودت دعوا راه بنداز

  :شدو با اخم نگاهم کردو گفت یعصبان

 .کردم یم کاریچ دیشده لطفا نگو با یچ یدون ینم یوقت–

 .شده یبگو بدونم، چ خب–
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 .رو باز کن تا بگم اخمات–

تر  یکم عصبانکردم کم یباال رفت. فکر م میتعجب ابروها از–

 .ناگهان رنگ عوض کردو مهربان شد یبشود ول

 .بگو باشه–

که قرار  یعکس به عمو نشون داد از همون دستگاه چندتا–

معامله کردن و  یکه چطور نیبخره، "  از ا هیبود از ترک

 شیگفت،  که گوش یم رانیا ارنیخوان دستگاه رو ب یم یچطور

. نمیمنم برداشتم تا عکس هاش رو بب زیم یرو گذاشت رو

به  مخوا یاالن م نیازم گرفت و گفت حاال تو بعدا بب یفور

 .کنه یرو پنهون م یزیچ هیعمو نشون بدم. تابلو بود داره 

رو  یرفتند حاال بماند که گوش نایکه عمو ا نیاز ا بعد

که بهم بده چند تا عکس رو  نیازش گرفتم، قبل از ا یچطور

رو بهم داد. شروع کردم به نگاه  شیپاک کردو گوش یواشکی

خواد  یکردن عکسها، احساس کردم استرس داره و زودتر م

 .رهیرو ازم بگ یگوش

رو بهش بدم  یعکس رو هم نگاه کردم، تا خواستم گوش نیآخر 

نوار  یتا قلبم کنارش بود روتشکر که چند امیپ هی دمید

 نیظاهر شد. خب منم کنجکاو شدم، مردا که از ا شیگوش

کنن واسه دوستشون قلب بفرستند، بازش کردم  یکارها نم

 .بودم بود دهیهمون زنه که قبال باهم چتشون رو د دمید

 تشکر کرده بود؟ یواسه چ خب–

بود  زایچ نیصفحه اش چند تا عکس از همون دستگاه و ا یتو–

 .براش فرستاده بود ارشیکه ک

 ...واسه شرکت گه،یالبد همکارشه د خب–

 یاز عکسها کنار هم بودند و لبخند م یکی یچرا تو پس–

 .زدند

 .یدیپرس یازش م خب–
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دعوام کرد چرا  یاول که کل گه،یشد د ینجوریکه ا دمیپرس–

کردم بعدشم گفت همکارمه وواسه شرکت الزم بود. فکر  یفضول

فرسته  یمن از پشت کوه امدم. بعدشم گفت اون قلب م کنهیم

 .ستیمن ن ریتقص

 .یدیپرس یچتهاشون رو هم م لیدل خب–

 یبود ول یخودش رو نشون داد فقط کار یچتها دم،یپرس اونم–

 .مال اون قربون صدقه بود

 :از تصورش خنده ام گرفت و گفتم هوی

اون خانمه چقدر پشت کار داره که قربون صدقه  گهید نیبب–

 .رهیم ارشیک ی

 گفته بود که قربون صدقه اش رفته؟ یچ ارشیک آخه

 :خورد گفت یهمونطور که حرص م مژگان

براش رد  نمیخواست ا یم یساعت یدونم، مثال مرخص یم چه–

من وجود  سییکرده بود، اونم نوشته بود: مهربونتر از ر

 یکرایقلب و است ی...بعدم کلینداره، ممنونم واسه مرخص

 .مسخره فرستاده بود

 جواب داده بود؟ یچ ارشیک بعد–

 .کنم یبود: خواهش م نوشته–

 .نداره یکه ناراحت نیا گه،ید خب–

جواب بده. دوما بهش  دینداره آرش؟ اوال که اصال نبا چرا–

بلک  ینده اگر گوش نکرد شماره اش رو تو امیبگه که پ

کار  طیمح یهمون تو دیبا یقرار بده، مسائل کار ستشیل

 ...باشه

مطمئنم که با  نویا یول یگیتو درست م دمیدونم شا ینم–

. االنم شهیخرابترم م شه،یدرست نم یچیتو ه یرفتارها نیا

 نیدنبالت و ببرمت خونمون، پس بب امیاون بهم زنگ زد که ب

 .نگرانته
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 اونجاست؟ لینگران آبروشه نه من، راح اون–

 .جواب مثبت دادم باسرم

 . باتعجب نگاهش کردم،امیمن اونجا نم پس–

 مامانت؟ یببرمت خونه  یخوایکجاببرمت؟ م پس–

 .شنیزابه راه م ؟ینصف شب االن–

 .پس آدرس دوستت رو بگو خب–

 .رو برنداشت، فکر کنم خوابه یزدم گوش زنگ–

 خونشون؟ یریم یدار یکه گفت تو–

بهش زنگ بزنم، بعد از تلفن تو  ریخواستم تو مس یم خب–

 .بهش زنگ زدم جواب نداد

 :کردم و گفتم یپوف

 ما، یخونه  میریم پس–

 .اونجا نه نه،–

 ؟یبخواب نیشب تو ماش یخوا یم نکنه–

 داره؟ یاشکال–

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم برگشتم–

 ده،یاون االن خواب لهیاگه مشکلت راح دم،یاجازه نم من–

که اصال  میریما زودتر م ،یخواب یصبحم که تو تا لنگ ظهر م

 .دینیهم رو نب

خبر  لیراح شهیخودش، مگه م شیکنه پ یفکر م یچ نیا واقعا»

 «دار نشه

گرفتم و  شیرا جلو یورود دیبردم. کل نگیرا به پارک نیماش

 :گفتم
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 .امیبرو باال، من بعدام تو–

 ؟یزنگ بزن یخوایم یک به–

 بمیرا از ج امیاعتنا به حرفش، از او دور شدم و گوش یب

 .را گرفتم لیراح یدرآوردم و شماره

 ...جان لیراح الو،–

 .سالم–

 ؟ییاالن کجا زم،یعز سالم–

 .اتاقت یامدم تو تازه–

باال، لطفا خودت رو بزن به خواب،  ادیمژگان داره م خوبه،–

 .. خداحافظدمیم حیبرات توض امیم

 .خداحافظ باشه،–

کرد،  ینم چمیآرام بود و سوال پ نقدریا لیکه راح نیازا

زدم.  یرا راحت به او م میکردم و حرفها یاحساس آرامش م

 .گرفتم یهم م یازش هم فکر یگاه

را هم گرفتم و خبر دادم که مژگان را به  ارشیک ی شماره

 .خانه آوردم. بعد رفتم باال

اتاق مادر که  یاز جلو دم،یرا ند یسالن که شدم کس وارد

 .آمدیحرف زدن مژگان و مادر م یرد شدم صدا

را  ییبه طرف اتاقم رفتم. چراغ اتاق خاموش بودو جا آرام

 .دمیدینم

تخت  یرا روشن کردم و نورش را رو امیقوه گوش چراغ

 .خواب بود لیانداختم. راح

خوبه بهش گفتم فقط خودت رو بزن به خوابا...فکر کنم  حاال»

 «.گرفته یجد یادیز

 .انداختم نیزم یبرداشتم و کنار تخت رو یبالشت 
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و آرام  لیصورت راح یکه دراز بکشم خم شدم رو نیاز ا قبل

 :گفتم

 ؟یخواب–

را به حالت  شیرا تا آخر باز کرد و دستها شیچشمها ناگهان

کرد.  یصورتش آورد و دهانش را هم حالت خوناشام یچنگگ جلو

از خودش درآورد، که من در  آمدیهم که اصال به او نم ییصدا

 یو ب دمیکش یبلند نیه ستادویلحظه احساس کردم قلبم ا

 .به او چشم دوختم ریبه عقب پرت شدم و مات و متح اریاخت

که بلند  دمشیعادت کرده بود. د یکیچشمم به تار گرید

نرود  رونیب شیکه صدا نی. ازترس ادیشدنشست وغش غش خند

 .دهانش گذاشته بود یدستش ر جلو

هنوز قلبم از  یخنده اش من هم خنده ام گرفت ول از

انتظارش  لیکه شده بودم ضربان داشت. اصال از راح یریغافلگ

 .را نداشتم

و با لبخند نگاهش  دمیدراز کش نیزم یرو شیروبرو همانجا

 .کردم

تخت نشست و  یلبه  یکه خنده اش بند امد رو نیاز ا بعد

 :گفت

 ؟ییشد؟ خسته ا یچ–

 .نزدم یحرف

 :گفت یشیاسترس نما با

 ؟یکن یتالف یخوایآخ، م آخ،–

 :را به هم گره زد و گفت شیزانو زد و دستها میروبرو بعد

کردن  یفقط محض خنده بود، تالف د،ییحضرت عفو بفرما واال–

 .سخت تره یلیشما خ

 .را سمتش دراز کردم دستم

 .ایب–

 االن سکوت قبل از طوفانه؟ نیاوه...ا اوه،–
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راه رفت و فاصلمان را پر  شیزانوها یرا گرفت و رو دستم

 .دمید یرا م شیکرد. برق چشم ها

 :گفتم

کارت همه رو پر  نیتوبا ا یبودم، کالفه بودم، ول خسته–

 ...رفت، ممنونم یداد

که چرا به او گفتم  نیمژگان را، وا یماجرا شیبرا بعد

 .کردم فیخودش را به خواب بزند. تعر

 .آرش–

 .جانم–

 .رابطشون خوب بشه نایکه ا میکن یکار هیکاش  گمیم–

 م؟یکن کاریچ–

دونم اونا که باهم خوب باشن همه آرامش  ی. فقط مدونمینم–

 .دارن

زن و  یرابطه  یواقعا تو ل،یخودشون بخوان راح دیبا اونا–

 .تونند مشکالتشون رو حل کنن یشوهر به نظرم فقط خودشون م

 :وگفت دیکش ییاازهیخم

 .کردن یزندگ ینجوریسخته ا چقدر–

 .برو بخواب پاشو–

 .تخت نشست و نگاهم کرد یشد. رو بلند

 .یتشک ندار چرا–

اتاق مامان هستند، االنم که  یواریکمد د یها تو تشک–

 .رفت اونجا شهینم

 :گفت یدلسوز با
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 یم نیزم یرو رمیتخت بخواب من م یباال، رو ایتو ب پس–

 .خوابم

 رونیرا برداشتم و همانطور که از اتاق ب میهایراحت لباس

 :رفتم گفتم یم

هم هست. تا من  یراه بهتر یاز لطفتون بانو، ول ممنون–

شما به اون راه بهتر فکر کن،  کنمیلباس هام رو عوض م

 .زمیعز

را عوض کردم دوباره  میکه در سالن لباسها نیاز ا بعد

 .نبود یاتاق و دنبال بالشتم گشتم، ول یبرگشتم تو

خودش را به خواب زده و  دمیانداختم که د لیبه راح ینگاه

 .بالشت من هن کنار بالشتش جا داده

 :و گفتم دمیکنارش دراز کش آرام

 .ها یلطفا دوباره خوناشام نش یداریدونم ب یم–

 .را باز کرد شیو چشم ها دیحرفم خند از

 ام نهیس یرا در دستم گرفتم و رو دستش

 .کردم نگهش

 .لیراح–

 .کرد نگاهم

 قشنگه، نه؟ یلیشدن خ عاشق–

او هم  ش،یطرفش و زل زدم به چشم ها دمیکرد. چرخ سکوت

 :را نوازش کردو گفت شمیطرفم وته ر دیچرخ

  .یبش ضیمر هایخواب یب نیترسم به خاطر ا یم–

 .آواز ریزدم ز هوی

 ...حساب یخوامت ب یم من–

 ...تو بخواب دارمیب من

 ...بشه روتو بپوشونم سرد
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 .دهانم گذاشت یرا جلو دستش

  .رهیآبرومون م شن،یم داریاالن همه ب س،یه س،یه–

 :دهانم بود گفتم یکه دستش جلو همونطور

دستش را از  یبابا، االن اونا پادشاه هفتمند. به آرام نه–

 :دهانم برداشت و گفت یرو

 .ام پنهان کرد نهیس یبعد سرش را تو ر،یبخ شب–

  .زمیعز ریبخ شب–

 .را نوازش کردم که خوابش برد شیموها آنقدر

 *لیراح*

 

 یرا باز کردم و فور میچشم ها امیاالرم گوش یصدا با

 .را خاموش کردم امیگوش

 .را باز کرد شیبه خودش داد و به زور چشم ها یتکان آرش

 .کمده یسجاده تو چادرو–

 :و گفتم دمیبه صورتش کش یدست–

 .تو بخواب زم،یدونم عز یم–

 کیدر  شهیرا که هم ییایرفتم. مسواک با نمک در فمیسراغ ک 

گذاشتم را برداشتم وبه طرف  یم فمیکوچک داخل ک یقوط

که مسواک زدم و وضو گرفتم،  نیرفتم. بعد از ا سیسرو

و  شدیکه از چراغ هالوژن آشپزخانه پخش م یباکمک نوِر کم

که  نیگرفتم. هم شیکرد راه اتاق را پ یسالن را روشن م

کاناپه ثابت ماند.  یخواستم از سالن رد بشوم، چشمم رو

دانم  یسوخت نم یم شی" دلم براده،یخواب نجای"مژگان چرا ا

کدامشان بود مژگان بلد نبود شوهرش را جذب خودش  ریتقص

 یرا خوب م زیچ کی یواقعا شوهرش مشکل داشت. ول ایکند 

 دیااست که ب ییهاکه مژگان از آن دسته زن نیدانستم. ا

 نیحساس است. در ا  طشیمدام مواظبش بود. حاال هم که شرا
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 یدارد، ول ازیبه توجه شوهرش ن شتریب یدوران باردار

  .در کارش غرق بود یلیخ ارشیک

آرش دعا کردم. سرم  یکه نمازم را خواندم، برا نیاز ا بعد

خواستم.  یریعاقبت بخ شیمهر گذاشتم و از خدا برا یرا رو

داد  یکه آزارم م یزیخوب بود، تنها چ یبا آرش همه چ

 .هم دعا کردم ارشیمژگان و ک یاعتقاداتش بود. بعد برا

 .آمدیخوابم م بیبودم و عج دهیخواب رید شب

سرم گذاشتم  ریاز سجده برداشتم. چادر را تا کردم و ز سر

 .دمیو همانجا دراز کش

بالشت  کیشدم  داریب یخوابم برده بود. وقت یک دمینفهم

 .شده بود دهیکش میبه رو ییامالفه هیسرم بود و  ریز

 میتخت نبود. بلند شدم تخت را مرتب کردم و موها یرو آرش

خواب  هیپس هنوز بق آمد،یاز سالن نم یی. صدادمیرا برس کش

را  ینه بود. گوش کیبه ساعت انداختم نزد یبودند. نگاه

 .خودش زنگ زد دمیبرداشتم که به آرش زنگ بزنم، د

 .آرش جان ر،یصبح بخ سالم،–

 .ریدلم. صبح توام بخ زیعز سالم،–

 ،یبود دهیخواب نیزم یجان، چرا بعد از نماز رو لیراح

 .کباب شد گرمیج

تخت  یرو امیب دمیترس ،یبود دهیقشنگ خواب نیهمچ آخه–

 .یدارشیب

 ریکه بالشت رو گذاشتم ز یبود دهیخواب قیاونقدرعم توام–

 شیپ زهیجا هی اتمیمالحظه کار نی. واسه ایدیسرت اصال نفهم

که  نییاپایآماده شو و ب صدای. االنم آروم و بیمن دار

 .منتظرتم

 ؟یکجا رفته بود ؟یدم در تو–

 .ینیب یخودت م یایب–

آرام از سالن رد بشوم.  یلیکردم خ یآماده شدم و سع یفور

که آرش از  نیکاناپه خواب بود، از فکر ا یمژگان هنوز رو



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

68

9 
Hiltun.ir 

رگ  دهیلباس نامناسب د نیرد شده و او را با ا نجایا

خودم گفتم: "انشاهللا که  شیباز پ یباد کرد. ول رتمیغ

 ".حتما نگاهش نکرده دهیاگرم د ده،یند

را  یکه در خروج نیزدم. هم رونیدر را باز کردم و ب آرام

 .صورتم آمد یدسته گل رز سرخ  جلو کیباز کردم 

نگاهش کردم. گلها  یزده گلها را گرفتم و باقدر دان ذوق

 :تمو گف دمیکردم بو کش کینزد امینیرا به ب

رو ذوق زده  هایصبح گل فروش یقشنگه، کله یلیخ ممنونم،–

 .یخر یهمه گل ازشون م نیا ایکن یم

 .میحرکت کرد نیو دستم را گرفت و به طرف ماش دیخند

  .کنند یرو به جون تو م دعاش–

از صبح که از خواب  یرو دار یکیکه  ه،یچقدر حس خوب"

 ".کنه رتیغافلگ یکنه که چطور یفکر م نیبه ا شهیم داریب

به اطراف  ی. نگاهنمیباز کرد تا بنش میرا برا نیماش در

 :و گفتم دمینبود. لپش را کش یانداختم کس

صورتش  یرو یقشنگ ییا تمندانهیممنونم. لبخند رضا بازم–

  .نشست

 یکردم. دلم م یرا حرکت داد و من فقط نگاهش م نیماش

و ساعتها  میکه فقط خودمان دوتا باش میبرو ییخواست جا

مدت کوتاه چقدر من را بلد  نی. آرش در هممینیکنار هم بنش

ام کرده بودم و نگاهش شده بود. دستم را اهرم چانه

 .شدمینم ری. از نگاه کردن به او سکردمیم

کرد.  ریرا غافلگ میچشم ها اشینگاه ناگهان با

  .تخصصش شده بود رکردنیغافلگ

نگاهش قلبم را به تالطم . جنس ختیآرامشم را به هم ر نگاهش

 .انداختیم

 :انداختم، و او گفت نییرا پا  سرم

 ؟یکنینگاه م ینجوریا یشد ریاز جونت س مگه–

 چرا؟–
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از کار افتاد  یدید هوی گه،یقلب منم باش د نیفکر ا به–

سرت  ییبال هیخودت  یچی. حاال من هواریرفتم تو درو د

تو حولم  یخوبه ها، نگاهها می. البته من رانندگادایم

 .کنهیم

تو پشت فرمان بودم، حتما  یگفتم که اگر من جا یطور م چه

 .رفته بودم. آنقدر که دوستت دارم واریدر و د یتا حاال تو

 بعدش؟ ای یرو ادهیپ میقبل از صبحونه بر خب،–

 .قبلش–

برات بخرم  یکتون هی میبعد از صبحانه هم بر باشه،–

 .یبپوش یبتون یبود نجایما، که هر وقت ا یخونه  میبزار

راحت  یبود ول یانداختم، پاشنه سه سانت میبه کفشها ینگاه

 .بودم

دارم، خب  یرو ادهیخونه کفش پ یکفشهام راحتم، تو نیا با–

 .نجایا زارمیم ارمیاونارو م

 یهفته  شه،یخودتون الزمت م یاونا بمونه خونه نوچ،–

دو  یبا من مسابقه دیبا ایشمال کنار در میکه بر امگهید

 ....شهیکفشها که نم نی. با ایکن نیبهتره از االن تمر یبد

و بعد از  میبه همان قدم زدن اکتفا کرد میخاطر کفشها به

 .میکه صبحانه بخور میساعت رفت مین

 :من نگذاشتم و گفتم یسفارش داد ول میدوتا کاسه حل آرش

 .. باتعجب نگاهم کردمیخور یباهم م ه،یکاسه کاف هی–

 رسه؟یما م یکاسه به کجا هی آخه–

 شیو بعد برا میرا سفارش داد میکاسه حل کیاصرار همان  با

که امده بودم و  میاز دوستها یکیدادم که قبالبا  حیتوض

از هر دو کاسه موند و چقدر  یو کل میدوتا کاسه سفارش داد

 .اصراف شد

 .سیکاسه ضا هی آخه–
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 .بدتره یلیشدن نعمت خدا خ عیضا–

ها، مثل شما خانما دارم فیمن مرد تشر نیبب م؟یشیم ریس –

 .ستمیکم غذا ن

بمونه بهترم  یکم خال هیتازه سر معده ات هم  ،یشیم ریس–

خودت خوبه. بعد هم  ینشدن معد نیهست واسه هضم غذا و سنگ

 .مشته یدشته،  جمعش کن یبه قول مامانم، شکم رو پهنش کن

داشت تا  یرا آوردند و آرش همانطور که شکر را برم میحل

 :گفت زهیکاسه بر یتو

 نیعمل کردن به ا زمیبودن مادر زن عز کلیخوش ه لیدل پس–

 .بده ادیضرب المثله، چقدر هم خوب تونسته به دخترهاش هم 

 :دیبه خودش گرفت و پرس یسوال یافهیق بعد

 د؟یمعدتون رو دشت هم کرد یاصال مگه شماها خانوادگ نمیبب–

 .مشت بوده شهیهم

 .گذاشتم زیم یو شکر را از دستش گرفتم و رو دمیخند

 یکنه. اگه پر شکر دوست دار یعادت م یبه همه چ زادیآدم–

 .زیطرف خودت رو بر

 :کرد نگاهم کرد و گفت یرو م ریرا ز میکه حل همانطور

 ...که یزاریآدم نم یحواس برا ختم؟یر ادیز عه،–

. آرش میچندتا مغازه را از نظر گذراند یکتان دنیخر واسه

 .گفت قشنگه یدمید یکه م یقرمز یهر کتان

 .توچشمه یلیچرا قرمز؟ خ حاال–

 .من ست باشه یخوام با کتون یم چون–

 .هاییا قهیباسل یلیو قشنگ. آرش تو خ کیچه رومانت ،یوا–

)به قلبش اشاره  نجاینبودم االن تو ا قهیبا سل اگه–

 .یکرد(نبود
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 :وگفتم دمیخند–

 .آرش–

 جونم–

 شه،ینم یتو قرمز بخرم، ول یقهیتونستم طبق سل یم کاش–

 .کنه یجلب توجه م یلیخ

 :کردو گفت یفکر

که  میمنم گفتم ست باش قایداره؟ دق یمگه چه اشکال خب،–

  .گهیجلب توجه کنه د

 یو حس خوب شمیکه همه بهم نگاه کنند معذب م نیا از–

 .ندارم

به من انداخت ولبش را به  یهیعاقل اندر سف نگاه

 :گرفت و گفت شیدندانها

 آخه چرا؟ واقعا؟–

که بره لباسش رو عوض  یاون روز مژگان رو زور کرد چرا–

 کنه؟

 نیواسه هم ،یستیتابلو بود، مرد ن یلیخ گهیاون د آخه–

 ...یمتوجه نش دیشا

حرف من رومتوجه  ینتون دیتوام االن شا شم،یمتوجه م چرا–

 ...یبش

  .گهیکس د چیخواد فقط توجه تو رو جلب کنم نه ه یدلم م من

 :باال انداخت و گفت ییا شانه

 یبپوش یخوا یخودت م ،یهر جور تو دوست دار زمیعز باشه–

 .بخر یپس هر جور که راحت

 نیهم م،یدیداشت خر دیسف یکه خط ها یطوس یکتان کی باالخره

 ...آرش زنگ خورد یگوش میرفت رونیکه از مغازه ب
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 .آمدیواضح م یمژگان آنقدر بلند بود که از پشت گوش یصدا

 :گفت یکرد م یم هیکه گر همانطور

 .خوام جدا بشم یتحمل ندارم، م گهیمن د آرش

 :گفت یآرش هم فقط م چارهیب

خواد باهات حرف  یکه گفت م شبیشده دوباره. د یچ آخه–

 .بزنه

 .نمیرو بب اشافهیخوام ق ینم گهیاصال حرف زدن بلده؟ د اون–

 .ها باعث شد که آرش بپرسه نیو ماش ابانیخ یصدا سرو

 ؟ییباش... باشه ، باشه، االن کجا آروم–

 .شرکتش یجلو–

شده.  یچ نمیبب میدنبالت تا با هم حرف بزن امیاالن م من–

 .سایهمونجا وا

که من متوجه  دیپرس یزیمژگان آرام شد، چون آرام چ انگار

 .نشدم

 .آرش جواب داد فقط

 .میباهم آره–

 :به من انداخت و گفت ینگاه بعد

 .کنم یم شیکار هیحاال  باشه،–

را قطع کرد آنقدر ِمنوِمن کرد که خودم  یکه گوش نیاز ا بعد

 :متوجه شدم و گفتم

 .خونه تو برو به کارت برس رمیجا م نیاز هم من–

 .را گرفت دستم

زودتر  دیتونم برسونمت با یاالن نگرانم نم ل،یراح ببخش–

 .رسونمت یم ییجا هی. البته تا یکن یبرم، ممنون که درک م
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 ...تو برو نه–

 ...تونم برسونمت یمترو که م ستگاهیا هی تا–

که آرامشمان به  نینگاه کردم غم داشت. از ا شیچشم ها در

که مژگان اصرار دارد  نیبود ناراحت بودم. از ا ختهیهم ر

 یهم نم یکار یول آمدیمشکالتش را حل کند خوشم نم دیآرش با

 شدیتوانستم بکنم. اخم و تخم و غر زدن من فقط باعث م

با من  ودباعث ش میخواست کارها یاوضاع بدتر شود. دلم نم

آرش استرس زا بشود. مژگان دوباره به آرش زنگ  یبودن برا

 یرفته در کاف ستد،یبا ابانیدر ختونسته  یزد و گفت که نم

 یک ایخدا»شرکت نشسته است و منتظر آرش است.  کینزد یشاپ

دارن، حاال  یما بر م یمژگان و شوهرش دست از سر زندگ نیا

زنگ  نیبه ا یکنه، چرا ه کاریآرش چ یبا شوهرت دعوا کرد

 «یزنیم

بود رساند و  رشیمس یکه تو ییمترو ستگاهیمن را تا ا آرش

 .کردو رفت یدوباره عذر خواه

 هیچه شده که مژگان آن طور گر یعنی. زدیمن هم شور م دل

 میو برا زندیفرصت زنگ م نیکرد. آرش گفته بود در اول یم

 .دهدیم حیتوض

موضوع فکر نکنم و از  نیکردم تا زنگ زدن آرش به ا یسع

استفاده را بکنم. زنگ زدم به سوگند و گفتم  نیوقتم بهتر

باشد که  یخواست فکرم مشغول کس ی. دلم نمششیپ رومیکه م

. گذاردینم گرانید یزیوقت و برنامه ر یبرا یارزش چیاصال ه

 بیآس مخواست از دستش حرص بخورم و به خود یدلم نم یحت

بچه گانس، تا  یلیزن و شوهر خ نیبزنم. به نظرم رفتار ا

و آن  نیا یپا نقدریتوانند باهم حرف بزنند چرا ا یم یوقت

 .کشانند یم شانیرا وسط دعوا

. دمید شیدر چشم ها یبرق خاص دم،یسوگند رس یبه خانه یوقت

  .بود دهیرس یلیبه خودشم هم خ

 :دمیلبخند نگاهش کردم و پرس با

 سوگند؟ هیخبر–

 :مقدمه گفت یزدوب یلبخند
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کرده، که  یمعرف شونیمن رو به همسا هامونیاز مشتر یکی–

 خوادیگشته، حاال امروز خانمه م یپسرش دنبال دختر م یبرا

 .میکه باهم آشنا بش ادیب

 :گفتم یخوشحال با

 .دمشی. بغلش کردم و بوسزمیعز مبارکه–

 .خنده اش گرفت سوگند

 ومدیاصال ازم خوشش ن دیشا ستین یمبارکه، هنوز که خبر یچ–

 .برعکس ای

 .ادیب شیبرات پ رهیخ یکه هر چ انشاهللا–

. سوگند از میبه دوخت و دوز مشغول بود یساعت کی

 یم فیتعر اشیمشتر یبود طبق گفته ها دهیکه ند ییاخانواده

 .کرد

که کارم تمام شد و خواستم به خانه برگردم  نیاز ا بعد

 :سوگند نگذاشت و گفت

خوام نظرت  یم ،یو باهاش آشنا بش یتوام بمون شهیم لیراح–

 .رو بدونم

 .درست نباشه که من باشم دیشا آخه–

 .را برگرداند شیکرد و رو یاخم سوگند

 .اریبهونه ن ،یواسه من وقت ندار اگه–

 .نداشتم جز ماندن ییا چاره

 یاول کار نیهم یخوا یم م،یکم مرتب کن هی نجارویا پاشو–

 ؟ییلو بره که چقدر شلخته ا

به لبخند شدوذوق زده بلند شدو باهم همه  لیتبد شیها اخم

 دیخر ی. مادر و مامان بزرگش هم که برامیجا را مرتب کرد

  .رفته بودند امدند رونیب

 لیو وسا هاوهیاز ناهارو نماز و من و سوگند م بعد

 .میو منتظر نشست میدیچ زیم یرا رو ییرایپذ



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

69

6 
Hiltun.ir 

 یو باعث شد که همگ دیزنگ در سوگند از جا پر یصدا با

 .میبخند

بود.  ستادهیداشت ا یکه حجاب معمول ییدر، خانم مانتو پشت

 .مادر سوگند واردخانه شد یبا تعارفها

به من  ییا دارانهیو خوش بش، نگاه خر یاز احوالپرس بعد

 یاز چشم مادر بزرگ سوگند دور نماند. برا نیانداخت و ا

کرد که  دیکرد و پشت بندشم تاک یمن را معرف یفور نیهم

 .نامزد دارم

کرد ونگاهش را  میبرا یخوشبخت یزد و آرزو یلبخند خانمه

سر اصل مطلب رفت. رو به  یفور ،یبه سوگند دوخت وبا لبخند

  :مادر بزرگ سوگند گفت

حاج خانم من سه تا پسر دارم که دوتا بزرگها  راستش–

که خودش ازم خواست که  هیآخر نیازدواج کردن، مونده ا

 .کنم دایاش رو من براش پ ندهیهمسر آ

دوتا پسرهام که خودشون با همسرشون آشنا شدند و  برعکس

پسر من فرق داره، کامال  نیبعدشم ازدواج کردن، کال نظر ا

 یبه آداب و رسوم اعتقاد داره و دوست داره همه چ

 .بره شیپ یهمونجور

استاد دانشگاهه، البته تازه شروع به کار کرده،  پسرم

از  رونیکه ب نهیاش داره ا ندهیکه از همسر آهم  یتوقع

 دیکه کال نبا ستین یمعن نیبه ا نیا یخونه کار نکنه، ول

 ،یخصوص سیتدر ای ،یاطیمثل خ یانجام بده، مثال کار یکار

 .نداره یخونه بشه انجام داد مورد یکه تو یهر کار ای

کرد ونگاهش را از صورت تک  یسکوت دیرس نجایکه به ا حرفش

را از چهره ها برداشت  شیحرفها ی جهیتک ما گذراند تا نت

 .کند

با  ریسوگند ثابت ماند. سوگند سر به ز یآخر نگاهش رو در

 .بلوزش مشغول بود یگوشه

  :بار روکرد به مادر سوگند و ادامه داد نیا خانمه

هم  گهید یقبال جاها امیب نجایکه ا نیمن قبل از ا راستش–

که مورد کار نکردن  نیهم یول ،یپسرم خواستگار یرفتم برا

از خونه مطرح کردم، بهم جواب رد دادند،  رونیدختر رو ب
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 گم،یرو م نیاول رک و راست ا یزیقبل از هر چ نیهم یبرا

مزاحم  نیاز ا شتریهست گفته بشه و من ب یکه اگه مخالفت

 میما درس نخوند گنیدخترها براشون مهمه، م ینشم. خب بعض

 .خونه یگوشه مینیکه بش

. کنهیم یکه داره زندگ ییاهر کس با توجه به برنامه گهید

که با کار کردن  فهیح مونه،یزن مثل گل م گهیپسرم م

زن  یاجتماع یتهایطراوتش رو از دست بده. البته با فعال

 .نداره ها یمخالفت

 هیزیهمون چ قایدق دم،یاز خونه د رونیدختر شمارو ب من–

 پسنده، یکه پسرم م

 نیداره که بتونه تام یهم پسرم اونقدر یاز لحاظ مال 

 یاش روبکنه، حاال اگه سوال ندهیمعقول همسر آ یازهاین

در  فشیرا از  ک اشیتا جواب بدم. بعدگوش دیبپرس دیدار

را به مادر  یکرد وگوش دایآورد وعکس مورد نظرش را پ

 :سوگند داد و گفت

عکس پسرمه، البته ظاهر به نظر من و پسرم جزء  نیا–

 .خب نظرها متفاوته یول ست،ین تهایاولو

صورت  یرا جلو یگوش نمینوبت من شد که عکس را بب یوقت

 یگوش یبه صفحه ییسوگند گرفتم و هر دو نگاه گذرا

خوش  یلیبا قد متوسط و الغر اندام و خ ی. پسرمیانداخت

بودو باهم عکس گرفته بودند.  ستادهیکنار مادرش ا پ،یت

لبش بود که به نظرم جذابترش  یهم رو ییلبخند دندان نما

 .بودکرده 

به سوگند  ینگاه یچشم ریرا به خانمه دادم و ز یگوش

در دلش آب  یدانستم که االن چه قند یانداختم. فقط من م

 .شودیم

نامزد  ی هیقض ینیمقدمه چ یبزرگ سوگند بعد از کم مادر

به هم خوردنش را هم  لیسوگند را مطرح کرد و دل یقبل

 .داد حیتوض

رو هم به پسرش گفته و  نیدونسته و ا یگفت که م خانمه

 .ندارد یتیاهم شانیبرا

مادر سوگند حرف زدند. بعد  یخانمه و گاه یگاه یساعت مین 

خانمه چند تا سوال از سوگند در مورد درس و دانشگاهش 
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کرد که دو روز  دیآخر هم تاک کردو در یو خداحافظ دیپرس

. که اگر جواب مثبت بود زندیگرفتن جواب زنگ م یبرا گرید

 .ندیایب شتریب ییآشنا یبا پسرش برا

 خواهدیو حاال م دهیحرفش معلوم بود خودش پسند نیا از

 .پسرشم هم با سوگند آشنا بشود

 :از سوگند گرفتم و گفتم یشگونیاز رفتن خانمه، ن بعد

دونستم.  یمن نم یبود یخجالت نقدریتاحاال تو ا یک از–

 .یگرفت یسرت رو باال م یحداقل کم

 :را ماساژ دادو گفت شگونین یجا سوگند

گوشم  یکردم. بعد تو یم کاریدرد گرفت، خب چ لیراح یوا–

خواست بعد از  یدلم م شهیبود. آخه من هم یگفت، از خوشحال

کنم، از کار  یخونه و خانم یتو نمیازدواجم کار نکنم و بش

 .دیکردن خسته شدم. قربون خدا بشم که صدام رو شن

 واقعا؟–

 .هیچه دردسر یدون ینم ،یکن، آخه کار نکرد باور–

 هیخستت کرده، اگه  یاطیکار خ دیشا اد،یاصال بهت نم آخه–

 ؟یباشه چ یکار ادار

 .را جمع کرد صورتش

آب هم  ریکه همش ز یکار ادار ،یاطیخ نیرحمت به ا صد–

 .ازش متنفرم یعنیرو زدنه.  گهید

 :وبلند گفتم دمشیبوس

 .مبارکه گهید پس–

 :و مادر بزرگش برگشتند طرف ما و با لبخند گفتند مادر

طرف از در خونه پاش  یکرد یحداقل صبر م ،یعروس هول چه–

 ...دختر رونیرو بزاره ب
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سوگند با خودم فکر کردم بروم به  یبرگشتن از خانه هنگام

آمد که االن پدرش خانه  ادمی یوقت یهم سر بزنم، ول حانهیر

 .شدم مانیاست. پش

را گرفتم تا حال  حانهیر یعمه یرا برداشتم و شماره یگوش

 .را  بپرسم حانهیر

گوشم  یزهرا خانم تو یبار زنگ خورد، تا باالخره صدا نیچند

 .کرد یحوالپرسکه با ذوق سالم و ا دیچیپ

 :گفت دمیرا پرس حانهیحال ر یوقت

 .پارک تا چند روز حالش خوب بوده شیاون روز که برد –

 :کردم و گفتم یفکر

 .ششیپ امیتونم ب یصبح تا ظهر م فردا–

  :زده شدو گفت ذوق

هم  یایکه مهد کودک نبرش، تا تو ب گمیبه باباش م پس–

 .خودم شیپ ارمشیم

 .دستتون درد نکنه باشه،–

کم از خودت جان، به نظرم اگه کم لیبده راح رتیخ خدا–

بهانه  یاینم یریم هوی کنه،یاون بچه هم عادت م یجداش کن

 .رهیگ یات رو م

 :کرد و ادامه داد ییخنده ا بعد

 .کرد عمه یصدام م روزیبه حرف افتاده، د –

 :دمیحرفش ذوق زده شدم و پرس از

 گه؟یم یچ گهید –

 یرو که قبال م ییو کلمه ها گهیرو م هاییکلمه ا هی اکثرا–

"آب  گه،یفقط م ییا. دو کلمهکنهیگفت رو قشنگ تر ادا م

 ".بده
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بچه چرا  نیدوسالش، من همش نگران بودم ا شهیم گهید دوماه

 .راحت شد المیاالن خ یول زنه،یفقط دو کلمه حرف م

 «بابا و آب»گفت،  یفقط م آره،–

که از زهرا  نیشکر که حرف زدنش بهتر شده.بعد از ا خدارو

 دیآرش را هم گرفتم. االن با یکردم، شماره یخانم خداحافظ

شدم و قطع کردم. قرار بود  مانیزود پش یسرکار باشد...ول

هنوز  دی. نکند مزاحمش باشم. شاردیاو با من تماس بگ

تنها  رباشد و نتواند راحت حرف بزند. چون اگ ششیمژگان پ

 .اکتفا کردم امیپ کی. فقط به زدیبود حتما زنگ م

 «.نگرانتم و منتظر تلفنت ؟یخوب سالم،»

درس خواندم، به مادر  یکه کم نیخانه رفتم و بعد از ا به

 .خواهم درست کنم یگفتم که شام را من م

 :گفت یبا خوشحال اسرا

دور  یحاال که هست نجا؟یا ادیرو هم بگم ب دهیپس سع لیراح –

 .میهم باش

 .کردم یمصنوع یاخم

خب  دایجد ستم،یوقت خونه ن چیانگار من ه ،یگیم یجور هی–

 .دهایشد کیتو ج کیج دهیبا سع

 یلیخ میگرد یم میریم نشیبا ماش میهردفعه کالس دار آره،–

 .گذره یخوش م

 د؟یکن یم کاریچ گهید خب،–

 دهیکه با سع اشیو در مورد کالس طراح ستادیکنارم ا اسرا–

حرف زد. من هم شروع کردم به درست کردن شام.  رفتند،یم

 :گفت شیاسرا آخر حرفها

شه  یم کتریبه جواب کنکور نزد یبرام دعا کن هر چ لیراح–

 .زنهیشور م شتریدلم ب

 .شهیدرست نم یتو که کار یبهش فکر نکن، با دلشوره اصال–
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انگار دست خودم  یکنم ول یموضوع فکر م نیخودمم به ا آره–

 .کنهیم تمیفکرش اذ ست،ین

 .یبش تینه اونقدر که اذ یول ه،یعیطب البته–

 .تلفن خانه باعث شد اسرا به سمتش برود یصدا

پشت خط است. بعد از چند  ییمشخص بود که دا شیحرفها از

 .را به طرف من گرفت یحرف زدن اسرا گوش قهیدق

را  یحرف نزده بودم با لبخند گوش ییوقت بود با دا یلیخ

 .گرفتم

 .جان ییدا سالم–

از ما  یسراغ یدونستم شوهر کن یمعرفت...اگه من م یب سالم–

 یآرش و شوهرت نم یذاشتم رو یم یرادیو ا بیع هی یریگ ینم

 .دادم

 .دمیحرفش خند از

 .شهیوقت نم دیجان. باور کن ییدا دیببخش–

آمارت رو دارم، هر دفعه زنگ زدم صدات رو بشنوم  بله،–

نامزدت  نیداره با آرش خان. حاال ا فیتشر رونیگفت، ب یآبج

 ه؟یپسر خوب کنه،یکه نم تتیاذ

 .نگفتم یزیو چ دمیخند دوباره

گوشش رو  یتر کن تا حسابکرد فقط لب تتیجان اگه اذ ییدا–

 .بکشم

 .حواسش به من و اسرا هست شهیهم ییخوبه که دا چقدر

 :گفت ییدا میکه حرف زد ییا قهیجان، چند دق ییدا چشم–

 میدنبال تو و مامانت بر امیم گهید یجان آخر هفته لیراح–

 ی. هر کدوم رو که ممینیرو بب زهایچ نیو ا خچالیگازو 

. مامانت که اجازه نداد من برات بخرم، فقط میریبگ یپسند

 یکه م نجایکنم براش، ا دایپ یجا قسط هیازم خواست 

 .رههاشم مناسب ت متیق ه،یمردبا انصاف یلیخ میبر میخواه



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

70

2 
Hiltun.ir 

با خانواده آرش  دی. شاستمیمن ن گهید یجان هفته ییدا–

 .شمال میبر

چون من وسط هفته تا  م،یریبعدش م ی... باشه پس هفتهعه–

 .وقت سر کارم رید

 .جان، ممنون ییدا باشه،–

 

. ظرف شستن و جمع و میشام خورد گریامد و با هم د دهیسع

به اسرا و مامان و به طرف اتاق  میجور کردن را سپرد

 .میرفت

را که  دیو من هم اتفاقات جد دیپرس یمدام از آرش م دهیسع

 فیتعر شیبرا ارشیامده بود را در مورد مژگان و ک شیپ

 .کردم

 :بعد گفت یبود ول بیمژگان عج یاو هم کارها یبرا

روش  یحام هیکرده به عنوان  تشیحما شهیچون آرش هم دیشا–

هم مثل من سوال بود که چرا  دهیسع یکنه. برا یحساب م

که هم پدر  یگرفت، در حال یمژگان از خانواده خودش کمک نم

 .داشت و هم برادر

 .وبه فکر رفتم دمیتختم دراز کش یرو

 لیراح–

 هوم–

 .بگم یزیچ هی–

تخت اسرا دراز  یشدم و نگاهش کردم. او هم که رو زیخ مین

 :بود بلند شد نشست و گفت دهیکش

 تیخوام بزنم بامدل  شخص یکه م یحرف نیا دیدونم شا یم–

 .الزمه یبه نظرم گاه یتو جور نباشه، ول

 .تعجب من هم بلند شدم نشستم با
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 ؟یچ–

 یعنیبا رفتن آرش مخالفت کن.  یگاه ینه، ول شهیهم حاال–

 .کنه یکوفتتون م زنهیوسط گشت و گذار شما زنگ م تیجار یچ

اونا به آرش چه مربوطه، به نظر من که مژگان  یاصالکارها

 .زنه یبرادرش زنگ نم ایخودش از عمد به پدر 

جواب تلفنش رو نده  اینده  تیدوبار اهم یکیآقا آرش  اگه

 .اش بگهبه خانواده شهیمجبور م

مثل آرش هست همش دنبالشونه، منم باشم، دم  یکی یوقت تا

 .زنم یبهش زنگ م قهیبه دق

 :و گفتم دمیکش یآه

با  یاون اونجور یبرگردم بهش بگم نرو؟ اونم وقت هوی–

بر فرض محالم که من بگم، اونم نره، فکر  زنه،یزنگ م هیگر

 .به ما خوش بگذره زارهیم الشیفکروخ یکن یم

 یکاررو م نیآرش باشه هم یهم جا ییاگهید ینظرم هرکس به

کنه، مثال برادر بزرگترش که براش حکم پدر روداره بهش 

 یچ نیببر حونتون، ا ابونیبرو زنم رو نصف شب از خ گهیم

 بگه؟

 شهیمجبور م ییجورا هی یخواد بره، ول یخودشم دلش نم اون

 ینجوریا یکرد، وقت یبارم از من عذرخواه نیچند گه،ید

 بگم؟ یکنه من چ یبرخورد م

 :کردم و ادامه دادم یسکوت بعد

باشم، آرش گرفتار  درکیتونم ب یاونقدرم نم گهید–

 یهایریکرد. سخت گ شهینم شمیبرادرش شده،  کار یخانواده

کنه که  یمن فقط ممکنه کارش رو سخت تر کنه و پنهان کار

 .بدترم هست یاونجور

انگار فکر  ه،یدوخت و بعد از چند ثان نیچشم به زم دهیسع

زد و با  یبشگن یباشد با خوشحال دهیبه ذهنش رس یاتازه

 گفت؛ یپر از ذوق یصدا

 .دمیفهم–
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 .نگاهش کردم یسوال

ما  یدست از سر زندگ یو بگ یحرف بزن تیبا خود جار شهیم–

  :کردو ادامه داد ییبردار. بعد خنده ا

محترمانه  یلیخ ،یبگ یستیاصال بلد ن ینطوریتو که ا البته–

کن  یهمون مدل حرف زدن خودت بهش بگو، لطفا مشکالتت رو سع

 .یبه آرش زنگ نزن نقدریو ا یخودت حل کن

 .نگاهش کردم متفکر

 یفکر کنم که چه جور یکل نمیبش دیبا یول ه،یفکر خوب نیا–

 .ادیبه وجود ن یبهش بگم ناراحت نشه و سوءتفاهم

 .میریبگ میاول با آرش مشورت کنم، با هم تصم تونمیم اصال

کنه، تو  یبابا، آرش رو ولش کن، مطمئنم مخالفت م یا–

 یجور هی دیبا مژگان تنها بود ییروز که دوتا هیخودت 

 یلبخند بکار رو هی. بعدم که حرفت تموم شد گهیمطرح کن د

 ا،یوقت از دست من ناراحت نش هیلبت و بگو مژگان جون 

خودت  یباور کن مثل خواهرم دوستت دارم، به خاطر زندگ

 .مگفت

و بعد  میشد رهیچند لحظه به هم خ یحرفش برا نیاز ا بعد

اش را جمع کرد و به زور خنده دهیخنده، سع ریز میزد یپق

 .حرفش را گرفت یدنباله

بعد سرش را تکان  ،یحرفها بزن نیدرصد فکر کن تو از ا هی–

 .داد

ازت  گرانید ده،یجواب نم شهیخوب بودن هم لیراح ینیب یم–

 .کنند یسوءاستفاده م

دوما: االن من خودم  ستم،یجان، اوال که من خوب ن دهیسع–

 ...سوزه یدلم واسه آرش م شتریندارم ب یمشکل

 دیبا یعنی ست،یبرام مهم ن یگیکه تو م ییزایچ نیا اصال

و اون از دور  نیدور کردن ا میمهم نباشه، هدف من از زندگ

 یول شمیدور م یمثل االن از اون هدف اصل یگاه ست،یشوهرم ن

 .زنهیو بهم تلنگر م ارهیم ادمیمثل تو  یکی
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 گفتم؟ ی! مگه من چوا–

 هی دی... شادهیجواب نم شهیخوب بودن هم یکه گفت نیهم–

خود خواه بشم و  شهیبه آرش باعث م ادمیز یعالقه ییوقتها

 .هدفم رو فراموش کنم

 .بگو تا اون شوهرت بپره ینجوریاونقدر ا ل،یبابا راح یا–

 :و آرام گفتم دمیکش دراز

اش رو خوب انجام  فهیراحت باشه وظ الشیخ یوقت یزن هر–

پس خواست خدا  دیاگرم پر پره،یوقت شوهرش نم چیداده، ه

 .تحمل کنه دیبوده و با

 یچند نفر رو بهت نشون بدم، زنه پنجه ل؟یراح یگیم یچ–

سرش  ریشوهره ز یشوهرش کم نذاشته ول یهم برا یچیآفتاب، ه

 .ضنیمردها مر یبلند شده. اصال بعض

 .شدم زیخ مین دوباره

 م،یزن یما از سالم ها حرف م ضن،یمر یگیخودتم م خوبه–

اش رو خوب انجام داده؟  فهیوظ یدون یبعدشم، تو از کجا م

 ؟یهست شونیخصوص یزندگ یمگه تو تو

خواهرش که دوست مامانمه، همون خانم تابنده  ینه، ول خب–

 .شیدیخونمون د یدوبار امد یکیکه؟  شیشناس یم

 .را تکان دادم سرم

 .خب–

گفت خواهرم خونه  یکرد. م یم فیواسه مامانم تعر اون–

 امییبایزبان زد بود از ز شیو بچه دار شیو آشپز شیدار

 ستیبعد از ب ی... ولهیزن قشنگ یلیخ دمیکه... من خودم د

نصف  ،یشوهرش رفته زن گرفته اونم چه زن ،یسال زندگ

 .زن اولش رو نداره نیا یخوشگل

 .دادم به تاج تخت هیو کمرم را تک نشستم
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رو  یکه گفت ییها نیکدوم از ا چیمردها ه یبعض یگاه–

 یالبته من هنوز تجربه ندارم و اول راهم، ول خوان،ینم

 یازهاین یکه خوندم نوشته بود، مردها گاه یاون کتاب یتو

 نیممکنه داشته باشند از نظر خانم ها، وتام یکیکوچ یلیخ

 عدب هویکنند که  یرو اونقدر سرکوب م ازشونین نینشه و ا

برآورده  ازشین نینفر ا هی قیاز طر ییجا هیاز چند سال 

و... بعد اون مرد  یبه اعتماد، قدر دان ازیمثال ن شه،یم

...چون ادیرو درک کرده خوشش م ازشین نیکه ا یاز اون زن

داده و اون رو  تیاهم ازشیکرده که به ن داینفر رو پ هی

 ...ارزش ندونسته یب

بشه. اصال  فیجمع ازشون تعر ی: مردها دوست دارند جلومثال

 .بشه فیتعر ییا گهیمرد د هیدوست ندارند جلوشون از 

مردها  شه،یمنسوخ داره م گهیدادن، که االن د یخرج نیهم ای

 .کنند نینون آور خونه باشن و زن رو تام خوادیدلشون م

 نینشدن ا نیتا آخر عمرشون با تام دمیمردها شا یبعض حاال

به خاطر  دیسر کنند و دست از پا خطا نکنند، شا ازشونین

 یلیو خ شونیشدن زندگ دهیبه خاطر ترس از پاش ایآبروشون 

 ...گهید یزهایچ

 .ندارن تیو رضا یدلشون احساس خوشبخت یتو یول

 :و ادامه دادم دمیخند بعد

 ...هیدانشگاه یرشته  هینظرم شناخت مردها خودش  به–

 :گفت دهیسع

از پسرها اصال دوست دارن همسرشون کارکنن و  یلیاالن خ یول–

 نهیازدواجشون ا طیپسرها شرا یکمک خرجشون باشند. اصال بعض

 .کار ثابت داشته باشه هیکه دختره 

 :زدم و گفتم یپوزخند

 لیبحث داره  وحتما دال یخودش جا نمی. خب ادونمیم آره–

 ...داره یادیز

... نگه داشتنش ستیازدواج کردن فقط دوست داشتن ن دهیسع 

 ...سخته یلیخ یگر یبا آرامش نه با هوچ
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تخت کنارم  یبه من انداخت و امد رو یقینگاه عم دهیسع

 .نشست

 یمنش شمیاتاق مشاوره بزن منم م هی ایب لیراح گمیم–

 .دفترت

 :و باخنده گفتم دمیرا کش شیموها

به خودم کمک کنه.  دیبا یکیخودم موندم.  یتو زندگ من–

باال و خانم ها  رهیبعدشم من مشاوره بدم آمار طالق م

 .کنن یم تیمن شکا هیبرعل رنیو همه م رنیگ یم یافسردگ

 .هم دلشون بخواد یلی! چرا خوا–

خوان  یحرفها رو قبول ندارن. اونا نم نیخانم ها ا چون–

خودشون  یزندگ یهمه کاره یپوست ریز یلیقبول کنن که خ

 رهیهمه کاره وز قتیدر حق ر،یباشن، مثل شاه و وز توننیم

 .شاه رو الم کردن اون باال تاواسه خودش حال کنه یول

هم بخواد بره اون باال و خودش رو به  ریفکر کن وز حاال

 گه،ید شهیکنه. خب نم ینشون بده و واسه خودش شاه گرانید

 .پشت صحنه باشه دیبا ریوز

 کیدوپادشاه در  گهیمثل اون ضرب المثله. که م آهان–

 .نگنجد میاقل

 ،یریگ یزود م ادیخوشم م ن،یآفر–

 :کردم و گفتم یفکر بعد

 ضرب المثله؟ ایشعره  یکه گفت ینیا حاال–

 .دونم ینم–

 .میمادر هر دو برگشت یصدا با

درویش در گلیمي بخسبند و دو پادشاه در اقلیمي  ده–

 .نگنجند

 .یالمثله، از سعد ضرب
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 :و گفت ستادیخوشحال بلند شد و کنار مادر ا دهیسع

 د؟یدیدرست گفتم خاله؟ شما شن پس–

ما که  شیپ دییایخاله جان. امدم صداتون کنم ب آره–

 .دمیصداتون رو شن

رد  شانیبه خودم گرفتم وهمانطور که از جلو یمتعجب یافهیق

 کردم و گفتم؛ ینوچ نوچ شدمیم

که انگار نوبل  کنهیم یخوشحال یجور هی دهیسع نیا یعنی–

 .گرفته یادب

 .دست انداخت دور کمر مادر دهیسع

هم باارزش تره، بعد  یخاله برام از نوبل ادب دییتا–

 .حرفش را گرفت یزد و دنباله یچشمک

 ...نه؟قیبه تشو ازین شهیم نجایا–

 دیند ازیرفع ن دمیگرفتن. شا لیبه تحو ازین شهیم ر،ینخ–

و مادر سردرگم نگاهمان کردو  میدی..هر دو خندیباز دیبد

 :گفت

 .شماها دیگیم یچ-

 .میکرد یدرسامون رو مرور م میخاله جان داشت یچیه–

بزند و او مدام آن  یحرف یبود که، کس نیاستاد ا دهیسع

 .کندو بسنجد اریمع شیحرفها را در کارها

را که رفته بودم، برگشتم  یراه امیگوش امیپ یصدا دنیباشن

 .هم به سالن رفتند دهیو مادر و سع

 .داده بود امیپ آرش

 ؟یداریب–

 :نوشتم یفور

 .آره –
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 زنگ بزنم؟ شهیم–

 «مراعاتت یفدا»

 .حتما–

 .زنگ خورد امیگوش دینکش هیثان به

 .جواب دادم یفور

 .زمیعز سالم–

 :جواب داد ییاخسته و گرفته یصدا با

االن از سر  دم،یرو د امتیتازه پ لیببخش راح لم،یراح سالم–

 .کار برگشتم، هنوز شام نخوردم، گفتم اول به تو زنگ بزنم

...پس برو اول شامت رو بخور بعدا رمیبم ی...الهیوا یا–

 .میزن یحرف م با هم

از  یکن یحرفها...باور م نینشنوم از ا گهینکنه، د خدا–

 .به غذا ندارم لیاصال م یو اعصاب خرد یخستگ

اس، قربونت بشم آخه چرا خسته یلیمعلومه، صدات خ آره–

 .چند لحظه سکوت کرد ؟یکن یم تیاذ نقدریخودت رو ا

 ؟ی...کجا رفتآرش–

 یقیو نفس عم دیبه فکر قلب منم باش... بعد خند زمیعز–

 :و گفت دیکش

در رفت. اشتهامم باز شد.  میخستگ یکه زد ییحرفها نیا با–

 .گاو رو درسته بخورم هیتونم  یاالن م

 دمینپرس یخواست از مژگان بپرسم ول یدلم م یلیخ دم،یخند

 .دیو منتظر ماندم تا خودش بگو

رو در مورد امروز  یهمه چ رون،یب میدنبالت بر امیم فردا–

 .کنم یم فیبرات تعر
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. تا ظهر اونجام، حانهیر شیخوام برم پ یمن فردا م آخه–

 .حانهیر یبا عمه

 .برمت یم امیصبح م پس–

خواد صبح زود  یبخواب، فردام نم ریتو راحت بگ زمیعز نه،–

 .رسونهیفردا صبح من رو م نجاست،یا دهی. سعیبلند ش

 .مزاحم نباشم سالم برسون گهیپس من د ،یمهمون دار عه،–

 .کرد میکنم، صدا یخواستم خداحافظ تا

 .لیراح–

 .جانم–

 .ممنونم، آروم شدم یداد یبهم انرژ واقعا–

نزدم چرا  یبا خودم فکر کردم، من که حرف یاز خداحافظ بعد

 .دادم یگفت به او انرژ

 ست؟یمرد کاف کیگرفتن  یانرژ یهمان دو جمله برا یعنی

 :که من را رساند و گفت نیبعد از ا دهیسع صبح

 دنبالت؟ امیظهر ب یخوایم–

 یکه فور  ینجوریسرکار، ا یریم یبابا، تازه دار نه–

 .یشیاخراج م

 :گفت دهیسع

منتظرت  یخوایم شه،یشروع م گهیساعت د کیمن تازه  کار–

 ؟یایبمونم تا ب

به ظهر نمونده.  یزی. االنم چامیتو برو. من خودم م نه،–

  .سرکار یبر یخوایم یک گهید

 یبرا یبود. ول نییپا یطبقه هیزهرا خانم شب یخانه ینقشه

زهرا  یبه کار برده بود. پسرها یشتریب یقهیسل دمانشیچ

 شیتنها بود. تا ظهر پ حانهیخانم مدرسه بودند و او با ر



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

71

1 
Hiltun.ir 

 یبا هم باز یسرحال و شاد شده بود. کل یلیبودم. خ حانهیر

 نیچند ار میانرژ شیخسته شد. خنده ها یو حساب میکرد

 کردیما نگاه م یبه باز تی. زهرا خانم با رضاکردیبرابر م

. کردیم یدردو دل زدویم یحرف یو گاه زدیو مدام لبخند م

را  شیگذاشت. غذا یخسته شد و سر ناسازگار حانهیباالخره ر

برگشتن  یبه خوردش دادم و خواباندمش و آماده یبا باز

در حقم کرد با  عاد یکه کل نیشدم. زهرا خانم بعد از ا

 گفتیسر بزنم. م حانهیاصرار از من خواست که دوباره به ر

که به او هم خوش گذشته و با حرف زدن سبک شده است. من هم 

 .بروم دنشانیفرصت دوباره به د نیقول دادم که در اول

. زدیآخرش را م یگرم بود. آفتاب تابستان زورها یلیخ هوا

 یخبر یول دیایانتظار داشتم آرش زنگ بزند و دنبالم ب

مبارزه با  یدلم گرفته بود. برا اشیتوجهینشد. از ب

کردم. آنقدر هوا گرم بود  یرو ادهیشروع به پ امیناراحت

. شودیکردم بخار از کف آسفالت بلند م یاحساس م یکه گاه

 .ادامه دادم امیرو ادهیحال باز هم به پ نیبا ا

 .رفتم و بعد سوار مترو شدم ادهیپ ستگاهیسه ا کینزد

غذا  یداشتم. به زور کم جهیاحساس سر گ دمیخانه که رس به

 :خوردم و به مادر گفتم

 .بخوابم دیو با ستیحالم خوب ن –

شدم و خودم  داریبا حالت تهوع ب دم،یدانم چقدر خواب ینم

 .رساندم ییرا به دستشو

 یو با نگران دیخودش را به من رساند و کمرم را مال مادر

 :دیپرس

 ؟یگرما بود یتو ایآفتاب  ریز امروز–

حرف زدن نداشتم. با  یباال آورده بودم که اصال نا آنقدر

 :جواب دادم آمدیکه از ته چاه م ییصدا

  .کردم یرو ادهیادپیز–

 .دمیزور خودم را به تخت رساندم و دراز کش به

شربت درست کرد و اسرا هم کمکم کردتا  میبرا یفور مادر

 .بخورم
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شده بود، چون  ختهیداخل شربت قرص خواب آور ر انگار

 .دوباره خوابم گرفت

را باز کردم و  میچشم ها میموها یالبه ال یدست ینوازها با

 .باال رفت میآرش ابروها دنیبا د

 .بود سالم کرد شیکه در چشم ها یو غم بالبخند

 ؟یامد ی...تو کسالم–

 ؟ی. بهتر شدزمیعز اسقهیدق چند–

جواب دادم. خواستم بلند  میباز و بسته کردن چشم ها با

 :شوم که نگذاشت و گفت

 :بکش، بعد دستم را در دستش گرفت و گفت دراز–

. آخه یسر خودت آورد ییروز ازت غافل شدم چه بال هی نیبب–

 کنه؟ یم یرو ادهیپ یگرما کدوم آدم عاقل نیتو ا

 .نگاهش کردم دلخور

 :و گفت دیکش یآه

 یدنبالت، کوتاه ومدمیزدم و م یبهت زنگ م دیبا دونمیم–

 .از من بود

 .بودم ارشیمژگان و ک ری. درگدیببخش

نشده  یزیبهترم چ یلیبابا، اشتباه خودم بود. االنم خ نه–

 .که، نگران نباش

 .نشده یزیچ یگیاونوقت م ده،یپر رنگت–

ندارم، غذا  گهیبود که داشتم، االن د یبه خاطر تهوع نیا–

 .شمیبخورم خوب م

شد و در اتاق را باز کرد و مادر را صدا زد. مادر  بلند

 .خودش را به اتاق رساند یفور

 :گفت آرش
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 بخوره، خوب بشه؟ یچ دیاالن با دهیجان رنگش پر مامان–

 :دیو پرس ستادیکنار تختم ا مادر–

 ؟یبهتر–

 .بهترم یلیخ آره،–

 :گذاشت و گفت امیشونیپ یرا رو دستش

 .یبخور ارمیم یزیچ هیشکر، االن برات  خدارو–

 :گفت یبا نگران آرش

 یزیچ یتیآمپول تقو ،یسرم هیدکتر  میجان، ببر مامان–

 ست؟یبزنه بهتر ن

 :کرد گفت یهمانطور که نگاهم م مادر

کنم رو بخوره تا  یکه براش درست م ییزهاینباش چ نگران–

 لشی. بعد از رفتن مادر،  آرش موباشهیفردا انشاهللا خوب م

 :برداشت و گفت زیم یرا از رو

 .امیزود م رونیبرم ب من–

 :دیرا به طرفش دراز کردم. دستم را گرفت و پرس دستم

 ؟یخوایم یزیچ–

 .دادم به تاج تخت هیتخت نشستم و تک یرو

 ؟یبر یخوایم کجا–

 .زل زد میلبه تخت نشست و به چشم ها یرو

 یکنم، بخور دیکم برات خر هی خوامیجا قربونت برم. م چیه–

 .یریجون بگ

 ؟ینر شهیم–

 .تعجب نگاهم کرد با
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 .رمیجون بگ شهیخودش باعث م نجایبودنت ا االن–

 :و با خنده گفت دیرا بوس دستم

از فردا  ا،یآفتاب خورده تو سرت مهربون تر شد زمیعز–

 .یرو ادهیدو سه ساعت برو پ یروز

 :دمی. پرسمیدیخند هردو

 حالم بده؟ یدیفهم یچطور–

زنگ زدم خونتون،  ،یجواب نداد تیزنگ زدم گوش یچ هر–

 .مامان گفت حالت بدشده. منم خودم رو زود رسوندم

 :زدم و گفتم یلبخند

کمدواسه  یگذاشتم تو فممیک فمه،یک یتو میگوش ممنون،–

 .دمیصداش رو نشن نیهم

 .ستیکردم آرش راحت ن احساس

 م؟ینیسالن بش یتو میبر یخوا یجان م آرش–

 .میبر ینیبش یایب یتون یم اگه–

بهتر  یلیدرست کرد. حالم خ میکه مادر برا ییمعجونها با

 .شد

. میبرو رونیدنبالم تا ب دیآیسر شام گفت که فردا م آرش

 .چند روز استراحت کنم دیمادر اجازه نداد و گفت با یول

نکردم.  دایاعتراض پ یبرا یفرصت امیزنگ گوش یصدا با

 .فاطمه بود

 دیبا فاطمه  حالم را پرس یسالم واحوالپرس یاز کل بعد

 :وگفت

مادرشوهرت که واسه عقدم دعوتشون  یزنگ زد خونه  مامانم–

گفتم زنگ بزنم هم  ست،یگفت حالت خوب ن ییکنه،  زن دا

حالت رو بپرسم و هم خودم تو و آرش خان رو دعوت کنم، 

 .یتوام باش خوادیدلم م یول هیالبته عقد محضر



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

71

5 
Hiltun.ir 

مبارک  ،ی. انشاهلل که خوشبخت بشی. لطف کردزمیعز ممنونم–

 .باشه

من  خبر داشت، تعجب  یضیمر انیکه مادر آرش از جر نیا از

که زنگ نزده بود حالم را بپرسد  نیکردم. بعد هم از ا

 .ناراحت شدم

بود  نییبه اسرا انداختم . سرش پا یاز قطع تماس نگاه بعد

آرش معذب بود  یبود.  هنوز جلو شیو آرام درحال خوردن غذا

 .زد یحرف نم ادیو ز

از شام مادر و اسرا به جمع و جور کردن مشغول شدند.  بعد

 شیبرا . منمیکاناپه نشست یمن و آرش هم رو

 :کردم و او هم گفت فیفاطمه را تعر یحرفها

 .میبر میتون ینم یگفت یم کاش–

 چرا؟–

 .دیو خوش حالتش کش یمشگ یبه موها یدست

اصال فکر کنم مسافرت  ارشیاوضاع مژگان و ک نیا با–

 یلیخونه چه خبره. مامان خ یاگه بدون ه،یشمالمون هم منتف

 .ناراحته

 شده؟ یچ چرا؟–

 شش،یومژگان زنگ زدو من رفتم پ میروز که باهم بود اون–

و همکارش رو  ارشیخبر رفته بوده شرکت. و ک یمژگان ب

خندن.  یم گنینشستن و دارن م مانهیصم یلیکه خ نهیبیم

 ارشیک یو آبرو کنهیم نیو به هر دوتاشون توه ارهیطاقت نم

 .رونیب ادیبره و م یشرکت م یبدبخت رو تو

 ایصحبت کردم وآروم شد، گفت که  یباهاش کل یوقت خالصه

از اون واحد  ایکال اون خانم رو اخراج کنه  ارشیک دیبا

 .گهیبره واحد د

 چرا مژگان اون روز سرکار نرفته بود؟ یراست–
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مدل  نیامروز فردام واسه ا نیگرفته، هم یگفت مرخص یم–

 .کنن یکار کردنشم اخراجش م

چون  گهیم ادیکوتا نم ارشیکه مژگان کوتا امده ک حاالم

. از اون نمشیخوام بب یمن رو برده اصال نم یامده آبرو

 .ماست یموقع هم مژگان خونه

  .تو با داداشت صحبت کن خب–

به  ینبود کار ینجوریمژگان ا گهیشده م نیمنم سرسنگ با–

ندازم،  یعکس م یزنم با ک یحرف م ینداشت که من با ک نیا

 .حساس شده یتو نامزد کرد یاز وقت

 :تعجب گفتم با

 داره؟ یچه ربط آخه–

بندازه  خوادیبابا ولش کن، مشکل از خودشه اونوقت م یچیه–

 .گردن تو

 من؟–

 .منظورم ما بود نه،–

و در مورد من  دیگویرا به من نم زیکردم آرش همه چ احساس

حساس شدن مژگان  نقدریگفته شده. واقعا ا یشتریب یحرفها

من هم سوال شده بود. چون آنطور که از فاطمه قبال  یبرا

دارد. چرا  یفوق العاده راحت یبودم مژگان خانواده دهیشن

 .مهم شده باشد شیمسائل برا نجوریا دیبا

دو دل بودم  یدوباره ذهنم را مشغول کرد ول امیشگیسوال هم 

 :دمیزدم و از آرش پرس ایباالخره دل به در انه،یکه بپرسم 

 ست،یاش بره بمونه بهتر نخانواده شیاگه مژگان پ گمیم–

هم که شده ممکنه  یبه خاطر رو درواس ارشیباالخره آقا ک

 .ادیکوتا ب

خودمون  نیرو به مژگان گفتم، حاال ب نیمنم هم اتفاقا–

 باشه، 
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خونمون  گهیبراشون به وجود امده که م یمشکالت اشخانواده

 .شهیاونجا اعصابم خردتر م رمیجنگ و دعواست، م شهیهم

 ؟یچ یبرا–

 :کردو گفت یِمن وِمن آرش

خودمون باشه،  نینه. فقط قول بده ب ایدونم بگم  ینم–

رو از  ارشیتنفر ک لیدل دمیرو فهم هیقض نیا یراستش وقت

بچه گانس، چون  لشی. البته به نظر من دلدمیفهم هایچادر

با  ارشیچون برادر مژگان و ک یول ستندیجور ن هیهمه که 

 صدمحبت باعث شده صد در  نیا دیدارن شا یخوب یهم رابطه 

 .دختره رو مقصر بدونه

 :آرام گفت یلیدختره؟ خ کدوم–

 .آبرو کرده و بعدم ولش کرده یرو ب یدختر هیمژگان  برادر–

 .آرش دوختم یو چشم به لبها دمیکش ینیه

 :انداخت و ادامه داد نییرا پا سرش

خانوادشونه. سال آخر  یبچه نیکتریمژگان کوچ داداش–

هاست. البته بارها رشته دانشگاهه، از اون بچه تخس

دانشگاه.  رهیساله که م نیرو عوض کرده. چند شیدانشگاه

 .رهیکدوم دانشگاه م ای خونهیم یچ نیا میدیآخرشم ما نفهم

 .هنوز درسش تموم نشده یسال بزرگتره ول هیمنم  از

 خب؟–

گرفته بوده به  یدختره از شهرستان انتقال نیکه ا نیا مثل

 .هم کالس بودند دونیترم با فر هیتهران و 

برادر  دونیاون دختر و فر نیدونم ب یمن نم گهید حاال

 .بهم نگفت یزیگذشته، مژگان چ یمژگان چ

کنه و  یدعوت م یپارت هیگفت برادرش دختره رو به  فقط

کنه و  یم تیشکا رهیو دختره هم م وفتهیاتفاق م نیاونجا ا

 ...گهید شهیم بتیو... خالصه مص رهیم یقانون یپزشک
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خودش بوده و دختره  لیبرادر مژگان گفته که به م حاال

کنه و  یم یداره نقش باز ینجوریزدنه اونه و ا غیدنبال ت

  .نهیاصال شغلش ا

خبرهاست و  نیدونسته اونجا از ا یدختره گفته که نم یول

 .گهید هیباز تیازش سوءاستفاده شده...و فعال دادگاه و شکا

 یدو هفته قبل ازخواستگار یکیاتفاق حدودا  نیا خیتار حاال

 .من از تو بود

 یدختره چادر دمیپرس یلب ریحرفهاش حالم بد شد و ز از

 بوده؟

 .گمیدارم م یساعت چ هیپس  گه،ید آره–

 بوده؟ یجور چادر چه–

 چه جور؟ یچ یعنی–

 .ستین یکه چادر یهر چادر خب–

 :کرد و گفت یمکث آرش

 .دمی. من که دختره رو نددونمینم–

 دونیدادگاه گفته چون عاشق فر یدختره تو گفتیم مژگان

 ...بوده، بهش اعتماد کرده و عشق کورش کرده بوده

 :لب گفتم ریگرد شده ز یچشم ها با

 ...دختره چارهیب–

داشته؟ اونم از نوع  کاریبرادر مژگان با اون دختره چ حاال

 ازش خوشش امده؟ ی. چطورشیچادر

 یاحساس شرمندگ دیخواست بگو یکه م یزیکه انگار از چ آرش

 :کرد گفت یم

انگار با دوستهاش شرط بسته بوده که  یدونم ول ینم قیدق–

 .مخ دختره رو بزنه

 ...جهیرا هایشرط بند نیپسرا از ا نیکال ب آخه
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از مامانم  یوقت گهیدونه، م ینم یادیز زیخود مژگانم چ کال

خونه حرفش  یتو نیواسه هم زه،یریپرسم اعصابش به هم م یم

 .زنن یرو نم

حساس  ارشیک یاتفاقه که مژگان رو نیبه خاطر ا یعنی پس–

 .شده

 .گهید احتماال–

خواهر  یهستند، حت یمحترم یمادر مژگان آدم ها پدرو

رفته، کال  یبرادرش به ک نیدونم ا ینم ه،یمژگانم دختر خوب

 .هیکن تیاذ یبچه 

 هی هویسوخت.  یم یلیتو فکر، دلم واسه اون دختره خ رفتم

 .ذهنم یامد تو یسوال

 گرفته بود تهران؟ یانتقال یدختره واسه چ اون–

 :باال انداخت و گفت ییا شانه

دونست.  یمژگان هم درست نم یول دمیسوال رو پرس نیا منم–

. اونم کننیم یکه خواهرش با شوهرش تهران زندگ نیمثل ا

 .ششونیامده پ

 ...و دادگاه تیرفته شکا ییاالن تنهاست، تنها یعنی–

 :زد و گفت یپوزخند

 ؟یکمکش کن یبر یخوایم نکنه–

 داره؟ یاشکال مگه–

 .کرد یپوف

دلت خوشه ها. احتماال خانواده اش هم هستند، چون  توام–

 .خانوادشه دنیم ریکه بهش گ یزیچ نیاول تیبره شکا

 .چشم دوختم یقال یو به فرشها دمیکش یآه

 .بود ختهیبود اعصابم بهم ر یوحشتناک خبر

 .آرش به خودم امدم یصدا با
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 نیمگه اول زه،ینکردم که اعصابت بهم بر فیتعر نارویا–

 ؟یشنو یخبرها م نیباره از ا

 :نگاهش کردم و اون ادامه داد گنگ–

حوادث روزنامه ها رو بخون، درسته آدم  یصفحه  یگاه–

...آگاه زهایچ یالزمه دونستن بعض یول شهیاعصابش خرد م

 شهیهم شهیباعث م وفتندیکه اطرافت م ییبودن از اتفاقها

 .یکن اطیاحت

 ؟یخون یم تو–

 ینگاه هی رنیگ یشرکت بچه ها روزنامه م یکه تو یگاه–

باور کردنش  سهینو یرو که م ییاتفاقها یبعض ندازم،یم

کردم  فیکه برات تعر ینیکه ا یوحشتناک یسخته، اتفاقها

 .باشه نشیتر یاونا عاد شیپ دیشا

 ؟یعاد–

 یم فیحساسه وگرنه برات تعر تیتو روح ،یعاد یلیخ آره،–

 .کردم

 یاصال بهت نم شهیحالت بد م نقدریدونستم ا یاگه م االنم

 ؟یرنگ ورو شد یگفتم، نگاه کن دوباره ب

 .دمیبه صورتم کش یدست

 .حالم خوبه یول–

 ی...دلم میفیهنوز ضع یظاهرت خوبه ول گه،یراست م مامانت–

اونجا اعصابت خرد  یایترسم ب یم یخواست ببرمت خونمون ول

 .بشه

دانشگاه،  میدنبالت بر امیپس فردا صبح خودم م رمیم من

 ...هایفتیدوباره خودت راه ب نمینب

 .تکان دادم دییرا به عالمت تا سرم

 :کرد و گفت یمصنوع یاخم
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 یآگاه یبابا فراموشش کن، خوبه تو تو ،یکه تو لک هنوز–

 .یوفتیهمون روز اول پس م یکار کن ییجا

 :زدم و گفتم یزورک لبخند

 .کردم یفقط داشتم فکر م خوبم،–

کنن و رابطشون با هم خوب بشه.  یآشت نایدعا کن ا لیراح–

صحبت کردم از  ارشیکه رفتم با ک روزیبگما د نمیالبته ا

کم مژگان  هیکنه که  یم یباز لمیحرفهاش حس کردم داره ف

. چون ادیدستش وگرنه اول آخر کوتا م ادیحساب کار ب

 زهایچ نیو ا ییاونقدر بچه اش براش مهمه که دنبال جدا

 .ستین

برادرش  یکه برا یو اتفاق شیگفت مژگان به خاطر باردار یم

شده و حساس. وگرنه من قبال هم با همکارام  نیافتاده بدب

نداشت. بهم گفت  یبوده و مژگان اعتراض یجور نیرفتارم هم

. توقعش از من رفته دیکم جلو مژگان مراعت کن هیهم شما

 باال،  

 :لبخند گفتم با

 .خب شدمیم یمژگان بودم عصبان یجا منم

 :زدو گفت یکردولبخند پهن نگاهم

 .یبش یتون یدلخور م یول یبش یحق ندار یعصبان–

 .داره یفرق چه–

 .دیخند انهیموز

 ست،ین یخوب زیاصال چ کنه،یم ریزود آدم رو پ تیعصبان–

موضوع بخصوص، ممکنه زود به زود اتفاق  نیبخصوص واسه ا

 .ینش یکن عصبان نیپس از االن تمر وفته،یب

 .را برگرداندم میصورتش براق شدم و رو تو

 .کردم بابا، جنبه داشته باش یشوخ عه،–

 :نازک کردم و گفتم یپشت چشم شیبرا
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 .یکن ینم هایشوخ نیاز ا گهید یکه بش مجازات–

شما حکم رو اجرا کن،  کتره،یکه گردنم از مو بار من–

 .گهید یذهن خودت داد یاحتماال االن در لحظه حکم رو هم تو

 .به گردنم دادم یتاب

 نجایکه من از ا یجور ،یبخواب نیماش یامشب تو دیبا–

 .مثل اون دفعه نمت،یبب

 .کرد و مظلوم نگاهم کرد ییا خنده

. البته بهتر، رمایگ یکمر م سکید ،یانصاف یب یقاض چه–

 .خونه رو ندارم یحوصله

 .نجایشب بمون ا خب–

 .سخته ستم،یراحت ن نجایبابا، ا نه–

 .نیماش یخوابم تو یم همون

 واقعا؟–

 .هاینگ هیبه بق یول ،ینیب یم حاال–

 .کردو رفت یخداحافظ یوقت یکند، ول یم یکردم شوخ فکر

 .نرفته است دمیساعت بعد که از پنجره نگاه کردم، د مین

که کردم از  یکار نینماز بلند شدم، اول یکه برا صبح

 .را نگاه کردم رونیپنجره ب

 .دیآیآنجا بود. چرا از حرفش کوتاه نم هنوز

 :دادم امیپ شیبرا یفور

 .گهیمجازاتت تموم شد، برو خونه د 

 :هم نوشت او

 . حالت بهتره؟ریصبح بخ سالم،–
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که به خانه برود، سالم  سمیبنو شیکه زودتر برا نیحول ا از

 .رفته بود ادمی

 .جوابش را دادم یو عذرخواه یشرمندگ با

 :نوشت

 رم،یباشه م شه،یدونم نم یم یول نمت،یخواست بب یم دلم–

 .فعال خداحافظ

 یکه رفت نفس راحت نیاز ا ی. ولآوردمیسردرنم شیکارها از

 .دمیکش

. از دیروز بعد از ظهر مادر آرش زنگ زد و حالم را پرس ان

 :کردو گفت یزنگ زده بود عذرخواه ریکه د نیا

 یم رهیم ادمیوقتها  یگرفتارم اصال بعض یلیجان خ لیراح–

موقع غذا درست کردن با  روزیکنم. مثال د کاریخواستم چ

 ادمی یول زنم،یزنگ م لیخودم گفتم کارم تموم شد به راح

که زود در موردش  نیرفت، اونقدر که فکرم مشغوله...از ا

قضاوت کرده بودم واز دستش ناراحت شده بودم احساس 

دارد که  یفکر یریخدا انقدر درگ یکردم. بنده یرمندگش

 .مراعاتش را بکنم شتریب دیداشته باشم. با یتوقع دینبا

 شه،ینداره مامان جان، انشاهللا که مشکالت برطرف م یاشکال–

 .دیدستتون درد نکنه زنگ زد

 .میکرد یخداحافظ یشگیتعارفات هم یبعد از کم دویکش یآه

 

 .میآن روز آرش دنبالم آمد و باهم به دانشگاه رفت یفردا

 :انداخت وتعجب زده گفت اشیبه گوش یبرگشت آرش نگاه موقع

 .تماس از خونه داشتم، پنج تا تماسم از مژگان دوتا–

 ؟یچرا جواب نداد خب–

 .لنتیسا یکالس گذاشته بودمش رو سر–

 .مادرش تماس گرفت یبا گوش یفور
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 د؟یمامان، سالم، کارم داشت الو–

. بعد از قطع میرفت نیزد به طرف ماش یکه حرف م همانطور

 .با لبخند نگاهم کرد دویکش یتماس نفس راحت

 ه؟یخبر خوب معلومه–

 خبر خوب، اولش کدومش رو بگم؟ هیخبر بده،  هی–

 .خوب خبر–

 .کردند یآشت–

 آرش؟ یگیم راست–

 .را تکان داد سرش

 ؟یحاال چطور خداروشکر،–

 .گرده به اون خبر بده یبرم شیچطور آهان،–

 ؟یچ یعنی–

بعد  وفته،یفکر کنم فشارش م شه،یمژگان حالش بد م یعنی–

از مامان  دم،یجواب نم نه،یب یم زنهیچند بار به من زنگ م

 شیپ میکنه و خبرم کنه که بر دایخواد زودتر من رو پ یم

 .دکترش

 شهیم وسیکردن من ما دایو از پ زنهیمامانمم زنگ م یوقت

دکتر و اونجا با هم  رنیبعد باهم م زنه،یزنگ م ارشیبه ک

 رنیکنند. االنم مامان گفت دارن م یم یزنن و آشت یحرف م

 یفشار عصب دیرستوران غذا بخورن. دکتر گفته مژگان نبا

 .زودرس داشته باشه مانیداشته باشه وگرنه ممکنه زا

 .مواظب باشن یلیخ دیبا پس–

 یچهار چشم گهید ارشیکه ک هیدکتر کاف یجمله نی. هماهوم–

 .بچش چقدر براش مهمه یدونیمواظب مژگان باشه. آخه تو نم

 :ادامه داد یراحت الیخ هیرا روشن کرد و با  نیماش آرش
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مژگان از گردنم افتاد  تیکردن و مسئول یکه آشت نیا از–

 .دارم یحس خوب

 .به تو داره یربط چه–

هر  ینداشته باشه، بخصوص با سفارشها یربط شهیمگه م عه،–

 .خان ارشیک یروزه

 ...داشته ها یحکمت تیبودن گوش لنتیروسا–

غرغر برام کنار گذاشته  هیخب احتماال مژگان  یول آره،–

 .گهید

اجازه را به مژگان  نیا دیآرش نبا امد،یحرفش خوشم ن از

 .نزدم یحرف یبدهد...ول

سفارش گرفتن سر  یخواست سر چند تا ساختمان برا یم آرش

از او خواستم که من را به خانه سوگند  نیهم یبزند برا

 .برساند

وقت دوباره  کیبا سوگند تماس گرفتم وخبر دادم که  قبلش

 .مهمان نداشته باشند

سوگند وارد شدم آنقدر ذوق و احساس  یکه از در خانه نیهم

 .به پرس و جو نبود یازیکه ن دمینگاهش د یتو

 سوگند؟ یرو گفت بله–

 و بلند گفت؛ دهیکش یزدو با صدا یپت و پهن لبخند

 بلللهه_

 دمشیبوس یکردم وبا خوشحال بغلش

 .زمیباشه عز مبارک–

 د؟یمحرم شد یعنی–

 نیو ا شیآزما میریبابا، چه خبره، فردا م نه–

امروز چه » .میش ی...آخر هفته اگه خدا بخواد محرم مزهایچ

 «.شنوم یخوب م یبود، خداروشکر که همش خبرها یروز خوب
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را به من  یمشتر  یروز مادر بزرگ سوگند اندازه ها آن

 :دادو گفت

خودت برش  دمیروبکش، بعدشم م نیا یامروز الگو دخترم–

انشاهللا تا آخرهفته خودت  ،یگرفت ادیچقدر  نمیبب ،یبزن

بده تا دستت  لشیو تحو یتن مشتر یرو بدوز وپروکن تو نیهم

 .گذاشت میرا هم آورد و جلو ییا. پارچهفتهیراه ب

 .درشت داشت زویر یپارچه سبز بود و از خودش گل ها رنگ

 :انداختم و گفتم یاسترس به پارچه نگاه با

شما بد  یترسم، مامان بزرگ، اگه خرابش کنم، برا یم یوا–

 .شهیم

 هیاز  دیحواست رو جمع کن که خراب نشه. باالخره با پس–

 یلیخ یکه واسه مامانت دوخت ی. لباسگهید یشروع کن ییجا

. مدلش یتون یرو هم م نیدوخته شده بود. مطمئنم ا زیتم

 .نداره یادیبه وقت ز ازیسادس ن

  :حرف مادر بزرگش را گرفت و گفت یرو به من دنباله سوگند

 یبر خورد ی... هر جا هم که به مشکلیتون یتو م لیراح–

 :زد و ادامه داد یبپرس. بعد لبخند

 ،یکمکمون کرد هایکار مشتر یتو یتو هر دفعه امد چون–

 .ماهر بسازه اطیخ هیازت  خوادیمامان بزرگ دلش م

کم کمک، مامان بزرگ گفت کم یایم یگفت یکه زنگ زد امروز

که  یبده. به خاطر لطف ادیبهت  خوادیبرش رو م یکارها

 .یکن یبهمون م

 ادی زیچ یهم کل هایخرده کار نیاز هم ه؟یچه حرف نیا–

باشم خودم لذت  دیمف نجایتونم ا یکه م نیگرفتم. از ا

 .و از شما هم ممنونم برمیم

نقص بکشم.  یب یالگو کیرا کردم تا  امیروز تمام سع اون

برش  یوقت نبود. قرار شد فردا برا گریبرش زدن د یبرا یول

 .زدن و دوختن از صبح بروم



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

72

7 
Hiltun.ir 

. من هم گفتم که چند دیآن شب زنگ زد و حالم را پرس آرش

 .سوگند شیبروم پ یاطیکار خ یبرا دیبا یروز

 :کردو گفت مخالفت

 هیمغازه ها هست چه کار یتو یهمه لباس حاضر نیا یوقت–

  .یکن تیخودت رو اذ

خوره،  یبه درد م شهیهنر هم هیگرفتن  ادی یول درسته،–

 .شترهیب یلیلذتش خ دوزهیکه خود آدم م یتازه اون

 :داد و گفت رونیرا  ب نفسش

 یشب که خواست یبرو. ول یدوست دار نقدریاگه ا باشه–

 .دنبالت امیم یبرگرد

 یسوگند رفتم، نبود. با نامزدش برا یکه به خانه صبح

 .رفته بودند شیآزما

که لباس را برش زدم پشت چرخ نشستم و  نیهم بعد از ا من

 .سوگند را انجام دادم یاز کارها یبا کمک مادر بزرگ مقدار

وقت نشد لباس را دوخت بزنم. چون آرش دنبالم  گرید یول

 .آمده بود

 یآرش با لبخند شاخه گل رز قرمز ،یصندل ینشستم رو تا

 :صورتم گرفت و گفت یجلو

 .خبر خوش هی–

 :دمیرا گرفتم و با لبخند تشکر کردم و پرس گل

 ؟یچ–

 .آخر هفته مون سر جاشه سفر–

 .کنسله یتو که گفت عه؟–

 یکه اونا م ییکردن. با اون خط و نشونها یآشت گهید نه–

 .ستندیبکن ن یحاال حاالها آشت نایا گهیمن گفتم د دندیکش

 .میکن دیکم خر هیسفرمون  یبرا میبعد از دانشگاه بر فردا–
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 ؟یچ دیخر–

 :کرد و گفت یفکر

هر دومون توش جا بشه، با  یچمدون بزرگ که لباسها هی مثال–

که  یالزم دار یچ نی...ببگهید زایچ نیهم لباس و ا یسر هی

 .میریبگ

 یاطیکار خ نجایا امیب دیآرش من بعد از دانشگاه با آخه–

 .دارم

 .ایپس فردا ب خب–

نتونم تا آخر هفته تمومش کنم.  ارمیترسم وقت کم ب یم–

در حقم  یدادم که مادربزرگ سوگند چه لطف حیتوض شیبعد برا

که به  یمن، قول یتیمسئول یبه خاطر ب خواهمیکرده و نم

 .داده خراب شود اشیمشتر

 .دیخر میپس فردا هم بر نجا،یا ایپس، فردا ب باشه–

 :دستش را گرفتم و گفتم یخوشحال با

برام  یلیخ اد،یلباسه خوب از آب درب نیا . دعا کنممنونم–

 .مهمه

 :داد و گفت رونیرا ب شیلبها

 یلیخ یچ یعنیبشه ها،  مینکن به لباسه هم حسود یکار هی–

 برات مهمه؟

ام گرفت و حرفش را تکرار کردم و دوباره حرفش خنده از

 .دمیخند

 یریگ یم یعنیآرش... یباهال یلیبشه؟ خ تیلباس حسود به–

 ؟یزن یلباس رو م

  :به خودش گرفت وگفت یمضحک ی افهیق 

 .زنمی...الزم بشه لباسم مگهید حاال–

 .دمیحرفش دوباره بلند خند از
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 نیمن سرنش یخنده یواز صدا میبود ستادهیچراغ قرمز ا پشت

 .توجهشان به ما جلب شد مانیکنار نیماش یها

 :گفت یعصب یبا صدا آرش

 .آرومتر، چه خبره س،یه–

 یفور دم،یکه تازه متوجه شده بودم، چقدر بلند خند من

 نییرا باال دادم و خنده ام را جمع کردم و سرم را پا شهیش

 .انداختم

 سیاز ه یکه جلب توجه کرده بودم ناراحت شدم، ول نیا از

 .قند در دلم آب شد یلیگفتن آرش خ

که از نگاه نامحرم به من بدش امده بود و تذکر  نیا از

 .دل تو دلم نبود داده بود،

 .نگه داشت یرستوران  یکه جلو نیسکوت بود تا ا نمانیب

 .میشام بخور میبر–

چانه ام گذاشتم و  ریاز سفارش دادن غذا،  دستم را ز بعد

 .زدمینقش م زیم یرو گرمیبا انگشت دست د

. اوردمیخودم ن یبه رو یرا احساس کردم ول نشیسنگ نگاه

 :دیدستم گذاشت و پرس یدستش را رو

 .یناراحت ازم–

 ؟یچ ی. برانه–

 .گفتم یبهت م یاونجور دینبا–

 .ی. ممنون که تذکر دادگهیبود د مجازاتم–

 .گرد شده نگاهم کرد یچشم ها با

 .به لبخند کش امد شیلبها بعد

 .مونده هنوز مجازاتت–

 .سواستفاده نکن گهیجنس د بد–
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 :با تعجب گفت آرش

اونم اونقدر سخت،  یکن یتو من رو مجازات م یعنی–

 سواستفادس؟

من که گفتم برو خونه،  یدارم. مجازاتت سخت بود ول قبول–

کنم  ی. بهت ارفاقم منیماش یتو یدیو خواب یخودت موند

 ...یکنیقبول نم

اون کار رو کردم که نوبت مجازات  یروز نیهمچ هی واسه–

 .یدر نر رشیخودت شد، از ز

 :را به طرف سقف سُر دادم و گفتم میها چشم

 .خودت رحم کن ایخدا–

 .بعد نگاهش کردم 

 هست؟ یحاال مجازاتت چ –

 .زل زد میهازد و به چشم یکج لبخند

 حدس بزنم؟ دینکنه با ه؟یچ–

 ؟یاگه بتون عمرا–

که حدسم  یدیبرام کش ییچه نقشه ا نیبب گهینوچ، د نوچ–

 ؟یدق بد یخوا یم ای یگیعمرا بتونم بزنم...حاال م

 .نهیزم یکره یمجازات رو نیآسونتر اتفاقا–

 آب بخورم؟ وانیل هی دیبا–

 :و گفت دیخند

 داره؟ یربط چه–

 .گهید نیهم شهیم نیآسونتر–
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همراهت رو  یشبها قبل از خواب اون گوش دیفقط با نه،–

 .دوستت دارم یسیمن و بنو یصفحه  یتو یو بر یبردار

دهانم گذاشتم.  یدستم را  جلو یخنده وفور ریزدم ز یپق 

. هم زمان غذا را دیخند یکردم آرام بخندم. او هم م یسع

کرد خنده اش را جمع کند و تشکر کرد. با  یآوردند. سع

 .که غذا را آورده بود من دوباره خنده ام گرفت ییرفتن آقا

 خنده داشت؟ نقدریا–

 .افتادم یزیچ هی ادی هوی آخه–

 :از کباب را در دهانش گذاشت و گفت ییاتکه 

 ؟یچ–

 :کردم خنده ام را جمع کنم و گفتم یسع

 سم؟یبنو دیذکرگفتن افتادم. مگه ذکره که هرشب با ادی–

 :باال انداخت و گفت ییا شانه

 رییبره مجازاتت تغ ادتیشب  هیاگه  ،یدون یخودت م گهید–

 ...کنه یم

 ...ستیقبول ن رینخ–

 .رمیبرات در نظر بگ یمجازات نیهمچ یکرد مجبورم–

 .نگاهش کردم یسوال

زبونت بکشم  ریاز ز یمجبورم کتب ،یگینم یشفاه یوقت خب–

 .گهید رونیب

 .شامت رو بخور حاال

انداختم و  نییو سرم را پا دیصورتم دو یحرفش خون تو از

 .مشغول غذا شدم

 یریمش دونیآن شعر فر ادی. حرفش من را ربودیفکرم درگ یول

 .انداخت
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 بپرس اریرا از من بس «یدار دوستم»

 .بگو اریرا با من بس« دارم دوستت»

 یشعر لبخند بر لبم امد. همان لحظه صدا نیا یآور ادی با

 .دیچیآرش در گوشم پ

 .تر شدبا حرفش لبخندم پهن ؟یزنیبه مجازاتت لبخند م یدار–

 یبرات در نظر گرفتم، از وقت یشاد یچه مجازاتها ینیب یم–

 .یزنیلبخند م ای یخند یم یدار ایمطرحش کردم 

 :را ازش گرفتم و گفتم نگاهم

 زدن و مجازات است؟ امکیاست چه حاجت به پ انیکه ع یزیچ–

 .داره ییاگهید یمزه هیکردن تو  تیاذ یکه هست، ول انیع–

آب داخلش  یبود را برداشتم و کم زیم یکه رو یبلور وانیل

 :و گفتم ختمیر

 ؟یکن تیاذ یخوایو م من–

 .به اطراف انداخت یرا به دندان گرفت و نگاه لبش

 یتو یرو نکوب نیا یدوست دار یجون هر ک ل،یراح–

االنم احتماال دستت چربه زود از  هییا شهیش نیصورتم...ا

 یتو رهیم شهیخرد م ستا،ین یمس نیخوره، ا یدستت سُر م

 یتو رهی. بعد اسممون موفتهیراه م یزیچشمم خون و خون ر

 :را درشت کرد و ادامه داد شیحوادث...بعد چشم ها یصفحه 

 یبه دو قسمت مساو یبلور وانینامزدش را با ل یدختر"

 ".کرد میتقس

 :حالت صورتش خنده ام گرفت و گفتم از

 .یکن یبعدشم مجازات م یخندون یخودت م نیبب

 .کرد خیغذات رو بخور  گم،ینم یزیچ گهید باشه–
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تهران  کیخلوت و رمانت یاز پارکها یکیاز شام به  بعد

و بعد آرش من را به خانه  میقدم زد یساعت کیو  میرفت

  .رساند

 :گفت یدستم را گرفت و با لبخند مرموز یخداحافظ موقع

 .نره ادتیخواب ذکرت  موقع–

 :کردم و گفتم شیبازو یحواله یمشت

 ...جنس بد–

لبم  یمجازاتم دوباره لبخند رو یآور ادیخواب با  موقع

عاشق درنظرگرفت.  کی یبرا شودیکه م یمجازات نیآمد...بهتر

 تیبفرستم، قصد اذ امیپ شیبرا یزود نیبه ا خواستمینم

 .شده بود یکردنش بدجور در من قو

را مرور  میهاجزوه  یساعت میتخت بلند شدم و ن یرو از

 دیکش ییاازهیخم. اسرا میحرف زد  یکردم. بعد با اسرا کم

 :دیو پرس

 اد؟ینم خوابت–

 .یلیچرا خ –

. دادیشب را نشان م مهیچراغ را خاموش کرد. ساعت ن اسرا

 .میایخواستم کوتاه ب ینم یخوابم گرفته بود. ول

 .داد امیمشغول بودم که آرش پ امیگوش با

 ...ادایمن خوابم م خانم،–

 ...بخواب ریبگ خب–

 .ستایشب بگذره قبول ن مهیبخوابم؟ اگه از ن یچطور منتظرم–

 .را ندادم جوابش

 ؟یدی.. خوابیوا–

 .روبفرست، نخواب...مقاومت کن امتیپاشو پ لیراح–

 فرستاد،  گهید قهیدق دو
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 ؟یرفت کجا–

 :فرستاد دوباره

بامبول در  یاز روز اول ذکر دار شه،یسخت تر م مجازاتت

 ها؟ یاریم

 .شدیجمع نم میکرده بودم ولبخند از لبها سکوت

 :نوشت قهیدق کیاز  بعد

 

 میام و صداکرده سکوت»

 ستیدختر زندانبانِ 

 :دیبگو خواهدیم که

 «دارم دوستت»

 شینگاه کردم و چقدر دلم خواست برا امشیبه پ قهیدق چند

 .که دوست داره بشنوه یی. جمله اسمیجمله را بنو نیبهتر

 :نوشتم

 «.همه دوستت دارم نیچه خوب است که ا ،یتو مهربان چقدر»

 یرا م اممیپ یتوانستم تصور کنم که با چه لبخند پهن یم

 .خواند

 

سوگند رساند. موقع  یاز دانشگاه آرش من را به خانه بعد

 :و گفت دیلپم را کش یخداحافظ

 .دنبالت امیکارت تموم شد زنگ بزن ب –

را که آنجا بودم را دوخت و دوز کردم.  یتمام ساعت بایتقر

 .دیایپرو ب یبرا یمادر بزرگ زنگ زده بود که مشتر

داشت که مادر  رادیچند تا ا دیلباس را پوش یمشتر یوقت

 کیبزرگ نشانم داد و با اشاره گفت که بر طرفشان کنم. نزد

 .دادم لیهم انجام شد و تحو اشیغروب بود که کار ُاتو کار

 یراض ادیخودم ز یکار اولم همه گفتند خوبه، ول یبرا

 .نبودم
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کرد. از برخوردش و  یم فیکار سوگند از نامزدش تعر نیح در

گفت که در دلم خدا را  یوقار و متانتش، آنقدر با ذوق م

خواست  یشکر کردم که باالخره سوگند آن جور که خودش دلش م

 .کرد دایسرو سامان پ

داشتند. سوگند دعوتم کرد  یمحضرآخر هفته مراسم عقد  یبرا

و  دهیکردم و گفتم آرش قبال برنامه چ یمن عذر خواه یول

 .میایتوانم ب ینم

شان بروم. که به دنبالم آمد. اصرار کرد که به خانه آرش

 یکردم، برا یرا آماده م لمیمسافرت وسا یبرا دیمن با یول

 .نشد که بروم نیهم

را جمع کنم و فردا که  دنبالم  لمیکه وسا میگذاشت قرار

. تا صبح زود به طرف میشان بروبه خانه دیآمد بعد از خر

 .میفتیشمال راه ب

به ساعت  یرا انجام دادم نگاه میکه کارها نیاز ا بعد

 .شب نمانده بود مهیتا ن شتریساعت ب میانداختم ن

 .را فرستادم شبیهمان متن د شیرا برداشتم و برا یگوش یفور

 :داد جواب

 ...هیتکرار ست،ین قبول–

 ...گهید هیذکر تکرار خب–

  .نباشه یتکرار نه،–

 ؟یدیتازه سفارشم م یهفته مجازات کرد هی–

 :نوشت قهیخنده گذاشت وبعد از چند دق کریاست

 .اتمیحاضر جواب نیعاشق ا –

را خاموش کردم و  یگوش یفرستادم وصفحه شیقلب برا کی

 .آنقدر خسته بودم که زود خوابم برد

. سر میچمدون انتخاب کرد کیو  میفردا به بازار رفت صبح

 یگفت قرمز باشد. من م ی. آرش ممیرنگش با هم تفاهم نداشت

 یچیسنگ، کاغذ ق میگرفت میگفتم بنفش قشنگ است. آخرش تصم
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 یهر کس برنده شد، حرف او باشد. من برنده شدم ول میاریب

 :و گفتم امدیدلم ن

 .سته اتمیبا کتون میرو بخر یکه تو گفت یهمون قرمز –

 یدستش را جلو یساختگ یانداخت و با شرمندگ نییرا پا سرش

 :صورتش گرفت وگفت

گذشت شما قرار گرفتم. همون بنفش رو  ریاالن تحت تاث من–

که خانم فروشنده از دستمان سر  میکرد . آنقدر تعارفمیبخر

 :سام گرفت وگفت

 ...هر دو رنگه قیکه تلف دیبخر ینظر من رنگ صورت به–

 :گوشم گفت ریز آرش

. همان موقع میبر میننداخته بخر رونمونیاز مغازه ب تا–

 :دمیچمدان زرد توجهم را جلب کرد. پرس کی

 اون زرده چطوره؟ آرش–

. میفقط زودتر بر م،یخر یم یبگ یهر رنگ گهید نیبب–

خودش لباس  ی. بعد آرش برامیدیباالخره چمدان زرد را خر

. بعد ناهار دیخواست را خر یکه م یضرور یزهایو چ یراحت

 .شان و خودش به سرکار رفتو من را رساند خانه میخورد

بود.  دهیخر میو شلوار ست برا شرتیت کیروز آرش  آن

و با  دمیرا برس کش میموها. دمیبه خودم رس یو کم دمشیپوش

را از دو طرف  میاز موها یکه داشتم تکه ا یگل سر کوچک

 یسرم جمع کردم و بستم. شب که آرش برگشت جلو یگوشم باال

 .در به استقبالش رفتم

آنقدرذوق زده شد که بدون مالحظه بغلم  دمیجد پیت دنیبا د 

 :کرد و گفت

از او جدا . به زور خودم را ادیلباسه بهت م نیچقدرا–

کردم و اشاره کردم به مادرش که در آشپزخانه بود. آرش از 

 .در آشپز خونه به مادرش سالم کرد یجلو
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 ییاتاق ودوتا یتو می. بعد رفتیپسرم، خسته نباش سالم،–

 میو آماده گذاشت میرا در چمدان جمع کرد مانیها لیوسا

 .اتاق یگوشه 

 یرا برا دنمانیچمدان خر یشام خوردن آرش ماجرا موقع

 نیا یکرد برا یاغراق م فشیکرد. مدام در تعر فیمادرش تعر

مادرش  ی. آنقدر از خنده هاندازدیکه مادرش را به خنده ب

 فیرا هم تعر یمس وانیل یهیقض شیذوق زده شده بود که برا

که سه  دبار بو نیاول یخجالت داد. برا یکرد و من را حساب

 .با مادر آرش آنقدر بهمان خوش گذشت ییتا

 :دوازده بود که مادر آرش گفت کینزد ساعت

 .میکه صبح خواب نمون میزودتر بخواب دیپاش–

 .را دستم گرفتم امیو گوش دمیتخت آرش دراز کش یرو

گشتم که آرش امد کنارم  یمتن قشنگ م کیذهنم دنبال  در

 :دیپرس دویدراز کش

 ؟یکن یم کاریچ–

 .خوام مجازاتم رو انجام بدم یم–

 :را از دستم گرفت و کنارگذاشت و گفت یگوش

 ؟یسیبنو یخوایچرا م نجامیخودم ا یوقت–

 .را به آن راه زدم خودم

انجام ندادما، خودت  یداره، پس بعدا نگ یربط چه–

 :گذاشتم و گفتم میچشم ها ی...بعدساعدم را روینذاشت

 .ریبخ شب–

 :بدنش ستون کرد و گفت ریشد و ساعدش را ز زیخ مین

 .خوابم یکه من نم یتانگ–

 .کند یرا که بزند به آن عمل م یدانستم حرف یم

 .باز کردم یرا کم میها چشم
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 م؟یمجازات عوض کردنم دار پس–

 .نداره یمثل االن باشه، اشکال طشیشرا اگه

 ؟یگیزور م یدار یکن ینم فکر–

 :گرفت وگفت یحق به جانب ی افهیق

 .اصال–

 :را در حدقه گرداندم و گفتم میها چشم

 .گمیخوب، دراز بکش م یلیخ

 .ایبگ یچشم هام نگاه کن یتو دیبا–

 :شدم وباتعجب نگاهش کردم و گفتم زیخ میمن ن نباریا

 .خواهد بگو یباش، هر چه دل تنگت م راحت–

 تونم بگم؟ ینداره؟ م یاشکال عه،–

  :صورتش براق شدم و بالشتم را برداشتم و گفتم در

 .کاناپه بخوابم یرو رمیمن م اصال–

 یگذاشت و اخم شیبالشت را از دستم گرفت و سر جا زود

 :کرد و گفت یمصنوع

 گهیکنه، د یخب بابا، چه زودم بالشت واسه من جدا م یلیخ–

 ...یکن یمن کتکتم زدم قهر نم ا،یکارها بکن نیاز ا نمینب

 .کردم ییا خنده

 .یبعد یمجازاتها یباشه برا ادمیپس نقطعه ضعفته،  آهان،–

 :بهم رفت و من هم همان موقع گفتم یخنده دار یغره چشم

کردم  یبالشت گذاشتم و سع یدارم. بعد سرم را رو دوستت–

را بستم. آرش انگار  میخنده ام را نشان ندهم وچشم ها

 می. چشم هازدیم ینه حرف خوردیخشکش زده بود. نه تکان م

به همان حالت مانده است. به زور سرش  دمیرا باز کردم د
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. ستمب میرا با دستها شیبالشت و چشم ها یرا فشار دادم رو

 .دیمرا در آغوشش کش رانهیناگهان غافلگ

 :اش گذاشتم و گفتم نهیس یرا رو سرم

 .نبودم نجایدوستت نداشتم  که االن ا اگه–

 ادی. انگار دیکش یبه نوازش کردم موهام کرد و آه شروع

 :افتاده باشد گفت یزیچ

 ،یشیم تیاذ یلیبه خاطر من خ ی. تو گاهزمیدونم عز یم–

 یعنی یاریمن نم یو به رو یکن یکه همه رو تحمل م نیا

 ...ثابت کردن عالقه ات

که ادامه  دیچه د میدانم در چشم ها ینگاهم کردونم بعد

  :داد

 .ریشب بخ اد،یخوابت م یلیکنم خ فکر–

را  میگذاشتم وچشم ها شیبازو یو رو دمیکش عقب یرا کم سرم

 :بستم و گفتم

 .ریبخ شب–

خوابم نبرد  با چراغ  گریشدم، د دارینماز ب یکه برا صبح

از آن را  یآرش را که قبال کم یاز کتابها یکی امیگوش یقوه

 .خوانده بودم را برداشتم و شروع به مطالعه کردم

من هم درد گرفته بود،  یروشن شده بود چشم ها یکم هوا

هم رو به اتمام بود. پرده را کنار زدم نور  امیشارژ گوش

 .شدیم داریب دیبا گریوارد اتاق شد. آرش د یجان یب

را در دستم گرفتم و  میاز موها ییاتخت نشستم و تکه یلبه 

را باز کرد.  شی. قلقلکش امد. چشم هادمیصورتش کش یرو

صورتش گذاشت و  یلشتش را  روزد و با یقرمز بودند. لبخند

 :خواب آلودش که من عاشقش بودم گفت یبا آن صدا

 ی. باخودم فکر کردم چطورادیخوابم م ل،ینکن راح تیاذ–

آن روز افتادم که  ادیکنم که خواب از سرش بپره،  دارشیب

 یکرد. هنوز تالف سیرا خ میو موها ختیر میآب را رو وانیل

 مینشست و تصم میلبها یرو ییاانهینکرده بودم. لبخند موز

. هم زمان آرش که از سکوت ارمیآب ب وانیل کیگرفتم بروم 
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صورتش برداشت و نگاهم  یمن تعجب کرده بودبالشت را از رو

رو  وانیفکر ل ل،راحی نه–بلند شدنشست وگفت:   یکرد و فور

 .بشم یضربه مغز خوامیکن من نم رونیاز سرت ب

 .که فکرم را خوانده بود تعجب کردم و خنده ام گرفت نیا از

 نجوریخرم واسه ا یم یکیپالست وانیچند تا ل رمیم اصال–

 .یوقتها که تواسترس نداشته باش

 نهی. خم شد و در آدیاش کش ختهیبه هم ر یبه موها یدست 

  :به خودش انداخت و گفت ینگاه

 یدیخطرناکه د م،یرو فراموش کن یشوخ نیا گهید ایب کال–

 ...یاون آقا گندهه رو کم مونده بودکورش کن

 یکه شما اون ماجرا رو فراموش کن نهیبه نظرم بهتر ا یول–

 ...گهیافتاد د یاتفاق هیبار  هیحاال 

...من به گهید دیریاز اتفاقات عبرت بگ گنیم نیهم واسه–

 ...فکر خودمم

 :اش را بامزه کرد و ادامه داد افهیق بعد

 ؟یچ ادیسرم ب ییبال هی اگه–

 .مادرش نگذاشت جوابش را بدهم یصدا

 یم گهید قهیچند دق نایا ارشیک د،یها زودتر آماده ش بچه–

 .رسن

رفت و من هم لباسم را عوض کردم و با  رونیب یفور آرش

 میبودم که آرش را لباس عوض کرده روبرو ریدرگ میموها

 .دمید

 «.عوض کرد یکجا بود، ک لباسهاش»

 

 .ینش تیراه اذ یببافمشون تو بده–

 :بافت گفت یرا م میکه موها همانطور
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 .دوسشون دارم یلیمواظب موهات باش ها، من خ یلیخ لیراح–

 :و گفت دیبو کش قیعم بعد

به نوک موهات  یگفتیکه م یکنه، اون عطر یام م ونهید بوش–

  ؟یدیبه منم م ،یزنیم

 . اون مخصوس خودمه، بعدشهینم نوچ،–

 .دمیکش ییا ازهیخم

 :دیپرس

 اد؟یم خوابت–

 .دارمیوقته ب یلیکم، آخه خ هی–

 .برداشت یبالشت

 یکه اگه خوابش گرفت رو ارمیبالشت م هیواسه عشقم  االن–

را دور  میعقب بخوابه. از توجهش ذوق کردم و دستها یصندل

اش گذاشتم و عطرش را  نهیس یکمرش حلقه کردم و سرم را رو

 .فرستادم  میها هیبا تمام وجود به ر

 :گفت رگوشمیهم محکم بغلم کرد و ز او

 .رو دوست دارم اتیریغافلگ نیا چقدر–

 .میباعث شد از هم جدا بش فنیآ یصدا

 :با لبخند گفت آرش

  .لیدوستت دارم راح یلیخ–

 .دیکش نییابرها پا یمادر آرش مارا از رو یصدا

 یعصبان میبر ریدم در منتظرن ها... د نایا ارشی... کآرش–

 .شهیم

 :گفت یفور آرش



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

74

2 
Hiltun.ir 

توام آماده شو  ن،ییهارو ببرم پا لیمن چمدون و وسا تا–

  .ایب

مژگان و آرش در حال صحبت کردن  دمی. ددمیرس نییپا یوقت

 :گهیهستند و آرش رو بهش داره م

عقب  یصندل خوادیم ادیخوابش م لیراح شه،یتنگ م جامون

 ...بخوابه

 :دیرو به من کردو پرس مژگان

 یخوش م شتریب میبر نهیماش هی گمیبه آرش م ل،یراح آره–

 .کنه یگذره به خاطر تو قبول نم

 :که آرش گفت میچه بگو دانستمیبه آرش انداختم و نم ینگاه

 :بعد آرامتر ادامه داد ست،یراحت ن لیراح یاونجور–

 .سختشه نیماش هیتو  ارشیبخصوص که با ک –

 .نازک کرد و رفت یپشت چشم میبرا مژگان

بزند  یکه حرف نیشد بدون ا هیقض یآرش هم که متوجه  مادر

عقب پشت آرش  یما جلونشست و منم صندل نیماش یرفت تو

 .نشستم

که  یکرد و بالبخند و چشمک میصورتم تنظ یرا رو نهیآ آرش

 .برد ادمیبرخورد مژگان را از  یزد تلخ

 :که مادر آرش گفت میراه افتاده بود تازه

مژگان هم ناراحت  میرفت یم نهیماش هیجان، کاش  آرش–

 .شدینم

 .با شوهرشم بهش خوش بگذره رهیبگ ادیجان بزار  مامان–

 .نزد یحرف گریآرش د مامان

 یگاه یتونستم مژگان را درک کنم. حت یدانم چرا نم ینم

او  یخودم را جا دیبا دی. شادمیفهم یمادر آرش را هم نم

او  یخبر ندارم ول زهایچ یلیهم من از خ دیبگذارم. شا

... باالخره مادر کندیدارد و با توجه به اطالعاتش رفتارم
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 یفرق دارند... با صدا گرید یاست...مادرها با آدم ها

 .دمیآرش از افکارم دست کش لیموبا

صبحانه  یرا به آرش داد که برا ییبود آدرس جا ارشیک

 .میخوردن توقف کن

 :گفت رگوشمیآرش امد کنارم و ز میشد ادهیپ یوقت

فقط کله  نجایا میبخور مروین گهید یجا میما بر یخوایم–

 .پاچه داره

 .خورم ینداره، م یاشکال نه،–

 .سفارش گرفتن آمد یبرا ییوآقا مینشست زیدور م یهمگ

که بپرسد آب مغزسفارش داد. آرش  نیهمه بدون ا یبرا ارشیک

 :گفت

 ...هیکاسه کاف هی لیمن و راح یبرا داداش

. مژگان میسفارشمان را آوردند و مشغول خوردن شد یوقت

 :مشترک ما انداخت و گفت یبه کاسه ینگاه

 !کیرومانت چه–

 :گفت آرش

کله پاچه دوست نداره  لیراح ست،یبودنش ن کیرمانت واسه–

 ...نیواسه هم

 :وسط حرف آرش و گفتم دمیپر

 .خورم یم نه،–

 :به من کردوگفت ینگاه آرش

 ...یزور یول یخور یم–

 نیهم یمطرح کند برا نجایحرف را ا نیخواست آرش ا ینم دلم

 :آرام گفتم

 ...آرش–

 .نزد یبه ما انداخت و حرف یبا تاسف نگاه ارشیک
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 .بودند دهیهم که انگار نشن هیبق

 هیشدو دوباره از بق یاز همه زودتر کاسه اش خال ارشیک

 .دیخور یم یگوشت چ دیپرس

 :دادو آرش هم بنا گوش سفارش داد و گفت یسفارش هرکس

 .خوردنش برات راحت تره –

رفت و سفارش ها را  شخوانیپ کینزد ارشیکه ک نیاز ا بعد

 یداد. انگار آدرس حیبود توض ستادهیکه آنجا ا ییآقا یبرا

 .رفت رونیو بعد ب دیهم از او پرس

کردم و  یم یبا آن باز شتریخوردم و ب یچون غذا نم من

  .دمیدیرا راحت م ارشیبود. ک شخوانیپ یرو برو انیصندل

 :دیو پرس دیکش یگردن یبا تعجب به طرف در ورود مژگان

 کجارفت؟–

 :آرش گفت مادر

 .ارهیب نیرو از ماش شیرفت گوش دیشا–

 :متفکر گفت مژگان–

 .نکنم فکر–

 :سفارش ها را آوردند و مژگان گفت قهیاز چند دق بعد

 .شهیاالن غذاش سرد م ومدیچران نیا–

 .کجا رفت نیزنگ بزن بب هی خب–

 .نیماش یمونده تو میگوش–

 اشیاش را درآورد و تماس گرفت. هنوز آرش با گوش یگوش آرش

 .به دست وارد شد ینیس ارشیک میدیمشغول بود که د

کرد. آرش لبخند  یرا کنار آرش گذاشت ودرگوشش پچ وپچ ینیس

 :به برادرش انداخت و گفت ییزد و نگاه قدر شناسانه ا یپهن



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

74

5 
Hiltun.ir 

 کیمن گذاشت.  یرا جلو ینیداداش، بعد س یکرد شرمندمون–

 میحل دنیشکر پاش کنارش. از د کیبود. با  میکاسه حل

گرفته  میبه خاطر من رفته بود حل ارشیک یعنیمنقلب شدم، 

 شهیبداخالق است که هم یهمان آقا نی. اشدیبود! باورم نم

 .خواهد یکرد که انگار طلبش را م یمرا نگاه م یجور

 .کردم یبا تعجب نگاهش م فقط

و مادر آرش هم تعجب کرده بودند. بخصوص مژگان،  مژگان

 دانستمیمانده بود. نم رهیخ میحل یطور به کاسه  نیهم

گرفته بودم...  یتشکرکنم. عذاب وجدان ناجور دیچطور با

 رید دیبا دمیاوت کرد. شادرمورد آدمهاقض دیواقعا نبا

آرش به خودم امدم که آرام  ی...باصدارید یلیقضاوت کرد خ

 :فتگ

 گه،یبخورد –

باخجالت تشکر کردم. او هم باتکان دادن سرش  ارشیک روبه

است که محبتش را  ییجواب داد. احتماال از ان مدل مردها

 .دهدیبازبانش بروز نم

 :آرش گفتم رگوشیز

 ؟یریبگ یکاسه خال هی یریم–

 .نگاهم کرد باتعجب

 :آرام گفتم دوباره

 ...خوادیوقت دلش م هیحاملس،  خوام،یمژگان م واسه–

را داخلش  میگرفت وآورد. من هم نصف حل ییارفت کاسه آرش

 .کردم و به آرش گفتم که به مژگان بدهد یخال

 ارشی. کمیبلند شد زیکه ازسرم نیخوردن صبحانه، هم بعداز

 .که آورده بود را برداشت تاببرد وبه صاحبش بدهد ینیس

 :آرش گفت 

 .شرمنده نکن نیاز ا شتریبرم، ب یمن خودم م داداش–

 :بمش گفت یصدا باهمان
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خواست  ی. دلم مامیاز کجاگرفتم، زود م یدون یتو نم نه،–

دوباره بروم جلو و تشکر کنم. اماجرات نکردم و از آن اخم 

 .دمیبود ترس اشیشانیپ یکه اکثرا رو ییها

 .میراه افتاد نهایرفت و ما هم به طرف ماش ارشیک

 :باطعنه گفت مژگان

 .مار دارن یمهره هایبده... انگار بعض خداشانس–

 :باخنده گفت آرش

حرکت  هیبار  هیخوره، حاال  ینگو داداشم چشم م ینجوریا –

شاخام داره  یزده بعد از مدتها...من که جا یباحال

 .بعدسرش را خاراند خاره،یم

 یبه خرج نداده، نم تهایخالق نیکه واسه من از ا تاحاال–

 ...دونم چطور شدکه

 :و گفت دیحرفش را بر آرش

برات  یخوا یتوم یاون که هرچ ،یانصاف یب یلیخ مژگان–

 ...کنه یم ایمه

که خودش  نیبخوام، ا دیمن با نهیمسئله هم گه،ید همون–

 ...انجام بده مهمه یبده بدون خواست من برام کار صیتشخ

 شیرا گرد کرد و صدا شیگرفت وچشم ها یحرفش را به شوخ آرش

 :کردو  گفت یراآلن دلون

 ...انبودنیاست بودن  نیا مسئله–

رفتارش با من عوض شده  ارشیمژگان درست بود. چرا ک حرف

کار  نیهم ی. ولزدیبود. البته هنوز هم، با من حرف نم

 .سوال بود میبرا یلیامروزش خ

من آنقدر  یباهم حرف زدند. ول ارشیومژگان تا امدن ک آرش

 یهادر ذهنم بودم که طعنه ارشیک تیکردن شخص زیغرق آنال

 .گرفتمینم یگاه به گاه مژگان را جد

 میو دوباره راه افتاد میشد نیکه سوار ماش نیاز ا بعد

 :آرش گفت
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فقط  ست،یدلش ن یتو یچیه ا،یمژگان ناراحت نش یحرفها از–

 .سر زبونش ارهیدلشه م یتو یسادس و هر چ

  .دونم یم آره–

 گریخواست د یشرمنده بودم که دلم نم ارشیاز کار ک آنقدر

ناراحت  یقضاوت کنم. اصال دوست نداشتم از کس یدر موردکس

بد داشته باشند،  اتیبشوم. آدمها هر چقدر هم خصوص

 دایتا پ میدنبالشون بگرد دیهم دارند فقط با ییهایخوب

 .میکن

خوابم گرفته بود. آرش که متوجه شد اشاره کرد  یحساب گرید

 .بخوابم

حکم  نیماش یبالشت گذاشتم و تکانها یهم سرم را رو من

گرم بشود و  میکردو باعث شد چشم ها دایپ میگهواره را برا

 .ردیخوابم بگ

 کی بایشدم ساعتم را نگاه کردم. تقر داریاز خواب ب یوقت

 .بودم دهیساعت خواب

نگاهم  نهیکردم آرش از آ یام را درست م یکه روسر همانطور

 :کرد و لب زد

 ؟یخوب–

به مادرش انداختم.  یجوابش را دادم ونگاه میها باچشم

پشت آرش نشستم و دستم را دراز کردم وبه  قایخواب بود. دق

 :و آرام گفتم دمیصورتش کش

دستم  گرشیدستش فرمان را و با دست د کی. با ینباش خسته–

 .دیکردو بوس کینزد شیرا گرفت و به لبها

پر از عشق بودند. لبخند  شینگاهم کرد. چشم ها نهیاز آ 

 .خرجش کردم یپهن

لب  نهیو از آ دیرا به طرف صورتم آورد و لپم را کش دستش

 "زد، "دوستت دارم

شکل قلب درست  نهیاز همان آ میبا دستها شیهم برا من

. مادرش  دندیخند یهم م شیچشم ها یکردم. لبخند زد. حت

 .به خودش داد و من خودم را جمع و جور کردم یتکان
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 نیزم یجلو، رو یکه پشت صندل یافتاد به سبد کوچک چشمم

 .بود

 .داخلش است وهیو م یخوراک یمقدار دمیکردم د بازش

 :دمیاز آرش پرس آرام

 .برات پوست بکنم یخور یم وهیم–

 :گفت بالبخند

 .عسل شهیم شه،ینم وهیم گهیکه د اون–

به دندان گرفتم و با ابرو به مادرش اشاره کردم و  یلب

 .گذاشتم امینیب یانگشت سبابه ام را رو

به مادرش انداخت و با اشاره سرش را کج کرد و  ینگاه آرش

 :را بست و لب زد شیچشم ها ییلحظه ا یبرا

 .خوابه –

 .گذاشتم یکردم و در دهانش م یتکه تکه م شیرو برا بیس

باعث شد مادر  شیرا پوست کندم، فکر کنم بو اریکه خ نیهم

 :به من انداخت و گفت یشود، نگاه داریآرش ب

 ؟یکن یپوست م وهیم–

را که زده بودم سر چاقو  اریتکه از خ کیمامان، بعد  بله–

 :گرفتم و گفتم شیجلو

 .دییبفرما–

 :وتشکر کرد و گفت گرفت

 .کنم یمن براتون پوست م بده–

 .رمیگ ینداره مامان جان... پوست م یفرق–

 :هم به آرش دادم که گفت اریتکه خ چند

 .بخور خودتم–
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به طرفش  یگرید ی. تکهریرو بگ نیخورم، تو ا یم حاال–

 .گرفتم

 .یخودت اصال نخورد یاون وقت واسه ما پوست کند از–

 نهیو در آ دمیمادرش خجالت کش یابراز محبتش جلو نیا از

 :نگاهش کردم ولب زدم

 .ریبگ–

 .نگاهم کرد یگرفت و سوال باتعجب

 :کرد و گفت ییخنده ا مادرش–

 هیبرات،  کندمیپوست م میرفتیمن هر دفعه که شمال م حاال–

 .چقدر حواست به نامزدت هست نیخودتم بخورها، بب یبارنگفت

 :و گفت دیخند آرش

مادرش را  یبعد بازو ،یرس یمامان شما به خودتم م آخه–

 :گرفت و فشار داد

 ...نامزد مظلوم من نیا یبرو بازو رو. ول نیبب–

 :را فشار دادم و گفتم شیواز پشت، بازو دمیرا بر حرفش

ما بچه ها مامانامون رو زود  گه،یمامان راست م آرش–

کنند. من  یم یاونا تا ابد برامون مادر یول ره،یم ادمونی

 .وفتمیمامانم م ادی رهیکارم گ یخودمم فقط وقت

 

 :ارش گفت وهیاز خوردن م بعد

که  ییچقدر قشنگه. نگاهم را به جا نیاونجا رو بب لیراح –

 یآسمون وابرها یآرش گفته بود دوختم. همه جا سبز بود، آب

روبرو داده بود که  یبه تابلو ییبایهم رنگ پنبه آنقدر ز

 :میبکشم و بگو یقیعم باعث شدنفس

  ...قشنگه یلیخ–
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 :دمیپرس قهیاز چند دق بعد

 آرش؟ میمونده برس گهید چقدر

ُچرت  هینمونده،  یزیانداخت و گفت: چ نیبه ساعت ماش ینگاه

نگاهم کرد و  نهی. بعد از آمیدیرس یبزن گهید یکوچولو

 د؟یپرس

 ؟یشد خسته–

 یپنج سال هیتنگ شده، فکر کنم  ایفقط دلم واسه در نه،–

 .ومدمیبشه که شمال ن

 ایقشنگ نیا فیمگه شلمانم که انقدر بخوابم؟ ح بعدشم

 .شهینم ریس دنشونی...آدم از دستین

زد،  ینگه داشت و بوق الیو هی یکه آرش جلو دیطول نکش ادیز

. نگاه به میبود باز شد و داخل شد مانیکه روبرو یدر بزرگ

  .باز کرد انداختم مانیکه در را برا یرمردیپ

 :گفت آرش

 .نجایبه ا یدگیو رس یاریواسه آب ادیم یگاه باغبونه،–

به من  یگرم بود مادر آرش شالش را درآورد و نگاه یکم هوا

 :دیانداخت و پرس

 اون چادر؟ یتو یتو نپخت دختر–

 .گرمه یلیخ چرا–

 :را بازکردو گفت نیدر ماش یفور آرش–

 .اونجا خنکه ال،یداخل و میبر ن،ییپا ایب–

. قسمت سمت چپ و زهیپر بود از سنگ ر نکیپارک یمحوطه  کف

شده بود.  یفضا ساز ییبایز یلیهم به طور خ نگیراست پارک

 دیسف یصندل زویسته م کیسمت چپ  یبه در ورود دهینرس

از همان  دیتاب سف کیشش نفره بود وسمت راست هم  یفرفوژه 

 .جنس
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 ستادمیا میدر که شد کینزد. آمدیارش هم دنبال ما م مادر

 یآرش گفت م میتا مادرشوهرم جلوتر داخل برود. تنها که شد

 ؟یکن یورفع دلتنگ ینیرو بب الیپشت و یخوا

 .نگاهش کردم، دستم را گرفت وباخودش برد باتعجب

 ایدر مانیروبرو میکرد یرا که ط الیطول و آمدیم ایدر یبو

 .میدیرا د

 

 :به آرش انداختم وگفتم ینگاه

باشه. ذوق زده  الیو کینزد نقدریا ایکردم در یفکر نم اصال–

کردن  سیخ یکه برا ییرا رساندم به موجها میپاها

 .مسابقه گذاشته بودند گریباهم د میهایکتان

به دور دستها، باد  میو زل زد میستادیا ایدو مقابل در هر

  .گرفته بود یچادرم را به باز

 ...خنک تره الیسمت و نیا یهوا–

. البته اگر آفتاب استیهم در لشیخنکه، دل نوریا آره–

 :دیرا جلو آورد وپرس شی. بعد بازوشدینبود خنکتر م

 م؟یقدم بزن –

 :را چنگ زدم وگفتم شیذوق بازو با

 .من از خدامه یستیتو خسته ن اگه–

 .نثارم کرد یمهربان نگاه

 ...داره یباتو بودن خستگ مگه–

 .میزدم و با هم، هم قدم شد یپهن لبخند

 :که آرش گفت میدورشده بود الیاز و یکل

 م؟ینیشنها بش یرو–

 .اهوم–
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 .دادم هیتک شینشست و من هم کنارش، سرم را به بازو او

 .درآورد بشیرا از ج اشیگوش

 یسلف هیبده تا  لیقشنگت رو تحو یاز اون خنده ها دونهی–

 .رمیبگ

. چندتاعکسم میمختلف گرفت یعکس در ژستها ستایب کهینزد

 .فقط از من گرفت ییتنها

 .و جواب داد دیاز عکس انداختن دست کش اشیزنگ گوش یصدا با

 .مییایماهم م دیمامان، شما شروع کن میامد–

 :که تمام شدگفت حرفش

 .کنهیم خیجان بدو، همه منتظر ماهستند، ناهار  لیراح–

 .میپاتندکرد الیطرف و به

 م؟یمسابقه بد آرش–

 .یبابا عمرا تو به من برس برو–

 ؟یبولت نیوسی یفکرکرد هیچ–

 .ستمیکم از اونم ن نیبولته...دوما همچ نیکه اون اوس اوال–

 .هر دوش درسته کنهینم یفرق اوال؛–

 .نخون یخانم ُکر هی: واسه دوما

 بخونم، یُکر خوادیدلم م ی: زنماوال

 ...دوما

 ؟یاوال، دوما کن نجایا یخوایبابا، تافردام یا–

 :خم شد به حالت دو، گفت بعد

 

 ...دو، سه ک،ی–
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که از چله رها  یریکه عدد سه از دهنش خارج شد مثل ت نیهم

 .دنیشده باشه، شروع کرد به دو

واقعا  نیداره، ا یچه سرعت یول»نداشتم،  یهنوز آمادگ من

 «فکر کرده من دونده هستم؟ اونم با چادر؟

انداخت.  یو به پشت سرش نگاه ستادیکردم. ا شیصدا بلند

بلند  یگشت، با صدا ی. همانطور که راه رفته را برمدیخند

 :گفت

 ؟ینشده کم آورد یچیه هنوز–

نداشتم، دوما چون من چادر دارم  ی...اوال من آمادگرینخ–

 .یسیعقب تر ازمن وا یلیخ دیتوبا

 .ایکن یشروع م یاوال، دوما، رو خودت دار نیبب–

 :گفت الیخیب یلیشد و خ کمینزد

 .جوجه سا،یجلوتر از من وا یهرچقدر دوست دار برو–

قدم جلوتر رفتم.  یس ای ستینکردم و حدودا ب یهم نامرد من

 ادشیفر یدادم که با صدا یبه رفتنم ادامه م نطوریهم

 .ستادمیا

 ...گهید سایوا الیو یبرو جلو هوی ؟یریم یدار کجا–

 .و به حالت دو خم شدم ستادمیا همانجا

 ایوپشتم را نگاه کردم، او هم خم شده بودو با فر برگشتم

 .شمرد یم

کردم. با تمام  دنیشروع به دو دم،یکه عدد سه را شن نیهم

پاهاش را از پشت  یکه صدا دینکش یطول یول دم،یدو یقدرت م

نداشت  ییا دهیفا یکردم، ول شتریسرعتم را ب دم،یسرم شن

 .گرفته بود یجد یلیآرش خ

کردم، از  یم تشیاذ دیشد و از من ردشد. با کمینزد کمکم

به  بایپشت لباسش را گرفتم و خودم را به او رساندم. تقر

 یکه سرعتش را کم کرد. از خنده رو میبود دهیمقصد رس

که لباسش را گرفته بودم  نیبند نبود. انگار از ا شیپاها
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کار بچه گانه ام  نیهم از ا دیقلقلکش امده بود. شا

 .گرفته بود اشخنده

امده سواستفاده کردم و از او جلوزدم  شیهم از فرصت پ من

 :وگفتم

 .من برنده شدم م،یدیرس–

 :ولو شد و گفت نیزم یرو همانجا

 ؟ینامرد با–

جوابش را بدهم.  توانستمینم ینفس افتاده بودم. حت از

 یقلبش گذاشتم. آنقدر محکم م یکنارش نشستم و سرم رو رو

. زدی. نفس نفس مدیآیم رونیکه احساس کردم االن ب دیکوب

 :باهمان حال گفت

  .یچقدر تقال کرد یکه من رو ببر نیا یبرا نیبب–

 .لبو نیکه تو صورتت شده ع فعال–

 ...یخبرندار ازخودت–

 .پزم آرش یدارم م ازگرما–

 :دستم را گرفت وگفت درجابلندشدو

 .داخل میبر بدو–

 :دستش درآوردم وگفتم یرا آرام از تو دستم–

 .ادیکم حالم جاب هیتونم آرش...صبرکن  ینم–

 :گرفت وگفت شیزانو زدو صورتم را در دستها میجلو

 ارم؟یبرات آب خنک ب برم–

 .نه–

کولم سوارت کنم ببرمت، بعد باهمان حالت نشسته  یرو ایب–

 :گفت یپشت به من کردوبا لحن خنده دار
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 .باال بپر–

 .ام گرفتحرفش خنده ار

بلندشدم  دمیخند یکرد. همانطور که م امیپرانرژ اشیمهربان

 :وگفتم

 .میبر پاشو–

 .میرفت الیآرام به طرف و یرا گرفت و با قدمها دستم

 ارشه؟یک یالیو نجایا–

خواست  یدلش م اد،یخوشش نم نجایاز ا ادی. مژگان زآره–

 .نداد تیرضا ارشیک یاون. ول یبابا یالیو میبر

 ...که قشنگه نجایا–

پدر مژگان بهتره، چون دور از  یالیفصل و نیتو ا یول آره،–

 .جا بزرگترم هست نیتره. البته از او خنک استیدر

نبود، معلوم بود ناهار  یکس م،یوارد ساختمان شد یوقت

 یزغذاخوریم یاند استراحت کنند. چون رواند و رفتهخورده

 .بود زنشدهیبرنج بود و تم یهادونه

نشستم و چشمم به چمدانمان خورد. آرش  هایاز صندل یکی یرو

 :چمدان را برداشت وگفت

 .ناهار مییایبعد ب میباال لباس عوض کن میبر پاشو–

 .گرفتم یدوش هم م هی شدیخودم فکر کردم کاش م شیپ

 .حمام داخل اتاقمان ذوق زده شدم دنیباد

 :زد و گفت یلبخند آرش

را  مانی. هم زمان لباسهامیبعد غذا بخور ریدوش بگ برو–

 .میاز چمدان برداشت

. یایکنم تا ب ی. غذا رو هم گرم منییحموم پا رمیم من–

 :زدم وگفتم یلبخند
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بلند شد نمازم را  امیاذان از گوش یممنون. صدا باشه–

 .خوندم و بعد دوش گرفتم

 شودیکه م ییکردم تا آنجا یوسع دمیچیحوله پ یرا ال میموها

 یپنجره  کیتخت دونفره داشت با  کیخشکش کنم، اتاقمان 

 .دوختم ای. پرده را کنار زدم و چشم به درایبزرگ روبه در

بزرگ که غذاها را  ینیس کیدر برگشتم. آرش با  یباصدا

 .داخلش گذاشته بود وارد شد

 نییپا یایو ب یسختته دوباره چادر سرت کن گهید گفتم–

  .غذا رو آوردم باال نیواسه هم

 .آرش، ممنونم یمهربون چقدر–

را  ینیپهن شده بود س نیزم یکنار تخت رو چهیقال کی

 :همانجا گذاشت و خودش هم کنارش نشست وگفت

 ...شما یبه اندازه  نه–

 کیدر همان نزد یرستوران گفتیجوجه کباب بود. آرش م غذا

 .دهدیبه آنجا سفارش غذا م ارشیک شهیهست که هم الیو

 :از خوردن غذا آرش گفت بعد

بودند.  ختهیغذا خواب آور ر یخسته ام، انگار تو یلیخ–

 .را بست شیتخت زد و چشم ها یبه رو یبعد جست

 :کردم و گفتم نگاهش

 نداره؟ یاشکال ایبرم کنار در ییتنها اگه–

 :زور جواب داد به

من که در  ی. ولدیآیخوابش م یلیبرو. معلوم بود خ نه،–

. ذوق در کنار آمدیبودم، اصال خوابم نم دهیخواب نیماش

 .بودن را هم داشتم ایدر

ام را سرم کردم و به  یخشک شده بود. چادررنگ یکم میموها

 .کنار ساحل رفتم
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گوش  اینوازش گر در یتخته سنگ نشستم و به صدا کی یرو

 یاز گرما د،یوز یکه م یباد یبود ول یسپردم. هوا آفتاب

 .کرد یهوا کم م

 .کنم یکار شیکه آرش خوابه برا یخواست مدت یم دلم

درشت که کنار ساحل  زویر یاز صدفها یانبوه دنیباد

 .دیبه ذهنم رس یکردند فکر یم ییخودنما

 .کردم و مشغول شدم دایپ یچوب 

 دمیبزرگ کش یلیقلب خ کی ال،یو کیدورتر از ساحل نزد یکم

 .داخلش دراز بکشم توانستمیآنقدر بزرگ م

چادرم  یصدف جمع کردم و گوشه  یاز کنار ساحل کل بعد

 .بودم آوردم دهیکه کش یوتا کنار قلب ختمیر

ساحل  کی م،یقدم زدن رفته بود یامد با آرش که برا ادمی

 .بود بایز یبودم، که پراز سنگها دهیکوچک د ییصخره ا

 یکردم. تا توانستم گوشه  شیدایرفتم تا باالخره پ آنقد

 ...ختمیچادرم را سنگ جمع کردم و اوردم و کنار صدفها ر

 یلیکردم. قلبش خ دنیتا دور قلب را شروع به سنگ چ دور

داشت. دوباره بلند شدم  یشتریب یبه سنگها ازیبزرگ بودون

کار را تکرار کردم تا  نیورفتم سنگ اوردم، سه بار ا

شد. گرمم شده بود، خسته ام کامل  یقلب سنگ نیباالخره ا

 شودیم داریآرش از خواب ب یخواستم وقت ینم یشده بودم ول

 کیاز  شتریام را نگاه کردم، ب یکارم نصفه باشد. ساعت مچ

 ادیز ییکردم. مسافت تا ساحل صخره ا یساعت بود که کار م

 .گرفته شد یلیبودو وقتم خ

نوشتم.  یداخل قلب را با صدف ها جمله ام را م دیبا حاال

بعد با « دوستت دارم»که داشتم، نوشتم  یاول با همان چوب

که انگار از اول با صدف  یصدف نوشته را پوشاندم. طور

کردم و  یصدف اضافه مانده بود، فکر ینوشته شده بود. کل

شود و یکه شن تمام م ییقلب تا جا یگرفتم از انتها میتصم

درست کنم. دوتا خط  یصدف یجاده میشو یم الیو یوارد محوطه 

را با صدف  شیو رو دمیهم با همان چوب کش یرو برو چیمار پ

 .پر کردم

بود که مشغول  شتریرا نگاه کردم از دوساعت هم ب ساعت

 .نشده بود داریهنوز آرش ب یبودم، ول



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

75

8 
Hiltun.ir 

ساخت دست خودم  د،یبه قلب سنگ و مروار ینگاه دوباره

گرفتم دورتا دور سنگها را هم دوباره  میانداختم و تصم

 یبه قشنگ تر شدنش م یبود ول ریوقت گ یلیصدف کار کنم. خ

 .دیارز

اتاق، آرش هنوز  یاز تمام شدن کارم، رفتم باال تو بعد

را برداشتم و رفتم چندتا عکس از  لمیخواب بود آرام موبا

 .خودم انداختم یکار هنر

سه ساعت بود  کیداشتم زودتر به آرش نشانش بدهم، نزد دوست

 .شدیم داریب دیبا گریکه خواب بود، د

داخل ساختمان. مادرآرش در آشپزخانه مشغول بود.  رفتم

 :دمیکردم وپرس یسالم

 مامان جان؟ دیخواهینم کمک–

مگه باال خواب  یعرق کرد نقدریجان، چرا ا لیراح سالم–

 ؟ینبود

 .بودم رونیب نه–

کن  داریمواظب خودت باش. آرشم ب ؟یگرما زده نش دوباره–

 .دیبخور ییچا دییایب

کرده،  رییگفتم و باخودم فکر کردم مادرشوهرمم تغ یچشم–

من نداشت، االن نگرانم شده...از پله ها  یچیقبال کار به ه

 آمدند،یم نییبه طرف پا ارشیرفتم، مژگان و ک یکه باال م

که اول از همه توجهم را جلب کرد،لباس نامناسب  یزیتنهاچ

 .اشتند یتیمژگان بودکه باشکم برجسته اش اصال سنخ

 ارشیکردم و رد شدم. مژگان بازبانش جواب دادوک یسالم

 .باتکان دادن سرش

اتاق شدم. آرش پشت به دراتاق خواب بود،ازفرصت  وارد

شدم  سرحال یاستفاده کردم ورفتم دوباره دوش گرفتم. حساب

با حوله  میهم در رفت. درحال خشک کردن موها امیوخستگ

 .کردم یلب زمزمه م ریرا ز یفیبودم وتصن

 ...قشنگه ها صداتم–
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 :به آراش نگاه کردم وگفتم باتعجب

 ؟یشد داریب باالخره–

 .لیچنده راح ساعت–

 ؟یرفت یمگه به خواب زمستون گهیپاشو د ،یساعته خواب سه–

 :دوگفتیکش ینیه

 خرس؟ یبهم گفت میمستق ریغ یلیخ یعنیجساراتها، االن  چه–

 :وگفتم دمیکش ینیه منم

 .نگو، خدانکنه یوا–

 حموم؟ یرفت دوباره–

 .گرمم شده بود یتاحاال ساحل بودم، حساب آره–

 ؟یکرد یم کاریهمه ساعت؟ چ نیا–

 :کار خوب. اشاره به موهام کردوگفت هی–

رو  یخوند یم یکه داشت یبرات ببافمشون،توام اون اریب–

 .بلندتر برام بخون

 .تخت نشستم یرو

 نییپا میخشک بشه بعد. زودتر بر ،یبباف خوادینم–

 .روبهت نشون بدم میکاردست

 ؟یکارکردیچ–

 .زهیسورپرا–

 یباال شیکو؟...نکنه بست هیمس وانیترسم، ل ی...من ماخدای–

 .در بازش کردم بخوره توسرم

 .دمیزحمت کش یآرش... کل عه،–



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

76

0 
Hiltun.ir 

 .ترسمی...من مه؟یچ یقبلش بگ شهیم–

 نیاز ا شینیبب یآرش...وقت گهید میلوس نشو، بدو بر عه–

 .یشیم مونیحرفهات پش

 .امیرو بخون تاب یخوند یم رلبیز یکه داشت یبرام اون اول–

 .میبر ایاالن ب گه،یوقت د هی حاال–

 ...یریدر م رشیبعدا از ز نه،–

 .خونم یکنار ساحل، اونجا برات م میبر ایپس ب باشه–

 :شدو گفت خوشحال–

  :لب زمزمه کرد ری. بعد زمیبر باشه–

 .خودم روبه توسپردم ایخدا–

 .را هم برداشتم امیگوش

 .روبردار تیگوش توام–

 ؟یبه ثبتش دار میکه تصم ؟یکن کاریچ یخوایم–

 .میبر ایب حاال–

 میدیبودم رس دهیساعت زحمت کش نیکه من چند ییبه جا یوقت

 ...خشکم زد میروبرو یصحنه  دنیاز د

ورود  یکه برا ییجاده ا یبهت زده به سنگها، صدفها وحت 

 .کردم یآرش درست کرده بودم نگاه م

 .بوده و خراب شده نجایا یزیمشخص بود که چ کامال

شنها پر از سنگ و  یشده بودند. البه ال رورویشنها ز یحت

 یقلب یمشخص بود ونه حت یینه نوشته ا یصدف شده بود. ول

 .که من با ان همه ذوق درست کرده بودم

 :دیبه من انداخت ونگران پرس ینگاه آرش
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 شده؟ یچ–

 .شده ام بردارم رانیو یتوانستم چشم از قلب سنگ ینم

و صورتم رو با دو دستش  ستادیا میروبرو یباناراحت آرش

 :باالو گفت دیگرفت و کش

 شده؟ یچ گمیم–

 دیشا د،یرس یبه نظر م یعصب ینگاه کردم، کم شیچشم ها در

 یتیشکا ایکنم  دییزده بودوفقط منتظر بودمن تا ییحدسها

 .بزنم یحرف دمیکه ...ترس

رفت را قورت دادم و  یم نییباال و پا میکه در گلو یبغض

اش  نهیس یرا دور کمرش حلقه کردم و سرم را رو میدستها

سرم را  شیخواستم خودم را آرام کنم. با دستها یگذاشتم. م

 :گفت دویگرفت و بوس

 :لباسش زدم و نگاهش کردم وگفتم یرو یکن. بوسه ا نگام–

  .نگام کن یگ یم چقدرقشنگ–

  :زد و گفت یلبخند–

 چت شد؟ هویتوام قشنگ بگو  پس–

 .هییاون ساحل صخره ا میبر شهیفقط م ؟یچیه–

 .ستین ییکه ساحل صخره ا نجایا کدوم؟–

 ...گهیسنگ داره د یکه کل ییهمون جا منظورم–

 شده؟یاول بگو چ م،یریباشه م یول یگیدونم کجارو م ینم–

 شه؟یم یچ زمیپس سورپرا

 یدنبال خودم م بایو دستش را گرفتم. تقر دمیکش یآه–

 .دمشیکش

 .تا بهت نشون بدم ییساحل صخره ا میبر ایب–

 .امد دنبالم
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 حالت خوبه؟ یمطمئن لیراح–

من  یریحال گ نیبا خودم فکر کردم ا یخوب نبود، ول حالم

 .کردمیم دایرا پ لشیدل دیداشته، با یلیدل هیحتما 

زدن  ییکذا یِ مس وانیآرش حالم بده، انگار با همون ل نه،–

 .سرم یتو

 میرفت یرا دور شونه ام انداخت وهمانطور که راه م دستش

 :دیپرس

 شه؟یمربوط م ختهیبه هم ر یاون سنگها و صدفها به–

 .را تکان دادم سرم

 ؟یدرست کرده بود یزیچ–

 شیصدا یسرم را تکان دادم. از من فاصله گرفت وکم بازهم

 :را بلندکرد و گفت

 ...یدق داد گهید بگو–

 .دمیدو شیفرار کردن از سوالها ینگاهش کردم و برا باتعجب

بودو  ستادهیپشتم را نگاه کردم هنوز همانجا ا برگشتم

  :کرد. بلندگفتم ینگاهم م

 .دمی. دوباره دوریمن روبگ ایب–

 یقشنگ برسم که صدا ینمانده بود به ساحل سنگها یزیچ

به من  ی. در چشم به هم زدندیدو ی. آرش مدمیرا شن شیپاها

 فتدیکه چادر از سرم ن نیا یو چادرم را گرفت. برا دیرس

و  دیشده بود چادرم را کش رید یسرعتم را کم کردم ول

  .چادرم از سرم افتاد

. زود چادرم را دورم گرفت ستیآرش... مانتو تنم ن عه،–

 :به من انداخت و گفت ییا دارانهیونگاه خر

  .ستین یکه کس نجایا–

  .ممکنه از پشت پنجره نگاه کنن الست،یپر از و نجایا–
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 .گهیتوام د یکنیفکر کجاها رو م اوه،–

آرش هم جا باز  یکه کنار ساحل بود نشستم و برا یسنگ یرو

 :کردم و گفتم

 .نیبش ایب –

 :نشست وگفت کنارم

 .سروپا گوشم من–

را که  یشلوار کتانم در آوردم و عکس بیرا از ج لمیموبا

 :انداخته بودم نشانش دادم و گفتم امیاز قلب سنگ

 .که اونجا خراب شده بود هیهمون نیا–

 .در سکوت بادقت نگاهش کرد، سکوت را شکستم هیچند ثان یبرا

سنگ بردم تا دورش رو سنگ  میکه االن نشست نجایا از–

 .کنم رتینشد که غافلگ ی. من تالشم رو کردم ولنمیبچ

خرابش  یتا اونجا؟ اصال ک یهمه سنگ رو برد نیا یچطور–

 کرد؟

 یزیچ ،یسگ ،یونیخرابش کرده باشه، حتما ح یکس فکرنکنم–

 .کنه، ماسه هارو جابجا کرده یخواسته اونجا کار

 .خوبه ازش عکس گرفتم باز

. بعد بغلم یچه قلب بزرگ ،یقشنگ درست کرد یلیخ لیراح–

 دویصورتم دو ی. از کارش خون تودیکرد و گونه ام را بوس

 .دمیخجالت کش

 ...خرابش کرده یبفهمم ک فقط–

 .میحرفش رونزن گهیفراموشش کن، د نجایآرش، هم نه–

 هیاون باغبونه، خرابش کرده. کال باغبونه  دیشا گمیم–

 ...زنهیم نیریش ه،یجور
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بهش فکر  گهیخراب شده بهتره که د ی. وقتستیمهم ن اصال–

  .مینکن

 :دستش ونوازشش کرد و گفت یو گرفت تو دیرا بوس دستم

واسه من  یداشت نجایکه من خواب بودم تو ا یساعت یهمه  –

 قربونت برم؟ ینوشت یدوستت دارم م

 .شدم رهیو به روبرو خ شیدادم به بازو هیرا تک سرم

 .کرد ینچ ینچ–

 .شدیم یخیتار یریچه غافلگ شدیخراب نم اگه–

 :دادم و گفتم رنیرا ب نفسم–

 م؟یحرفش رونزن گهید شهیم–

 .خوام یمن ازت معذرت م لیراح–

 ؟یچ یبرا–

کنم، چون  یاالن ازت عذر خواه خوادیدونم، فقط دلم م ینم–

 .یشد تیهمه اذ نیو به خاطر من ا یهمه ساعت تنها بود نیا

 یبودم وتو، تو دهیتخت نرمم خواب یبگم که تو یمن چ پس–

 .یگرفت یکمر م سکید نیماش

 :خنده وتکرارکرد رهیزد ز یپق هوی

 .یگرفت یکمر م سکید–

انداخته  یکه از قلب سنگ یو دوباره به عکس دیرا بوس سرم

 .بودم زل زد

مختلف نگاهش کرد.  یایاز زوا قهیبه پنج دق  کینزد دیشا

 :آخرم گفت
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دستت درد  ،یدیروش زحمت کش یلیبفرستش. معلومه خ برام–

خراب شده... حاال  یدید یوقت یشد یفهمم چه حال ینکنه، م

 جبران کنم؟ یچجور

حاال  خوردمیبودم و حرص م یهنوز خوب نشده بود. عصب حالم

 .دانستمیخودم هم نم ،یاز دست ک

خواست آرش از کنارم تکان بخورد. وجودش حالم را  ینم دلم

 .کردیبهتر م

 آرش–

 جانم–

 .میهم باش شیتا شب پ شهیم–

 :نگاهم گردوگفت باتعجب

 .قربونت برم گهید میهم شیپ خب–

 .مینر هیبق شیپ میباش ییکه دوتا نهیا منظورم–

فقط  میچشم ها یخودم احساس کردم، ول یرا رو نشیسنگ نگاه

 دهیکه هنور به مقصد نرس ییو موجها دید یماسه هارا م

 .گشتند یبرم

 :سکوت گفت قهیاز چند دق بعد

 شه؟یجبران م ینجوریا–

به سکوت گذشت، باالخره سرم را  قهینزدم. باز چند دق یحرف–

 .دمیباال گرفتم و چشم هاش را کاو

 :وبلندشدو گفت دیداشت. نگاهش را ازمن دزد غم

 .میحاضرش میبر پاشو–

 کجا؟–

آمار  خوانیم یکنن، ه یکه ولمون نم میباش نجایا اگه–

 :زدوگفت یبعدچشمک رن،یبگ
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 .میکن دفراریبا –

سالن به مادر آرش افتاد که داشت بادقت  یچشمم تو تا

 :کرد،گفتم ینگاه م ونیزیتلو

رفت  ادمی م،یبخور ییچا مییایآرش مامانت گفت، ب یراست–

 .بهت بگم

 م؟یبعد بر میبخور یچا یخوایم–

 .خورم ینم من–

زود  گمیبه مامان م یزیچ هیتوبرو باال آماده شو منم  پس–

 .میبر امیم

 .کندیچکار م دمینفهم یدر آشپزخانه بود، ول مژگان

و به  ستادمیاتاق ا یپنجره یرا عوض کردم و جلو میلباسها

شده ام چشم دوختم، آنقدر غرق افکارم  یمتالش یقلب سنگ

 .امدن آرش نشدم یبودم که متوجه 

 :بغلم کرد و گفت ازپشت

 رشیدرگ نقدریحرفش رونزنم، پس خودتم ا یگیبه من م اگه–

 ...نباش

 :طرفش و گفتم برگشتم

 .. باشهیگیم راست–

 م،ییایدادم که ما آخر شب م حیتوض یواشکیمامان  واسه–

 .میرونیشامم ب

 .میزاریوقت ناراحت نشن تنهاشون م هی ؟یبهش گفت یطور چه–

خوام بازنم تنها باشم... اگه  یمحترمانه گفتم، م یلیخ–

. بعد شنیو مژگانه که، اونا ناراحت نم ارشیمنظورت ک

 :زدو ادامه داد یچشمک
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روز  هیدوتا  نیمامانه. اصال ا یکه عاشق دل خسته مژگان–

 .رنیمیم ننیهمو نب

 :راگازگرفتم و گفتم لبم

 د؟یبر ییتنها دیخواهیچرا م دینپرس مامانت–

 میبر میخواه ی. گفتم، قلبمون روخراب کردند مدیچرا پرس –

وقت  هی میخواه ینه که االن مدشده، نم م،یکن یزوج یخودکش

 ...از مد عقب

 :گفتم دهیوکش بلند

 :. چادرم رو سرکردم وگفتمیخواد بگ ی...اصال نمآرررش–

 .ایلباس عوض کن ب اطم،یح یتو من–

 یرنگارنگ و کاج و درختها یپر بود از گلها اطیح داخل

 ییکوتاه و بلند نارنج. غرق نگاه کردنش بودم که باصدا

 .برگشتم

 خانم کجا؟ عروس–

بازتر بود و نگاهش رنگ  یکم شیبود. اخم ها ارشیک–

 .داشت یمهربان

خوشحال شدم و  زدیمدت با من حرف م نیکه بعد از ا نیا از

برابر جواب بدهم، البته  نیرا چند اشیخواستم که مهربون

 یآن لحظه گذاشتمش کنار و لبخند یترس هم داشتم. ول یکم

 :زدم وگفتم

به در ساختمان  ی. نگاهرونیب میبر میخواه یآرش م با–

 د؛یانداخت وپرس

 خودش کو؟ پس–

 .ادیم االن–

که کنار باغچه  یدرخت یکنده یرا تکان داد و نشست رو سرش

 .نمیبود و اشاره کرد که من هم بنش
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 گذره؟ یما بهت خوش نم با–

 :گفتم یجاخوردم و فور ازحرفش–

 ...میما فقط خواست هیچه حرف نیا–

 :...بعد بلند شدو ادامه دادیالبته حق دار –

 نیبدون آرش توا م،یبا هم باش دینر ییجا گهید فردارو–

 .گذره یکس خوش نم چیخونه به ه

حاال خوبه آرش همش درخدمتشونه، ».امدیحرفش خوشم ن از

 «دوست داره،  یلیرو خ البته خوب برادرش

به باغچه بود.  یدگیکه در حال رس یرفت و با باغبان ارشیک

 .شروع به صحبت کرد

 رونیرا ب نیتا ماش ستادمیدر ا یامد و من رفتم جلو آرش

 .اوردیب

 ارشی. آرش و کدمیکش اطیداخل ح یشد، سرک یطوالن انتظارم

 کردیرا تماشا م ارشیدر حال حرف زدن بودند. آرش مبهوت ک

 «.گهیداره بهش م یچ یعنی»

روکه  ییگرفتم طول کوچه ا میبرم صداش کنم تصم شدینم

شده  زانیآو شیخانه ها وارید ینارنج از رو یدرختها

 یرو ادهیکرده بودند را پ جادیا ینیدل نش یبودندو منظره 

 .کنم

نبود را رفتم و  یادیتا ته کوچه که مسافت ز دوبار

آوردم من  رونیرا ب نیبرگشتم. تا باالخره آرش ماش

 :کردکنترلش کند گفت یم یکه سع یتیسوارشدم. با عصبان

 یم فیرو تعر ییماجرا هی ارشیک ،یکه منتظر موند ببخش–

 .امیوسطش بزارم ب شدیکرد نم

 ؟ییماجرا چه–

کنم دوباره حالت گرفته بشه و روزمون  فیترسم تعر یم–

 .خراب بشه
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 :کردم درموردمنه گفتم یکه کنجکاو شده بودم وفکرم من

 ...شهینم یچیه بگو،–

 ؟یدیم قول–

 .کنم یم یآرش، سع گهید بگو–

گفت، شب  دوبهمیسالن من رو د یمژگان تو ومدمیم داشتم–

چون داداشش  نا،یمامانم ا یالیسر و هی میبر دییایزودتر ب

. میاونجا شام دورهم باش میو مامانش امدن شمال. گفت بر

 گمیدلم گفتم فوقش بعد که زنگ زد م ینگفتم، تو یزیمن چ

 .مییایب میرس یما نم دیشما بر

زدم که اون گفت  ارشیحرف رو به ک نیهم اطیح یتو امدم

 یبا اون متجاوز کارها کار گهیکرده، من د خودیمژگان ب

 .ندارم

 :گفت دمیحرفش را پرس لیدل یوقت

کرده بوده تونسته حرفش  تیکه از داداش مژگان شکا دختره–

که  ارشمیکه جمع کرده، ک یرو ثابت کنه با اسنادو مدارک

گفت دختره شاالتانه واز  یهمش پشت داداش مژگان بود و م

ساده بوده  یدختر شهرستان هیکه اون  دهیحرفها، فهم نیا

 ...رو خورده شیرو زود باور شیکه گول سادگ

 ...گفت یم ارشیک تازه

 :به من انداخت وگفت یکردو نگاه یمکث بعد

 ...ولش کن حاال–

 شد؟ یچ–

خودمم سخته گفتنش، فقط  یاش برا هیامروز بسه، بق واسه–

 .به دختره رحم کرده یلیخ شمینجوریخدا هم

 میقا نجایاونم امده ا دهیحکم بر دونیفر یبرا یقاض االنم

 .شده

 :دمیپرس نگران
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 .اعدام یعنی ؟یحکم چه–

در کار نبوده و خودش  یچون دختره خودشم گفته که زور نه،–

 انشیجر یکه من تو گهید یحرفها یلیخودش رفته و خ یبا پا

 .دنیکه زندان براش بر نیمثل ا ستم،ین

 یگفت پسره احمقه، حقشه که بره زندان...وقت یم ارشمیک

کنند که باهاش باشن اون چرا  یهمه دختر بهش التماس م نیا

 ...که یبه دختر دهیرفته چسب

 .حرفش رو نصفه گذاشت دوباره

دخترها التماس کنند...  دیحرف دردآوره، چرا با نیا چقدر»

از درد تن  ستریب یدرد گرسنگ یعنی« به خاطر پول؟!...

 ...هیفروش

خدا  یدخترها خودشون رو ارزون بفروشند وقت دیبا چرا

باال رفتن  لیاز دال یکی دیبراشون اونقدر ارزش قائله... شا

 ...موضوعه نیازدواج نکردن جوونها هم ایسن ازدواج 

ثابت کردن نجابت  یفکر کردم که برا چارهیاون دختر ب به

 یتو دهیکش یدرو آن در زده...چ نیبر باد رفته اش چقدر ا

 ینتوانستم خودم را جا یت...واقعا وحشتناکه، من حتمد نیا

 ...او بگذارم

خودم فکر کردم، به خراب شدن قلب  یها یبه ناراحت یوقت

 .خواستم همه را مقصر بدانم یکه در ذهنم م ام،یسنگ

غم خودم و غم آن دختر باعث شد در دلم خودم را  ی سهیمقا

 .بدانم ریحق

 میتوان ینم یوجود دارد که ما حت ییچه غم ها ایدن در

خودمان را  ییلحظه ا یبرا میتوان ینم یحت م،یفکرش را بکن

 شتریفکر کردم، ب شتری. هر چقدر بمیآن فرد قرار بده یجا

و به  میبودن غصه ها زیبودن خودم، به کوچک و ناچ فیبه ضع

 .بردم یدرد بودنم پ یب

دخترها همه  یبعض شودیباعث م ادیز یوجود دردها یعنی 

 ...ایرا بدهند تا مشکالتشان را فراموش کنند؟  زشانیچ

که  میکن یخدا را فراموش م یافتادم، گاه لیحرف کم ادی

 مانیبرا ختهیبه هم ر یرا مثل پازل ها مانیخودش زندگ

 یخودمان همه را سرجا اریگذاشته تاما با عقل و اخت
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پازلها را  نیخودمان ا ی. واقعا گاهمیقرار بده اشییاصل

قرار  شانیاصل یدرست سر جا میشویو باعث م میشکان یم

 کیممکنه است  یگاه یلق بخورند. حت شهیهم یو برا رندینگ

 ...باشد یخال شهیهم یبرا شیو جا میاش را گم کنتکه

 کی یامدم. آرش جلو رونیاز افکارم ب نیترمز کردن ماش با–

من بلند شده  یاذان از گوش یمسجد نگه داشته بود و صدا

 .بود

 "م؟یهمه مدت تو راه بود نیچه زود اذان شد، ا"

 :به آرش انداختم و گفتم ییقدر شناسانه ا نگاه

 .آرش جان ممنونم–

...تا تونماز رونیب یایم الیکه از فکرو خ هیراه تنها–

 ...کجاست نورایرستوران خوب ا نمیمنم برم بپرسم بب یبخون

فاطمه افتادم،  ادیلحظه  کیکه نمازم تمام شد  نیا بعداز

 .مراسمشان تمام شده باشد دیبا گریاالن د

درآوردم و شماره اش راگرفتم تا بهش  فمیرا از ک امیگوش

نداد. حتما  یزنگ خورد جواب اشی. هر چه گوشمیبگو کیتبر

 .سرش شلوغ است

 .کنم یرفع دل تنگ یمادرم راگرفتم تا کم شماره

نقش  میلبها یمادر در گوشم لبخند رو یصدا نیطن دنیجیباپ

 .بست

 دهیسع یبا مادر و اسرا حرف زدم، صدا یساعت مین بایتقر

 :گفت یکه م آمدیاز اون طرف م

 .و بده من یگوش اسرا–

 هم اونجاست اسرا؟ دهیسع–

را از اسرا  یکه انگار گوش دهیسالم گفتن سع یصدا دنیشن با

 .و جواب سالمش را دادم دمیبود، خند دهیقاپ

 ...دخترخاله گذرهیم خوش–
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کم  هیخونمون   یمن تو یاجازه بده جا دهی...سعخداروشکر–

 ...دلشون برام تنگ بشه نایباشه مامان ا یخال

 ییاسرا احساس تنها زارمیتشکرته، بده نم یجا نمی! اوا–

تختت روهم عوض کن، از  یمالفه  نیا یکنه. درضمن از سفرامد

 یمشورت هی یمالفه بخر یخوایم زمنی. عزادیرنگش خوشم نم

ما  ،یخر یم یدوست دار یداره سرخود هر رنگ یبکن، چه معن

 م؟یستیآدم ن

چند لحظه سکوت کردم  یمبهوت شدم که برا شیاز حرفها آنقدر

 ...کردم یو حرفش را در ذهنم حالج

 :آرش بلند شدم وگفتم یصدا دنیشن با

 .برم دیبا گهیمن د دیجان ببخش دهیسع–

 .دمینگاه نگران آرش پرس دنیباد

 شده؟ یچ–

پام  ری. زگهید ایاونجا؟ ب یکنیم کاریساعته چ هی ،یچیه–

 ...علف سبزشد

زنگ زدنم به  اورم،یکه از آن حال وهوا درش ب نیا یبرا

 .کردم فیتعر شیرا برا دهیسع یمادر و حرفها

سفارش  ییایدر یبرد و غذا یرستوران ساحل کیمرا به  آرش

 .داد

 ییا قهیو چند دق میشد نیاز خوردن غذا، سوار ماش بعد

 ی. باالخره جامیکردن  ساحل خلوت وقت صرف کرد دایپ یبرا

 .میکرد دایپ یدنج

انداز کوچک  ریز کیرا کنار ساحل پارک کرد و  نیماش آرش

 .پهن کرد نیها کنار ماشماسه یبود را رو نیکه پشت ماش

داد به  اشهیبود را آورد وتک نیهم که داخل ماش یبالشت

آن  ی. خودش هم  کمنمیواشاره کرد که آنجا بنش نیچرخ ماش

 .دیطرفتر دراز کش

 .ستیکس ن چیه نجایا ها،یدراز بکش یتون یم توام–
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 .ممنون نه،–

 روشن کنم؟ شیبرات آت یخوایم–

 .... االن هوا گرمهدهیزمستون مزه م یتو شیآت–

 .سرش قالب کرد و چشم به آسمان دوخت ریرا ز شیدستها آرش

زل زدم. همه  ایدادم به بالشت وبه در هیهم نشستم وتک من

در آن سکوت گوش نواز  اینوازش گر در یبود، صدا کیجاتار

به نظرم خوف آور بود،  یکیدر تار ایبود. زل زدن به در

 اند،دهیرا د ایدارد. چندتا آدم تا حاال در یچه عظمت ایدر

 دامموجها م نیهست و ا ایباز هم در میبر میریما بم

 شوند؟یچرا خسته نم روند،یبه ساحل وم زنندینوک م ندیآیم

که احساس کردم همه  ایدر یکیاونقدر زل زده بودم به تار

اطرافم  یهستم وهمه  ایو االن وسط در نمیب یم کیجا را تار

 ی. فقط صداستین یکس ست،ین یپرکرده، نور اهیرا آب س

ترس  احساسکه آن باالست.  ییموجها ست. من هستم و خدا

که داشتم باعث شد دنبال خدا بگردم وباتمام  ییوتنها

 .را به او احساس کنم ازمیوجود، ن

طور  نیا ندیگویکه م یحشتناک ییمن پس ان تنها یخدا یوا

را  دنمینفس کش یجلو میدر گلو یزیاست؟ احساس کردم چ

 .گرفته است

 .برداشتم یکیآرش به خودم امدم وچشم از تار یباصدا

 .لیراح–

 .حال من نشده بود یهنوز چشم به آسمان داشت و متوجه  آرش

روز،  کیما  یکه همه نیا یادآوریرا قورت دادم و با  بغضم

...به دمیافتاد ترس میخداخواه ادیوترسناک  کیتار یجا کی

آسمان نگاه کردم و در دلم از خدا خواستم آن روز کمکم 

 :وگفتم دمیکش یکند. آه

 .جانم–

 امد و گفت؛ کمیسرش را بلندکرد و نگاهم کرد. نزد آرش

 ؟یخوب–
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 :وگفتم می. بعداشاره کردم به پازمیعز آره–

 .نجایرو بزارا سرت–

گذاشت و من شروع به نوازش کردن  میپا یسرش را رو بالبخند

 .کردم شیموها

 .دمیترس یرامدید ،ینماز بخون یکه رفته بود امروز–

 چرا؟–

 دمیمنم چند بارامدم زنونه رونگاه کردم د یرکردید–

اشغال بود، مگه پشت  تینگران شدم، زنگم زدم گوش ،یستین

 برات؟ ادیخط نم

 .که از مسجد تکون نخوردم من–

 صیهم چادرنماز سرت بود، هم پشتت به در بود تشخ آخه–

خانمه زن  نیپس ا هیندادم. باخودم گفتم تو که چادرت مشگ

 .ستیمن ن

خوام  یمسجد چادر بود منم سرم کردم، بعدشم کجا م یتو–

 .شتمیر خیبرم، من تا ابدب

 :تفاوت به حرفم گفت یب–

 یهمش فکر م کنه،یم تمیفکرها بدجور اذ نیا یگاه لیراح–

و خدا تو رو از من  ادهیاز سرم ز یخوشبخت نیکنم ا

 ...رهیگیم

 .سقف هی ریز میریما باهم م شه،یباورم نم هنوزم

 .یکن یفکر م ینجوریا میستیچون عقد ن دیشا–

 .راحت تر بشه المیخ میعقد کن دیدونم، شا ینم–

 ...نکن، بسپار دست خود خدا تیفکرا اذ نیرو با ا خودت–

حد  نیمتوجه در ا ،یاونجا چه خونسرد رفتار کرد بعدشم

 .نشدم تینگران
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 .رفت ادمی مینگران دمتید یوقت–

و  دیگونه ام کش یو دستش را  رو میرا به چشم ها شیها چشم

 :گفت

 ؟یعمل کن یکه زد یوقتشه که به حرف حاال

 کدوم حرف؟ دمیپرس باتعجب

 یکنار ساحل برات م یمگه نگفت رش؟یز یبزن یخوای...معه–

 ...جاشه نجایخونم، اونجا که نشد، حاال ا

 .ستمیمگه من خواننده ام. من اصال بلد ن ؟یگیم یچ آرش–

 .گمیرو م یکرد یزمزمه م یجور که داشت همون–

 ؟یشنو یکنم تو م زمزمه–

 .باال انجام بده یکم با صدا هیفقط زمزمه اش رو  آره،–

 .و گفتم پس نگاهم نکن دمیخند–

 :از من گرفت و گفت نگاه

 .یبندم تو راحت باش یاصال چشم هام رو م-

امد که با حرف  ادمیشمس  وانیشعر از د کیفکر کردم و  یکم

 .خواندم نیآهنگ شیآرش هم تناسب داشت. برا

 وصل را هجران مکن نیخدا ا یا»

 

 عشق را ناالن مکن سرخوشان

 

 جان را تازه و سرسبز دار باغ

 

 بستان مکن نیمستان و ا نیا قصد

 

 خزان بر شاخ و برگ دل مزن چون
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 و سرگردان مکن نیرا مسک خلق

 

 مرغ توست انیکاش یدرخت بر

 

 مشکن مرغ را پران مکن شاخ

 

 را برهم مزن شیو شمع خو جمع

 

 را کور کن شادان مکن دشمنان

 

 چه دزدان خصم روز روشنند گر

 

 مکن شان،یدِل ا خواهدیم آنچه

 

 حلقه است و بس نیاقبال ا کعبه

 

 مکن رانیرا و دیاوم کعبه

 

 را برهم مزن مهیطناب خ نیا

 

 سلطان مکن یتوست آخر ا ی مهیخ

 

 در عالم ز هجران تلختر ستین

 

 «.آن مکن کنیکن ول یخواه هرچه
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 یبسته بود، دستم را گرفت و رو شیهمانطور که چشم ها 

 :گذاشت و گفت شیلبها

 ؟یبخون گهیبار د هی شهیقشنگ بود. م یلیخ–

خواندم.  شیتر و پر سوز و گدازتر برا دهیکش یبار کم نیا

 :برگشت نگاهم کرد و گفت

 ؟یخون یبگم بازم بخون، م اگه–

 :بالبخندگفتم

 .خونم یآقامون بگه، تاصبح هم م اگه–

 :درآورد و گفت بشیرا از ج اشیگوش

 .صدات روضبط کنم خوامیم–

 ...آرش نه،–

 چرا؟–

 .خوادیَبده...دلم نم صدام–

 خوامیبعدشم  واسه خودم م است،یدن یصدا نیمن بهتر یبرا–

 .شنوه ینم یکس

 ...مامانتم یکس حت چیقول بده به ه پس–

 .دمیقول م باشه–

 میبار صدا نیهم شعر را خواندم. آرش چند گریبار د نیچند

خوب نشد  نیگفت: نه ا یرا ضبط کرد و دوباره پاک کرد. م

 ...گهیبار د کی

داد به خانه  تیشب گذشته بود که باالخره رضا مهین از

را  دیآمد که کل ادشی میدیکه رس الیو ی. جلومیبرگشت

 .چراغها خاموش بودند یاست. همه اوردهین

 :و گفتم دمیخواست زنگ بزند من دستش را کش آرش
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وقت  هی. مژگان حاملس، ترسنیم ای. شنیوقت بدخواب م هی–

 .پرهیاز خواب م

 رون؟یب میبمون میکن کاریچ پس–

 :و گفتم دمیکش ییاارهیخم

 .یدیکش یتو اون شب چ نمیبخوابم بب نیتو ماش خوامیم امشب–

 .دمیعقب گذاشتم و دراز کش یصندل یرا رو بالشت

 :جلو را خواباند و گفت یهم صندل آرش

 .زنهیخودش زنگ م شهیداداشم نگران م گهیساعت د هی–

 :تعجب گفتم با

 .ادیبهش نم اصال–

به من وابستس. حواسش  یلیسردش نگاه نکن. خ یرفتارها به–

 .نطورمیمنه.   البته منم هم شهیپ شهیهم

که  نیاش به برادرش گفت، و ااز عالقه ییاقهیچند دق آرش

نگه دارد.  یکند تا او را از خودش راض یهر کار کندیم یسع

 .دمیکش ییاازهیخمکردم. دوباره  نشیدر دلم تحس

 :گفت آرش

 .باشه دهیزنگ بزنم؟ فکر نکنم خواب ارشیک لیموبا به–

کم غرق را بستم و کم میها. چشمدمیآرش. من که خواب نه–

 یگوش یکه با صدا دمیچقدر خواب دانمیخواب شدم. نم یایدن

 یبود فور داریرا باز کردم. ارش که انگار ب میهاآرش چشم

 :گفت یرا جواب داد و با خوشحال یگوش

 .ارشهیک–

اذان صبح بود. بعد از  کیرا نگاه کردم نزد امیگوش ساعت

 :آمد و در را باز کرد و گفت ارشیک قهیچند دق
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 دیکل دونستمینگران شدم و زنگ زدم. اگر م دیکرد رید–

 ؟ی. تو چرا به من زنگ زدزدمیخب زودتر زنگ م دینبرد

بخوابه؟ آنقدر در  نیشمال تو ماش یمردم رو آورد دختر

 کردیم خیکه آرش را توب نیحرفش محبت احساس کردم که از ا

 .ناراحت نشدم

 :گفتم یفور

بد  دمی. من نزاشتم بهتون زنگ بزنه. ترسستیاون ن ریتقص–

 .دیخواب بش

 :گفت میتا وارد خانه شو کردیم تیکه ما را هدا همانطور

نگران  دونهی. خودش ممیحرفها رو ندار نیو آرش که ا من–

 .برهیخوابم نم شمیم

 :آرش خواب آلود گفت 

 .بخوابم نیتو ماش خوامیبهش گفتم، گوش نکرد. گفت م منم–

 :و گفت دیبه پشت آرش کش یدست ارشیک

 .دیا. خستهدیبخواب دی. حاال برلیزن ذل یا–

 :خواب آلود گفت آرش

 .میداداش تو رو هم نگران کرد ببخش–

 خوابه؟ مامان

 .ومدنیکردن و چرا ن ریاولش گفت د. اونم آره–

تو  انیتا صبح خونه نم نایرو راحت کردم، گفتم ا الشیخ من

 .راحت بخواب ریبگ

 :گفت ینییپا یآرش با صدا میساختمان که شد وارد

 .داره یعالم دنمیخواب نیداداش، تو ماش یدیخوابیکاش م –

 :کرد و گفت ییاخنده ارسیک
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. از چشمات معلومه. برو یدیمعلومه، چقدرم تو خواب آره–

 .خونه یبخواب که چشمات کاسه ریبگ

 :به من کرد و گفت ینگاه بعد

 .ها. سرحاله دهیعروس خوب خواب معلومه–

 :زدم و گفتم یلبخند

 .من راحت بود یجا–

وقت چند نفر  هیکار رو نکن عروس.  نیا گهید یول–

 ؟یچ شدنیمزاحمتون م

 .نزدم یانداختم و حرف نییرا پا سرم

 .میو وارد اتاق شد میگفت ریبخ شب

 :تخت انداخت و گفت یخودش را رو آرش

 .پلک نزدم نیتو ماش اصلن–

 .یتو که تو تهران تجربشو داشت عه–

 یاونجا خودم تنها بودم. االن چون توام بود آره،–

 هیبا  ب،یبخوابم. نگرانت بودم. باالخره شهر غر تونستمینم

 .نگران کنندس ن،یزن تو ماش

 .خوابش گرفت یاش بود و فورجمله نیآخر نیا

لحظه هم فکر  کی یکه آرش گفته بود حت یبه موضوع اصال

ُبعد  نیوقت از ا چینکردم. مرد بودن چقدر سخت بوده و من ه

 .نگاه نکرده بودم هیبه قض

 

دو برادر حق داشتند نگران باشند.  نیخودم فکر کردم ا با

خلوت که پشه هم پر  یچه. در آن کوچه وفتادیم یاگر اتفاق

 دیبا شدندچه؟یچند نفر مزاحممان م ایدزد  کیاگر  زدینم

. حق داشت خوابش نبرد و نگران کردمیحرف آرش را قبول م

شد.  ابکب میثواب کن میامد ندیگویکه م نجاستیباشد. ا

  .ممکن بود بشود یالبته در مورد ما کباب نشد. ول
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 .رحم کرد یلیخ خدا

 یبود. با صدا دهیاز سرم پر یفکرها خواب حساب نیا با

 .اذان وضو گرفتم و نمازم را خواندم

 میرا نگاه کردم و ناخداگاه چشمها رونیاز پنجره ب بعد

 .منهدم شده یرفت به طرف قلب سنگ

وقت داشتم  یبه سرم زد، تا بلند شدن آرش کل یفکر ناگهان

 .توانستم دوباره از نو بسازمش یو م

و چادرم  یروسر یفکر، ذوق تمام وجودم راگرفت. فور نیا از

را برداشتم و چراغ قوه اش را روشن  امیوگوش دمیرا پوش

که از طرف  یکردم و به طرف ساحل راه افتادم. باد خنک

دلچسب و مطبوع کرده بود.  یلیهوا را خ دیوز یم ایدر

بودامانه به  کیو نگاهش کردم، تار ستادمیا ایدر یروبرو

و نگاهم را از ان گرفتم و به  دمیترس ی. کمشبید یوحشتناک

 :آسمان دادم وگفتم

 ...یچقدر بزرگ ایخدا–

ساحل قلبم  کیاز ساختمان دورتر، نزد نباریگرفتم ا میتصم

 .را بسازم

که قبال آورده بودم برداشتم و دورتادور  ییهمان سنگها از

 ایمجبور شدم از کنار در شیصدفها یبرا یول دم،یقلب چ

شده  ییو ماسه ا یگل یها حساب ی. چون قبلاورمیدوباره ب

عهد را که قبال دانلود  یرا باز کردم و دعا امیبودند. گوش

زدم تا  ررا تا آخ شیپخش گذاشتم و صدا یکرده بودم را رو

 یبه راحت دادیموجها اجازه نم یذهنم مشغولش بشود. صدا

 نیهم یدعا را بشنوم. برا یصدا

دعا را هم  کردمیم یدادم سع یکه کارم را انجام م همانطور

مدت  یطلوع آفتاب باعت شد برا یکردم. صحنه یزمزمه م

 .نمیدست از کارم بکشم و به تماشا بنش یطوالن

 ...دهیآفر بایرا ز زیخدا همه چ چقدر

 .قبل تمام شد یکارم زودتر ار دفعه نباریا

 یول ندیو بب دیایبروم آرش را صدا کنم که ب خواستم

 یدوباره تکرار شود و قلبم متالش یکه اتفاق قبل دمیترس

 .شود
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بهش زنگ  تونمیکامال روشن شده بود. با خودم گفتم "م هوا

  "ادیبزنم تا ب

 .کنم دارشیاز خواب ب امدیشدم، دلم ن مانیپش یول

چقدر  ا،ینشستم و زل زدم به در امیکنار کار دست همانجا

به خاطر  شبیکرد آب بود. د یخوبه، تا چشم کار م ییروشنا

که  ستیچ یکیتار نیناشناخته  بود. ا اینبودن نور چقدر در

 ...آنقدر خوف دارد، نور چقدر ارزشمند است

 .نگاهش کردم، آرش بود امیزنگ گوش یصدا با

 .زمیرعزیصبح بخ سالم،–

 ...اونجا یقربونت برم، چرا تنها نشست سالم–

اتاقمان نگاه کردم پرده را کامل  یو به پنجره برگشتم

دست تکان  میکنار زده بود و پنجره را باز کرده بود. برا

دست تکان بدهم که چشمم به  شیداد. من هم خواستم برا

بود و  ستادهیپنجره ا یجلو ارشیافتاد. ک اشیکنار یپنجره

 :گفتم یکرد. دستم را باال نبردم و پشت گوش ینگاه م

 ...ینیبب یایب یدارشیب منتظربودم–

 .زمیعز امیم االن–

 ...دمیکرد خجالت کش ینگاهم م ارشیکه ک نیا از

که به  نیقبل از ا آمد،یدوان دوان وخندان به طرفم م آرش

که  ییشنها یشستم و به سخت ایرا در در میمن برسه دستها

 .کردم زیبلندم راتم یناخنها ریرفته بودندز

بعد هم  میخودشان را به صندلها یمجال ندادند و فور موجها

 .کردند سشانیرساندند و خ میبه جورابها

بود و باتعجب به صدفها و  دهیآرش به من رس گرید حاال

 .کرد یشده نگاه م دهیچ یشنها

قشنگه، بعد سرم را با  یلیتو دختر...خ یکارکردیچ–

 :وگفت دیگرفت وصدا دار بوس شیدستها
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بشم  تتیخالق نیا یفدا یدوستت دارم عشقم. اله یلیخ منم–

 .من

اتاق کامل جمله ات  یکه از پنجره یبزرگ درست کرد اونقدر

 .مشخصه

 :وگفتم دمیکش ینیه

 آرش؟ یگیم راست–

 ه؟یمگه چ آره،–

. بعد خواستم شیدید گهیآبروم رفت، خرابش کن آرش د یوا–

رو کنم که آرش از پشت مرا در  رویشنها را ز میبا پا

 .دیآغوشش کش

 هو؟یچت شد  ؟یکن یم کاریچ–

رو  نجایاتاقش ا یهم داشت از پنجره  ارشیآرش، ک آخه–

 .نوشتم یاونم خونده چ یعنیکرد، پس  ینگاه م

 نیعکس با ا یخوام کل یمن م ه؟یخونده باشه، مگه چ خب–

 قلب بندازم، 

 :طرفش وگفتم برگشتم–

 .میبنداز که بعد خرابش کن زودتر–

 نیخراب کردن فقط ا یبه جا گمیم فه،یح یول باشه،–

قلب  یرو از تو یصدفهارو که باهاشون دوستت دارم نوشت

 چطوره؟ م،یسیبه جاش حرف اول اسم هامون رو بنو میبردار

 .باشه–

 ؟یینجایا یک از–

 .یدیهمون موقع که تو خواب از–

 :هاش گرد شد وگفت چشم–
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 ،یشیوقت مجازات نم چیه گهیکارت د نیهمه مدت؟ با ا نیا–

 یهر کار گهی. دیگذروند یجهش شیپ شیمجازاتهات رو پ یهمه 

 ...یانجام بد یتون یدلت بخواد م

 .دمیحرفش خند از

  .کنه من خالفکارم یندونه فکر م یحاال کس یگیم یجور هی–

و بعد همانطور که دستم در دستش بود دور قلب  دیخند

 .کرد یو با دقت نگاهش م دیچرخیم

 .لیراح–

 .جانم–

 بکار رفته؟ نجاینظرت چند تا صدف ا به–

 ؟یپرس یم یدونم، واسه چ ینم–

 دیبا میکه عکسهامون رو انداخت نیدارم...بعداز ا کار–

 .میبشمار

 :درآورد و داد به من و گفت بشیرا از ج اشیگوش آرش

 ...یتک یعکسها اول–

خنده دار گرفت و ازش عکس  یمتفاوت و گاه یژستها آنقدر

 .درامد میانداختم که آخر صدا

 .گهیبسه د آرش–

  :و آرش گفت میانداخت ییهم دوتا ییچندتا

 :. بعد داخل قلب نشست وگفتمیبشمار ایب حاال–

 .شمارم ی"دارم" رو بشمار من "دوستت" رو م یتوصدفها–

 ؟یتو دوستت رو بشمار چرا–

 .یخسته بش خوامیتره نم یطوالن نیا آخه–
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 یموشکافانه اش را دوست داشتم. لبخند یمحبتها نیا چقدر

 .زدم ومشغول شمردن شدم

 رو هم بشمارم؟ زهایصدف ر نیا آرش–

تا  یکرد نییهم هر دفعه دستت رو باال پا زهایر یبرا اگه–

 .بشمار شونینیبچ

 :تعجب نگاهش کردم وگفتم با

 ؟یچ یعنی–

 :گفت یجد یلیخ–

 بشمار؟ یدیوزحمت کش یاگه براش وقت گذاشت یعنی–

 :دمیشدم وپرس کنجکاو

 .گهید یخوایم یواسه چ بگو–

 .به وقتش یول گم،یم–

از اول بشمارم. بعد  دیکردم، با یبابا، بفرما قاط یا–

 ...باخودش گفت: چندتا بود

و  یهم شمارش را از اول شروع کردم، چون شک کردم که س من

 .وچهار ستیب ایچهار بود 

 .صدو چهل و سه تاست نوریشد، ا تموم–

 یباالتر یدستش را به عالمت سکوت باال برد وبا صدا آرش

 .شمردنش را ادامه داد

 شه؟یباهم چقدر م ،یکیو ستیو ب ستیهم دو نجایا–

 :کرد و گفت یحساب سرانگشت هی بعد

اش را درآورد و داخل  یوچهارتا. بعد گوش صدوشصتیس شهیم–

 .نوشت شیادداشتهای یبرنامه

 :گفت بعد
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کنم و  یکنار وفقط نگاه کن، من خودم خرابش م نیبش تو–

. آفتاب کم کم گرم شده سمینو یحرف اول اسم هامون رو م

 .ماندن باعث شده بود گرمم بشود رشیهمه مدت ز نیبود و ا

 .نشستم وبه کارهاش نگاه کردم هیدورتر در سا یکم رفتم

داد که خنده ام گرفته  یکار را انجام م نیبا دقت ا آنقدر

 ...است یبود. انگار حاال چه کار مهم

که کارش تمام شد، دوباره از کار دستِ خودش هم  نیاز ا بعد

 یم شی. عرق از سر و رومیراه افتاد الیعکس گرفت وبه طرف و

 :به خودش انداخت وگفت ی. نگاهختیر

  رم،یبرم دوش بگ دیبا–

 .منم–

خوردند. هردو سالم  یصبحانه م هیبق میساختمان که شد وارد

 . میداد

 :انداخت وگفت زیبه م ینگاه آرش

 .تنها تنها–

 :گفت مژگان

 .انینذاشت، گفت خودشون م ارشیخواستم صداتون کنم ک من–

دوش گرفتن  یگوش بدهم و برا شانینماندم که به حرفها گرید

 .به طرف اتاق رفتم

که مژگان  میدونفرمان بود یو آرش در حال خوردن صبحانه من

 :بودند گفت یو مادر که درحال خوردن چا ارشیامد روبه ک

 .نجایا انیبا داداشم ب خوانیزنگ زده م مامانم–

 :در هم رفت وگفت شیاخم ها ارشیک

 .میستیبگو ن رون،یب میبر میخواه یم ما–

 :با اخم به مادر آرش نگاه کردوگفت مژگان

 .دیبهش بگ یزیچ هیشما  ان؟یبگم ن شهیآخه مگه م مامان–
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 :آرش روبه پسرش کرد و گفت مادر

 ...گهید میریبا هم م یهمگ انیجان، بزار ب ارشیک –

  :بادست اشاره به من کرد و گفت ارشیک

پاشه  بهیغر هیهم معذبند چه برسه  ینجوریهاهم بچه–

نرن دور هم  ییبهشون گفتم، جا روزی... من دنجایادایب

 ...که ینجوریا م،یباش

 :و گفت دیحرفش را بر مژگان

شما که تا  به؟یداداش من شد غر گهیحاال د ه؟یچ بهیغر–

االن  هویشد یچ دیبود کیتوج کیباهم ج شیچند روز پ نیهم

 به؟یشدغر

در مورد خودم بودم که مژگان روبه  ارشیمبهوت حرف ک هنوز

 :من گفت

 ؟یجون تومعذب لیراح–

من هستم. از  قایدق ارشیدانستند که منظور ک یهمه م انگار

به آرش انداختم  یمژگان جاخورده بودم نگاه یسوال ناگهان

 .از او کمک خواستم میو با چشم ها

 :به من انداخت و روبه مژگان گفت ینگاه آرش

تر  یخودمون یعنی گنیبود، م یداداش کل منظور–

 .چشم یبهتره...وگرنه قدمشون رو

 :رو کرد به شوهرش وگفت مژگان

خوش  شترمیب میندارن، تازه همه با هم باش یکه حرف نایا–

 .گذره یم

 ...باال رفت یکرد و بلند شد و به طبقه  یپوف ارشیک

 :آرش امد کنار مژگان و گفت مادر

 .مژگان جان انیب بگو–

 :هم رو به آرش گفت بعد
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 یم ارشیمخلفاتش، ک ربایجوجه بگ لویبرو چند ک مادرتوهم–

 .کنه خیخواد جوجه س یگفت ناهار م

 :گفت یبلندومضحک یبا صدا آرش

 .ننه جون، شما جون بخواه باشه–

آرش هم امد کمکم  زشدم،یشدم و مشغول جمع کردن م بلند

 :وگفت

 .دیخر میبر ییبعدشم دوتا میجمع کن باهم–

 .آرش–

 .دلم جون–

 کنه من باهاش معذبم؟ یفکرم ارشیچراک

 ؟یستین معذب–

که همش  نهیبرم. اونم واسه ا یکم ازش حساب م هیفقط  نه،–

 .کنهیبا اخم وَتخم نگاهم م

مدته روزگار بروفق  هیفقط  ست،ین ییاصال آدم اخمو اتفاقا–

 هیاعصاب نداره.  نیشده واسه هم ادیکارشم ز ست،یمرادش ن

باهاش  یجور هی. گهیهم تو باهاش حرف بزن د ییوقتها

 .ریارتباط بگ

 ...که کنهینگاه م یجور هیاون  آخه–

 :اش گفتمرا نصفه رها کردم و در ادامه حرفم

  .کنم یم یسع باشه،–

 گریداشت، حداقل د ینسبت به من رفتار بهتر ارشیک دایجد

کنم   یکردومهربانترشده بود، خودم فکر م یبا اخم نگاهم نم

برادرمژگان و  نیگردد به هم یرفتار برم رییتغ نیا لیدل

 .ارتباطش با او
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خودش  ارشیآورد ک رونیب نکیرا از پارک نیکه آرش ماش نیهم

عقب سوارشدم. آرش  یرا رساند و سوارشد. من هم صندل

  .باتعجب نگاهش کرد

 .منم برسون. آرش لبخند زد ییجا هی تا–

 ؟یچونیپ یم یدار–

قوم زنت تنها  نیداداش، ما رو با ا ایکن خیجوجه س قرار

 .نزار

 .رو ندارم حوصلشون–

 ...ها شهیناراحت م مژگان–

 :گفت رلبیز ارشیک

 .دونمیبزرگ بشه من نم خوادیم یبچه ک نیا–

 ...یداداش من، چقدر هول ومدهین ایکه هنوز دن بچه–

 :آرش وگفت یزدبه شونه  دونهی ارشیک

  .گمیروم مژگان–

 .دیخند آرش

 .مییایماهم ب هیخوب یاگه جا ؟یریم حاالکجا–

که  دیخواستم بگم اگه شما هم برنامه داشت یم اتفاقا–

 .دیکه معذب نباش دیخونه بر دینمون د،یبر ییجا

 ...نجایا میبنده خدارو آورد ؟یبابا، پس مامان چ یا–

 ...با مامان مژگان جوره اون–

 .نگفتم و فقط گوش کردم ی... ولمیبگو یزیچ دیکردم با حس

 .دیکش یقینفس عم آرش
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 دیبا مونیکیمن کجا برم،  یتو که نباش ،یموندیم کاش–

همه  یرفتن تو باعث ناراحت نیکه... ا شهینم گه،ید میباش

 ...شهیم

 :گفت تیبا عصبان ارشیک

 .یمن رو درک کن یتون ینم یزبون نفهم نداشت زن–

 نمیمن، کال ا یجلو ه،یچه حرف نیآخه ا»حرفش جا خوردم،  از

 «.ها لهیاعصاب تعط

را کنار جاده نگه داشت وکامال به طرف برادرش  نیماش ارشیک

 :برگشت وگفت

...تو چند بار یایداداش من، تو هم بااون راه نم آخه–

 .کنهیاونم درک م ا،یکوتا ب

شد و رفت کنار جاده  ادهیپ نیکرد و از ماش یپوف ارشیک

را داخل  شیبود، دستها یکشاورز ینهایزم شی. روبروستادیا

 ههیشب کلشیو ه پیزل زد. ت شیشلوارش کرد و  به روبرو بیج

 یکم هم شکم داشت ول هیتو پرتر از آرش،  یآرش بود فقط کم

و  آورددر بشیاز ج یگاریبود. س پیخوش ت شهیمثل آرش هم

  .روشن کرد

آرش روبه « کشه. یم نمیب یباره م نیبوده، اول میگاریس»

 :من گفت

 .باهاش حرف بزنم برم–

به حرف  ستادندوشروعیرخ ا میشد، هر دو ن کشیآرش نزد یوقت

 .زدن کردند

را از بس  ارشیک یحرفها یول دمیشن یآرش را نم یحرفها

 شهی. چون ششدمیمتوجه م شیکم وب زدیبلند و با حرص حرف م

 .بود نییکامال پا نیماش ی

 :گفت نیزم یرا نصفه انداخت رو گارشیس ارشیک

 .ستین شیکنم، اون حال یم محبت–

 :گفت و او جواب داد یزیآرش چ دوباره
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فقط به خاطر  افس،یهمش تو ق نجایا میامد یاز وقت آخه–

 .گرفتم میدختره رفتم حل نیکه من واسه ا نیا

 «چه طرز حرف زدنه نیا ه،یچ دختره»

دختره دو روز مهمون ماست،  نیکن صحبت کردم، گفتم ا باور–

 ...اون نگاه کن، زشته بابا میما بخور

من فالن غذا رو دوست  شیدونم چند وقت پ یپس چرا نم گهیم

 ادمیمن اصال  ؟یریبگ گهیمدل د هیبرام  ینداشتم تو نرفت

... در مقابل حرف آرش که انگار از گهیرو م یاون ک ادینم

 :جواب داد گفت ارشیکرد ک یم تیمژگان حما

 به شوهرش بکنه؟ یتوجه هی دیخودش نبا خب–

... 

 ...گهیکنم د یرو م شیحاملگ نیهم یمالحظه  منم–

... 

از خودش  ییهایباز ونهیچه د یدون یآرش تو نم آخه،–

تا  مونیمواظبش نبودم، زندگ یاگه چهار چشم یعنی اره،یدرم

 یها، فقط م یلج باز یحاال به باد رفته بود، همش هم از رو

و اعصاب من رو خرد کنه، باور کن  ارهیخواد لج من رو درب

هه  بچه نیتا ا رمیبراش بگ گارتیباد هیکنم  یفکر م یگاه

بار که حرصم رو درآورد بهش گفتم، فقط  هی. ادیب ایبه دن

 ...تو رو به سالمت رویماروبه خ اد،یب ایبچه دن نیمعطلم ا

 :دیمتوجه شدم که آرش پرس دیرس نجایکه به ا حرفش

 گفت؟ یچ اون–

 یکار رو کن نیکنم اگه ا یم یبه خاطر بچم دارم زندگ گفت–

 .کشم یخودم رو م

 .روشن کرد یگرید گارینشست و س نیزم یهمانجا رو ارشیک

هم  گریهم کنارش نشست و باز باهم صحبت کردند، حاال د آرش

 شدمیزدند، متوجه نم یپشتشان به من بود، هم آرامتر حرف م
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ربع حرف زدند. بعد امدند و داخل  کی کی. نزدندیگویچه م

 .نشستند نیماش

 :رو به من گفت ارشیک

 دیسخت بگذرون دی. امروز رو بادیتنها موند نجایا دیببخش–

 ...شرمنده گه،ید

 «مژگانه یکنم منظورش از سخت گذروندن امدن خانواده فکر»

 :آرام گفتم 

 .. من راحتمستین یمشکل نه،–

 :روبه برادرش گفت آرش

 .میفکر ما رو نکن...ما راحت شما–

 :حرفش را گرفتم و گفتم یدنباله یفور منم

 ...سخت تره دیاگه امروز شما نباش بله،–

گفت جوجه  یرا که م ییبه آرش کرد و آدرس  مغازه ا ینگاه

 یخودش رفت همه میدیرس یدارد را گفت. وقت یخوب یها

 .را انجام داد دهایخر

مژگان را  یآرش ازم خواست هوا م،یمن و آرش تنها شد یوقت

را  لشیدل یشوم. وقت کشیکنم نزد یسعداشته باشم و  شتریب

 :گفت دم،یپرس

 .و ممکنه کار دستش بده هیاحساسات یلیخ –

بدهد که  حیمنظورش نشدم و خواستم واضح تر توض یمتوجه 

 .امد و نشد ارشیک

که زده بود  یپیبود. ت ارشیهم سن ک بایمژگان تقر برادر

خودم  یانداخت، خنده ام گرفت، ول یپیه یجوونها ادیمرا 

 کیتو ج کیج نیبا ا یچطور ارشیرا کنترل کردم. آخه ک

 .خورن یبوده، اصال به هم نم

ومردانه  نیرفتارش در برخورد اول  مت پشیبر عکس ت البته

 ...دومورد یکیبه جز  د،یرس یبه نظر م
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تا به مهمانها  میبود ستادهیا یدر ورود یو آرش جلو من

 یبرا اطیح . مژگان و مادر که بهمییخوش امد بگو

 .کردند تشانیاستقبالشان رفته بودند، به داخل ساختمان هدا

. مادر مژگان دستش را به میو آرش به مهمانها سالم داد من

 چارهیبود دراز کرد. ب ستادهیطرف آرش که جلوتر از من ا

دست دادن کرد و  نیا ریرادرگ شینوک انگشتها دیآرش با ترد

 .کند یمن مالحظه م شیدانستم پ یم د،یبالفاصله هم دستش روکش

کرد اول مادر  یمعرف شانیکه آرش مرا به هردو نیاز ا بعد

گفت و به من دست  کیتبر یمژگان امد جلو و با  لبخنِد زورک

 یدادو خوش و بش کرد. بعد هم برادرش دستش را جلوآورد برا

 .دست دادن

 یرنگ عوض کردم. بعد سع یبه دستش کردم و کم یا رهیخ نگاه

  ...ییرایتعارفش کنم به طرف سالن پذ یکردم با لبخند زورک

 

حداقل نصف اونا هم  یکرد ایخارج ههیتو که خودت رو شب آخه”

حجاب داره  یخانم هی ننیب یم یشعور داشته باش. اونا وقت

دست دادن،  یدستشون رو دراز کنن برا دیفهمند که نبا یم

 ".ارهیکه اون خانم خودش دستش رو جلو ب نیمگر ا

صحنه  نیا دنیبود با د ستادهیکه همون کنار مبلها ا ارشیک

 عیضا قشیبه لبش نشست. انگار خوشحال بود رف یتیلبخند رضا

 .شده

 یبه جا یشکرآب نبود نیدونم اگه االن با ا یآخه من که م"

 ".یداد یدندونات روبه هم فشار م یاون لبخند داشت

مانتو وشالش را درآورد  ندیکه بنش نیمژگان قبل از ا مادر

 .مانتواش تاپ تنش بود ریو به دخترش داد. ز

 ".گهیدونه د یالبد آرش رو مثل پسرخودش م"

 :دیپرس ارشیکه نشست رو به ک نیاز ا بعد

 ...رونیب دیبر دیخواه یگفت م یم مژگان–

 :حوصله جواب داد یب ارشیک

 خوبه، نجای...هممیرینم گهید نه–
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 :برادرمژگان گفت دون،یفر

 گه،یهست د نجایکنار ساحل، ا رونیب رنیبابا ملت م آره–

 ساختمان اشاره کرد.( رونی)بادستش به ب

 .انداخت دونیبه فر یهینگاه عاقل اندر سف ارشیک

به آشپزخانه رفتم، آرش هم  ییچا ختنیر یشدم و برا بلند

 :گفت ستادویامد کنارم ا

  .برم یبده من م یختیر

 .کنم ینم داشیکجاست، پ یاز مژگان بپرس صاف آرش–

و بمشان راگشتم  ریاز رفتن آرش کشوها را باز کردم وز بعد

 .نبود یخبر یول

 :دیامد داخل وپرس مژگان

 ؟یداکردیپ–

 .نه–

 ؟یکشوهاروگشت یتو–

 .نبود آره–

در  یکی یکیگفت و خودش هم شروع کرد  ،ییبابا یا–

 .را باز کردن نتهایکاب

 .را گشتم یهم آب چکان و جاقاشق من

 نیب یصاف دمیو د ختمیر رونیها را بقاشق یسر همه آخر

 .قاشقهاست

 .کردم داشیپ–

 :در دستم گفت یصاف دنیباد مژگان

 .مامان شسته اونجا گذاشته حتما–

را برد، مژگان دوباره امد به  ییکه آرش چا نیاز ا بعد

 :دیآشپزخانه وپرس
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 حاضره؟ وهیم–

 :دلم گفتم در

 یلطف هیمگه قراره من حاضرکنم، حاال  ه،یچه سوال نیاالن ا"

که آرش گفته هواتو  فیهوابرت داشتا. ح ختم،یر ییکردم چا

 ".داشته باشم

 یها را رو وهیم لونیزدم وهمانطور که نا یلبخند یزورک

 :گفتم گذاشتمیم نکیس

 وهیظرف م هیمن  یهارو بشور وهیآخ، نه، تا تو م آخ،–

 .میخشکشون کن امیکنم، بعد ب دایپ

که  نیدونم، مثل ا یظرفهارو من م یجان، جا لیراح وا–

 ...یخونه نجایا

کردن  دایجان تو به کارت برس، من کال تخصصم پ مژگان–

 دیبا یخوا یم یزیچ هیکه قربونش برم  نجامیا اءگمشدس،یاش

 هی یصبح گفت ست؟ین ادتیتو خودتم  ،یساعت دنبالش بگرد هی

 .یساعت دنبال شکر پاش گشت

 .کرد یخال نکیرا درون س هاوهیم لونینا

 یتو رهیم ادمی نجایا مییایم ریبه د رید یلیما خ آخه–

 .گذاشتم نتیکدوم کاب

 :وگفتم داکردمیرا پ وهیظرف م باالخره

 .رهیم ادشیخب، آدم  آره–

ها را شست.  وهیرا شستم و خشک کردم. او هم م وهیم ظرف

 .هم به دست او دادم یدستمال

 .شهیزودتر تموم م میخشک کن ییدوتا–

 :به شکمش کرد وگفت ییها که تمام شد اشاره ا وهیم دنیچ

روبلند کنم تو  ییا وهیتونم جام یوضع نم نیکه باا من–

 ؟یبریم
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 .آرش ببره، چون منم باچادرسختمه گمیم–

دست  یکنم جلو یباچادر؟ احساس م یشیکالفه نم لیراح یوا–

 .وپات روگرفته

 :را جمع کردم و گفتم صورتم

  .گهید کنهیخب آره آدم رو محدود م یکه نه، ول کالفه–

 .دامن بلند و بلوز گشاد بپوش راحت هی ه؟یچه کار خب–

 نیچادر رو دوست دارم هم به خاطر ا ی. ولشهیاونم م آره–

 .دهیبهم م یشتریب تیکه احساس امن نینشونس، هم ا هیکه 

 :زد و گفت یپوزخند

. به ؟یکنیم نیمردها توه یکه به همه نهیا ینشونه نشونه؟–

که مردها همه دزد و هرزه هستن و  نیا یعنیحرفت  نینظرم ا

 یلی. خیافتاد نییتوام آسمون باز شده از اون باال پا

 .ایزنیمتکبرانه حرف م

 یکه آسمون باز شده و همه نیا ؟یبرداشت کرد ینجوریا چرا–

 .که توش شک نکن نییخانمها افتادن پا

 یوقت ایتو گاو صندوق  یزاریمگه تو جواهراتت رو م بعدشم

 یدار یعنی یکنیدر خونتون رو قفل م یریم رونیاز خونه ب

رو دزد و  گرانیکارت د نیبا ا یعنی ؟یکنیم نیتوه هیبه بق

اعتقاد ندارن  یزیکه به چ ییکسا یحت ؟یراهزن فرض کرد

 یضکرد تا بع تیرعا دیرو با مهایحر یسر کیکه  دوننیم

 .یکه خودت گفت ی. مثال همون دزدادین شیاتفاقها پ

 :باال انداخت و گفت ییا شانه–

 .رو ببره وهیم ادیبگم آرش ب برم–

که بساط زغال و جوجه را  میرفت رونیکه شد من و آرش ب ظهر

 اطیح یو مادرش تا تو دونیفر یخنده ی. صدامیآماده کن

 .آمدیم
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بره  خوادیدارن ها،،، بچش م هیروح نقدریخوبه ا گمیم–

 شاده؟ نقدریزندون ا

 :گفت ختیریم ویک یهمانطور که زغالها را داخل بارب آرش

 یدادگاه، م یمژگان اعتراض زده به را یگفت بابا یم ارشیک

 .خواد با پول پسرش رو تبرئه کنه

آشنا داره که از  دونیفر یاگه اون کار هم نشه، بابا یحت 

 .مرز ردش کنن اون ور

 دن؟یم رییحکم رو تغ یچطور آرش–

  :زدوگفت یپوزخند

 .باپول–

مژگانم  یهمه کار...بابا ل،یکرد راح شهیپول همه کار م با

هم آشنا همه جاداره. به نظرمن اگه  یکه وضعش خوبه، کل

 .کردن یم شیبا پول ماست مال نایاعدامم بود ا دونیحکم فر

با پول دهن دختره رو  رنیکارو کنند احتماال م نیچرا ا اصال

 .بندن یم

کنند که پسر شاخ شمشادشون راست راست  یم یهر کار خالصه

 .بچرخه

 .میهر دو برگشت یکس یپا یصدا دنیباشن

به من انداخت و  ی. نگاهآمدیبودکه به طرفمان م دونیفر

 :را نشانم داد و گفت شیدندانها

 تیکارها مردونس، شما خودتون رواذ نیشماچرا؟ ا خانم–

 .دییکمک آقا آرش هستم شما بفرما نجایمن ا دینکن

زبونش اون دختره رو  نیداره، حتما با هم یچه زبون"

 ".کرده چارهیب

 :انداختم که گفت فیکسب تکل یبه آرش برا ینگاه

 .زمیداخل عز برو–

 شیآرش فکرکردم، حرفها یساحل نشستم و به حرفها کنار

که اکثرا  عهیش یکشور اسالم کیناراحت کننده بود. چرا در 
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 گانهیبا عدالتش ب نقدری)ع( را قبول دارند، ا یحضرت عل

 یبار در حرفها کی رشده؟یفراگ نقدریاند؟...چرا رشوه ا

 یخدا را هم با پول م هایگفت، بعض یکه م دمیشن ارشیک

 .خرند

سرخدا را هم کنند  یکه فکرم ز،یآنقدر پول شده همه چ یعنی

 !یخام االتیتوانند کاله بگذارند... چه خ یم

 .کردم یسپر االتمیدر فکرو خ یساعت مین دیشا

 .دیندار یآرش وخانواده اش هم خون ی قهیبا سل شمااصال–

 بیدست در ج دونیبودم. فر دهیکه شن ییبه طرف صدا برگشتم

 .. از وجودش استرس گرفتمکردیشلوارش کرده بود و نگاهم م

 ه؟یچ منظورتون–

 .به چادرم انداخت ینگاه ریتحق با

 میشیاونور، راحت م میریم گهیچند وقت د پتونه،یت منظورم–

مثل شما اعصابم  ییدخترها دنی...دپهایت نجوریا دنیاز د

 .زهیریروبهم م

 .بلندشدم

 ادبیب نقدریا توانستیبود. چطور م یبزرگ نیتوه حرفش

 دیکه به خاطرش با یاز آن دختر یباشد. معلوم بود حساب

 .بود نیخشمگ رفتیزندان م

 :را به هم فشار دادم وگفتم میدندانها

 .مشکل از خودتونه ده،یما عذابتون م دنید اگه

 :زد و گفت یپوزخند

 نیمشکل از امثال شماست. ظاهرتون با باطنتون زم اتفاقا–

جورن، آدم  هی. حداقل اونور همه کنهیتا آسمون فرق م

 .مشخصه فشیتکل

 .حرص نگاهش کردم با

 نهیمشکل ا زه،یریکه اعصابتون به هم م ستیاز مان مشکل–

 دیاحترام بزار دآدمهایعقا نجابهیا دیادنگرفتیکه شما
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 یهمون لجنزارها یمثل شما جاشون تو یهرز یعلفها

کنند.  تتونیهو یب یبهتر بلدند چطور یغرب نیغربه...متفکر

که  یجعل یدموکراس  دویدار یبرم پوریاونوقته که خودتون ش

و به به و چهه  دیزن یقالب کردند روهمه جا جار م هتونب

 :زدم و ادامه دادم ی. بعد پوزخنددیکن یچهه م

 یکنند اونوقت  تازه م یم تتونیاز هو یته قتیحق در–

 گرانیواعتقادات د میو احترام به حر دیاز کجا خورد دیفهم

بدن  ادتونیبا زور   یچقدر باارزشه. اونا خوب بلدن چطور

. بعد همانطور که پاکج دیاحترام بزار گرانیبه د یچطور

 :زمزمه وار گفتم الیکردم به طرف و

 .براتون مونده باشه یاگه فهم البته–

به او  یینگاه گذرا شدمیلحظه که ازکنارش رد م نیدرآخر

 ...بود یانداختم، متعجب و عصب

آنجا دور که شدم چشمم به آرش افتاد که از دور  از

 .کردیبود ونگاهمان م ستادهیا

 :دیکه شدم، پرس کشینزد 

 د؟یگفت یم یچ ل؟یشده راح یچ–

 :گفتم دیلرزیکه هنوز هم م یصدا با

 .باال رمینبود، من م یمهم حرف–

 .هاج و واج نگاهم کرد ومن پاتند کردم به طرف ساختمان آرش

من چند لحظه سکوت  دنیهمه با د شدمیسالن که رد م از

 یو با نگران یافتاد. سوال ارشیکردند. در لحظه چشمم به ک

  .کردینگاهم م

  .از او گرفتم و از پله ها باال رفتم یرا فور نگاهم

تخت  یام را درآوردم و رو یچادرو روسر دمیاتاق که رس به

 ییاخانواده نیچن دی. با خودم فکر کردم چرا بادمیدراز کش

  .طرز فکر نیباشم. با ا

بود.  ختهیبود که خودم خواسته بودم. اعصابم به هم ر یزیچ

شد  ریسراز میهاگونه یشده بودم. نا خواسته اشکم رو فیضع

 .شد لیو بعد به هق هق تبد
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آقا درحقش کرده  نیکه ا یآن دختر افتادم که با کار ادی  

که  نیتر اجالب ست،یهم ن الشیخ نیبود بدبختش کرده و ع

 ...شودیاعصابم خرد م دیگویم

 .بودم دهیند یحیوق نیآدم به ا یعنی

را نگاه  رونیرا پاک کردم و بلندشدم و ازپنجره ب میاشکها

که من و آرش  یبودو به قلب ستادهیکردم هنوز همانجا ا

کم شروع کرد و در فکربود. بعد کم ینگاه م میساخته بود

 ی. با صداختنیرقلب  یکنار ساحل را رو یشنها شیکرد با پا

تا  فتمر سیچشم از او گرفتم و به طرف سرو امیاذان گوش

سجاده نشسته بودم  ی. بعد از خواندن نمازم رورمیوضو بگ

 که، 

 .در برگشتم. آرش بود یباصدا

 :دیو پرس ستادیکنارم ا امد

 ؟یخوب لیراح–

 .خوبم آره،–

 .میناهار بخور نییپا میبر ایب–

را  دونیخواستم فر یچون نم میآینم میخواستم بگو یم

 میندارد خودم را قا یشدم، لزوم مانیبعد پش یول نم،یبب

 .کنم

 .امیتو برومنم م باشه،–

را خواندم  حاتمینظرم گرفت. تسب ریتخت و ز یرو نشست

 .که باخودم آورده بودم را جمع کردم ییاوسجاده

 :دیتاکردن چادرنمازم بودم که پرس درحال

 ؟یچراتوفکر–

 :را به چادرم گره زدم وگفتم نگاهم–

 .ستین یزمهمیچ–
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تخت انداخت و نگاهم  یشد چادر را از دستم گرفت و رو بلند

 یبه چادر و بعد به آرش انداختم. عصب یکرد. باتعجب نگاه

 .داشت خودش را آرام نشان بدهد یسع یول دیرسیبه نظر م

 .یزد یباهاش حرف م یکه داشت دمید–

 یول میبه آرش بگو یزیچ مانیخواست از حرفها ینم دلم

نداشتم. نگاهم را از آرش گرفتم و به طرف  ییاانگار چاره

 .پنجره رفتم

بود. آرش امد و  ستادهیهنوز همانجا کنار ساحل ا دونیفر

 :دیو پرس ستادیکنارم ا

 ؟یزده که ناراحت شد یحرف–

 نگم؟ شهیم–

 نه؟ ایبگو ناراحتت کرده  حداقل–

زد، جوابشم گرفت، االنم فکر کنم اون از من ناراحت  حرف–

 .تره

 ؟یگ یکه نم یستیبا من راحت ن یعنی–

و رفتارت  یاز خودت نشون ند یعکس العمل چیه یقول بد اگه–

 .گم ینکنه م رییباهاش تغ

 .دمیقول م باشه،–

 :زدم وگفتم یزورک یلبخند

حتما بهش  یقول بد یراحته وقت المیچقدرخوبه که خ آرش–

 .یکن یعمل م

کردم. اولش دستش را مشت  فیتعر شیماجرا را برا یهمه بعد

کم ِکش کم شیلبها دیاش را که شن هیبق یشد ول یکرد و عصب

 .امد

 .را سرم کردم امیروسر 
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 رن؟یم ی! مگه خانوادگمیبر میخواه یدونم چرا گفت م ینم–

 .ستیاصال معلوم ن یتو که گفت

خوان برن اونور  یماجرا هم، حرفش بود که م نیاز ا قبل–

. چون مادر شهیکنن االن انگارکارهاشون داره درست م یزندگ

 .کارها واجبه که برن یسر هیواسه  گفتیمژگان هم م

سخته. اخه اونجا  یلیاش خبدون خانواده ؟یمژگان چ پس–

 دارن؟ کاریچ

باهم  نن،یب یرو م گهیخانواده اش که هستند چقدر همد مگه–

 .گنیهست که به ما نم یزیچ هیسرَدن.  یلیخ

 :گفتم رونیپنجره و با اشاره به ب یرفتم جلو دوباره

 یتو رهیدونم چرا نم یاونجا، نم سادهیاون موقع وا از–

 . گرمش نشده؟الیو

خشک بشه. فکر  سادهیکه از اون موقع وا شیشست یجور هی–

 .کنه یرو داره مرور م شیاز بچگ شیکنم کل زندگ

 .میدیهردوخند

 .کردم ینگفتم، فقط اطالع رسان یزیکه چ من–

 :تکرار کرد یآرش بلندتر شد وسوال یخنده

 ؟یاطالع رسان –

نگفتم، تازه  یزیچ گهیطرف ردشده م یچرخ از رو جدهیه با

 دیرو با ارویاز خودت نشون نده،  یعکس العمل گهیبه من م

 یازین گهید ینابودش کرد ییخودت تنها م،یبا پنس جمع کن

نکنم.  تیوقت عصبان چیباشه ه ادمی. ستیبه عکس العمل من ن

 .ارمباال من جنبه اش رو ند یبریم یادیاطالعاتم رو ز

 :شد و با خشم گفت یناگهان جد بعد

. اگر ستین شیحال یچی. هونسیباهاش حرف نزن، اون د گهید–

زد جوابش رو نده فقط به خودم بگو. بعد  یدوباره بهت حرف

  :گفت رفتیم رونیوار همانطور که از در بزمزمه
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 .زارمینم اونوزندش–

 :حرفش شوکه شدم و با خودم گفتم از

  ".گفتمیکاش بهش نم"

خوردن ناهار به  یرا سرم کردم و دنبال آرش برا چادرم

 .رفتم نییپا

 

 :دیغذا مادر مژگان از دخترش پرس زیم سر

 ؟یروصدانکرد دونیفر–

  .امیچرا، گفت م –

 .نشست زیوارد شد و سرم دونیزمان فر هم

 .چپ چپ نگاهش کرد آرش

 مانیو دوباره هزار بار  از کارم پش دمیحالت آرش ترس از

 .شدم

 .برادرو مادر مژگان زود رفتند ز،یجمع کردن م بعداز

و  زیدرست کردند و م یبان هیهم کنار ساحل سا ارشیوک آرش

 .میدور هم نشست یرا به آنجا بردند. همگ اطیداخل ح یصندل

 .دیوزیم یباد خنک 

 :دیصحبت مادر آرش از مژگان پرس یاز کم بعد

 زود رفتن؟ نایمامانت ا چرا–

بره استراحت  خواستیحالش خوب نبود م دونیکه فر نیا مثل–

  .کنه

 یکردم نگاهش نکنم تا حرف یبه من انداخت. سع ینگاه آرش

 .نزند

 .دو برادر باهم اختالط کردند یساعت کی
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کردم، مژگان  یگوش م امیمادرشوهرو جار یهم به حرفها من

پراند.  یبرادرش حرف یبرا دنیاز دارو خر شیحرفها نیب

 :حرفش گفت نی. ناگهان بدمینپرس یزیچ یکنجکاو شدم ول

 .استراحت کنم یکم رمیمن خوابم گرفته، م مامان–

  .حرکتش تعجب کردم از

." پردیشاخه به آن شاخه م نیمدام از ا شیچرا در حرفها"

تکه  کی دمیبودم که د رهیخ ایبعد از رفتن مژگان به در

 .صورتم گرفته شد یجلو بیس

  .دییخانم بفرما لیراح–

 .خشکم زد دمیصاحب دست را د یوقت

 .بود، تازه اسمم را هم صدازد ارشیک

 بی" آنقدر شوکه شده بودم که فقط به آن سهویچش شد نیا"

وبه من  ردیکردم، آرش خواست چنگال را از او بگ ینگاه م

 :دوگفتیدستش را عقب کش ارشیبدهد که ک

 ...خودش نه،–

از هپروت درامدم ودستم را دراز کردم و چنگال را  باالخره

 :زدم وگفتم یاز دستش گرفتم و  لبخند پهن

  .داداش دستتون دردنکنه ممنون–

 :شدو گفت  بشیس یهیمشغول تکه کردن بق ارشیک

ناخونده  یمهمونها ،یببخش دیامروز بهت خوش نگذشت با اگه–

 .گهیبرناممون روبهم زدن د

  .هم خوش گذشت یلیبه من که خ نه،–

 بلد بود؟ یمگر مهربان ارشیچه شده بود، ک دانمینم

 .جا خورده بودند ارشیو مادرش هم از کار ک آرش

دنبال نمکدان گشت.  شیهاپوست کند. بعد با چشم یاریخ آرش

 .اوردینکرد، بلند شدرفت که از آشپزخانه ب شیدایپ یوقت

 :رو به من گفت ارشیک
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جشن عقدتون هم به مامانت بگو هر جور خودش  یبرا یراست–

 یمخالفت گهیمن د رهیدونه جشن بگ یدوست داره و صالح م

 .ندارم

کردم، مادر آرش هم تعجب کرده  یو واج فقط نگاهش م هاج

 .بود

افتادم و دلم خواست قبل  ادسوگندیدانم چرا آن لحظه  ینم

ز آرش از مادر به او خبر بدهم که چه شده، آنقدر که مرا ا

مبهوت بودم.  ارشیو خانواده اش ترسانده بود. از حرف ک

 .. آخر چطور نظرش عوض شدمیدبگویدانستم چه با ینم

 .شنیحتما خوشحال م گم،یمن به مامان م ممنون،–

 :به مادرش انداخت و گفت ینگاه

اگر  د،یداشت حتما بهمون بگ یکار ای یمادرت کمک اگه–

 یجاها متینصف ق تونمیمن آشنا دارم، م رهیخواست تاالر بگ

  رن،یخونه مراسم رو بگ یتو خوانی. اگرم مرمیبراش بگ گهید

دعوت  المونویبازم هر جور صالحه خودشونه. ما هم فام

 .ادین ای ادیب دونهیهر کس خودش م گهید م،یکنیم

 :آرش با لبخند گفت مادر

از دوستام سالن داره.  یکیمن  شگاهمیجان واسه آرا لیراح –

 .نیکارش رو بب میریبعدا م یخواست

 شرفتیپ یکردم. "مادرشوهرمم کل یتعجب فقط نگاهشان م با

 ...افتاده یکرده ها." مطمئنم اتفاق

در رفت و امد بود با  شانیهردو نیب میکه چشم ها همانطور

 :دمیِمن وِمن پرس

 شد نظرتون عوض شد؟ یبپرسم چ شهیم–

 :بلند شد وگفت شیاز جا ارشیک

 .یفرق دار هیگفت توبا بق یآرش راست م دمیفقط فهم ،یچیه–

 :دیرفتنش نگاه کردم که آرش نمکدان به دست آمد و پرس به

 داداش؟ کجا–
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 .مژگان تنها نباشه شیپ رمیم–

 .نگاهم کرد یکنارم نشست و استفهام آرش

کرد. بعد با  فیتعر شیرا برا ارشیک یمن مادرش حرفها یجا

 :ذوق گفت

 ه؟ینظرش چ نمیدوستم بب نیزنگ بزنم به ا هیزودتر  برم–

 .ام مادر شوهرم را بدرقه کردمزده رونیچشمان از حدقه ب با

 "عجله دارن؟ نقدریچرا ا نایحاال ا"

 .سرم نقش بسته بود یباال یسوال بزرگ عالمت

 رکرده؟ییتغ ارشیشده که نظرک یبه نظرت چ آرش،–

 یرا رو شیبه خودش گرفت و انگشت ها یفلسف ی افهیق

 :هواچرخاند و گفت

 یکی یدرباره  ه،ینجوریداداش من کال ا نیخانم ا دینیبب–

از  شه،یبشنوه باهاش بدم یبد شه،یبشنوه باهاش خوب م یخوب

 نیدر مورد ا ییداداش مژگان قبال حرفها نیکه ا ییاونجا

 شونمیزده بود، ا ادینامربوط ز یقشر )اشاره به من(حرفها

 .قرارگرفته بودند ریتحت تاث

. احتماال گرانیطرف خودش مشکل داره نه د دهیکه فهم حاال

 .گهینظر تو رفتارش کرده د دیتجد

 .را دردستم گرفتم دستش

 .پرسم یم یدرست حرف بزن، دارم جد آرش–

 :گفت یجد یدر دهانم گذاشت و کم اریخ ییازد. تکه یلبخند

 دیکه اون درمورد تو از مامان پرس دمیچند بار شن خب–

ازش  یزیچ یکردوگفت من که جز خوب فیومامان هم از تو تعر

 .دمیند

اون روزم که کنار جاده از دست مژگان وبرادرش ناراحت  بعد

منم از فرصت استفاده کردم  د،یبود، درمورد تو از من پرس

که تو  ییگفتم. از کارها یاز دهنم درامد ازت خوب یهرچ
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 یعنیبافتم.  ایچ ی. اگه بدونیعمرت اصال انجامشونم نداد

  .ازت ساختم سهیقد هی

 :خنده ولبم را گاز گرفتم وگفتم ریزدم ز یپق

 ...از دهنت درامد؟ زشته آرش یهرچ–

 .دیهم خند او

از همون اولم که من موضوع تو رو مطرح کردم و  البته–

گفت  یبودت  ول دهیهنوز ند ارشیزدم ک ارشیحرفهات رو به ک

بعد  ست،یازدواج ن نیبه ا یکه راض هیکه دختر عاقل

 زد و ادامه داد؛ ینگاهم کرد و لبخند یرچشمیز

 .خوبه ییوقتها هیهم  یعقل یب یدید–

 :نازک کردم و گفتم شیبرا یچشم پشت

 ...عقل بود یاتفاقا بله گفتنم بهت کامالاز رو رم،ینخ–

 یلیکردم. خ فیمادر تعر یگفته بود را برا ارشیکه ک یحرف

 .خوشحال شدوخدا را شکرکرد

خوب  یلیخ ردیتاالر جمع وجور بگ کیبتواند  ارشیاگه ک گفت

 .است

 یگفت که با دوستش صحبت کرده وم ارشیهم ک زشامیم سر

 .تواند تاال را رزو کند

 :گفت یم دویچرخ یخوشحال بود مدام دور برادرش م یلیخ آرش

 .یرو راحت کرد المیداداش، خ نوکرتم–

رفتار شوهرش تعجب کرده بود و مدام  رییتغ نیهم ازا مژگان

 شیخوشحال  بودم که حرفها زد،آنقدریحرف م هیوکنا کهیبا ت

 .نداشت یتیاهم میبرا

 .میتا قدم بزن میشام باآرش به کنارساحل رفت بعداز

 .لیراح–

 .هوم–
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 .دیکرد و دستم را گرفت وبوس ینیریش اخم

 .لیراح–

 .زده نگاهش کردم تعجب

 .بله–

 .دیدستم را بوس دوباره

 .لیراح

 .دمیرا فهم منظورش

 .جانم–

 :را بازکرد و لبخند زد و گفت شیها اخم

 .یگفت یم توراست–

 رو؟ یچ–

 ارشیهمون ک نیا شهی. باورت مشهیدرست م یچ باصبرهمه–

 ...باشه؟...اصال از قبلش هم مهربون ترشده

 ...کاش با مژگانم رابطشون خوب بشه فقط–

  .شهیبده درست م رییکم تغ هیرفتارش  یاونم تو اگه–

که ازبعدازظهر کنارساحل  ییهایصندل یقدم زدن رو یکم بعدِ 

به  میو هر دو زل زد میگذاشته بودند نشست ارشیآرش وک

 .ایدر

موجها و رفت وبرگشت صداباعث شد فکرم را رها کنم،  یصدا

و  یاهیرفت و برگشت.  تکرار وتکرار...س نیا

 یفقط صدا بودومن، نگاه ا،یوسط در دمی...دوباره رسیاهیس

مثل روغن شده بود، براِق  ایبه اطرافم انداختم. آب در

براق. سرم را بلند کردم و با ترس به آسمان نگاه کردم. 

 چیپس ستاره ها،،، چشم چرخاندم نبودند، ه ،یکیفقط تار

دور بودم  یلینور کوچک... من از ساحل خ کی ینبودحت ینور

 ...همه آب نی. تنها، وسط اشدینم دهید گریآنقدر که د
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حفظم کن. خودم را مثل  ایچقدر کوچکم، خدا م؟یمن ک ا،یخدا

نفت ...سرم را به  اهیس یبشگه کیداخل  دمید ییامورچه

قلبم را  ییو تنها یاهیهمه س نیاطراف چرخاندم و ا

ترسناکه...  یلیخ ییتنها ؟ییپس توکجا ایلرزاند. خدا

 .ستیکینزد نیکه هم ییَوخدا

 .لیراح–

 دایداشتم. احساس ضعف پ جانیبزنم، هنوز ه یحرف نتوانستم

وسخت برگشتم. فقط سرم را به  یطوالن یکردم. انگار از  سفر

را پشت  شینشسته بود و دستها یصندل یطرف آرش چرخاندم. رو

 .سرش قالب کرده بود

 .ندارم یحس خوب م،یریکه فردا م نیا از–

 :دمیقلبم آرامتر شد. بر خودم مسلط شدم و پرس ضربان

 چرا؟–

 ...زنهی. دلم شور ممینر شدفردایدونم، کاش م ینم–

 .میکه آرش. آخر ترمه امتحان دار شهینم

 .خب آره–

 ؟یهست یچ نگران–

فقط  میدونم، ناراحت یآدم م نیخودم رو باتوخوشبخت تر من–

 ییغصه ا گهیبود، حاال که اونم درست شده د ارشیرفتار ک

 .بهم بخوره میخوش نیترسم ا یندارم. م

 .فقط از خدابخواه، بعد آسمون را نگاه کردم نترس،–

 .بزرگه آرش یلیخ خدا–

 .هم به آسمان چشم دوخت او

 سفر بهت خوش گذشت؟ نیا–

 :افتادم و گفتم یقلب سنگ ادی
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 .خوب بود شیبق ،ییجز یزایچ یجز بعض به–

 هی. دختر خوبریمژگانه به دل نگ یمنظورت رفتارا اگه–

داره. حساس  اجیاحت یشتریفقط به نظرم به توجه ب ل،یراح

 ...ترمحساس هینجوریا طشیکه بود االنم که شرا

 .گفتم یآرش من منظورم فقط اون نبود. کل نه–

 :بلند شدم وگفتم بعد

 م؟یوفتیزود راه م صبح–

 .میشد. دستم را گرفت و به طرف ساختمان راه افتاد بلند 

آماده باشه،  میهارو جمع کن لیوسا مینکنم، حاالبر فکر–

 .گهید میوفتیگفت راه م ارشیهروقت که ک

 یهنوز نشسته بودند و درحال چا هیبق میکه شد واردسالن

 .خوردن بودند

 یگرمم شده بودوم یماهم تعارف زدند، من نماندم چون کم به

ام خالص  یخواستم زودتر به اتاق برسم و از دست چادرو روسر

 میو برس ر برداشتم وبه موها نهیآ یجلو ستادمیشوم. ا

بود را برداشتم  فمیداخل ک شهیرا که هم ی. عطر خنکدمیکش

 .کردم یکردم. احساس خنک یخودم خال یو تا توانستم رو

را در   مانیهالیکه جمع وجور کردم و اکثر وسا نیاز ا بعد

دوستش داشتم گذاشتم، کنار  یلیچمدان زرد رنگمان که من خ

 یکیچشم دوختم. به خاطر تار یو به قلب سنگ ستادمیپنجره ا

 نجایدوباره ا یعنیدانم  یمشخص نبود. نم ادیهوا ز

سنگها  وداند. با نگاه کردن به صدفها  یفقط خدام م؟ییایم

اگاه لبخند بر خاطرات آن روز رو را مرور کردم و ناخود

 .نقش بست میلبها یرو

 یشد. وقت کمیباز شدن دربرگشتم، آرش بود نزد یباصدا

کنم ولبخند بر لب دارم از پشت بغلم  یرا نگاه م رونیدبید

 :و گفت دیرا بوس میکردو موها

 ؟یکن یم دخاطرهیتجد یتنها دار تنها–

 .بود. چقدر زود گذشت آرش یروز خوب چه–
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 .دیکش یقیعم نفس

. منظورم مییایم ییبعد خودمون دوتا یواقعا. دفعه آره،–

 .بعد از عقده

 .اش گذاشتم نهیس یو سرم را رو برگشتم

 .شاهللابگو ان شهیهم–

 .رونوازش کرد میموها

 چرا نخواد؟ خواد،یهم م خدا–

 .دسیچیپ یلینخواستن خدا خ ایخواستن  نیتو بگو، ا حاال–

 :و گفت دیکش یآه

. بهتره میوفتیو راه م میخور یصبحونه م نجایزود ا صبح

کنم. بعد  یجاده رانندگ یکه من بتونم تو میزودتر بخواب

رفت تاخاموشش کند. خودم را به تخت  دبرقیبه طرف کل

. خودم را دیکه امد و دراز کش نی...همدمیرساندم ودراز کش

 ...زود خوابم برد یلیدر بغلش مچاله کردم و خ

 کیتخت نشستم. هواکامال تار یصبحم را که خواندم لبه نماز

 .خواب بود قیبود. آرش عم

نفرکه حواسش به تو  کی یبودم اگر رو دهیشن شیوقت پ یلیخ

وناخوداگاه  شودیم متوجه یو نگاهش کن یریتمرکز بگ ستین

 .اگر خواب باشد یکند. حت ینگاهت م

نگاه کردم و آرش امتحانش کنم. به ساعت  یگرفتم رو میتصم

 کی. نزدرمیکردم تمرکز بگ یاش زل زدم. سعبسته یهابه چشم

انگار نه انگار، دوباره به ساعت  یگذشت ول قهیپنج دق

. رمیبگ یشتریکردم تمرکز ب ینگاه کردم و وقت گرفتم وسع

چشم  یلخورد. و یخسته شده بودند که آرش تکان میچشم ها

 .را باز نکرد شیها

نداشت، چشم ها و گردنم  ییا دهیامتحان کردم، فا دوباره

 .درد گرفتند

را باز  شیکه او چشم ها نیا یاوضاع برعکس شد به جا اصال

از  یرا چه کس هیقض نیدانم ا یکند خودم خوابم گرفت. نم
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من نتوانستم ذهنم را کنترل  دیخودش درآورده، البته شا

 .کنم

 نی. "ادارشودیاالن پادشاه هفتم است چطوراز خواب ب ارش

چه  شهیدارنمیکنار گوشش ب یبمبم درکن نمیب یکه من م یآرش

 "یبهش ِبِنگَر ینیبرسه بش

رابستم. هنوز  میوچشم ها دمیمالفه خز ریز آرام

آرش را احساس  نینگذشته بود که نگاه سنگ ییاقهیچنددق

 .کردم

 .امشده یام توهمکنم آنقدر به او زل زده فکر

را باز کردم و  میچشم ها یکنجکاو یشد. از رو تریقو حسم

 .دمید اهیس یدوتا گو میروبرو

 :نگاهش کردم وگفتم باتعجب

 ؟یداریتوب–

دلم قربان صدقه اش  یکه هزار َتَرک داشت ومن تو ییصدا با

 :رفتم گفت

 بخوابم؟ یبهم انتظار دار یزل زد ینشست–

 ؟یدارشدیب یک دمیزدم وپرس یلبخند

 :گفت یهمان خواب آلودگ با

که احساس کردم  یکرد ینگاهم م یجور هیموقع که  همون–

ازترسم چشم هام روبازنکردم.  ،یمن رو بخور یخوا یگشنته م

 .وقت خورده نشم هیکه 

. خنده اش هم بند زدن دیو او خند دمیخجالت کش اشیاز شوخ 

 .برد یدل م یخواست و حساب یم

 .شدم دواری. به خودم امرمیتوانسته بودم تمرکز بگ پس

وباسرش به  شیبازو یرا دراز کرد و دوتا ضربه زد رو دستش

 .من اشاره کرد

نفس  یکه درکنار کس نیجز ا ایخواستم از دن یچه م گرید

 شیبازو یبکشم که نفسم به نفسش بند است. سرم را رو

را دورم حلقه  گرشیرا بستم. دست د میگذاشتم وچشم ها
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 ختیرا از پشتم جمع کرد و ر می. بعدموهادیکردوسرم را بوس

 :وگفت دیکش قیصورتش و چند نفس عم یرو

بانظم  قهی... بعد از چنددقیصبور یبرا نهیمرف نیبهتر–

 .است دهیکه خواب دمیو شل شدن دستش فهم شیگرفتن نفسها

 

را که بازکردم آرش نبود و آفتاب هم کارخودش را  میها چشم

 .شروع کرده بود

 .رفتم نییتخت را مرتب کردم وآماده شدم و پا یفور

 .آرش در آشپزخانه بود مادر

هم با چندتا نان تازه  ارشیبه طرفش رفتم، هم زمان ک 

 .صبحانه کرده بود وارد شد یکه برا ییدهایوخر

بالبخند به  ارشیدند. کهردوسالم کردم. جوابم را دا به

کانتر  یکه کرده بود را رو یادیز یدهایطرفم امد و خر

 :آشپزخانه گذاشت و گفت

که به  یزیهرچ نیعروس، واسه هم یدوست دار یدونستم چ ینم–

  .دمیصبحونه خورد رو خر شهیکه م دیفکرم رس

انداختم. از تخم مرغ  شیدهایبه خر ینگاه متعجب

 ...رومرباوحلوردهیتاکره وپن رگرفتهیوسرش

که خوشحال بشوم شرمنده شدم، چقدر  نیاز ا شتریکارش ب از

 .یکنیکه اصال فکرش رانم یتوانند خوب باشند وقت یم هایبعض

همه  ستم،یرنیهمه زحمتتون نبودم، من سختگ نیبه ا یراض–

 .زحمت یتو نیکه افتاد دیخورم، ببخش یم یچ

 .نبود یاصالزحمت ه،یحرفها چ نیا–

 .میوجواب داد میسالم مژگان هر دو به طرفش برگشت یباصدا

  :کرد و گفت دهایبه خر ینگاه عصب مژگان

 لیراح ،یمغازه نبودکه بخر یتو ییاگهیزدیجان چ ارشیک–

 .دوست داشته باشه
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ماهم که  شه،یخورده که نم میرو کجا بزار دیهمه خر نیا

 .میریم میدار

هم  دیرفتم. شا اطیخجالت سرم را بلندنکردم وبه طرف ح از

 .مژگان حق داشت که ناراحت بشود

 .گذاشت یم شیرا سر جا هایو صندل زیم اطیدر ح آرش

 :به طرفم امد و سالم کرد و گفت دنمیباد

 میبر ایکم باال امده وقلبه روشسته برده ب هیآب  لیراح–

 .نیبب

حرف اسم آرش کامل شسته شده،  دمیآنجا د میباهم رفت یوقت

کم شسته شده بود  هیاول حرف اسم من هنوز هست، البته  یول

 .شدیکامل خوانده م یول

 .برگشتم به عقب ارشیک یپا یباصدا

را برداشت که  یصندل نیرا نداشت. آخر شیپ قهینشاط چند دق 

 :خودش رابه او رساند و گفت یببرد. آرش فور

 .برم یمن مردم خان داداش، بده من خودم م مگه–

 .یباش زنده–

و نفس  ستادیامد کنارم ا بیرفتن آرش دست به ج بعداز

 :مقدمه گفت یو ب دیکش یقیعم

 .یبهم بد یقول هیخوام  یم–

 .نگاهش کردم باتعجب

 ؟یقول چه–

 .انداخت نییرا پا سرش–

دوست  هیبراش مثل  ،یمژگان ناراحت نش یوقت از حرفها چیه–

داره،  تیبه کمک وحما اجی... اون احتیوکمکش کن یباش

تونم کمکش کنم، چون زودخسته  یادنمیمن ز زه،یریزودبهم م

تو  یبه کمک دارم، ول ازیکنم خودمم ن یفکر م یگاه شم،یم
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که  دمیمدت کم، د نیهم ی. بخصوص تو...تودیتون یوآرش م

 ...چقدر آرش عوض شده

 ...کن یدرحقم خواهر یول ه،یادیدونم توقع ز یم

بااون همه ادعا وتکبر،  ارشهیهمون ک نیچشه؟ ا نیا ایخدا"

 "کنه؟ یاالن داره از من خواهش م

 .خانم لیراح–

 .را کنار گذاشتم و نگاهش کردم رتمیح شیصدا دنیباشن

 .بله–

 .نگفت وخودش را منتظر نشان داد یزیچ گرید

 ".ایبگم خدا یچ نیاالن من به ا"

 :کردم و او دوباره گفت یوِمن ِمن

که داره،  ییابه خاطر بچه ضه،یفکر کن اصال مژگان مر شما–

 دونمیام. منگران اون بچه شتریشده. من ب ترفیاعصابش ضع

 .دیبهش کمک کن دیتونیم دیشما اگر بخواه

 یزیچ شهیمگه م د،یبرام مثل برادر نداشتم هست شما–

 .من انجام ندم دویبخواه

 :کردم وادامه دادم ی. بعد مکثدمیقول م چشم

 .کنم یرو م امیتمام سع من

دونم با مژگان سرکردن  یم د،یکن یم یلطف بزرگ ممنونم،–

 .رهیگ یم ادیعروس ما، آدمها رو زود  یسخته، ول

دوختم وبه حرفش  نیسردرگم شدم و چشم به زم یحرفش کم از

 .فکر کردم

 :ام انداخت وگفتنصفه یبه قلب سنگ یهم نگاه او

 .دیچقدرم پشتکار دار زها،یچ نیبه ا دیدار ییعالقه ا چه–

 :باخجالت گفتم 
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 نیا نیاونور درست کردم خراب شد، واسه هم یکی آخه–

 .رودرست کردم

 شد؟ خراب–

 .بله–

 خراب نشه؟ دیخواست یم مگه–

 :نگاهش کردم و او ادامه داد جیگ

و اونجا اون نوشته رو  ستین یکس دمیمن امدم د راستش

درست کرده رفته. البته حدس  یکی ینجوریفکر کردم هم دم،ید

 .دیزدم شما درست کرد

 .خرابش کردم نهیکه مژگان نب نیا یبرا

مژگان  دوباره از  خواستمیدونستم براتون مهمه. نم ینم

 .شما دو تا بگه و به جون من نق بزنه نیمحبت ب

 دیدرست کرد نجایا گهید یکی دمیاز پنجره د یوقت یول

 .کردم یچه اشتباه دمیفهم

مژگان  تیخوب رعا نمیمهربون ترشده.ا نیآهان نکنه واسه ا"

 یزیخوب شد اون روز به آرش گفتم چ یکنه ها، وا یرو م

 ارشه،یکار ک میدیفهم یم شدیبروز نده، وگرنه چقدر بد م

به  شد،یمهربون نبود. رفتارش بدترم م نقدریا گهیاونوقت د

 صدوشصتیخاطر چندتا صدف. البته چندتا نبود، س

 ".رتابوداوچه

 :کردم خونسردباشم گفتم یم یکه سع یروبه او  درحال 

 .نبود یزمهمینداره، چ یاشکال–

 :شدن آرش آرام گفت کیبانزد

 .خودمون بمونه شیکه گفتم پ ییحرفها –

 .سر جواب مثبت دادم با

حرف  یدستور ایکند،  یعذرخواه دادیغرورش اجازه نم هنوز

 کیمثل  شودیبه بعد م نیاز ا دمیکه فهم نیهم ینزند. ول

 .حساب باز کنم خوشحال بودم شیبرادر رو
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 :درحال رفتن به طرف ساختمان روبه آرش گفت ارشیک

 .میفتیو راه ب میصبحانه بخور دییایزودترب–

 .داداش باشه–

 :دستم را گرفت و گفت آرش

 گفت؟ یم یچ ارشیک–

 .نبود یزمهمیچ–

 :ام انداخت وگفترا دور شانه دستش

 .تعجب داشت یگفت یم اگه–

 :تعجب زده ام را از نظر گذراند و ادامه داد نگاه

روبه  هیتوص نیا بایگفته، تقر یتونم حدس بزنم، چ یم–

 .مژگانه یهایبچه باز نیا شیهممون کرده، اون تمام نگران

 .را به عالمت مثبت تکان دادم سرم

رفتند، چه کارها  یمدت باهاش هم پابود، کجاها که نم هی–

 ارشیحرف ک گهیمدت مژگان د هیبعد از  یکردند، ول یکه نم

هم  ارشیشد. ک ادیاختالف نظر ز نشونیکم بکم خوند،یرو نم

کرد. بانامزد کردن ماهم کال  ادیارتباطش رو با دوستاش ز

 قایقرو هم د لشیرابطشون روز به روز سردتر شد. دل

 .دونمینم

ساکت وآروم  ینجوریا ،یباره که ما خانوادگ نیاول نیا

 ...شمال میامد

و برادر مژگان که امده بودند تعجب کرده بودند که  مادر

گفت من گفتم  ی. مادرش مستین نجایا یرفقامون کس قیازرف

 نجایحال وهواش عوض بشه، ا نجایا مییایب دونیبافر

 .ستین یچراخبر

 نیمونده تامن ا یلیداشت،"پس خ یتازگ میآرش برا یحرفها

 ".خانواده روبشناسم
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کرد حواسش به  یم ی. مادر آرش سعمینشسته بود زصبحانهیسرم

شده بود را  دهیچ زیم یرا که رو ییزهایمژگان باشد.  چ

 ارشیسوخت، حتما ک یاو هم م یکرد، دلم برا یتعارفش م

که از من داشت را صد برابرش را از مادرش  یدرخواست

 ...داشته

مهم است. کاش  شیزنش را دوست دارد و برا دهدینشان م نیا

  .دیفهم یرا م نیمژگان ا

کردند، به  یمژگان را م یمالحظه دیچراهمه با دانستمینم

به  خواهدینم ارشیاعصاب دارد و ک یضیمر دیشا دینظرم رس

 ...دیبگو یکس

. من میاز جمع وجورکردن وآماده شدن باالخره راه افتاد بعد

 .جلونشست یپشت آرش نشستم ومادرش هم صندل یصندلدوباره 

 .زدیبه من لبخند م نهیآرش مدام از آ 

دانلودکردم و  امیعاشقانه از گوش یمیقد یسنت یقیموس کی

 .بلوتوث پخش یفرستادم رو

 یکرد وشروع کرد با خواننده همخوان ادیرا ز شیصدا آرش

 .کردن

کردم و  ینگاهم م نهیگفت از  آ یکه از عشق م شیجاها یبعض

کرد. البته فقط  یم یهمان کلمات را خطاب به من لب خوان

 .شدیجمع نم میلبها ی. لبخند از روزدیلب م

دانم  یجلوتر از ما بود، تمام مدت راه نم ارشیک نیماش

استراحت نگه  یبرا ییاصال زنگ نزد به آرش که جا ارشیچرا ک

 .دارند

تهران نمانده بودکه ناگهان  شترتایساعت ب کی بایتقر

 :مادرشوهرم گفت

  .کنن؟ دوباره چشون شد یم یاونا چرا اونجور عه،–

 .مینگاه مادرش را دنبال کرد ریو آرش مس من

را در  گرشیدست فرمان را گرفته بود و دست د کیبا  ارشیک

. شدیم دهیبه کنار جاده کش یگاه نیداد. ماش یهوا تکان م

برد و  یمژگان دستش را به طرف فرمان مکامال معلوم بود که 

 .شودیم نیماش دیشد یباعث تکانها
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 :گفت تیباعصبان آرش

 .کنن یم نایا هیخطرناک چ یکارها نیا–

کم شد و کنارجاده نگه داشت. مژگان  ارشیک نیماش سرعت

 .را با تمام قدرت بست نیودرماش دیپر نییحرکت پا کیبا

 .هم گازش را گرفت و رفت ارشیک

 :صورتش وگفت یزدتو مادرآرش

سر  ییبال گهیشد؟ نم ادهیپ ینجوریچرابااون وضعش ا نیا–

 بهم؟ دنیپر یدوباره سرچ نای. اادیبچه م

مهم تر از  یزیمادر آرش چ یدر حال حاضر برا کنمینم فکر

 .اش وجود داشته باشدنوه تیوضع

که آرش  ردیبگ نیکنار جاده وماش دیایخواست ب یم مژگان

 .ترمزکرد شیپا یجلو

 :به مژگان گفت مادرآرش

 شده مادر؟ یچ–

 :بابغض گفت مژگان

 .امیم رمیگ یم نیماش هیخودم  د،یمامان، شمابر یچیه–

 ای. بامیم رمیگ یم نیماش یچ یعنی اسوارشو،یب عه،–

بگو  یکم آروم ش هی نیبش ایب  ،یهست یدخترم، االن عصب

 .شده یچ نمیبب

 تی. صورتش از عصبانمیکرد یوآرش هاج وواج فقط نگاهش م من

که داشت  یهم به خاطر بغض شیکرده بود و صدا رییرنگش تغ

 .دیلرز یم

 :گرفت و گفت شیرا جلو یآب معدن یشد و بطر ادهیآرش پ مادر

خودت رو ناراحت نکن مادر، به فکر  ،یکم بخور، آروم ش هی–

 .بچت باش

 :گفت ادیبا فر مژگان
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کارو  نیهمه فقط به فکربچن، ا ؟یبچه، بچه، پس من چ همش–

 یهینکن بچه، اون کاررو نکن بچه، همه واسه من دا

 یکه دوباره حرف نیمجال ا اشهیمهربونتر از مادرشدن... گر

 .بزند را به او نداد

نگاهش  یبا ناراحت یمادر آرش جور زدیحرفها را م نیا یوقت

 .انداختم نییوسرم را پا اوردمیطاقت ن گریکرد که من د یم

  .زدیفرمان مشت م یو رو دیکش یم قیهم مدام نفس عم آرش

 .مژگان باعث شد مادر شوهرم هم بغض کند یهیهق گر هق

که  یزیتو برامون عز گم،یجان من به خاطر خودت م مژگان–

باشه  ن،یماش یتو نیبرو بش ایدخترم، حاال ب زهیبچتم عز

اشکش را از صورتش پاک کرد و  . مژگانمیزن ینم یحرف گهید

 :گفت

که  نهیا دیکن یکه االن شما به من م یمامان، تنها لطف نه–

 .دیبر نجایازا

 شه؟یولت کنم برم، مگه م ابونیب یتو رو تو من–

براش  شتریها ب بهیپسرتون ول نکرد، مثال من زنشم، غر مگه–

 .ارزش دارند تازنش

 .انداخت نیبه ماش ییحرف را زد نگاه گذرا نیا یوقت

 یم نیمادر پس بزار به آرش بگم بره، من باتو ماش باشه–

 .میریم میریگ

 :آرش گفتم روبه

 اد؟یمن بگم ب گمیم–

 .ادیاگه من برم بگم کوتا ب دیشا 

را دور  نیشد و ماش ادهیپ نیشده بود، ازماش یکه عصب آرش

 .زد

 :را باز کرد و به مادرش گفت نیدرماش 

 .نیبش شما–
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 یکه مادرش نشست، درپشت را بازکرد و با صدا نیا بعداز

 :روبه مژگان گفت ییکنترل شده ا

 .نیبش –

 :زد ادیبارآرش فر نینگاهش کرد و ا یفقط عصب مژگان

 .نیبش گفتم–

 .خوردم کهیترسناک بود که من هم  شیصدا آنقدر

 .دوخت نیرا به زم شیقدم به عقب رفت وچشمها کی مژگان

 :آرش، آرام گفت مادر

 .دخترم نیبش–

 نیکرد به طرف ماش تشیمژگان را گرفت و هدا یبازو آرش

 .نزد یحرف گری. او هم نشست و دندیووادارش کرد بنش

 .در را بست و رفت پشت فرمان نشست و راه افتاد آرش

 .ختیریآرام آرام اشک م مژگان

 دمیترس یبدهم ول شیکباب شد. خواستم دلدار شیبرا جگرم

را  نیماش ینیاز خودش نشان بدهد. سکوت سنگ یعکس العمل بد

 .آمدیمژگان م نیف نیف یگرفته بود و فقط صدا

را  یکرد. جعبه دستمال کاغذ میرا به طرفش تنظ نهیآ آرش

 :داشبورت چسبانده بود، َکند و گرفت طرفش وگفت یکه رو

 شه؟یکردن کاردرست م هیباگر–

 .نگاهش کرد نهیبرداشت و فقط از آ یدستمال مژگان

 .خونه دیذاشت یشد دعواتون روم ینم ،یکرد یاونم عصب االن–

زنگ زد با  شیبه گوش یدونم ک ینکردم، نم یاون روعصب من–

 راهیوزمان بد و ب نیکرد و به زم یاون که حرف زد قاط

 هیبهم. اصال  دیپر دمیگفت. من فقط چندتاسوال ازش پرس

 .شهیمشکوک بهش م یمدته تلفنها
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 ،ینیمن بش نیتو ماش یایحاالبا اون دعوات شده چرا نم خب–

 ه؟یماچ ریتقص

 .میو بر ابونیوسط ب نجایا میدرصدفکرکن ما تو روبزار هی

دربست  هیخواستم  یم نِ،یهمه جا پراز ماش ه،یچ ابونیب–

 .نایمامانم ا یبرم خونه رمیبگ

 .که شمالن اونا–

 .گهیو خواهرم تهران هستن د بابا–

 .را باال برد لی. آرش چمدان و وسامیدیکه به مقصد رس نیهم

کند تا باال  یآرش با اصرار خواست که مژگان را راض مادر

 .نشد یمژگان راض یول د،یایب

در  یرا قفل کند مادرش پچ وپچ نیآرش برگشت تا ماش یوقت

 :گوش پسرش کرد، بعد آرش روبه من و مادرش گفت

 .باال دیشمابر–

مژگان وآرش  دمیرا عوض کرده بودم که د میلباسها تازه

 .امدند

 .در حال صحبت کردن بود اشیبا گوش آرش

  .گهیگرفتم د یمن م داداش–

 :به من انداخت وگفت یبعدنگاه

 .خوره دوست داره...باشه یخوره، نه بابا م یم آره–

 :روبه مادرش کردکه در آشپزخانه بودوگفت آرش

 .یآماده نکن یزیها چ رهیگ یداره غذا م ارشیک مامان–

به ساعت انداخت. نچ، نچ، ساعت  یبده، بعدنگاه رشیخ خدا–

 .پنجه، مژگان االن ضعف کرد کینزد

راکه  ییکه غذا دهیاز آرش درمورد من پرس ارشیدانستم ک یم

دلم  یقند تو نیهم ی...براانهیخواهد بخرد دوست دارم  یم
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آب شد. به نظرم او هم مثل آرش مهربان است. فقط به قول 

 .شودیمانع از بروزش م گریو مسائل د یآرش استرس کار

 زجمعیامد و با بازکردن غذاها همه دورم ارشیک باالخره

 هیاز ظرفها از بق یکیجزمژگان، واقعاگرسنه بودم،  م،یشد

 .گذاشتمادرش  کیآن را برداشت و نزد ارشیبزرگتر بود، ک

 .ادبخورهیمژگان گرفتم، صداش کن ب یبرگه، برا نیا–

 زیمادر آرش چند بار از مژگان خواست که سر م چارهیب

بودگفت گرسنه  دهیکاناپه درازکش یمژگان که رو ی. ولدیایب

 .امدیون ستمین

 میغذامون رو بخور ابزارماهمیپاشوب اد،یم نقدربدمیَاه ا"

 ".گهید

شروع نکرده  ینتوانستم دست به غذاببرم چون جز آرش کس من

 :بود. آرش قاشق چنگالش را در ظرفش رها کرد وگفت

 ...گهید میبزارماهم با آرامش غذامون روبخور ایب مژگان–

 .بلندشدراه افتادطرف اتاق مژگان–

 .دیاتاق شما راحت باش یتو رمیم اصالمن–

کرد  یم تشیکه هدا را گرفت و همانطور شیبلندشد و جلو آرش

 :زگفتیبه طرف م

 یصحبت م ارشیبا ک مینیش یبعدش م میاالن غذا بخور ایتوب–

 یهمونه، باشه؟...باورکن دارم از گشنگ یتو بگ یهرچ میکن

  .وفتمیپس م

آورد. انگارفقط حرف  فیمژگان خانم کوتا امد و تشر باالخره

 .آرش را قبول داشت

سکوت را  نیا ارشیزنگ تلفن ک یوصدا میسکوت غذا خورد در

 .شکست

 رلبیبه هم گره خورد. ز شیاخم ها دیکه شماره را د نیهم

 .را برداشت و به طرف اتاق آرش رفت یگوش یزد و فور یغرغر

 .به آرش نگاه کرد مژگان
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 ...ها هینجوریهم دایجد ،ینیب یم–

 دیتون ینم یغلط چیگفت شماه یکه م ارشیک دایداد و ب یصدا

 .ادامه ندهد گریباعث شدمژگان د دیبکن

 .دیگویم یچ ارشیک مینیبب میکرده بود زیگوش ت همه

 ...کنم یم تیازت شکا رمیم ،یکن یم دیروتهد من–

فکرکنم وارد بالکن شد تا اگر حرف  ترشد،فیضع شیصدا کمکم

 .نشود دهیزد شن ینامربوط

 یواضح نبود ول گری. البته دآمدیم شیباز هم صدا یول

که پشت خط  یباکس ،یتند و عصب یلیمعلوم بودکه بالحن خ

 .زندیاست حرف م

 .به آرش انداخت یو نگاه دیکش یآرش آه مادر

نکرده سکته  ییحرص بخوره خدا نقدریبرو نزار ا مادرپاشو–

هر چقدر  چارهیسوخت، ب یمادرشوهرمم م یکنه، دلم برا یم

کار  یجا کیخانه آرامش داشته باشد باز  کردیتالش م

 :کرد و رو به آرش گفت ی. مژگان پوفدیانگیم

 دیبچه براش مهمه، نبا نیخودش ا یاگه اون به گفته اصال–

 میراه افتاد یاز وقت یدونیاسترس به من بده. م نقدریا

که پشت خطه حرف زده؟  یلحن با کس نیبا ا ینجوریچند بار ا

 رو خاموش کنه؟ شیاصال گوش تونهینم

 .کرد و بلند و به طرف اتاق رفت ینوچ آرش

دانم با  یصحبت کرد. نم ارشیآنجا ماند و با ک یساعت مین

و من را  دیایخواست زودترب یگفتند...دلم م یچه م ارشیک

مان برساند. مژگانم حوصله اش سررفته بود، باالخره به خانه

 .بلند شد و او هم به داخل اتاق رفت

آن  گریامدند مژگان د نرویکه هر سه ب قهیاز چند دق بعد

هم غرق فکربودند.   ارشیقبل را نداشت، آرش وک تیعصبان

 .ندیآیبه نظر م دهیهم رنگ پر یاحساس کردم کم

 به یآرش که کارش در آشپزخانه تمام شده بود، نگاه مادر

 د؟یآنها انداخت وپرس

 شده؟ یزیچ–
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 .زد یلبخند زورک ارشیک–

 میریما م گهید م،یزد یبامژگان حرف م میداشت ،یچیه–

 مامان؟ یندار یخونه، کار

 :به مژگان کرد و لب زد یباتعجب نگاه مادرش

 د؟یکرد یآشت–

مامان جان، فقط من زودقضاوت کردم،  میکه قهر نبود ما–

و از او بابت رفتارش  دیبعد هم مادرشوهرم را بوس

 یرفتارناگهان رییمادرشوهرم ازتغ چارهیکرد. ب یعذرخواه

  .رده بودمژگان ماتش ب

سربه تن  خوادینم ؟طرفیچ یعنیقهر کردن  دمیمن آخر نفهم"

 ادهیوسط جاده پ نشیاز ماش زاره،یشوهرش باشه محل بهش نم

 یقهر تو یکلمه  یقهره نبوده، احتماال معن گهیبعد م شهیم

 ".و من خبر ندارم رکردهییدهخدا تغ یلغت نامه

مان رفتن آنها از آرش خواستم من را هم به خانه بعداز

 .ببرد

 .دمیآرش را پرس یناراحت لیدل میرفتیکه م یریمس در

 .ارشمیک نگران–

 شده؟ یچ چرا؟–

اخراج کرده،  شیدستش رو چندوقت پ ریز یاز کارمندها یکی

 هیهم  ارشیاز ک زنمیکنه، حدس م یم دشیاونم همش تهد

 .زنهیبدحرف م یلیداره، چون خ ییآتو

 کارکرده؟یچ ارشیک مگه–

 یفکر نکنم همه  ینگفت، ول یادیززیدونم، خودش که چ ینم–

فقط به خاطر اخراج  دنهایتلفنها و خط و ونشون کش نیا

تراس اونقدراون طرف  یآروم رفتم تو یکردن باشه. چون وقت

که  دمیشن یکه صداش روکامال از پشت گوش زدیپشت خط داد م

 :گفت ارشیبه ک
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اون فقط  گمیکنم وم یکارروم نیمنم باناموست هم نیبب حاال

 ...عکسه هی

 :دمیحرف را زد. با استرس پرس نیا یوقت

 ،یدیپرس یآرش کاش ازش م گمیم کارکرده؟یچ ارشیک یعنی –

 .وحل بشه یکمکش کن یبتون دیشا

 دهید ارشیفقط گفت اون خانمه که مژگانم با ک دم،یپرس–

 ییعکسا نیآقا بوده، بعد هم نیقبال زن ا ،یبودتش خانم قجر

فرستاده واسه شوهر  یانداخته رو خانم قجر ارشیکه با ک

در مورد   ییحاال چه دروغها اره،یسابقش تا حرصش رو درب

  .دونه یبه شوهر سابقش گفته خدا م ارشیرابطش باک

بوده اخراجش  یآقاهه شوهر سابق خانم قجر نیچون ا یعنی–

 کرده؟

کارش بوده  یتو ینظم یاخراجش ب لینه، دل گهیکه م ارشیک–

 ...کرده یم یهم جاسوس بیو واسه شرکت رق

 کنه؟ یم یکه داره جاسوس دهیاز کجافهم ارشیک–

ثابت  ارشیباسند ومدرک به ک یکه همون خانم قجر نیا مثل–

 یکرده  به بعض یشرکت رو م یکه شوهر سابقش جاسوس کنهیم

 یقیو به چه طر یکرده، حاال چطور دایپ یاز اسناد دسترس

 .ستیهنوز معلوم ن

 یاون زن همه شدی. باورم نمدیآرش مغزم سوت کش یحرفها از

داشته  ارشیکه با ک ینقشه بوده و ارتباط یاز رو شیکارها

 .بوده یگریشخص د یکیحرص دادن  یفقط برا

رو وادارکنه بره به  یتونه همون خانم قجر یم ارشیک خب–

 ...نبوده نشونیب یزیشوهر سابقش بگه که چ

 گهینداره، ماد یبه اون ربط گهیم یخانم قجر یول گفته،

 .میجداشد

خواد  یفرسته. م یپس چرا عکس براش م ه،ینطوریاگه ا خب–

 کنه؟ شیعصب
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خواد دوباره باهاش  یگفته م ارشیکه مرده به ک نیمثل ا –

هم  یحرفها... خانم قجر نیکنه و رجوع کنن و از ا یزندگ

که شوهر سابقش با  ترسهیبرگرده و م خوادینم گهیچون د

ازدواج  ارشیترفند وادارش کنه. احتماال بهش گفته با ک

  .کرده

 یلیکه مژگان امد داخل اتاق، نشد خ نیبعدازا راستش

 .سوالها رو ازش بپرسم

نها باهاش حرف بزنم. ت ششیبرم پ گهیدوساعت د یکی گفتم

ان، به زنا فتنه نیاز ا یمواظب باشه. بعض شتریب دیبا

 .کننیمگه ولت م یروشون بخند

 .میدیدر خانه رس یجلو

 :گفت آرش

 ارشیک شیپ رمیبعد م نمیمامان رو بب یساعت هیباال  امیم–

ماما  یکلوچه ها ی. راستمیبکن میتون یم کاریچ نمیبب

 ؟یآورد نارویا

 .آره–

از چشم  ینگاهش کردم کامال نگران م،یآسانسور که شد وارد

  .هاش مشخص بود

 .دمیاش کششده غیصورت سه ت یرا رو دستم

 :گفت ی. بانگرانشهینباش، درست م نگران–

 .ارشیزده به ک ییچه حرفها کهیمرت یدون ینم آخه–

زن و  نیا یوسط دشمن رافتادهیگ ییجورا هی چارهیب ارشمیک 

 .شوهر مطلقه

به شوهر  گهیم زنهیمدام زنگ م کنهیزنه هم ولش نم حاال

 نیبهش گفته ا ارشمیبا هم محرم هستن. ک نایسابقش بگه ا

لج، گفته  یدنده یهم افتاده رو ی. خانم قجرکنهیکار رو نم

حرفها رو به شوهر سابقش نگه اونم به مژگان زنگ  نیاگه ا

 .زنهیم

 .نکنه تریبد باهاش حرف نزنه اونا رو عصب ارشمیک حاال–
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 .دیکش یپراسترس نفس

روجواب  یتلفن ناشناس چیبه مژگان گفت که فعال ه ارشیک

 .هم تنهانره یینده، جا

ازش  یهرکار ه،یفیمرد کث گهیگرفتن م ارشیک یرو برا آمارش

 .ادیبرم

هم  یرسوندش، برگشتن یسرکارم بهش گفت صبح خودش م یحت

 .دنبالش رهیم

 .کردند یبا مژگان آشت یچطور حاال–

داد  یم حیحرفهارو که واسه من توض نیکه نکردند، ا یآشت–

حرفها  یلیمژگان امد جلوش خ یالبته وقت گه،ید دیاونم شن

 یسوال م ارشیرو نزد. بعد مژگان خودش حرف زد و از ک

 یکه خانم قجر دیچرخ یم نیسوالش هم حول ا ی. همه دیپرس

 .میدی... هردوخندانهی  گهیرفته واحد د

ام را زود جمع کردم و همانطور که زنگ آپارتمانمان  خنده

 :گفتم دادمیرا فشار م

 ...سخته یهر زن یموضوع برا نیواقعاا یول–

 .باز شدن در توسط مادر حرفمان نصفه ماند با

 :خوشحال شد. بغلم کرد و گفت دنمانیاز د مادر

 .دل تنگت بودم چقدر–

 .نطوریهم منم–

 .از خوش خوش بش با آرش. اسرا هم به استقبالمان آمد بعد

 .را گرفتم دهیسع سراغ

 :با لبخند گفت اسرا

 .ادیاالن م کنهیاتاق رو مرتب م داره–

کرده  رییاتاق تغ دمانیخودم را به اتاق رساندم. کال چ زود

برداشت و  نهیکردن آ زیمن، دست از تم دنیبا د دهیبود. سع

 :به طرفم آمد و مرا در آغوشش گرفت و  گفت
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 سالم عروس خانم. خوش گذشت؟ –

به اتاق انداختم و  ییا. نگاه معترضانهی. خسته نباشسالم–

 :گفتم

بعد مثل بختک  میسر خونه زندگ رفتمیمن م یکردیم صبر–

  .مییدارا یرو یوفتادیم

 .تخت نشست یرو

. خاله که گفت گهید یریم گهیماه د هینمونده که،  یزیچ

 .میما دست به کار شد گهید رهیگیبرادر شوهرت گفته تاالر م

 .یکه جشن عقده، حاال کو تا عروس اون–

 دمیمن هر گاه آرش را د یگذشت ول هیهفته از آن قض چند

به جشن  شتریبود. چند روز ب ارشیآرامش نداشت و نگران ک

هم رو به  تمانیمحرم یغهیعقدمان نمانده بود. موئد ص

 .بود انیپا

گرفته بود مراسم عقد داخل منزل باشد و فقط  میتصم مادر

. از روز بعد میصرف شام مهمانها را به رستوران ببر یبرا

نامزدم بروم. چون  ینتوانستم به خانه گریاز مسافرت من د

و البته دانشگاه و  دیتدارک مراسم و خر ریآنقدر درگ

. آن روز هم طبق شدینمبودم که فرصت  یاطیدرسها و خ

 .رفتمیم حانهیر دنیبه د دیکه داشتم با ییابرنامه

به استقبالم آمد.  شهیخانه که شدم زهرا خانم مثل هم وارد

و خنک بودن هوا از زهرا خانم خواستم که  یبه خاطر ابر

هم با خودم  امی. گوشمیبرو اطیبه ح حانهیبا ر یباز یبرا

 .آرش زنگ زد بتوانم جواب بدهم یبردم تا وقت

 ی. آرش گفت که مرخصمیحلقه برو دیخر یبود برا قرار

و  میرا انجام بده دهایخر یتا شب همه میتا بتوان ردیگیم

 .میبا هم باش رونیشام هم ب

باال بلند  حانهی. با ردیوزیم یاز ظهر بود و باد خنک بعد

 .کردیباال را درک نم ی. هنوز کامال معنمیکردیم یباز

و با همان زبان  رفتیم اطیح یگوشه یداخل باغچه یگاه

 اشیزبان نیریو ش شیمن باال هستم. با کارها گفتیم نشیریش

 .شدیمن و زهرا خانم م یباعث خنده
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آرش زنگ زدو گفت زودتر دنبالم  میکرد یکه باز یساعت مین

جز  یدیالبته خر. میرا تمام کن مانیدهایآمده تا امروز خر

و کفش و  فیمادر آرش اصرار داشت که ک ی. ولمیحلقه نداشت

 .میروز محضر حتما بخر یبرا یلباس خاص

رفتم  حانهیکردم. تا به طرف ر یزهرا خانم خداحافظ با

گذاشت. آرش را  هیگر یکرد و بنا زانیخودش را از گردنم آو

 :. زهرا خانم گفتدیایب اطیصدا کردم تا به ح

 .یبر یخوایامروز زودتر م دونهیم حانهیکنم ر فکر–

 :با زهرا خانم گفت یبعد از احوالپرس آرش–

 نقدریخانم ا حانهیر دونستمیمنه که زود امدم. نم ریتقص–

 .وابستس

 هیبا گر یرا از من جدا کند ول حانهیکرد ر یخانم سع زهرا

 .روبرو شد حانهیر غیو ج

 :گفت رفتیم رونیهمانطور که ب آرش

 .امیاالن م من–

 ییا دهیفا یول حانهیخانم شروع کرد به حرف زدن با ر زهرا

  .نداشت

 :و گفتم دمشیبوس من

 و بعد من برم، باشه؟ میکن یباز گهیپنج تا د حانهیر پس–

 .با اکراه سرش را کج کرد حانهیر

وارد شد و شروع  یرنگ یآرش با بادکنکها قهیاز چند دق بعد

 .به باد کردنشان کرد

را  ی. آرش بادکنک قرمزکردیذوق زده آرش را نگاه م حانهیر

 یبا خوشحال حانهیداد. ر حانهیکه باد کرده بود به دست ر

آن را  آمدیکه م یباد کنک را به طرفم پرت کرد. اما باد

 ردیزد تا آن را بگ یبلند کرد و به آسمان برد. آرش جست

 :ردو گفتبا تعجب به بادکنک نگاه ک حانهیموفق نشد. ر یول

 باال باال،–
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 :و گفت دیخانم خند زهرا

 .یچ یعنیباال  دیقشنگ فهم گهیجان فکر کنم د لیراح–

 :درآورد و گفت لونیاز نا یگریبادکنک د آرش

. االن برات میدار گهید یکی حانهیر نینداره، بب یبیع اصال–

 حانهی. بعد بادکنک را باد کردو به دستش داد. رکنمیباد م

  .کردیآن را گرفته بود و رها نم یدو دست

 :گفت آرش

 .اون شیپ رهیم نمیولش کنه ا دونهیچقدر باهوشه، م نیبب–

آرش  دنیشد و با د اطیوارد ح انیگو اهللای لیموقع کم همان

آرش را  یماتش برد. من جلو رفتم و بعد از سالم و احوالپرس

کرد و  ییبه طرف آرش رفت و خوش آمد گو لیکردم. کم یمعرف

قبال  لی. البته آرش و کممیتعارف کرد که به داخل منزل برو

را  گریکدی حالتا به  یصحبت کرده بودند ول یبا هم تلفن

 .بودند دهیند

 فیتعر لیکم یرا برا حانهیر یریبهانه گ یخانم ماجرا زهرا

 :و گفت دیرا در آغوشش کش حانهیر لیکرد. کم

 نیبزار خاله بره کار داره، من خودم  باهات با ا دخترم–

باشه؟ بعد رو به من و آرش کرد  کنمیم یبادکنک خوشگل باز

و  دیرا کش حانهیکرد. ارش لپ ر یتشکر و عذرخواه یو کل

 :گفت

 .کنمیم خواهش–

 لیراح فهممی. حاال محانهیبهم خوش گذشت با ر یکه کل من

 نیریش یرو دوست داره. واقعا بچه حانهیر نقدریخانم چرا ا

 .هیو دوست داشتن

 .آرش بلند شد یگوش یلحظه صدا همان

 ..الو–

 .شدیم دهیناک مژگان از پشت خط کامال شنوحشت یهاغیج یصدا

 :دیبلند پرس یبا صدا آرش
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 شده مژگان؟ یچ–

 .گفتیم ییزهایگونه چ ادیفر یبا صدا مژکان

 .امدم، امدم ؟یهمون شوهر سابق قجر ؟یک–

 :مضطرب وهراسان گفت آرش

  .شده یچ نمیبب برم–

 :دمیپرس

 شده؟ یچ–

 :گفت یو عصب دهیبا رنگ پر آرش

 .شدن ریدرگ ارشیدر و با ک یامده جلو اروی انگار–

 .دمیکش ینیه

 ...شهیخونه؟ وقت نم یبر یتونیم–

 .امیباهات ب خوامیم یول آره،–

  .چه خبره ستیمردونس. معلوم ن یدعوا نه،–

 .و استرس تمام وجودم را گرفته بود زدیبه شدت م قلبم

و من هم به  دیدو نشیبه طرف در و بعد ماش یخداحافظ بدون

 .دنبالش

 ...خبرنزار یمن رو ب آرش–

که داد را  یسرم و جواب یآوار شد رو کهایالست غیج یصدا

 .دمینشن

 .بودم که رفته بود یراه مات

 .رسونمتونیم من–

 .بود لیحرف کم ندهیگو

 .رمیخودم م نه–
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 .ستیحالتون خوب ن دهیرنگتون پر شما–

 :را از برادرش گرفت و گفت حانهیخانم ر زهرا

. ستین یزیبهتره. نترس چ ینر ییجان تنها لیراح آره–

 .رهیشاهللا خان

 .باز کرد و سوار شدم میدر را برا لینزدم. کم یحرف

 شیبا حرفها کردیم یسع لیسکوت کرده بودم. کم ریطول مس در

 .است وفتادهین یرا راحت کند که اتفاق المیخ

انگار دلم  دیجوشیو سرکه م ریمثل س شدیدل من آرام نم یول

 .در راه است یکه خبر دانستیم یبهتر از هرکس

 :گفت یفور لیکم میدیخانه که رس به

زنگ خونتون رو بزنم و به  دیصبر کن قهیچند دق لطفا–

 ... انیمادرتون بگم ب

 .شدم ادهیو پ دمیرا بر حرفش

 .کردم ی. تشکر و خداحافظتونمیخودم م نه–

تخت  یشربت کنارم رو یوانیبا ل دیرا فهم هیقض یوقت مادر

 :نشست وگفت

  گذره،یم ریانشاهللا به خ ده،یرنگت پر ربخور،یبگ–

 :را گرفتم وگفتم وانیل

ترسم مامان، نکنه  یآرشم بااون حال رفت، م شترنگرانیب–

 .ادیسرش ب ییبال

 .نگران نباش شه،ینم یچیه–

 :کمکم کرد شربتم را خوردم و بعد  گفت اسرا

 مینذرصلوات کن ابراشیب شه،یدرست نم یاسترس که کار با–

 .وفتهیبراش ن یکه اتفاق
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 *آرش*

 

مژگان در  ی هیگر یصدا داشتم،یگاز برنم یرا از رو میپا

ترمز نکردم وبه راهم  یول دمیگوشم بود. به چراغ قرمز رس

 .دمیرس یزودتر م دیادامه دادم با

 یجواب نداد. برا یبار شماره مژگان راگرفتم، ول چند

  .جواب داد یاش را گرفتم، خانمبارچندم شماره

 د؟یهست یک شما–

 .خانمم، حالشون بد شده نیا ی هیهمسا من–

 .شده خانم؟ من برادرشوهرشم یچ–

 رشدن،یدرگ یکیکوچه با  یخانم تو نیشوهر ا نکهیا مثل

 دنیخانمم شوهرشون رود نیآمبوالنس آمده، ا میاالنم زنگ زد

 .حالشون بدشده

 شده؟ یشوهرشون چ مگه

 .دونم، انگار سرشون ضربه خورده ینم قیدق واال–

که در  یتیجمع دنیبودم. با د دهیشان رسخانه کینزد گرید

پرت کردم  نیماش یصندل یرا رو یکوچه جمع شده بودند، گوش

  .دمیدو تینگه داشتم و به سمت جمع ییارا گوشه نیو ماش

خون  یافتاده بود و کل نیزم یرو ارشیمن...ک یخدا یوا

سرش بودند و  یبود. دکتر و پرستار باال ختهیکنارش ر

 .کردند یم اشیبررس

 :ادزدمیزانو زدم و فر شیجلو

 .ارشیک –

 .پوش با برانکارد داخل آمبوالنس گذاشتنش دیدو نفر سف آن
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 .کردم یهم دنبالشان رفتم. به آنها التماس م من

 .دیبگ یزیچ هیتروخدا  شه؟یحالش خوب م آقا–

 د؟یباهاش دار یچه نسبت شما–

 .برادرشم–

 میزودتر انتقالش بد دیبا ستیمشخص ن تشیوضع فعال–

 .مارستانیب

 .مژگان برگشتم یباصدا

. انگار حالش بهتر شده بود و دییدویاون وضعش م با–

 ...دی. پدرش هم همان لحظه رسستدیتوانسته بود سرپا با

 :پدرش گفتم روبه

  .رمیمن باآمبوالنس م مارستانیب دییاریمژگان روب شما–

کردم که  یم شینشسته بودم و آرام آرام صدا ارشیسرک یباال

 .را بازکرد و نگاهم کرد شیچشم ها دمید

 .دمیدستش را گرفتم و بوس یخوشحال با

ونابودش  ستیبالروسرت آورد؟ خودم ن نیا یفقط بگو ک داداش–

 .کنم یم

که بهتر  نیا یومن برا آمدیکه از ته چاه درم ییصدا با

 :دهنش برده بودم گفت کیبشنوم گوشم را نزد

هرکلمه اش  یآرش...فقط حواست به مژگان باشه، برا نه،–

 .دادیازدست م یانرژ یانگار کل

 ...بگو من روحالل کنه لیراح به–

سرم راصاف  امدین ییصدا گرید یوقت دم،ید یرا نم صورتش

 .کرد یباز بود و نگاهم م شیکردم، چشم ها

شد.  ادیبه فر لیتبد میکردم، صدا شیبلند صدا یصدا با

را چک کرد و آنوقت  اشیاتیکه کنارم بودعالئم ح یپرستار

 .سرم خراب شد و کمرم شکست یرو ایبود که دن
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رفت و من تنها شدم، از  شمیازپ شهیهم یبرادرم برا تنها

 گرید یکیبود که دوباره  شترنگذشتهیمرگ پدرم چهارسال ب

 .را از دست دادم زانمیاز عز

 زدمیم ادیجانش انداخته بودم و فر یب کریپ یرا رو خودم

 .دمیکش یبال را سرش آورده بودخط ونشان م نیکه ا یکس یوبرا

که مژگان وپدرش هم  دمید میدیرس مارستانیکه به ب نیهم

 یزیچ هیرا از من گرفتند، جزگر ارشیسراغ ک یو فور دندیرس

 .مینداشتم که بگو

 دیرا د ارشیک تیوضع یو وقت دیبه طرف آمبوالنس دو مژگان

که کل بدنم  دیکش یغیکه صورتش را پوشانده بودند، چنان ج

 .به رعشه افتاد

 .ستدینتوانست سرپا باا گریبدشد و د حالش

 کیتا  میبرد مارستانیو به داخل ب میکمک کرد باپدرش

ساعت که آنجا  میکنند. بعد از ن قیتزر شیآرامش بخش برا

 .با خودم فکر کردم میبود

  .ضشیبا آن قلب مر میموضوع را به مادرم بگو نیا چطور

 .بود  نهیزڱ نیافتادم. بهتر لیراح ادی ناگهان

امد  ادمینکردم، باالخره  شیدایپ یگشتم ول امیگوش دنبال

 .مانده نمیکه داخل ماش

 .را گرفتم تازنگ بزنم اشیپدرمژگان گوش از

 :را برداشت و هراسون گفت یزنگ گوش نیاول با

 ...الوو–

و بعد  دیچیآرش در گوشم پ یهیگر یکه گفتم الو، صدا نیهم

 .زد که شوکه شدم ییتند تند حرفها

خون به دلم  شیها هیباور کنم، گر توانستمیرا نم شیحرفها

چطورممکن  د،یتپ یام م نهیازس رونیکرد، انگار قلبم ب

 رفت؟ ندیکه بچه اش را بب نیبدون ا ارشیک یعنیاست. 

 .سست شد میپاها
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مادر  نم،یمبل بنش ی. اسرا کمکم کرد تا رووارگرفتمیازد 

کرد. به خواست  یبود و هراسان نگاهم م ستادهیهم کنارم ا

 .را به مادر دادم یآرش گوش

 شده؟ ی...پسرم، چالو–

 ...الزهرا افاطمهی–

دانم  یآرش را آرام کند. نم شیکرد با حرفها یم یسع مادر

 :گفت که مادر جواب داد یآرش چه م

 ...باشه، باشه... خداحافظ رم،یاالن باهاش م منم–

بهشون صبربده و کمکشون  اخودتیگفت، خدا یم رلبیز مادر

 ...کن

را گرفت و شروع به صحبت کرد، فکر کنم  ییاشماره بعد

 .بود دهیسع

  .گرفتند یاز هم سبقت م ختنیر رونیب یبرا میاشکها

 .آب اورد میبا بغض برا اسرا

 .مادر امد کمکم کرد تا لباس بپوشم قهیچند دق بعداز

 ...میخونشون وآروم آروم به مامانش بگ میگفت بر آرش–

دوست داشت...آرش  یلیروخ ارشیتونم، اون ک یمامان من نم –

دوستش  شتریاول مامانمه، ب یبچه  ارشیگفت چون ک یم شهیهم

 .داره

 :صورتش بود راپاک کرد و گفت یرا که رو یاشک مادر

 یجلو ی. اگه بخواگهید نهیهم ایمن قربونت برم، دن یاله–

 یافهیق دنیکه اون همون اول باد یکن ینجوریمادرشوهرت ا

 ...وفتهیتو، پس م

 هیکن تااون موقع  یما رو ببره، سع ادیگفتم ب دهیسع به

 .یکم آرومتر باش

بپوشم که مادر به خاطر مادر آرش  یخواستم لباس مشگ یم

 .نگذاشت
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 :به اسراگفت 

 .اریرنگش رو ب ییاقهوه یمانتو–

که  ی.  بعد از کممیکرد هیبغلم کرد و گر دنمیبا د دهیسع

 :رو به مادر گفت دهیسع م،یآرام شد

 بره اونجا؟ خوادیم ینجوریا–

 ؟یتون یبه آرش زنگ بزنم بگم نم م؟ینر یخوایم ل،یراح–

که از من خواسته  یکار دیاسم آرش مصمم شدم، با دنیباشن

 :را پاک کردم و گفتم می. اشکهادادمیبود را انجام م

 .تونمیمامان، م نه–

کنترل ذهن  ینهایتا اونجا تمر نیماش یتو نیبش ایب–

 .روانجام بده

را باال  اششهیاشاره کردش دهیعقب، مادر به سع یصندل نشستم

 .بدهد

دانم به خاطر من آورده بود را  یکه م یشال مشگ کی بعد

 :چند ال کرد و گفت

  .یکن دراز بکش یچشمهات و سع یرو ببند–

 .را بارها انجام داده بودم و خوب بلد بودم ناتیتمر نیا

و  آوردمیم میچشم ها یاز صفات خدا را جلو یکینام  دیبا

کار را انجام  نیو ا دمیکردم، دراز کش یفقط به آن فکر م

 .دادم

 .رمیتونم تمرکز بگ ینم ادهیز نهایماش یصدا مامان–

 .به دستم داد یبرگ دستمال کاغذ کی مادر

بکش. موقع نفس  قیگوشت و چندتانفس عم یکن بزارتو گوله–

 .یکن تینره رعا ادتیقانونش رو  دنیکش

 :آرام گفت دهیسع
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 ه؟یخاله حاال قانونش چ وفته،یم یجاسوس یلمایف ادی آدم–

 :گفت و آرام ترجواب داد یسیه مادر

باال  دیبره، شکمش روبا نییباالپا دیاش نبا نهیس ی قفسه

 .کنه نییپا

کردم  یکه مادر گفته بود را انجام دادم ودوباره سع یکار

 یبارافکار منف نیکمترشد، ا یلیاز نو شروع کنم. صداها خ

آنها سمج  یول زدمیداشتند، مدام پسشان م یدست ازسرم برنم

 .. انگار مادر متوجه شددمیکش یقیبودند، نفس عم

 .ها یبش دخستهیکن، نبا یدوباره سع دخترم–

 ...کردم، دوباره َودوباره یسع دوباره

 میچشمها یباعث شد شال را از رو یدست یگرما احساس

 .بردارم. مادر بود

 .میدیرس زمیعز–

نشده بودم. مادر به  نیترمز ماش یبهتربود. متوجه حالم

 :گفت دهیسع

 .باال ایهروقت زنگ زدم ب نیماش یتو نیجان تو بش خاله–

 .را زدم فنیآ زنگ

 .میباز شد و وارد شد در

 دهیرنگ پر دنیدر واحد امد باد یکه مادرشوهرم جلو نیهم

 .اش جا خوردم

 ست؟یمامان جان، حالتون خوب ن سالم–

 .جوابم را داد مادرشوهرم

 :مادرم تعجب نکرد وگفت دنید با

 .دییورا؟ بفرما نیخانم، چه عجب ازا سالم–

 .مادر هم سوال مرا تکرار کرد یسالم واحوالپرس بعداز

 :آرش گفت مادر
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دوساعته خود به خود  یکیچرا  دونمیخوبم. فقط نم نه–

 .اضطراب گرفتم

کم استراحت کنم،  هیبرم  هیخودم گفتم حتما از خستگ با

دلم مثل  بره،یمگه خوابم م دم،یحاال رفتم دراز کش

پاشدم  باگالب دست وصورتم روشستم  گهیجوشه، د یم روسرکهیس

بهترشدم.  کمیخودم رو با کارخونه مشغول کردم تا کمیو 

در مورد  دیخواهی. گفت مدییایاتفاقا آرش زنگ زد گفت م

  .دیعقد مشورت کن راسمم

به  ارشیکباب شد و دوباره فکرک شیدلم برا شیحرفها با

 .ذهنم حمله ور شد

 :کردم خودم را کنترل کنم وگفتم یسع

 .دیکنیکار م یلیمامان جان، شما خ یازخستگ–

مژگان  نیبابا، من به کارعادت دارم، فکرم مشغول ا نه–

اعصابش دوباره  شبیبچم د ارشم،ینگران ک شترمیب ارشه،یوک

. فهممیمن م یآروم باشه، ول خوادیم یمن ه یخرد بود. جلو

 .رهیدرگ یلیو کال خ ادهیانگار کارش ز

 :روکردبه مادر وگفت بعد

پسرمن همش  نیخوبه؟ ا یحاج خانم واسه اعصاب چ یراست–

 ...کنهیبازنشم خوب تانم شه،یروزبه روزم بدترم ه،یعصب

 .زنگ خورد اشیبزند گوش یتاخواست حرف مادر

ام. حتما آرش را خانه جا گذاشته امیافتاد گوش ادمی تازه

 .بود

 اشیگوش یمحکم، مادر تاشماره را رو یلیخ زدیمحکم م قلبم

 .گفت و بلندشد و از ما فاصله گرفت یدیببخش دید

بود. برگشت طرف من  بیمادر شوهرم عج یحرکات مادر برا 

 .بپرسد که ساکت شد و به چشمانم زل زد یزیوخواست چ

 ؟یمادر خوب ل،یراح–

 :وگفتم دمیکش یقیعم نفس
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منم بهش مبتال  د،یخوبم، اونقدرشما ازدل شوره گفت بله–

 .شدم. بعدبلند شدم

 .ازش بخورم یکجاست؟ کم گالبتون–

 .خچالیکنار  نتیکاب–

 .طرف آشپزخانه رفتم به

 .آرش هم دنبالم امد مادر

 جان، پس آرش کجاست؟ لیراح–

 .جان ادمامانیم–

 .کردمیباز م یکی یکیهارا  نتیکاب

را که گفته بودرا باز کرد و گالب را به  ینتیآرش کاب مادر

 :دستم داد و گفت

 .گاز گذاشت یرا آب کرد و رو ی. بعدکترنجاستیکه ا گفتم–

 .کرد میتلفنش تمام شد و صدا مادر

 .سالن رفتم به

 :گوشم گفت ریز 

 یزبون ریخونه، مادرشوهرت قرص ز انیگفت دارن م آرش–

 :داره؟ بااسترس گفتم

 .دونم ینم–

 :زد و گفت هیبه کانتر تک مادر

 یواسه استرس یراست د،یحاج خانم، زحمت نکش دینیدبشییایب–

 ریز دیبزار دیاگه دار یرزبونیقرص ز هی د،یکه گفت

 .زبونتون

 .دیگیدارم، راست م آره–

 :دمیمادر، بلند پرس یکه قرص را گذاشت. بااشاره نیبعدازا
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 بود زنگ زد؟ یمامان ک –

 :هم بلندگفت مادر

که مژگان خانم، حالش بدشده، زنگ زده  نیبود، مثل ا آرش–

 ...نجایا ارشیآرش بره ب

 :دیباتعجب پرس مادرآرش

 شمازنگ زده؟ به–

 .روجاگذاشته شیگوش لیآخه راح بله،–

 .آرش نگران شد مادر

دعواش  ارشیشده حالش بد شده؟ نکنه دوباره با ک یچ چرا؟–

 شده؟

 :وارگفت بعدزمزمه

 نیخوره، ا یکنه از بس حرص وجوش م یپسرسکته م نیآخرا–

 .دهیدختره رو هم حرص م

 :همان لحظه گفت مادر

  .حالشون بد شده ارشیمژگان خانم هم به خاطر آقا ک انگار–

چرا بچم؟ صبح که باهاش حرف زدم خوب بود. کنارش  یوا یا–

 :وگفتم ستادمیا

که سرشون درد گرفته بردنش  نیمثل ا ست،ین یمهم زیچ–

 .فشارشون باال رفته دی. شامارستانیب

 .ردیدنبال تلفن رفت که زنگ بزند وخبر بگ هراسون

 .تلفن را به طرفم گرفت امد،ین ادشی ییاانگارشماره

 هوی. من ریمژگان روبگ ایشماره آرش  ایمادر ب لیراح–

زنگ زدم جواب  ارشیمغزم پوک شد. قبل از امدن شما به ک

 گهینداد. گفتم البد سرش شلوغه زود قطع کردم. گفتم االن م

 هی. حتما زنهیزنگ م یمن به کارم برسم. ه زارهیمادرم نم
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 بدحالش  ی. اون الکگهیشده مژگان حالش بد شده د یزیچ

  .ها زنهی. گفتم دلم شور مشهینم

 :گفت کردیانگار با خودش نجوا م بعد

 نجا،یا دییایاوضاع چرا به شما گفته ب نیبا ا حاال–

 ...اونوقت آرش فکر مارستانهیداداشش ب

  .زنگ خانه بلند شد یموقع صدا همان

قلبم  توریآرش پشت مان یافهیق دنیرفتم با د فنیطرف آ به

 .از جا کنده شد. در را زدم

 بودمادر؟ یک–

 :گفتم بابغض

 .مامان جان نانیا آرش–

کرد به طرف  یآرش همانطورکه با تعجب به من نگاه م مادر

 .ستادیدر ا یدررفت وبازش کرد و جلو

 :زدن کرد و گفت غیمادرشوهرم شروع به ج دنیباد مژگان

 .شدم چارهیبدبخت شدم، مامان ب مامان–

 .کردآرامش کند یم یهم همراهش بود و مدام سع پدرش

 .کردیهاج وواج نگاهشان م مادرشوهرم

کردمن ومادرم  هیمژگان مادر شوهرش را  بغل کرد وگر یوقت

 هیو شروع به گر میخودمان را کنترل کن مینتوانست گرید

 .میکرد

 :مژگان را از خودش جداکرد و گفت تیباعصبان مادرآرش

 کجاست؟ ارشیشده؟ ک یچ–

 :زد غیج مژگان–

 ...و رفت دیرفت مامان، بچش روند ارشیک –

 .دمیچشم چرخاندم آرش را ند هرچه
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آرش هم  یکه خواهر مژگان وعمه هاوخاله ها دینکش یطول

 .امدند

 .ادشدندیتعداد مهمانها ز کمکم

چه خوب شد زودتر قرص  شد،یمدام حالش بدم مادرآرش

 ...را گذاشت اشیرزبانیز

 د،ییگو یگفت، شما دروغ م یکند و مدام م هیتوانست گر ینم

  شود،یمگر م

را  زیهمه چ شیبرا هیداد و با گر یهم جوابش را م مژگان

 .دادیم حیتوض

دستش را  یکیمادرشوهرم دورش جمع شده بودند.  یخواهرها

 .ختیریو آب در حلقش م زدیبادش م یکیو  دادیماساژ م

. دوختندیکرد همه چشم به دهانش م یم فیمژگان تعر یوقت

 .امده ارشیسر ک ییخواستند بدانند چه بال یچون م

که  نیرا تکرارکرد، تا ا شیبارها وبارها حرفا مژگان

 .زد ادیاش گرفت وفر هیمادرشوهرم گر

خوش  ارشمیمن دلم به ک ایخدا... خدا یروسوزوند گرمیج–

 دیتنم لرز شی...از حرفهاهی...َوبازگریبود...چرا ازم گرفت

 .کرد یرا گرم م میبود که گونه ها هیوبازگر

 :آرش گفت یخاله

کن...تن آرش سالمت  هینگو خواهر، کفرنگو...گر ینجوریا–

 .باشه، شکر کن

روشکر کنم خواهر...تازه ازغم باباشون درآمده  یچ–

 ...بودم...بعد زجه زد

 

نه  کند،یدرمانش م هیاست که نه گر قیدرد آنقدر عم یگاه"

درست  ی. ولکندیآرامت نم یزیچ چیه یکنیفکر م یگاه اد،یفر

از درخت  یاذن خدا برگ یکه ب دیایب ادتیهمان موقع اگر 

 .یشویم افتدآرامینم

 یکه انگار تمام حسرتها یرو به خواهرش با حالت مادرآرش

 :عالم درکالمش است، گفت
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 ...خواست برادرش رو داماد کنه یبچم م آخه–

 ی...بچم آرزو داشت...ارمیبم ی...الهنهیبچشو بب خواستیم

 ...خدا

 .شدیبود که ازمهمانها بلند م هیگر یصدا َوفقط

آب  وانیل کیبه من اشاره کرد که  یاشک یباچشم ها مادر

بلند شدم و به آشپزخانه  اورم،یمادرشوهرم ب یبرا گرید

 :دیآرش پشت سرم امد و پرس یازخاله ها یکیرفتم. بالفاصله 

 ؟یدرست کن ییچا یتون یم–

 .االن بله،–

 .ام وارد آشپزخانه شدهم باال آمده بود. با اشاره دهیسع

 .مهمونها یبرا میدرست کن یچا دیبا دهیسع–

 :را با دستمال گرفت و گفت اشینیب دهیسع

 بت؟یمص نیتو ا خورهیم یچا یک حاال–

 یآرش گفته درست کنم. تو کتر ی. خالهگهیمهمونن د باالخره–

تا  بای. تقرارمیدر ب نتیرو بزار من فنجونها رو از کاب

 .میسر پا بود دهیآخر شب با سع

 دیگفتند شا یکه م دمیجا نداشت. شن گریاز مهمان د خانه

 دی. بادهیرا دفن کنند چون به قتل رس یفردا نشود متوف

به  برد،یزمان م نیدرموردش انجام بدهند َوا یقاتیتحق

که آرش با  گفتندیآرش م یهاو ... خاله یخاطرکالبدشکاف

 رزودت دیبا گفتندیدنبال کارها هستند. آنها م شیعموها

کنند تا قاتل از مرز خارج نشود. احتماال آرش رفته  تیشکا

 .را انجام بدهد تیشکا یبود کارها

 .شام گرفت یک دمیشام نفهم وقت

 یمادرآرش ومژگان به اتاق رفتند تا کم م،یانداخت سفره

و  دیدراز بکشند، مادرمژگان هم که مسافرت بود سر شام رس

قطع شد.  شانهیگر یکه صدا قهیبه اتاق رفت. بعد از چند دق

 ینیآمد و چندتا غذا داخل س رونیمادر مژگان از اتاق ب

  .گذاشت و به اتاق برد
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از مهمانها رفتند. مژگان و  یجمع کردن سفره بعض بعداز

 .گذاشتند هیگر یآمدند و بنا مادر آرش دوباره به سالن

  :آرش امد و رو همسرش گفت یشب بود که عمو آخر

 ارشیکه به سرک ییانجام شده وبراثر ضربه ا یشکاف کالبد–

که ازش رفته منجر به فوتش شده، چون من  یادیخورده وخون ز

اونجا آشنا داشتم کارش رو زودتر انجام دادن. فردا بعداز 

. دنیم لیحکم دفنش روصادرکنه جنازه رو تحو یکه قاض نیا

  .و داد بلند شد غیج یدوباره صدا

 .گشتم یفقط دنبال آرش م من

 یکردند. عموبه همه م یخداحافظ یکی یکیمهمانها  باالخره

. عمو خودش میرویگفت که فردا ساعت ده صبح به بهشت زهرا م

 .کردیم یخوب خوددار یهم حالش خوب نبود ول

 نیمادر مژگان هم رفت. و ا یآرش ماندند. حت یها خاله فقط

 ....بود بیعج یلیخ میبرا

بودو  ستادهیدرآپارتمان ا یکه جلو دمیآرش را شن یصدا

 .کردند یم یگفتند و خداحافظ یم تیبه او تسل هیبق

 .خشکم زد دنشیاز رفتن مهمانها آرش داخل آمد. باد بعد

کرده بود. اصال  دایپ ییاختهیوضع آشفته و به هم ر سرو

فرق  یکل میکه با هم بود شیچند ساعت پ نیاش با همچهره

 تیرفتم تا حالش را بپرسم و تسل کشینزد یکرده بود. کم

انداخت و از  نییتوجه به من سرش را پا یاو ب ی. ولمیبگو

کرد  شحرف...تاچشمش به مادرش افتاد بغل یمن ردشد، ب یجلو

  .کردند هیو گر

 یک ،یذاشت یوقت اون روتنها نم چیبرادرت کو، توکه ه آرش–

حرفش رابزند... آرش فقط  ی هینگذاشت بق هیجرات کرد...گر

 .دی. مادرش خودش را کنار کشکردیم هیبلند بلندگر

 هیآرش وگر یشانه یسرش را گذاشت رو هیو گر غیباج مژگان

 :کنان گفت

 .میروندار یآرش، جز توکس میتنها شد گهیومامان د من–

 .کردند هیهم دست انداخت دور گردنش وگر آرش
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گرفت و من را  میروبرو یتفنگ یشکستم...انگار کس َومن،

سست شد و همانجا کنار کانتر  میکرد. پاها ربارانیت

 ...نتوانستم نم،ینشستم، نخواستم بب

 هینبودکه گر ارشیک یبرا گریبلند هق زدم. حاال د یباصدا

 ...ودآرش ب یکردم برا یم

ومادر به خانه رفتم  دهیآنقدرحالم بد بود که با سع آنشب

آرش هم  ی. عمه میبه بهشت زهرا رفت میو فردا مستق

 .بافاطمه امده بودند به همراه نامزدش

 دیکش یم غیکرد و ج یم یتابیب یلیمژگان خ یخاکسپار موقع

خاکها و  یتوانست آرامش کند، نشسته بود رو یکس نم چیه

حرف مادرش را هم  یحت د،یکش یم غیج یکرد و گاه یم هیگر

 .نیگوش نکردکه گفت، با اون وضعت اونجا نش

آورد و دست مژگان را  یصندل کیآرش  قهیاز چند دق بعد

 دهینرس ی. مژگان هنوزبه صندلدیکش یگرفت و به سمت صندل

آرش گذاشت  ینهیس یزد و سرش را رو غیبودکه دوباره ج

 :کردوگفت هیوگر

 ...چقدرتنهاشدم یدید آرش–

و بعد شروع  یکردطرف صندل تشیگرفت وهدا شیاز بازوها آرش

چه  شدمیکه متوجه نم زدیبه صحبت کرد. انقدر آرام حرف م

صحنه شروع به پچ  نیا دنیاز مهمانها با د ی. بعضدیگویم

ها در گوشم اکو پچ پچ یوپچ کردند، امان از پچ وپچ... صدا

 .دیشن یَکربود و نم میکاش گوشها . آن لحظه آرزوکردمشدیم

 .دانست یخدا حالم را م فقط

 یآرام آرام تو لیکه قبرَکن، باب ییدوختم به خاکها چشم

 .ختیر یقبر م

خاکها به همراه  نیا ریزد و ُمرد و ز خیکردم قلبم  احساس

 .جسد دفن شد

 .کرد یم هیبودوگر ستادهیآشفته کنارقبرا یباموها آرش

 یروزها یداشتم برا یکردم ونگهش م یم رنگاهشیس دیبا

 ...مبادا
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داشتم که  یراس نگاهم بودچشم از او برنم ریدر ت یوقت تا

 یرا جستجوکند، ول میاو هم دنبالم بگردد و چشم ها دیشا

 .که توجه نداشت من بودم یزیاو به تنها چ

خودم با آرش بودم،  یایدن یتو دم،یاز مراسم نفهم یزیچ

 یناکام یکردند و من برا یم هیگر ارشیک یناکام یهمه برا

کردو باالخره آرام  یم هیگر ییا قهیدل خودم...هرکس چنددق

 .آمدیبند نم میاشکها شدم،یمن آرام نم یول شدیم

رزو شده بود. دنبال  یناهار رستوران بزرگ ومجهز یبرا

نماز رفتم. فاطمه هم بامن بود،  ینماز خانه گشتم وبرا

آنها هم دلشان از  دیناهارنماندند، شا یبرا دهیمادر وسع

 ...پچ پچها شکسته

که نمازم را خواندم سربه سجده گذاشتم و  نیا بعداز

 .دیجوش میدوباره چشم ها

. جلوتر کندیفاطمه نگاهم م دمیسرازسجده برداشتم، د یوقت

 یم هیگر ارشیک ینگو که برا ل؟یتوچته راح دیآمد و پرس

نماز وارد  یبرا گریدونفرد...به سجاده چشم دوختم، یکن

 .شدند

 :دیآرامتر پرس فاطمه

انگار  ختند،یر میدوباره اشکها ؟یکنیم هیخاطر آرش گر به–

 .بودند داکردهیپ تیبه اسم آرش حساس

حرفها مهم  نیتوگوش نکن به ا یول ،یفهمم، حق دار یم–

را پاک کردم  میاشکها زنن،یم ادحرفیخودآرشه...مردم ز

 :وگفتم

  .از آرش ناراحتم نه مردم منم–

 .دستم راگرفت فاطمه

 شه،یبهش حق بده، کم کم درست م ست،یاالن حالش خوب ن اون–

 .نخور نقدرغصهیا

اون،  یحال بدش، کنارش باشم، ول نیا یخوام تو یمنم م خب–

دوباره اشک ها یکنه. فاطمه م ینگاهمم نم یحت  میترسم  و َ

  .امان ندادند حرف بزنم



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

84

9 
Hiltun.ir 

 :کنان گفت هیهم گر فاطمه

 .شهیدرست م ینگو، همه چ لیراح نه،–

وموقع  یناهارت روبخور یازت خواهش کنم بر شهیم فاطمه،–

 .امیباهاتون ب یرفتن منم صداکن

 ؟یتوچ پس–

خواهش  ؟یو بر یاصرار نکن شهیم ره،ینم نییپا ازگلوم–

 .کنمیم

 .نگاهش کردم ؟یریآرش نم نیباماش مگه

 .بدهم توانستمیبود که م یتنها جواب میاشکها

را برداشتم  حمیوتسب دمیرفتن فاطمه همانجا دراز کش بعداز

را به  یشکر، نعمت یهردانه یوذکر شکر را شروع کردم، برا

که با آرش داشتم،  یخوش یروزها یاوردم. شکر برا یم ادمی

 یدوست داشته شدن، برا یتجربه کردن عشق، برا یبرا

را  داکه هنوز خ نیا یشکربرا زم،یبر توانمیکه م ییاشکها

 نیا یام وگرنه معنهم فراموش کرده دیام. شافراموش نکرده

اذن خدا  یکه ب نیواقعا معتقدم به ا ست؟یچ یتابیهمه ب

  وفتد؟ینم یاتفاق

هم  یرو یسوخت، کم یم میکرده بودم چشم ها هیگر ازبس

آن روز  ادیخودم احساس کردم،  یرا رو یگذاشتمشان، نگاه

را باز کردم،  مینگاه. چشم ها ریافتادم. سفر شمال. تاث

بودو  ستادهیلحظه انگار آرش بودکه کنار درا کی یبرا

 ...شد و رفت دیزودناپد یکرد ول ینگاهم م

ضربان گرفت. بلند شدم ونشستم وبه درچشم دوختم.  قلبم

 :گفت دنمیبالفاصله فاطمه امد و با د

 .میپاشوبر–

 ؟یدیروند توآرش–

 نجابود؟یا رفت،یداشت م چرا–

 :وارگفتم زمزمه–
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 .بودم که اون بود ییجا امنیبود نجایدونم، اون ا ینم–

 نیخونه، گفت بهت بگم با ماش یریبهش گفتم باما م یوقت–

 .یخودش بر

و  دیگوینم یزیمن دوست نداشتم با او بروم. چراخودش چ یول

 ...فرستدیم غامیپ

 یلیخ م،ینامزد فاطمه راه افتاد نیبه طرف ماش گرید باهم–

 ییچاره ا یاش بروم. ولسختم بود با فاطمه و خانواده

مهمانها رفته بودند، مژگان ومادر شوهرم  شترینداشتم. ب

آرش دست مادر  یرفتند، خاله یآرش م نیهم به طرف ماش

 .کرد یشوهرم را گرفته بود و کمکش م

بود و  ستادهیا شییدر مردانه همراه عمو و دا یهم جلو آرش

ونگاهش کردم،  ستادمیا یلحظه ا یبود. برا نییسرش پا

اش آغوش مردانه یشکسته بود، انگارمردتر شده بود. دلم برا

حکم  شیبرا ارشیسخت است. ک یلیخ شیدانم برا یتنگ بود. م

 .پدر را داشت

 یخواست با آرش حرف بزنم. سرش را بلندکرد و چشم یم دلم

به طرفم قدم برداشت. انگار  دنم،یبه اطراف چرخاند و با د

شد، همانطور  کمیتا نزد گذاشتیقلبم م یهر قدمش را رو

 :و آرام گفت ریسربه ز

 .امیم گهید قهیچنددق ن،یخودمون بش نیماش یتو–

و با لبخند به من اشاره کردکه بروم.  دیحرفش را شن فاطمه

 ینخورده بودم وضعف داشتم ول یزیخودش هم رفت. ازصبح چ

نشستم.  نیجان داد. داخل ماش میآرش به پاها یجمله نیهم

را سر  هیکه مژگان ومادر آرش هم امدند و گر دینکش یطول

 ردمک یام نگرفت وسع هینبارگریمن برعکس ا یدادند، ول

 .بدهم شانیدلدار

ها. مژگان کنارم  شهیجان بسه، دوباره حالتون بدم مامان–

 .بود دستش را گرفتم

نکن به فکراون بچه باش...دستش را از  هیجان گر مژگان–

ونگذاشت حرفم را ادامه بدهم و باخشم  دیدستم کش یتو

 :گفت هیوگر
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 یفهم یکس شد، توچه م یبچه هم مثل خودم بدبخت و ب نیا–

 نیکنم وا یم هیخودم گر یبدبخت یبرا ه،یچ ییتنها

 .وفقط نگاهش کردم دمیبچه...خودم روعقب کش

 :سرش را عقب چرخاند و گفت یکم ارشیمادرک

مگه من مردم، مگه آرش  ،یکس یچرا ب ه،یچه حرف نیا–

همه کس  شهیم کنه،یم یبچت پدر یمرده...عموش برا

وکارتون... با بازشدن در توسط آرش بحث تمام شد. آرش 

و  زدیبود حرف م ستادهیا نیکه آن طرف ماش شیباپسر عمو

 .سپرد که انجام بدهد یرا به او م ییکارها

 .را روشن کرد وچشم دوخت به روبرو نیماش

توانم نگاهش  یکه درست پشت سرش نشسته ام وم خداروشکرکردم

زل زدم. اخم داشت.  نهیدادم و به آ هیتک یکنم، به صندل

 .ستیگرید یایمعلوم بودفکرش مشغول است و در دن

 نهیلحظه هم چشم ازآ کی ینشدم و حت دیمن ناام یول

. ندازدیهم که شده به من ب یینگاه گذرا دیبرنداشتم تاشا

حساس شده بودم،  ادیهم من ز دیچقدرسرسخت شده بود، شا

بدعادتم کرده بود، سکوت محض بود و  غشیدر یب یدمحبتهایشا

 دمیکش یوصدا دار قی.  نفس عمکردینم هیگر یکس گرید

 ینداشت. نکند مهربان ییا دهیفا ینگاهم کند ول دیاتاش

 ی شهیرا بستم وسرم را به ش میرفته...چشم ها ادشیکردن 

 .دادم هیتک نیماش

بارمن مادرشوهرم را  نیوا میشد ادهیهمه پ نیماش باترمز

 .میکمک کردم و به خانه رفت

 .وارد شدند یخودمان یاز ما مهمانها بعد

دو ساعت همه رفتند  یکیدرست کردم وبعد از  یچا شانیبرا

مادرشوهرم و فاطمه و خانواده اش و  یاز خواهرها یکیجز 

 .ییزن دا

همراه زن  خواهندیدوساعت بعد فاطمه گفت که آنها هم م یکی

 نجایشان بروند، چون نامزدش ااستراحت به خانه یبرا ییدا

اصال  انه،یمن را هم برسانند  می. مردد بودم بگوستیراحت ن

بمانم. همان لحظه آرش وارد آشپزخانه شد و  خواستیدلم نم

 :من از فرصت استفاده کردم و بلندگفتم
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 د؟یمترو برسون ستگاهیا هیمنم تا  شهیجان، م فاطمه–

 .متیبر یجان، تا خونتون م لیراح هیچه حرف نیا–

 .گوشم یدتویچیَبمش پ یصدا

 ...دییبرمش، شما بفرما یخانم من خودم م فاطمه–

ارش که انگار دنبال کارها  ییعمو و دا قهیاز چند دق بعد

خواهند  یبودند امدند و درمورد مراسم روز سوم که کجا م

چه  هیکه متن اعالم نیدرمورد ا یصحبت کردند و حت رندیبگ

 کیباشد هم مشورت کردند، قرار شد مراسم سوم وهفتم در 

و با  دیبه درازا کش شانیغروب حرفها کیروز باشد. تا نزد

 .کارکردند میهم تقس

متحد  نقدرباهمیا شهیخوب بود اگر خانواده ها هم چقدر

 .سوزاندند یهم، دل م یبودند و برا

 .. مثال قرار بود مرا برسانددمیرفتنشان آرش را ند بعداز

 یرو یآشپزخانه رفتم و استکانها را شستم وکم به

  .ممرتب کرد هارانتیکاب

شد، وضوگرفتم و به طرف اتاق آرش رفتم تا نمازم را  اذان

مژگان به  شیپ ی قهیامد که چنددق ادمی یبخوانم. ول

 .آنجا بخوابد رودیمادرشوهرم گفت م

 .طرف اتاق مادرشوهرم پا کج کردم به

آرش خشکم زد. آرش سربه  دنیکه در را بازکردم باد نیهم

دانستم االن  ی. نمدیلرزیم شیهاسجده گذاشته بود و شانه

 رونیاش بغض کردم وخواستم ب هی. از گرابمانمیبروم  دیبا

 :بروم که گفت

 .نمازت روبخون ایب–

سجاده بلند شد و کنار نشست.  یزده نگاهش کردم. از رو شوک

 .بود نییسرش پا

که نکند برود. کاش تا  نیاز ا دمیوترس ستادمینمازا به

 .آخر نمازم بماند
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تمام فکرم  یتوخواندم ول یببخش مرا که نماز برا ایخدا

 یالف باتو بودن زدم،  ول شهیعشقم بود. ببخش که هم شیپ

مرا ببخش  ایشد با او بودم. خدا دهیعشقم وسط کش یپا یوقت

هم نتوانستم از او چشم بپوشم وبه  قهیپنج دق یبرا یکه حت

 ...توچشم بازکنم یرو

 امهیگر اشیخال یجا دنینمازم تمام شد. نبود. با د یوقت

 شتریگرفت. مثال خواستم زودتر نمازم را تمام کنم که ب

 .کند یم یمهربان نطوری...خدا انمشیبب

را رها کردم، از  میزدم و اشکها هیتخت تک یهیپا به

 .خواستم یخداشرمنده بودم و بخشش م

شربت  وانیل کیبازشدن درسرم را بلندکردم. آرش با  با

 .زعفران داخل شد

 :زانو زد وگفت میجلو 

چرا ناهار  ده،یخواستم درست کنه، بخور لبهات سف ازخاله–

 ؟ینخورد

گرد شده نگاهش کردم. حال خودش هم بهترازمن  یهاچشم با

  .نبود

 " یدید یرا ک میلبها ،یتو که اصال نگاهم نکرد"

دوخته بود،  وانینخورده، چشم به ل یزیدانستم او هم چ یم

 :را با پشت دستش پاک کرد و گفت میسرش را بلندکرد و اشکها

 یم تیهمه کمتراذ ینجوریمردم. ا یمن م ارشیک یبه جا کاش–

  .شدند

را در بغلم جمع کردم و سرم را  میوزانوها دمیحرفش لرز از

 :کردم وگفتم هیگذاشتم وگر شانیرو

 .یانصاف یب یلیخ–

کنارتخت گذاشت  زیم یرا رو وانیو ل دیکش یقیعم نفس

وکنارم نشست. دستش را دور کمرم حلقه کرد و من را به 

  .کرد هیسرم گذاشت وگر یخودش چسباند. صورتش را رو

 .تنش حالم بهترشد یبو از
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ندارم، عطرتنت مرا سرپا  ازین ییاغذایاصال من به شربت  "

 ".کند یم

 ینه او مرا رها م یبند امده بود. ول مانیهردو یهیگر

 یقیرا داشتم. نفس عم میکرد، نه من قصد تکان خوردن از جا

 :و گفت دیکش

من بامرگ فرق  یتو برا یب ل،یناراحت نشو راح ازحرفم–

خون  یکاسه شینداره. مضطرب نگاهش کردم، چشم ها یچندان

سبز شدن داشت  الیکه خ ششیبود و ته ر دهیبود، رنگش پر

خودش شربت  دیبد بود با یلیترش کرده بود. حالش خ نیغمگ

 :برداشتم وگفتم زیم یرا از رو وانیخورد. ل یم

  .بخور ،یواجب تر ازمن تو–

  .زنم یمن لب نم ،یتو نخور تا–

 ؟یناهارخورد اصالخودت–

 ره،ینم نییازگلوم پا یچیامده، ه شیکه پ یوضع نیباا –

 .ادیم ادخروار،خرواریغم که م گنیراست م

 .را به لبش چسباندم وانیل

 .من بخور جون–

 .جرعه خورد کی

 .را از لبش جداکرد و به لب من چسباند وانیل 

 .من همه اش روبخور جون–

 :زد و گفت ی...لبخندنازکدمیناچار سرکش به

...سکوت یمواظب خودت باش یطیقول بده تو هر شرا لیراح–

 :کردم و او ادامه داد

 یدست به دست هم داده تا من رو نابود کنه ناخوش زیچ همه–

 .کنهیم دشیتو هم تشد

  ...خوشم آرش شهیتو هم شیپ من–
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 .دیرا به صورتم کش دستش

 رهینم شیپ میخواه یکه ما م یاونجور ییوقتها هی–

 .یرفت مواظب خودت باش شیهرجورکه پ یقول بد دی...بالیراح

  ؟یشد لسوفیف–

کنه...  یم لسوفیجامون عوض شده، درد آدم روف آره،–

 یم نییخوره. قسمت هرکس روخدا تع یسرم چرخ م یحرفهات تو

 ...کنه نه خودش

 .ترسم ازحرفهات آرش یم–

 .نترس یچیخداهست از ه یتاوقت–

 .نگاهش کردم متعجب

 :گفت باغم

  .به خواست خدا سپارمیدل م نباریا–

 ینم دیشا یول دیخواهد  بگو یم یزیکردم چ یم احساس

 ...تواند

 :و گفت دیتخت دراز کش یرو 

 .رفتم یراه م ابونیخ یوتو دمیرونخواب شبید تمام–

 چرا؟–

جوره  چیرو گرفته که ه امقهی یکه جور یبتیخاطر مص به–

 .لیام راحخسته یلیازش خالص شد. خ شهینم

 ؟یبخور ارمیبرات ب یزیچ–

 .کردم دییباسر تا ؟یکن یرو که بخوام م یکار–

 :وگفت شیبازو یدوضربه زدرو شهیرا دراز کرد و مثل هم دستش

حرفها،  نیو ا دیزشته مهمون دار یونگ یبخواب نجایا یایب–

 :و ادامه داد دیکش ی. بعد آهلیآرومم کن راح
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 مینم زد. بلندشدم موها شینباشه وبعدچشم ها ییفردا دیشا–

گذاشتم را  یم فمیک یگوشه  شهیکه هم یرا مرتب کردم و عطر

 .دمیزدم وکنارش درازکش

 یحرف گری. بعد ددییرا بو میو موها دیدر آغوشش کش مرا

به  اشهیدا نستم گر ی. مکندیم هینزد. احساس کردم گر

نگاهش کردم.  نی. سرم را بلند کردم وغمگستین ارشیخاطرک

 .پر آب بود شیهاچشم

 :گفتم

 ؟یبخواب یخوایم ییاخسته یتو که گفت ؟یمن روُبکش یخوا یم –

 :اش گفتگرفته یچسباند و با صدا اشنهیرا به س سرم

 .راحت بخوابم الیکه باخ ،ینداد قول–

 ینجوریمواظب خودم باشم، فقط تو ا شهیهم دمیقول م باشه،–

 .جگرم روخون نکن

 .رشیز یزنینم یطیکه درهرشرا یمن روقسم بخور دجونیبا–

جداکردم و دوباره نگاهش  شیخودم را از حصار دستها یکم

زد. دوباره حصار  یم ادیالتماس را فر شیکردم. چشم ها

 رویکه دلم را ز شیدستانش را تنگ کرد و با همان غم صدا

 :گفت کردیرو م

 .لیکنم راح یخواهش م –

 یباشه هر چ ا،یگرفت ادیجور قول گرفتن رو از خودم  نیا–

 .مواظب خودم هستم یطیبه جون تو در هرشرا ،یتو بگ

 :وگفت دیرا تا گردنش باال کش مالفه

 .توئه یمن خوشبخت یآرزو ل،یشرمندتم راح شهیهم–

چرا ازحرفش دوباره استرس گرفتم وخواستم باز هم  دانمینم

را محکم  شیدستها یحرفش را بپرسم، ول لینگاهش کنم و دل

 .نگه داشت ونگذاشت

 .لیراح بخواب–
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 دادیکه آزارم م یکردم با استرس یهم خسته بودم. سع من

استرس همراهم  نیا میبا هم نامزد شد ی. از وقتمیایکنار ب

که  یاش، استرس دوستان دخترخانواده یبود. استرس برخوردها

 .میکه داشت ییاندهیدر گذشته داشته، استرس رفتارش در آ

با آرش آن را به دست  کردمیدنبال آرامش بودم. فکر م من

آرامشم گرفته  یقیمدت هر دفعه به طر نیدر ا یول آورم؛یم

حرف مادرم  ادی. به هدفم و انتخابم فکر کردم. شدیم

تو رو  یلذت داشته باشه، ول دیانتخابها شا یافتادم. "بعض

 گرید مکرد یرا بستم و سع می". چشم هارسونهیبه آرامش نم

 .بخوابم یفکر نکنم و کم

 

به  یرا بازکردم و نگاه میچشم ها امیاذان گوش یصدا با

را  شیبه خودش داد و چشم ها یآرش انداختم، او هم تکان

 .بازکرد

 .میباش دهیهمه خواب نیا شدینم باورم

 :دیبه خودش داد و با تعجب پرس یکش وقوس آرش

 م؟یدیتاصبح خواب یعنی–

  .آره–

با کف دستم ماساژش  یبلند کردم وکم شیبازو یرا از رو سرم

 :دادم وگفتم

 .خشک شده یحساب گهیاالن د د،یببخش–

 :ام را نوازش کرد و گفتحسرت گونه با

 ؟یزد نیتاحاالمرف–

 :زده گفتم تعجب

آره، فکرکنم  میتصادف کرده بود دهیموقع که باسع اون–

 .همون روز اول

 ...یبفهم یتون یم یشمیتوپ یحس من رو وقت پس–

 .رمیزدم وگفتم برم وضوبگ یلبخند
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کردم. آرش از  یدیشد یرا که خواندم احساس گرسنگ نمازم

که خواستم سجاده را جمع کنم،  نیرفته بود. هم رونیاتاق ب

 :وارد شد وگفت

 .نکن جمع–

بود. وضو گرفته بود.  سیونگاهش کردم دست وصورتش خ برگشتم

کردم. شروع به نماز خواندن کرد و من  شیکنار رفتم وتماشا

 ...مثل مجسمه فقط نگاهش کردم

از نماز به سجده رفت. سر از سجده برداشت و مشغول  بعد

 .جمع کردن سجاده شد

واسه خوردن  یزیچ هی خچالی یاز تو یبر یتون یم لیراح–

 م؟یبخور ،یاریب یداکنیپ

 دیمبهوتم را د ی افهیق یچشم از او بردارم، وقت نتوانستم

را که قبال به او داده  یتربت حیتسب بشیکنارم نشست. از ج

 یباهمان لباسها شبیدرآورد، چون د بشیبودم را از ج

 :وگفت حیبود. اشاره کردبه تسب دهیخواب رونشیب

 ...هیتالیجیهمراهمه، واقعا د دوروزه–

 شیازش پ یادگاری هی زهیعز یلیبرات خ یکی یوقت شهیهم

. تنها یکن ادشیو  ینگاهش کن یتا گاه یدار یخودت نگه م

کنم،  ادتیبار در روز  نیاونم چند شهیتونم هم یکه م یزیچ

 ...نماز خوندنه نیهم

عشقت  یدون یم ،ینماز بخون یشیروبکن، صبح که بلندم فکرش

سکوت شب  یو تو دارهیهمون موقع ب قایدق گه،ید یجا هی

 .کنهیهمه خوابن بهت فکر م یوقت

 ...لیراح میبزار ییقول وقرارها هی گهیباهم د میتون یم یحت

از خدا  گهیصبح شنبه هامون واسه هم د یتو نمازا مثال،–

دونم تو  یها طول عمر مثال...چه م کشنبهی م،یبخواه یسالمت

 ...رسهیبه ذهنت م یبهتر یزایحتما چ یازمن خالق تر

خواد  یشده، به خاطر من م ونهیگه، د یم یچ نیا ایخدا"

 ...نماز بخونه؟
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به من  یداشته باشه... نگاه یادگاریاز من  دیبا اصالچرا

 .انداخت

 :دمیپرس

 ؟یکردیپچ پچ م یبا خداچ یرفته بود سجده–

و  دیکش ی. بعد آهکردمیخاطرات خودمون رو مرور م داشتم–

 :ادامه داد

بزار  یاریواسه ما ب یخوراک یخوایکه تو نم نیمثل ا نه،–

 .خودم برم

رفت و مرا با افکارم تنها  رونیو از اتاق ب بعدبلندشد

من  ادیاذان  یگذاشت.  آرش قبال هم گفته بود با صدا

بود که  یحرف نیترمن ناراحت کننده یبرا نیو ا افتدیم

 .بودم دهیشن

 یحرف گری. بعد ددییرا بو میو موها دیدر آغوشش کش مرا

به  اشهیدا نستم گر ی. مکندیم هینزد. احساس کردم گر

نگاهش کردم.  نی. سرم را بلند کردم وغمگستین ارشیخاطرک

 .پر آب بود شیهاچشم

 :گفتم

 ؟یبخواب یخوایم ییاخسته یتو که گفت ؟یمن روُبکش یخوا یم –

 :اش گفتگرفته یچسباند و با صدا اشنهیرا به س سرم

 .راحت بخوابم الیکه باخ ،ینداد قول–

 ینجوریمواظب خودم باشم، فقط تو ا شهیهم دمیقول م باشه،–

 .جگرم روخون نکن

 .رشیز یزنینم یطیکه درهرشرا یمن روقسم بخور دجونیبا–

جداکردم و دوباره نگاهش  شیخودم را از حصار دستها یکم

زد. دوباره حصار  یم ادیالتماس را فر شیکردم. چشم ها

 رویکه دلم را ز شیدستانش را تنگ کرد و با همان غم صدا

 :گفت کردیرو م
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 .لیکنم راح یخواهش م –

 یباشه هر چ ا،یگرفت ادیجور قول گرفتن رو از خودم  نیا–

 .مواظب خودم هستم یطیبه جون تو در هرشرا ،یتو بگ

 :وگفت دیرا تا گردنش باال کش مالفه

 .توئه یمن خوشبخت یآرزو ل،یشرمندتم راح شهیهم–

چرا ازحرفش دوباره استرس گرفتم وخواستم باز هم  دانمینم

را محکم  شیدستها یحرفش را بپرسم، ول لینگاهش کنم و دل

 .نگه داشت ونگذاشت

 .لیراح بخواب–

 دادیکه آزارم م یکردم با استرس یهم خسته بودم. سع من

استرس همراهم  نیا میبا هم نامزد شد ی. از وقتمیایکنار ب

که  یاش، استرس دوستان دخترخانواده یبود. استرس برخوردها

 .میکه داشت ییاندهیدر گذشته داشته، استرس رفتارش در آ

با آرش آن را به دست  کردمیدنبال آرامش بودم. فکر م من

آرامشم گرفته  یقیمدت هر دفعه به طر نیدر ا یول آورم؛یم

حرف مادرم  ادی. به هدفم و انتخابم فکر کردم. شدیم

تو رو  یلذت داشته باشه، ول دیانتخابها شا یافتادم. "بعض

 گرید مکرد یرا بستم و سع می". چشم هارسونهیبه آرامش نم

 .بخوابم یفکر نکنم و کم

 

به  یرا بازکردم و نگاه میچشم ها امیاذان گوش یصدا با

را  شیبه خودش داد و چشم ها یآرش انداختم، او هم تکان

 .بازکرد

 .میباش دهیهمه خواب نیا شدینم باورم

 :دیبه خودش داد و با تعجب پرس یکش وقوس آرش

 م؟یدیتاصبح خواب یعنی–

  .آره–
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با کف دستم ماساژش  یبلند کردم وکم شیبازو یرا از رو سرم

 :دادم وگفتم

 .خشک شده یحساب گهیاالن د د،یببخش–

 :ام را نوازش کرد و گفتحسرت گونه با

 ؟یزد نیتاحاالمرف–

 :زده گفتم تعجب

آره، فکرکنم  میتصادف کرده بود دهیموقع که باسع اون–

 .همون روز اول

 ...یبفهم یتون یم یشمیتوپ یحس من رو وقت پس–

 .رمیزدم وگفتم برم وضوبگ یلبخند

کردم. آرش از  یدیشد یرا که خواندم احساس گرسنگ نمازم

که خواستم سجاده را جمع کنم،  نیرفته بود. هم رونیاتاق ب

 :وارد شد وگفت

 .نکن جمع–

بود. وضو گرفته بود.  سیونگاهش کردم دست وصورتش خ برگشتم

کردم. شروع به نماز خواندن کرد و من  شیکنار رفتم وتماشا

 ...مثل مجسمه فقط نگاهش کردم

از نماز به سجده رفت. سر از سجده برداشت و مشغول  بعد

 .جمع کردن سجاده شد

اسه خوردن و یزیچ هی خچالی یاز تو یبر یتون یم لیراح–

 م؟یبخور ،یاریب یداکنیپ

 دیمبهوتم را د ی افهیق یچشم از او بردارم، وقت نتوانستم

را که قبال به او داده  یتربت حیتسب بشیکنارم نشست. از ج

 یباهمان لباسها شبیدرآورد، چون د بشیبودم را از ج

 :وگفت حیبود. اشاره کردبه تسب دهیخواب رونشیب

 ...هیتالیجیهمراهمه، واقعا د دوروزه–
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 شیازش پ یادگاری هی زهیعز یلیبرات خ یکی یوقت شهیهم

. تنها یکن ادشیو  ینگاهش کن یتا گاه یدار یخودت نگه م

کنم،  ادتیبار در روز  نیاونم چند شهیتونم هم یکه م یزیچ

 ...نماز خوندنه نیهم

عشقت  یدون یم ،ینماز بخون یشیروبکن، صبح که بلندم فکرش

سکوت شب  یو تو دارهیهمون موقع ب قایدق گه،ید یجا هی

 .کنهیهمه خوابن بهت فکر م یوقت

 ...لیراح میبزار ییقول وقرارها هی گهیباهم د میتون یم یحت

از خدا  گهیصبح شنبه هامون واسه هم د یتو نمازا مثال،–

دونم تو  یها طول عمر مثال...چه م کشنبهی م،یبخواه یسالمت

 ...رسهیبه ذهنت م یبهتر یزایحتما چ یازمن خالق تر

خواد  یشده، به خاطر من م ونهیگه، د یم یچ نیا ایخدا"

 ...نماز بخونه؟

به من  یداشته باشه... نگاه یادگاریاز من  دیبا اصالچرا

 .انداخت

 :دمیپرس

 ؟یکردیپچ پچ م یبا خداچ یرفته بود سجده–

و  دیکش ی. بعد آهکردمیخاطرات خودمون رو مرور م داشتم–

 :ادامه داد

بزار  یاریواسه ما ب یخوراک یخوایکه تو نم نیمثل ا نه،–

 .خودم برم

رفت و مرا با افکارم تنها  رونیو از اتاق ب بعدبلندشد

من  ادیاذان  یگذاشت.  آرش قبال هم گفته بود با صدا

بود که  یحرف نیترمن ناراحت کننده یبرا نیو ا افتدیم

 .بودم دهیشن

 یرا رو ینیبرگشت. س یبزرگ ینیکه آرش با س دینکش یطول

 :نشست وگفت میمن گذاشت. خودش هم روبرو یجلو نیزم

ظرف  یروباجاش آوردم وتو یکه سروصدانشه همه چ نیا یبرا–

از  رونیکنم. )اشاره کردبه ب دارشونیب دمی. ترسختمینر

 اتاق(
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 .کره، مربا، همه را با ظرفشان اورده بود ر،یپن

 شیبه لقمه درست کردن کرد. من هنوز هم مات حرفها شروع

 .بودم

 :دهانم گرفت  وگفت یدرست کرد و جلو ییالقمه

رونکن. فقط نگاهش کردم، لقمه را  یچیفکره ل،یراح بخور–

از دستش گرفتم و به طرف دهان خودش بردم، لقمه را از 

 .دستم گرفت ونصف کرد

دهانم  ینصفه را جلو یتو، نصف من، دوباره آن لقمه نصف–

را خودش نخورده بود. منتظربود  گرید یگرفت. هنوز آن نصفه

را  گرفته بود میکه جلو ییاول من بخورم. نصفه لقمه ا

و آن  رشدیدهانش گذاشتم. غافلگ یاز دستش گرفتم و تو یفور

که در دستش بود را در دهانم گذاشت و با  گرید ینصفه

 :لبخند نگاهم کرد وگفت

درست کردن  یَوبعدبرا یزرنگ ترازمن بود شهیتوهم لیراح–

برد، لقمه را آرام،  ینیدستش را به طرف س ،یگرید یلقمه

فرق کرده بود،  یلیکردم. آرش خ یونگاهش م دمیجو یآرام م

 .باآرش چه کرده بود ارشیچش شده، مرگ ک نیا ایخدا

 یها هیادگری دم،یفهم ینم یکردم ول یرا احساس م دردش

آورد ونشد لقمه ام را  میاسترس و بعد بغض به  گلو شبشید

دوم را  یدستش که لقمه یقورت بدهم. بغضم اشک شد و رو

 .دیگرفته بود چک

 یبه رقص درامد، برا شیچشم ها ینین میاشکها دنیباد

 ی. "تو ازکدیکش یقینفس عم شیاشکها زشیاز ر یریجلوگ

 ".آرش ینازک دل شد نقدریا

 :نشست وگفت امدکنارم

جون من برات  ؟یقول داد ینجوریا ؟یمواظب خودت ینجوریا–

 ل؟یراح ستیمهم ن

را پاک کردم  میرا به عالمت مثبت تکان دادم واشکها سرم

 :وگفتم

 .آقا رمیادبگیمونده ازت خوش قول بودن رو یلیخ–
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 .شانه ام انداخت ونگاهم کرد یرا رو دستش

 یزیبرنامه ر یگرفتن همه چ ادی  یمن برا یگفت یکه م تو–

هات، باشه؟ برنامه ستیروبزار اول ل ادگرفتنی نیکنم، ا یم

 ی. نگاهش را از من گرفت و به لقمه دمیرا کاو شیچشم ها

نان  کیدستش داد. با اصرار لقمه را در دهانم گذاشت؛ بعد 

و  یمهربان اکناردست خودش. ب یکیلواش کناردست من گذاشت و

 .لبخند نگاهم گرد

 زهیجا دبراشیبا یکیزودترنونش روتموم کنه اون  هرکس–

 .بخره

 بخره؟ یچ–

 باشه خوبه؟ یانتخاب ه؟یخودت چ نظر–

 .نباشه ادگرونیز یول اهوم،–

 .ستین یدنیتونه باشه، حتما که خر یم یزیهرچ یعنی یانتخاب

 یبه نانها انداختم و لبخند الغر یتفاوت به حرفش نگاه یب

 :زدم وگفتم

لقمه  نیکه من هنوز اول ینجوریا ،ییاعادالنه یمسابقه  چه–

 .مردونت یبااون لقمه ها یرو نخوردم تونونت روتموم کرد

 .برداشت یگرید نان

 .دونهیجهنم وضررمن دوتا نون، تو  باشه–

 .برداشتم وکنار دستش گذاشتم یگرید نان

 :گردشده نگاهم کردوگفت یاالن عادالنس. باچشم ها نیا–

 ؟یبا گاو طرف مگه–

 :و گفتم دمیرا کش لپش

لحظه غم چشم  کیحرفم  دنیبا شن شه؟ییایازنوع در منظورت–

 یامد. ول ادشیعکس سودابه  انیجر دیرا گرفت، شا شیها

 :لبخندزد و گفت یفور
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بهت ارفاق  نمیا امیاز خود گذشتگ یبابا، من که خدا باشه–

 .دو، سه، شروع ک،یکنم.  یم

 :که شروع به لقمه گرفتن کردم گفتم همانطور

نونا هم  لونیبه نا ینگاه هی یاز خودگذشتگ یخدا جناب–

 .یبراشون بخر یبر دیها. بانمونده یچیه هیبنداز. واسه بق

آرش نصف نان  یتند غذا بخورم. ولتوانستم تند یمن اصالنم 

در دهانش گذاشت و  عیلواش را برداشت ولقمه درست کرد وسر

 :همانطور گفت

. ازطرز خوردنش خنده ام خرمیم رمیبخور نگران نباش، م تو–

او نان دومش  افتادم،یبخندم عقب م شدینم یگرفته بود، ول

اولم هم تمام نشده  یمن تازه لقمه یرا شروع کرده بود ول

 .بود

نصف نانم تمام شد و او نان سومش را شروع کرد و با دهان  

 :پرگفت

 ؟یآب بخواد ودرحال خفه شدن باشه چ یکیاگه  حاال–

 .بره آب بخوره خب–

امانم گفته وسط غذا م یبگ ا،ینکن یبعدا جرزن قبوله؟–

 .مایآب بخور دینبا

 .کردم دییتا میچشم ها با

 نیپارچ آب برگشت و باآخر کیرفت و با  رونیعجله ب با

فرستاد؛    نییبه کمک آب پا باینانش لقمه گرفت و تقر یتکه

 .داد رونیب قینفسش را عم دیبعددراز کش

 .ُبردم من–

 :ام را در دهانم گذاشتم وگفتملقمه نیآخر من

 .ُبردم منم–

 .ایقرار نشد جِربزن گهیدهنت هنوز هست د یتو تو رینخ–
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 :ام را به زور قورت دادم لقمه

 .بود یرینفس گ یمسابقه  واقعا–

 .بخوام ازت یچ زهیجا نمیفکر کنم بب دیحاال با خب–

 دمیدر گذاشتم و من هم کنارش دراز کش کیرا نزد ینیس

 :وگفتم

 .همه جون َکندم آخرشم باختم نیا–

 :آورد وگفت رسرمیز یبالشت برا کیتخت  یاز رو 

بار اونم  هیتوروبرنده اعالم کنم؟ حاال ما  یخوا یم–

 ؟یناراحت ما؛یتوخوردن برنده شد

 ...یگرون بخوا ی زهیجا هیکه  هیواسه اون وقت شیناراحت–

 .را بست شیبالشت من گذاشت و چشم ها یرا رو سرش

 .ُپرشد، خوابم گرفت معدم–

 :حرفش را گرفت یو دنباله دیکش ییا ازهیخم

 .کنم، نگران نباش یات هم م مالحظه–

خواستم دوش  یمان برد. چون مروز آرش مرا به خانه آن

 .را عوض کنم میولباس ها رمیبگ

آرش  دنید یبود؛ برا ارشیروز بعد که مراسم روز سوم ک 

 .کردم یم یلحظه شمار

دل تنگش  یلیبودمش خ دهیکه ند یروز و نصف کی نیا در

بودم، چندبارخواستم  زنگ بزنم اما با خودم فکرکردم حتما 

شلوغ است که خودش تماس نگرفته، پس من هم  یلیسرش خ

 :دمیمزاحمش نشوم. فقط صبح روز ختم زنگ زدم وپرس

 .کمک یبرا امیهست زودتر ب یجان اگه کار آرش–

 :آرش گفت 

 .بهشت زهرا میری. فقط صبح مستین یکار لیراح نه–
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 ...گهیباهاتون د امیمنم ب پس–

 ی... ازحرفش تعجب کردم. فکر میشیم تیاذ یایم زم،یعز نه–

 یدنبالت. ول میایخودم م دیبگو یکردم  خوشحال شود وحت

 تیمسئول یگرفتار است. باالخره کل یلیبعد فکر کردم حتما خ

انجام  شیبرا یخواست کنارش باشم و کار یگردنش است. دلم م

 .دیآیازدستم برم یدانستم چه کمک یدرست نم یدهم ول

 .میومادر وخاله به مسجد رفت دهیباسع

بودند.  دهیچ یبود. دورتا دورش را صندل یبزرگ یلیمسجدخ

 .اشییبود جز فاطمه و زن دا امدهین یهنوزکس

بلندشد و به طرفم امد. با هم  شیازجا دنمیباد ییدا زن

 :دیگرفت. بعد پرس لمیتحو ی. کلمیکرد یروبوس

 جان مامانت کدومه؟ لیراح–

کردم.  اشیمعرف ییمن هم مادر را نشانش دادم و به زن دا 

 شیکرد. کارها فیتعر ششیکرد و ازمن پ یبامادر هم روبوس

به فاطمه انداختم، نگاهش را از  یبود. نگاه بیعج میبرا

و  یدر ورود ی. دستش را گرفتم و بردمش جلودیمن دزد

 :دمیپرس

 ره؟یگ ینم لمونیتحو ادیز یینظرت زن دا به–

 :دیتفاوت به حرفم  پرس یب–

 باآرش مونده؟ تتیچند روز تا تموم شدن محرم لیراح–

 .دارد حرف را عوض  کند یبود سع مشخص

 هفته، چطور؟ کی–

 د؟یکن کاریچ دیخواه یم–

 حرفهاست؟ نیدونم...االن آخه چه وقت ا ینم–

 .انداخت نییرا پا سرش

 نگفته؟ یزیچ آرش–
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اصال فکرنکنم فکرکرده باشه  یهمه بدبخت نیآرش توا چارهیب–

 .موضوع، چه برسه درموردش حرف بزنه نیبه ا

 :وگفت دیکش یآه

 .مینیبش میبر ایب–

 رمیگیحلوا رو که آوردن م. خرما و مونمیم نجایمن ا نه–

 .کنمیم ییرایپذ

 .را نشانم داد یخانم 

 .یسیتو وا ستین یازیفکرکنم ن هییرایخانمه مسئول پذ اون–

 .ستمیدر بمونم بهتره، من که مهمون ن یباشه، جلو خب–

 .نجایهم مینیباهم بش ارم،یب یبرم دوتا صندل پس–

بزرگ  یاش با ظرفها ییحرفش تمام نشده بود که پسردا هنوز

مودبانه  یلیمن خ دنیدرظاهرشد و با د یخرما و حلوا جلو

جاخوردم وجواب سالمش را دادم. دستم را  دنشیسالم کرد. ازد

 :وگفتم رکسیپ یسهایدرازکردم به طرف د

 .برم داخل یمن م نیبد–

 :نگاهم کرد و گفت قیبا لبخند عم 

 نجایکه ا یشما، گفتن بدم به خانم یبرا نهیسنگ نه،–

 .هییرایمسئول پذ

 یحرف گریانداختم و د نییوسرم را پا دمیخجالت کش ازنگاهش

 :نزدم. فاطمه جلو رفت و آرام گفت

زنه، فکرکنم  یخانمه که فعال داره خودش روباد م اون–

  .برم یآقا بابک بده من م م،یکن ییرایپذ دخودمونیبا

 .را به فاطمه داد ظرفها

 .بعدسرش را به طرف من چرخاند ارم،یروهم ب اشهیبق رمیم–
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پله ها هستم، صدام  نییپا نیبود، من هم ازین یزیچ اگه–

 .ارمیبراتون م دیکن

 :آرام گفتم یلیخ

 .ممنون–

امده بود، سربه  نایآرش ا یاون بارکه خونه  ادمهی"

 ."شده ینجوری. چرا ارتربودیز

مختلف باال امد. من هر  یهاهم به بهانه گریچند بارد بابک

 یفاطمه را جلو م دم،یشن یرا م شیپاها یبار که صدا

 ند،یکه نتواند مرا بب ستادمیا یم ییفرستادم؛ خودم هم جا

 .کرد ینگاهش معذبم م

از  یآمد و با مهربان شمانیدوبار پ یکیفاطمه هم  ییِ دا زن

سرپا خودم را  نجایا ادیو ز نمیمن خواست بروم کنارش بنش

 :آخر که آمد گفتم یخسته نکنم. دفعه

 نجایکنم خسته بشم، باالخره ا ینم یجان کار ییزندا –

 .بهتره ستمیباا

 :و گفت دیکش یقینفس عم ییزندا

که قدر بدونه، قدرزر، زرگر  هیک یول زم،یعز یراحت هرجور–

 .یشناسد، قدرگوهر، گوهر

را که گفت رفت. من هم هاج و واج نگاهش کردم؛ بعد رو  نیا

 :به فاطمه گفتم

 بود؟ یچ منظورش–

 :و گفت دیکش یآه فاطمه–

که قدر تو رو  نهیبدم نگفت. منظورش ا یبگم. همچ یچ–

 .دوننیخانواده شوهرت نم

 طیشرا نیفکر کردم که االن تو ا نینگاهش کردم و به ا گنگ

 .حرفهاست نیچه وقت ا

خاله و مادر را زودتر برد و گفت که کار دارد  ده،یسع

   .برود دیبا
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تا  میبود ستادهیا نیمراسم با مادر آرش کنار ماش بعداز

 یبرا انیو ما را برساند. چند نفر از آقا دیایآرش ب

آنها  نیگفتن خودشان را به مادرشوهرم رساندند. ب تیتسل

 تیاز تسل پدر و برادر مژگان هم بودند، برادر مژگان بعد

 یو به من زل زد. نگاهش مرا م ستادیعقب ترا یگفتن کم

داشت. با امدن  تیعصبان یخشم و کم ر،ینگاهش تحق ترساند،

و با هم شروع به پچ پچ  ستادیمژگان برادرش کنارش ا

 یبرا یمژگان سرش را به عالمت منف قهیکردند. بعدازچند دق

آرش امد تاسوار شود؛  نیبرادرش تکان داد؛ بعد به طرف ماش

 راکرد دستش  یکه خشمش را کنترل م یبرادرش درحال یول

کرد. مژگان هم رفت  و  تشیخودشان هدا نیگرفت وبه طرف ماش

 .پدرش نشست نیداخل ماش

آرش امد و ما را به خانه رساند. تمام مدت اخم  باالخره

 .داشت

هم ازمهمانها هم با ما به خانه امدند. من وفاطمه  یتعداد

 .میکرد ایرامه ییبساط چا

کردند ورفتند،  یتک تکشان خداحافظ دتایطول کش یچندساعت

 .خواهر مادرشوهرم یحت

آرش  یهم به خواست نامزدش بعداز رفتن خاله فاطمه

 .کرد و رفت یخداحافظ

که واردسالن  نیمهمانها رفته بود. هم یبدرقه  یبرا آرش

 :دیشد مادرش نگران  پرس

 پدرش؟ یچرا رفت خونهمادر، مژگان  –

 :تر شد و جواب داد ظیغل شیاخم ها آرش

امروز  هیکم استراحت کن،  هیدونم مامان جان، شما  یم چه–

  .رو مژگان رو ول کن

 .میگذاشتم تا بشو نکیاستکانها را جمع کردم و داخل س 

کم استراحت کن،  هیجان، اونارو ول کن توام برو لیراح–

 .شورم یم شمیبعدا خودم پام

 .رمیم شه،یمامان جان، االن تموم م ستین یزیچ–
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دوخت به سقف. آرش هم  دوچشمیکاناپه دراز کش یآرش رو مادر

 .دوش گرفتن به طرف حمام رفت یبرا

نگذشته بودکه مادرآرش ناگهان مثل برق  ییا قهیچنددق هنوز

تلفن را برداشت  یبلندشد و گوش شیگرفته ها از جا

 .را گرفت ییاوشماره

نگرانت  زم،یعز نجایا یومدیچرا ن زم،ی. سالم عزالومژگان–

  .شدم

 یشوهرم انداختم. گوش سپرده بود به حرفهابه مادر ینگاه

 یسوال یو فقط گاه شدیگردتر م شیمژگان و هر لحظه چشم ها

 :دیپرس یم

کرد و در  یمرا نگاه م یرچشمیهم ز یگاه ؟وَ یکجا بر ؟یچ–

 :وگفت هیگر ریآخر هم زد ز

  .مژگان ارشمهیادگارکیبچه  اون–

 یبه گوشش بود و به حرفها یکرد گوش یم هیکه گر همانطور

 ...گفت، باشه، باشه یم یکرد و گاه یمژگان گوش م

 .امدم رونیکرد از  آشپزخانه ب میآرش که صدا یباصدا

 ؟یدیجان، حوله ام رو از کمد م لیراح–

 .حوله را به دستش دادم و به آشپزخانه برگشتم یفور

لب  ریو ز ختیر یرا قطع کرده بود و اشک م یآرش گوش مادر

 .زد یسر خدا غر م

 .بردم یآب وانیل شیبرا

 ارم؟یکه براتون ب دیدار یزیچ یجان قرص مامان–

 .گرفت یشتریشدت ب اشهیگر دنمیباد

وکنارش نشستم.  ختمیرا گرفتم وچندجرعه آب در حلقش ر دستش

 .دمی. ترسدندیلرزیم شیدستها

 جان. چتون شد؟ مامان–
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وارد  شیبود و در حال خشک کردن موها دهیلباس پوش آرش

  .سالن شد

بلندشد و به طرفش پاتندکرد و دستش  دنشیبا د مادرشوهرم–

 .به طرف اتاق ودر را بست دشیرا گرفت وکش

 د،یخواهد به آرش بگو یچه  م نمیخواست بب یدلم م یلیخ

 .رفتیاستراق سمع کردن نم یبرا میپاها یول

 .کارم را انجام دادم یهیبه آشپزخانه رفتم و بق دوباره

مرتب شد. کمرم  یکارم تمام شد و آشپزخانه حساب باالخره

فکرکردم که  نیوبه ا دمیکاناپه درازکش یدردگرفته بود. رو

مادرشوهرم از  یهیگر یصدا یشد. گاه یطوالن شانیچقدرحرفها

جمله  کیفقط  شیها هیناله ها وگر نی. از بآمدیاتاق م یتو

 .دمیشن ادگفتیبافر بایبلند وتقر یلیرا که خ

آرش هراسون و با رنگ  دمید هویبهش بگوبه خاطر خدا"که "

 امد و گفت؛ رونیب دهیپر

قرصها  نتیزنگ بزن اورژانس. بعدخودش به سمت کاب لیراح –

 .دیدو

 .شده آرش یچ–

 .زنگ بزن عیسر توروخدافقط–

به طرف  زدمیرا برداشتم وهمانطور که زنگ م یگوش یفور

 .دمیاتاق دو

 

 .افتاده بود نیزم یآرش قلبش را گرفته بود و رو مادر

 چیه دیسفارش کرد که نبا  نه،یاورژانس بعدازمعا دکتر

که خطررفع شده،  میداشته باشد. گفت شانس آورد یفشارعصب

 مارستانیبه ب دیفرصت با نیتر دراول قیدق یبررس یبرا یول

برود. دکتر موقع رفتن آرش را صداکرد تابا او حرف بزند. 

 .بعدازرفتن آنها مادرشوهرم به من چشم دوخت

 .کنار تخت نشستم نیزم یرو

 ارم؟یبراتون ب دیخواه یم یزیمامان؟ چ نیخوب–
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 .کردن هیکردبه گر شروع

 یکه دکتر چ دیدید د،یمواظب خودتون باش دیجان با مامان–

 .گفتن

روباخودشون ببرن اون  ارشمیادگارکیخوان  یم ل،یراح–

 یدیهم نباشه من به چه ام ارشیک یاگه بچه گهی...دایسردن

 .بهتره رمیزنده بمونم، بم

 خواد بره خارج؟ یم مژگان–

 .برنشیخواد، به زور م ینم خودش–

 ...گفته یزیچ هیحاال اون  شه؟یمامان مگه م نه،–

 دمیآنقدر بلند که ترس ،یبلند یو با صدا دیرا بر حرفم

 :دوباره حالش بد بشود گفت

 دمیازش شن ییزهایچ ه،یبرادرش آدم خطرناک نیا شه،یم آره–

 ...آرش یبترسه، شرط وشروط گذاشته برا دازشیکه آدم با

 شرط؟–

 .ختیر شیهاالتماس بود در چشم هرچه

توروخدا کمکمون کن.  ل،یداره راح یبه توبستگ یچ همه–

 .نجات بده یخانواده رواز بدبخت هی لیراح

 .بچه رونجات بده اون

 .کردم یهاج و واج به او نگاه م 

 میپاها یآمد و به حالت سجده سرش را رو نییاز تخت پا 

 .گذاشت

 هیکنم، التماس  یتا ابد دعات م ل،یکنم راح یم التماست–

 ...کنم فقط یم یبگ یهرکار ر،ینگ دیمادر دل شکسته رو ند

  .گرفت. بلندش کردم امهیگر شیکارها از



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

87

4 
Hiltun.ir 

من  د،ینکن ینجوریمامان، تو رو خدا ا هیکارها چ نیا–

. ستیکارها ن نیبه ا ازیاصال ن دمیبتونم انجام م یهرکار

 شده؟ یآخه چ

لحظه آرش داخل اتاق شد و با خشم به مادرش نگاه کرد  همان

 .و دستش را گرفت

 .اتاق خودتون یببرمتون تو دیپاش–

 .دیدستش را کش تیبا عصبان مادرش–

 یخوام باهاش حرف بزنم، صبح تاشب التماسش م یخودم م نه،–

 .بشه یکنم تاراض

 :شد و گفت شتریب شیابروها یگره آرش

 .زنمیبده من خودم باهاش حرف م شمامهلت–

 یمژگان م ،یتاحاالگفته بود یبهش بگ یخواست یتو م اگه–

 .از همون روز اول بهت گفته دونیگفت فر

 :را بلندتر کرد و گفت شیرنگِ صورتش قرمز شد و صدا آرش

 یبرادرنامردش، اونقدر ب یتهایگفته ازجنا ایچ گهید–

پام روخونه نذاشته بودم  مارستانیعاطفس که هنوز از ب

چشمم خون، اون  هیچشمم اشک،  هیدر بهم گفت، من  یجلو

 ...درموردبردن خواهرش برام گفت. اون اصال

 رونیب دمشیبلندشدم ودستش را گرفتم و از اتاق کش یفور

 .ونگذاشتم ادامه بدهد

ها،  شهینگو، دوباره حالش بدم یچیبه خاطر خدا ه آرش–

شده که تو بهم  یچ ؟یزن یحرف م ینجوریچرابامادرت ا

 ؟یگینم

 .کاناپه نشست ینگفت و رفت رو یزیانداخت و چ نییرا پا سرش

هم گالب اضافه  یو کم ختمیآب خنک ر وانیل کی شیبرا رفتم

 .کردم و به دستش دادم

 .به مامان سربزنم رمیکنه. من م یاعصابت روآروم م بخور،–
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 :تونرو، اشاره کرد به مبل وگفت ل،یراح نه–

. بعدچندجرعه از آب را خورد و امیتاب نجایا نیبش لطفا–

 .رفت

. لحن دمیشنیرا م شانیباز بود و زمزمه وار صدا دراتاق

 .بود میو مال زیآرش التماس آم

و به نظرمجاب شده بود. بعدازچند  زدیهم آرام حرف م مادرش

آرش مادرش را به اتاق خودش برد تااستراحت کند و  قهیدق

 یعسل یآب را که گذاشته بود رو وانیبعدامد کنارم نشست. ل

 .دیبرداشت وسرکش

 .دارم جهیسرگ لیبده راح حالم–

دندان  یچه شده ول دیخواستم زودتر بگو یشوره داشتم. م دل

 .سر جگر گذاشتم

 .نمدراز بکش من برم برات شربت عسل درست ک برو–

واسه هممون، خودتم رنگ  میپارچ درست کن هیکمکت،  امیم–

 .ستیصورتت ن یتو

 .کنم یمن خوبم، درست م توبرو،–

 .به من انداخت ییو نگاه قدرشناسانه ا بلندشد

  .ممنونم–

. نصف پارچ داکردمیها را گشتم تاعسل را پ نتیکاب یکل

داخلش گذاشتم،  وانیآوردم وسه ل ینیشربت درست کردم. س

که برش  دمیرا پرکردم دست آرش را د وانیل نیکه اول نیهم

 :که بغض داشت گفت ییداشت وباصدا

 یاش روببر تو هیبرم. توام بق یمامان م یروبرا نیا–

پس  دمیافتاد فهم سشیخ یبه پلکها میچشم ها یاتاق. وقت

 .کند یبهانه بوده رفته بود بغضش را خال جهیسرگ

 یرا داخل اتاق بردم، ازکناراتاق مادرآرش که رد م ینیس

 :گفت یکه آرش به مادرش م دمیشدم. شن
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 ...سوزه؟ یما نم یفکرکن مامان، دلتون برا لمیمن و راح به–

کردم،  یاحساس آرامش م نجایو وارد اتاق آرش شدم. ا ردشدم

. احساس گرما کردم امدیآرش ن یتخت نشستم ول یرو قهیچنددق

ام را که هنوز تنم بود را درآوردم و و مانتوبلند شدم 

خواستم به  یو به خودم عطرزدم، نم دمیرا برس کش میموها

را  ردهوپ ستادمیتراس ا یفکرکنم. کنار پنجره  زیچ چیه

 .چشم دوختم رونیکنارزدم و به ب

خودم  شیکرد. پ تابیآرش دلم را ب یاشک یچشم ها یادآوری

به آرش گفته است تا نامزدت از من  دونیفر دیفکرکردم شا

 گذارمیکه به من کرده نم یینهاینکند بابت توه یعذرخواه

 نقدریا یمسخرگ نیبه خاطر موضوع به ا یعنی. دیایخواهرم ب

 لرزاند؟ یمادر را م نیدل ا

 "...باشه نینه بابا فکرنکنم واسه ا"

مادرآرش را  یالتماسها لیگشتم تا دل یذهنم م یتو دوباره

 .دمینرس یمنطق ی جهیبه نت یول داکنم،یپ

سرم به  یآرش دورم وگذاشتن صورتش رو یشدن دستها دهیچیباپ

 یلبخند یطرفش برگشتم. آرش دوباره مهربان شده بود؛ ول

را  میتنگ شده بود. دستها شینبود. دلم برا شیلبها یرو

بلندترشده بودو کف  ششیدوطرف صورتش گذاشتم. ته ر یرو

 .بود ندیخوش آ میبرا نیرفت؛ َوا یدستم فروم

 یشده؟ هرچ یچ یگیچرابهم نم ؟یخور یم نقدرغصهیچرا ا آرش–

به چشمم  یچی. آرش، باتوکه باشم همیکن یباشه باهم حلش م

کنم بگو، من  یعذرخواه یاگه قراره برم از کس اد،ینم

. باحرفم دید یروعذاب م نقدرخودتونیندارم. چرا ا یمشکل

 .دیرقص شیچشم ها ینیدوباره ن

 :سرم وگفت یو صورتش را گذاشت رو دیرا در آغوشش کش من

 .کرد یبعدمکث باهم؟–

از  انیب دیقربونت برم، همه با یکن یعذرخواه یازک–

 .کنن یتوعذرخواه

 .قاب کرد شیرابا دستها صورتم
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کنم که معجزه کنه...توام  یروزها خدا روالتماس م نیا–

رودوست داشته   گهیدونفرهمد یوقت گنیم ل،یدعا کن راح

 ...راترهیباشن، دعاشون گ

 دعا؟–

 ختیشربت ر وانیتخت، دوتا ل یرو میرا گرفت و نشست دستم

 .را به من داد یکیو

 ...بهتره یرتربدونید یهرچ ل،یبخورراح–

 .. من باتعجب فقط نگاهش کردمدیشربتش را سرکش بعد

 .دستهات چقدرسرده نیبب گه،یبخورد–

 :را برگرداندم وگفتم میرو

 ؟یزجرُکشم کن یخوا یم–

 ...خدا نکنه ل،یراح نگو–

 م؟یشد درموردش حرف بزن یقرار نبود هرچ مگه–

 .پرسم یازمامان م رمیم ینگفت. اگه نگ یزیچ

 .سکوت کرد هیچندثان یبرا

خواستم حداقل چندروز بگذره خودم حالم بهتر بشه، از  یم–

 یانگار قراره همه چ یبعد بهت بگم. ول امیب رونیشوک ب

 .بشه یباهم قاط

 .کرد کینزد میرا به لبها وانیل

از  یعکس العمل یقول بد دیبا یول گم،یاش روبخور م همه–

 .یخودت نشون ند

 .حرف خودش افتادم ادیهمه غم  نیا نیدانم چرا ب ینم

 ؟یگیخودم رو به خودم م یحرفها م؟ییایمن گاو در مگه–

 .چسباند شیو دستم را گرفت و به لبها دیکوتاه خند
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کنم؟ چندلحظه نگاهم کرد و بعد نگاهش  کارتیتو روچ لیراح–

 .سُر خورد وانمیل یرو

 .کرد یمصنوع اخم

بشه وگرنه  یخال وانتیو ل یسربکش دیشمارم با یم تاسه–

 ...هم ندارم یگم. شوخ یاصال نم

 .شروع کرد به شمردن بعد

 ......دوکی–

 دیکه خواست بگو نیرا هم نخورده بودم، هم وانینصف ل هنوز

را  یخال وانیو ل ختمیشربت را داخل پارچ ر یهیسه، بق

 .گرفتم شیچشم ها یجلو

  .زد و هر دو دستم را گرفت وبوسه بارانشان کرد یلبخندپهن

 ؟یزنیمن رو دور م گهیحاالد–

 .لبخندش محوشد د،ینگاه منتظرم را د یوقت

. یکه زد یگم فقط به خاطر کلک یبهت م یخانم، ول یتوباخت–

 .یداکردیدور زدن پ یبرا یدراهیشا یزرنگ نقدریاصال توکه ا

 م؟یدورش بزن دیکه با مهیتحر مگه–

 .را به عالمت مثبت تکان داد سرش

 ه؟یک کایآمر اونوقت–

 .ِمن وِمن کرد یکم 

خواد خواهرش روببره  یمژگان، گفته، م یبرادرعوض همون–

 .برن با خانواده خوانیم یکال همگ یعنیخارج باخودشون، 

بستس،  ارشیک یجونش به بچه  ش،ینیب یم گهیهم که د مامان

 .وفتهیداره پس م دهیشن یاز وقت

اون که  ه؟یرفتنش چ لیروکه مامانت گفت. دل نیا خب،–

 یخودش دوست داشت، چرا حاال م یازخانواده  شتریشماها رو ب

 خواد بره؟
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 .دیکش یقیعم نفس

اش کنه. خانواده یفقط برادرش داره زورش م نه،یهم االنم–

 .هم پشتش هستن

 :زده گفتم تعجب

 چرا؟–

 .کرد یپوف

بمونه،  ینداره واسه خاطر ک گهیرو د یکس نجایا گنیم–

 یمژگان رو م یاونجا دارن. کارها ادیآشنا ماشنا هم ز

 .کنن که بره فیتونن زود رد

 گه؟یم یخود مژگان چ خب–

 یلیباهاش حرف نزدم اونم خ شتریبار ب هیکه  من–

 .کوتاه...فقط ازم خواست که نزارم بره

 .خب براش انجام بده ادیاز دستت برم یکار اگه–

 .کرد سکوت

 :دمیپرس  

داشت؟ چرا مامان  یبه من چه ربط یکه گفت ییزایچ نیا االن–

 کرد؟ یبه من التماس م

 .انداخت و جواب نداد نییعرق کرده بود سرش را پا اشیشانیپ

 .آرش بلندشد و در را باز کرد م،یدرهر دو برگشت یباصدا

 .بود مادرش

 .ستیحالش خوب ن دمیلرزانش فهم یاز صدا 

بود و  دهیپر یدر رفتم. رنگش حساب یو من هم جلو بلندشدم

 .نظم نداشت شیهاصورتش عرق کرده بودونفس

بغلش را گرفتم وبا کمک آرش به اتاقش  ریرفتم ز عیسر

 .مشیبرد
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 :گفت آرش

 .مارستانیب میبر دیبا مامان–

 انه؟یبهش  یفقط بگو، گفت نه،–

 :گفت ییکنترل شده ا یبا صدا آرش

 یاونا که االن پا د،یدار نقدرعجلهیجان، چرا ا مامان–

 کیمژگان دعوت نامه بفرستن  یحاال تا برا ستن،یپرواز ن

کشه. شماها چتونه؟ هنوز کفن برادر بدبخت من  یماه طول م

 .دیخشک نشده به فکر شوهر دادن زنش هست

 یهرکار دمیترسم آرش، از اون برادرش اونجور که من شن یم–

وقت از  هیچشمم باشه،  یجلو نجایخوام مژگان ا یم اد،یبرم

 ایآخر نی. آخه اارنیسربچش ن ییبال ارشیبا ک یباز سر لج

. من ونسی. اون درهیبا هم شکرآب بودن. نکنه انتقام بگ

. اون شهیخوب م ادحالمیندارم، مژگان ب ازین مارستانیب

 تیاالن رضا دیاش تموم بشه بعدشوهر کنه، فقط باعده دیبا

 .دیبد

 دیبا زدیآرش که حرف نم آوردم،یسردرنم شانیحرفها از

 .فرستادمش یم اهیدنبال نخودس

 :کردم تا مادرش دراز بکشد وبعد روبه آرش گفتم کمک

 د؟یدار بیس–

 چطور؟–

رنده کن با گالب براش  دونهیحالش بهتر بشه  یخوا یم اگه

 .. مشکوک نگاهم کرداریب

 .ایتونم خودت ب یکه نم من–

 سهیخ ام،یمامان روعوض کنم م یتو برو منم لباسها ام،یم–

 .عرقه

 .رفت رونیاکراه از اتاق ب با

 .تخت نشستم یلبه یرا بستم و فور در
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شده؟ چرا شما  یدچیشما بگ گه،ینم یزیآرش به من چ مامان،–

 د؟یکرد یبهم التماس م

 :مقدمه گفت یهم ب او

که عقد  نهیمژگان گفتن تنها شرط موندن مژگان ا خانواده–

 .آرش بشه

 یخاک تو ها،شهیازگور اون برادرش بلندم نایا یهمه البته

من سرتا پات  لی. تو قبول کن راحستین شیحال یچیسرش اصال ه

 یم یآرش زندگ یکه عمه یشهر یتو نیزم هی رم،یگ یروطال م

 یم نیفروشمش برات خونه و ماش یبزرگه، م یلیکنه دارم خ

 ...حسابت توفقط یتو زارمیاش هم م هیخرم، بق

 ینم یاری میگوشها گریمن د یول زد،یمدام حرف م مادرآرش

 یبود و من م ابانی... دهانم خشک شد. بدنیشن یکرد برا

 یصدا دم،یدو یباز هم م یگرم، ول یلیگرمم بود خ دمیدو

چه  دمیفهم ینم یول شدیمادرآرش زمزمه وار در گوشم اکو م

هرچه  یقطع شود؛ ول شیدور بشوم؛ تاصدا خواستمی. مدیگویم

مثل  شیصدا شد،یم بمیوعرق وگرما نص یرفتم فقط خستگ یم

که  دمیآرش را د ابانیزنبور در گوشم بود. ناگهان وسط ب

خواستم  یکرد. انگار م میباوحشت مقابلم زانو زد و صدا

. ستادمیکردم و ا شیدایآنقدر بدوم تا به آرش برسم. پ

 وانی. لکردیم میخورد، به نظرم امد صدا یتکان م شیلبها

 .آورد یآب

 .خنک شد صورتم

 ؟یبهش گفت ی. توچت شده، مامان چلیراح–

 .گرمم نبود، خنک شده بودم گریرا گرفتم د دستش

 .خوبم آرش من–

 یجان میپاها یکرد تا مرا به اتاق خودش ببرد؛ ول بلندم

انداخت و  میرپاهایرا ز شیراه رفتن نداشتند. دستها یبرا

 .تخت خودش درازم کرد یبلندم کرد و رو

 .آرش سردمه–

 .پتو آورد کی یفور
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سرم  دیدکتر، حتما فشارت افتاده، با میریم یکه شد گرم–

 .یوصل کن

 .آرش–

 .جواب داد بابغض

 .جانم–

 :مکث گفتم یکم با

 کنن؟یدارن مجبورش م ای ه؟یخودشم راض مژگان–

 :شد و گفت نییباال و پا شیگلو بینگاهم کرد. س قیعم آرش

 .درمانگاه میبر ستیسردت ن گهید اگه–

 .جوابم رو بده ارش–

. بعد از اتاق میزنیاستراحت کن بعدا با هم حرف م فعال–

 .رفت رونیب

 ...پس مژگانم یعنیرفتنها  هیحاش نیا

 :مادر آرش وارد اتاق شد وگفت 

. بلندشدم یبش ینجوریکه باعث شدم ا رمیمن بم یاله–

 :دادم به تاج تخت وگفتم هیونشستم وتک

 .دیخوبم مامان، نگران نباش من–

 ی. لبهامیرافتادیگ یتوچه بدبخت ینیب یم لیراح–

بود.  امدهیمادرشوهرم کبود بود و حالش هنوز جان

 .را گرفت دمید یاشک جلو یپرده شیحرفها یادآوریبا

بده به شما خودش  اامدنیبچه رو بعداز دن شهینم مامان–

 بره هرجا که دوست داره؟

 ...گهیخب مادره د شم،یمن ازبچم جدانم گهیم–
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بود وارد اتاق  ختهیکه چند قند داخلش ر یآب وانیبا ل آرش

اتاق  رونیمادرش دستش را گرفت و به طرف ب دنیشد و با د

 :کرد و گفت تشیهدا

 دیبزار دیکن داستراحتیجان شماحالتون بده، بر مامان–

کم بخوابه، تاروح داداش بدبختم کمتر با  هیهم   لیراح

 .حرفها تو قبر بلرزه نیا

رفتن مادرشوهرم، که انگار از کار آرش ناراحت هم  بعداز

 میرا به طرفم گرفت. رو وانیشده بود. آرش کنارم نشست و ل

کنار تخت گذاشت و به  زیم یرا رو وانیرا برگرداندم. ل

 .پتو چشم دوخت یگلها

وقت به خاطر تو، مامان  چیواست قسم نخورده بودم ه اگه–

 .گفتم یبهش م یزیچ هیرو ناراحت نکنم، االن 

 .را به دندان گرفتم لبم

 .یباهاش خوب حرف نزد نیهمچ االنم–

بهم گذشت. مامان  یچ دمتیتواون حال د یوقت یبدون اگه–

کم به ما  هیخودش برسه،  یخواد به خواسته  یفقط م

 .کنهیفکرنم

 :انداختم وآرام گفتم نییرا پا سرم

 بود؟ نیواسه خاطر ا هایمحل یوب هایاون بداخالق پس–

 .تکان داد دییرا به عالمت تا سرش

بود، جز، جز، صورتش را از نظر  نییکردم سرش پا نگاهش

به هم  نیاش عوض شده بود. به نظرم اگذراندم، چهره

به  یبرا گریترش کرده بود. حاال دجذابتر ومردانه اشیختگیر

بامادرشوهرم که  ؟یباک یول دم،یجنگ یم دیدست آوردنش با

 خالصهدر نوه اش  دشیو ام یزن دل شکسته بود وتمام زندگ کی

چه  ایاز دن داندیبا مژگان که اصال خودش هم نم ای شد؟یم

 .خواهد یم

از دست دادن آرش  یبا خودم بجنگم...برا دیهم با دیشا

 :دی. آرش دستم را گرفت وپرسدمیجنگیبا خودم م دیبا
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 ارم؟یبرات ب یخوایم یزیچ–

 :خودم گفتم با

 یچا هیآرش، اونقدر حل شدم باتو، مثل  خوامیتورو م"

راه  کیجدا کرد؟ تنها  یشکر رو از چا شهیمگه م ن،یریش

 "...دردناکه یلیخ رشدنی...تبخرهیداره اونم تبخ

 یلیخ میگونه ها ایگرم بودند  یلیخ میهادانم اشک ینم

 .سرد، احساس کردم صورتم سوخت

 :را پاک کرد و گفت میهااشک آرش

 تیرواذ نقدرخودتی...اوفتهینم یاتفاق چیه یتو نخوا تا–

 .نکن

 گریبه هم د میاشکم پاره شده بود اشکها یکه پرده حاال

 .دادند یفرصت نم

از داخلش  یرا آورد و برگ یدستمال کاغذ یرفت و جعبه  آرش

را پاک کرد. بعد  مینشست و اشکها کمی. نزددیکش رونیب

 .شدند دهیدور کمرم تن شیدستها

  ل،یروندارم راح هاتهیگر دنید طاقت–

 یکه کس ییجا هی میریم م،یریم نجایاز ا یتو بخوا اگه

 ...نکنه دامونیپ

 :ُبهت گفتم با

 .بااون قلبش ؟یمادرت چ پس–

 .رو نداره یکه به جز توکس اون

توبگو  م،ینقشه بکش ایب م،یحرف بزن اینکن، ب هیتوگر–

 .یکن یم دایپ یراه هی شهیهم ل،یراح ی. تو زرنگمیکن کاریچ

 .نگاهش کردم وسانهیما

کرد... اون فقط  شهینم یکار چیمادرت وسطه ه یپا یوقت–

 .رو داشته باشه. خب حقم داره ارشیک یبچه خوادیم
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 یرا برا یتا دم صبح خوابمان نبرد و با آرش هر راه آنشب

 .نداشت ییادهیفا یول میمرور کرد طیشرا نیخالص شدن از ا

 .کرد یکار شدیبه مادر ارش که با وجودش نم میدیرسیم آخرش

 .روز گذشت چند

شتم. نزده بودم. جرات گفتنش را ندا یام حرفبه خانواده من

 ختمیر یکه در خانه م یپنهان یاز حاِل بدم و اشکها یول

 هیقض یکم همه متوجهکه با آرش داشتم کم یومکالمات تلفن

 .شدند

 میموضوع را بگو ارشیخواستم بعدازمراسم هفتم ک یم البته

 .دندیاما خودشان زودتر فهم

مراسم هفت  برادرشوهرم قرارشد  یاصرار مادر آرش برا به

 .رندیمثل روز سوم مراسم بگ

در هم رفت  شیمادرش باخبرشد.اخم ها یاز برنامه  یوقت آرش

  :و گفت

پس اندازمن تا روز  یهمه  شه،یادمیاش ز نهیجان هز مامان–

  .ندارم گهیخرج شدو تموم شد، د ارشیسوم ک

 :درآورد و به آرش  داد و گفت فشیاز ک یکارت مادرش

 نیازش بردار، واسه روز هفتم هم از هم یکرد نهیهرچقدرهز–

 .کارت خرج کن

 .گردشده به کارت نگاه کرد یباچشمها آرش

حقوق به زورتاسربرج  نیمامان؟ شما که با ا یاورد ازکجا–

 ...یرسون یم

 .بغض کرد مادرش

بابات فوت شد هر ماه به اندازه همون  یاز وقت ارشیک بچم–

که  ،یکارت به عنوان خرج یتو ختیر یم رمیگ یکه م یحقوق

روز مبادا، بعد  ی. منم بهش دست نزدم براارمیوقت کم ن هی

  :کرد  وادامه داد هیگر

 .شهیپولها خرج مراسم خودش م نیدونست ا ینم رمیبم یاله–
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بال بال زدکه مژگان را به  یلیروز هفتم مادر آرش خ تا

 .حرفها بود نیبرادرش زرنگتر از ا یخانه بکشاند، ول

 .مژگان رفت دنیو به د اوردیهم مادرشوهرم طاقت ن آخرش

چطور تحت فشار قرارش  ایدانم آنجا چه گفته بودند  ینم

داده بودند که مادر آرش گفته بود؛ آرش با عقد کردن 

مژگان تمام  یکه عده  میدصبرکنیمژگان موافق است. فقط با

 .شود

 یعمو یتلفن برا قیحرفها را از طر نیمادر شوهرم ا یوقت

 ...دمیکرد شن یم فیآرش تعر

 ییزهایمراسم دعوتشان کند و او هم چ یخواست برا یم چون

را که دهن به  یعاتیخواست معتبربودن شا یبود و م دهیشن

 .را از خودمادرشوهرم بشنود دیچرخ یدهن م

داخل اتاق آرش در حال کتاب خواندن بودم و مادرآرش هم  من

برادرشوهرش بدون جا  یرفت برا یکه راه م یبلندبلند درحال

 .کرد یم فیواو تعر کیانداختن 

آرش  یعمو دمیفهم دمیشن یکه م ییا مهینصفه ون یحرفها از

جمع کردن خانواده  دیگویکرده و م دییکار را تا نیهم ا

 .تواند بکند یاست که م یرکا نیبرادرش بهتر

کتاب  یصفحه یدوختم به کتاب،  حروف و کلمات از رو چشم

 .بعدکم کم راه افتادند دند،یپر یم نییباال و پا

 .گرفتم میرا بستم وسرم را در دستها کتاب

 یرا گرفت وهمان حرفها یگرید یمادر آرش شماره نباریا

 .داد لشیرا تحو یقبل

 نی. به خاطر ازدمیم رونیآنجا ب دازیسرکار بود. با آرش

 ماندم،یم ششیمن پ یکه مادر آرش در خانه تنها نباشد، گاه

 .سخت بود میتحمل کردن آن فضا برا گریحاال د یول

 :وقبل از رفتن گفتم دمیپوش لباس

 ...وقت حالتون بدشد هیاگه  رون،یخوام برم ب یمن م مامان–

 :و گفت دیرا بر حرفم

 .دم دسته، نگران نباش نجایمادر، من خوبم، قرصمم ا برو–
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 .دادم که مادرش در خانه تنهاست امیمترو به آرش پ در

 یحدودا سه ساله زل زده بود به من وهر بار نگاهش م یدختر 

 دهیبود ند یافتادم مدت حانهیر ادی زد،یکردم لبخند م

برداشتم تا به زهراخانم زنگ  فمیرا از ک یبودمش، گوش

 .نم وحالش را بپرسمبز

 د؟یسالم زهراخانم، خوب الو،–

نامزدت چطوره؟ اون روز به  ؟یممنون، توچطور زم،یعز سالم–

روز با نامزدت دعوتتون کنم  هی خوامیم گفتمیم لیکم

 .خونمون

 :حرفش بغضم گرفت وگفتم با–

 .روبپرسم حانهیخواستم حال ر ممنون،–

 .یایفکرکردم م شیخداروشکر، چند روز پ خوبه،–

آه و افسوس خورد  یدادم. کل حیتوض شینرفتنم را برا لیدل 

و گفت  دیگفت. بعد روز و ساعت مراسم هفت را پرس تیو تسل

  .ندیآیمراسم بهشت زهرا م یبرا لیهمراه کم

به سوگند زنگ زدم تا به  مانیتمام شدن حرفها بعداز

 .گرم کنم یاطیشان بروم و سرم را با خخانه

است.  تماس را زودتر قطع  رونیگفت که بانامزدش ب سوگند

 .کردم تا مزاحمشان نباشم

مراسم  یکه برا دیکردم چکار کنم، به فکرم رس یفکر م دیبا

که  یبه  پاساژ نیهم یبخرم، برا کیش یمجلس یروسر کیفردا 

 ریحر ی هیساتن که حاش یخانمان بود، رفتم. روسر کینزد

کارشده  پوریگ یمشگ یپروانه ها رشیقسمت حر یداشت و رو

 .دمیبود را خر

 یحرف یمادر ناراحت بود، ول امدند،یمادر و خاله ن روزختم

 .زدینم

مادر شوهرم رساند وخودش هم نماند  یمن را تا خانه دهیسع

 .و رفت
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و به طرف بهشت  میآرش نشست نیومادرشوهرم داخل ماش من

 .میزهرا راه افتاد

 .وخانواده اش هم آمده بودند مژگان

آرش، نشسته  یمژگان ومادرشوهرم وخاله ها و عمه سرخاک،

که  ییهایاز صندل یکی یکردند. من هم رو یم هیبودند و گر

که آرش  دینکش ادطولیشده بود کنارآرش نشسته بودم. ز دهیچ

بود را کمک  دهیخر شیکه پسر عمو یبلندشد و رفت تا تاج گل

 یفکرم محال خودم بودم و به سرنوشت یتو. اورندیکند ب

 .کردم

کردم که  یفکرم نیو به ا ییجلو یزده بودم به صندل زل

 فیآنقدر ظر یعنی ده،یکش میبرا ییخدادوباره چه نقشه ا

محبت آرش را وارد قلبم کردکه خودم هم فکرش را  یرپوستیوز

حاال  یمدل طرز فکر بشوم؛ ول نیبا ا یکردم، عاشق کس ینم

 اوروز از  کی یخواهد حت یدوستش دارم، که دلم نم یجور

 تیموقع نیراحت مرا در ا نطوریدورباشم... آنوقت خدا ا

 .سخت قرار داد

توجهم به  یعاشق شدم گاه یکنم از وقت یمن اعتراف م ایخدا

 .روزهم فراموشت نکردم کی یحت یتو کم شده ول

که االن شب هفت شوهر  یکرد یاگر فراموش م د،یگویحاال م البد

 .خودت بود

 .انداختم یو به آسمان نگاه دمیکش یآه

 یهات. ولبه نقشه امیراض ایلب خدا را شکر کردم. خدا ریز

اصال  ایدونم سنگش کن،  یدلمم بکن، چه م نیواسه ا یکار هی

 "دهیقدنم یینشونم بده من که عقلم به جا یراه هی

 .جا خودم دونیفر یصدا دنیشن با

 هیسرکارو با  یمژگان روبزار یچطور یکن یفکرم یدار–

 آرش طالقش بده و ولش کنه؟ میکه ما رفت نیبعداز ا یعقدسور

 :ادامه داد دیمرا د یبهت زده ی افهیق یوقت

البته  ،یباهوو بساز یچطور یکن یم یفکر یدار دمیشا–

براش تا  دیریخونه جدا بگ هی دیتون یم ست،یسخت ن ادمیز

 .کنه یبا بچش زندگ
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 "دم،یمن نشست که نفهم شیامد پ یک نیا"

 .کرد یزد و نوچ ییا انهیموز لبخند

راهها جواب  نیچون ا یفکرکن ییا گهید یبه راهها بهتره–

 ...رمویگ یم لیبراش وک ده،ینم

 :حرفش را تمام کند وگفتم نگذاشتم

 د؟یچرا با من دشمن شد شما–

 :زد و گفت یپوزخند

که من بخوام باهات دشمن بشم. بعد  یستین یتو درحد اصال–

 :شد و ادامه داد رهیخ شیبه روبرو

تونم  یراه راحت م هیمن  ت،یوضع نیخالص شدن از ا یبرا–

 .بدم شنهادیبهت پ

 :بلندشد و گفت ؟یچه راه دمیپرس یفور

روپارک کردم،  نیاونجا که ماش رمیبگم، من م شهینم نجایا

 .میتاصحبت کن ای)کنار قطعه را نشان داد( تو هم ب

 دیدارد، شا یچه راه یعنیرفت ومن هم باخودم فکرکردم  او

 دهمیخواهد. شا یم یزیچ یپول ایشده  مانیازحرفش پش

 .حل بشود زیو او را فرستاده که همه چ دیرا شن میخداصدا

 .فاصله پشت سرش راه افتادم با

را زد و اشاره کرد  رشیبودکه دزدگ دهینرس نیبه ماش هنوز

 .نمیکه بنش

 :نداشت. گفتم یخوب یباالخره سابقه دمیترس یم 

 .من راحت ترم میحرف بزن نجایهم–

 :زد و گفت یچندش لبخند

 ؟یترس یم هیچ–

که نگاهش  نیتوجه به حرفش بدون ا یپروا بود. ب یب چقدر

 :کنم گفتم
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 .گرده یبرم االن آرش دنبالم م دزودتریبا–

 .االن حواسش به مژگانه اون–

که لجش  نیا یکند، من هم برا امیخواست عصب یم شیباحرفها

 :گفتم اورمیرا درب

 دینداره، هممون با یخوب طیباشه، االن مژگان شرا دمیبا–

 .حواسمون بهش باشه

  .به من انداخت یبد نگاه

 .یهست یپس معلومه دختر عاقل وزرنگ خوبه،–

 د؟یزودتر حرفتون روبزن شهیم–

 ...و ازش دمیپرس زهایچ یلیدرموردت خ ازمژگان

 .حرفش را تمام کند نگذاشتم

 د؟یداریمن برنم یچرا دست از سر زندگ شما–

به  گهیود شهیتموم م گهیتو ونامزدت که دوسه روز د یزندگ–

. در مورد مهم شدنتونم، دیستیقول خودتون محرم آرش خان ن

خوان به زورخودشون رومهم  یمثل شما خودشون م ییپهایتکال 

 ...خودتونه ریتقص نیجلوه بدن وا

 ".شستمت یوگرنه مثل اون دفعه م رتهیکه کارم گ فیح"

 یو با حالت بد رکردیینگاهش تغ د،ینگاه منتظرم را د یوقت

 .انداختم ریرا ز میوچشم ها دمیبراندازم کرد. ترس

 یبلندوقشنگ یگفت موها یکرد، م یم فیَاَزت تعر مژگان–

 ...یدار

سرم خراب شد،  یرو ایلحظه احساس کردم دن کی باحرفش

 یدجلویبا یگاه یگفت حت یبودم که م دهیازمادرم شن ،،،یوا

مژگان که  یهم حجاب داشت، ول مانیوا نید یب یزنها

 :نگاهش کردم. ادامه داد رتینبود...باخشم وح ینطوریا
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نه  گهید ،یروز بامن مهربون باش کیاگه فقط  گهید ی هفته–

 ...به شرط وشروط یدارم نه کار تیبه تو و زندگ یکار

 .وقاحتش زبانم بند امد از

 گهیات رو دارم چند روزدشماره ،یخوادجواب بد ینم االن–

تا آخر عمرت  یخوا یجوابت روبگو. اگه م دم،یم امیبهت پ

. بعد یبهتره عاقل باش ،یکن یراحت وخوشبخت باعشقت زندگ

را  شیچرخاند. دستها یرا به اطراف م شیهمانطور که چشم ها

 :زد و ادامه داد یو چشمک بشیگذاشت داخل ج

 یلیمعلومه خ یساحل درست کرد یکه تو یاون قلب صدف از–

  .یدوسش دار

اعتماد به دشمنه، چرا فکر کردم  یجهینت نیحقمه، حقمه، ا"

 ".کمکم کنه خوادیم

 :گفت یتر نییپا یتر آمد و با صدا کینزد یکم

 .راحت التیفهمه خ یکس هم نم چیه–

از  اشقهیکرد، البد خواهر عت یسست شد، چطورجرات م میپاها

را به  امنهیگفته بود. او بد جور ک شیمن وآرش برا یعالقه

  .ردیانتقام بگ خواهدیدل گرفته و حاال م

 .صورتش نشاندم یچه قدرت داشتم در دستم جمع کردم و رو هر

زد و  ینبود، پوزخند الشیخ نیع یشود، ول یکردم عصب یفکرم

 :گفت

کم کم خودت به دست وپام  د،یهست یجور نیاولش ا همتون–

 .دور شد و رفت ی. فوریول کن یتونیعشقت رو که نم ،یوفتیم

رفت احساس کردم  یبودم. وقت دهیترس شیاز حالتها واقعا

جدول  یکه رو نیهم ستم،یبا میپاها یرو توانمینم گرید

 .بابک مثل عجل معلق ظاهرشد دمینشستم، د ابانیکنار خ

 بهتون گفت؟ یچ یخانم حالتون خوبه؟ اون عوض لیراح–

نگاهش کردم، بغض داشتم، چادرم که پخش شده بود را  باتعجب

 .کامال مشخص بود میجمع کردم. لرزش دستها
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 یبطر کیکه با  دینکش قهی. به دقارمیبراتون شربت م االن–

 .شربت برگشت وانیل کیو یکوچک آب معدن

 :شربت را دستم داد و گفت د،ییبفرما–

 ییانداشتم. جرعه ییچاره ا یول دمیکش ی. خجالت مدیبخور–

 .جدول گذاشتم یرا رو وانیخوردم و ل

 .دییآقا بابک، من خوبم شمابفرما ممنون–

 .را باز کرد و به طرفم گرفت یمعدن آب

 .دیتاخنک بش دیبه صورتتون آب بزن یکم–

االن پوستم قرمز شده، آب را گرفتم وتشکرکردم  دانستمیم

 .که گفته بود را انجام دادم یوکار

 د؟یانداخت وپرس نییجدول نشست وسرش را پا یرو بافاصله

 د؟یشد بهتر–

 .ممنون خوبم بله–

 .ادکمکتونیمامانم روخبرکنم ب برم–

 .دیفاطمه روصدا کن نه،–

 .دیایرا برداشت وزنگ زد تا فاطمه ب اشیگوش

 نجایمن گفتم برود فاطمه را صدا کند که خودش ا قتیدرحق

را انتخاب کرد.  یاو راه راحت تر ینباشد، معذب بودم. ول

 :و آرام گفت دیکش یقینفس عم

حقش رو  دیزده بگ یصورتش؟ اگه حرف نامربوط یتو دیزد چرا–

 .کف دستش بزارم. نگاهش کردم، رگ گردنش برجسته شده بود

 :کرد و گفت یزد، جوابشم گرفت. نوچ حرف–

 یجور هیدیزده جوابش اون نبود، با یحرف نامربوط اگه–

 ...بخوره که دو دور، دور خودش بچرخه یلیس
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. کردیکار را م نیا دیبا یحرفش را قبول داشتم، اما ک 

 .که آنجا بودکمک گرفتم وبلندشدم یآرش؟ ازدرخت ایبابک؛ 

 .آمدیفاطمه به طرفم م 

کند که از سرخاک  یکه آرش به مژگان کمک م دمید ازدور

 .بلند شود. قلبم فشرده شد

حرفهاست که بخواد مواظب زن  نیآرش سرش شلوغ تر از ا"

 ".عوض شده تهاشیخودش باشه، فعال که اولو

مژگان  نیوسط نباشد باز هم مگر ا نیهم ا یاگر شرط اصال

که  یلحظه چند روز کیدارد.  یما برم یدست از سر زندگ

شده بود.  اشیامد. آرش راننده شخص ادمیبود  هیشوهرش ترک

هم شده لب تر کند آرش خودش را به او  زتریعز گریحاال که د

من وقت  یارساند. االن هم آنقدر مشغول است که اصال بر یم

مژگان سرش شلوغتر هم  یامدن بچه  ایندارد. مطمئنم با دن

را جز  یزن تنها کس کی دیگویهم بزنم م ی. اگر حرفشودیم

با  ییجورها کی وانهید دونیفر نیهم ا دیما ندارد...شا

 دیشرط عقد مژگان لطف در حقم کرده و خودم خبرندارم. با

 .گرفت بغضمفکرها دوباره  نیعاقالنه فکر کنم. از ا

 براتون انجام بدم؟ یتونم کار یخانم م لیراح–

 :به بابک انداختم وبا ِمن وِمن گفتم یونگاه برگشتم

 د؟یدار نیماش شما–

 .میبابام امد نیاالن باماش یول بله،–

 ستگاهیمن رو تا ا دیبگ یکه به کس نیا دبدونیتون یم–

 نجایفکرکنم تا ا د؟یو زود برگرد دیمترو بهشت زهرابرسون

 .راه نباشه شتریب قهیپنج دق

 :زد و گفت یلبخند

 .را نشانم داد چیحتما، بعدسو بله–

 .دییاونوره، بفرما نیماش–

بودو با تعجب نگاهمان  ستادهیبود ا دهیکه به ما رس فاطمه

 .رفتم کشیکرد. نزد یم
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 :دیپرس

 توچت شده؟ لیراح–

 .را گرفتم دستش

اگه آرش سراغم رو گرفت که فکر نکنم حاال حاالها  لطفا–

 .بگوحالش خوب نبود، بامترو رفت خونه ره،یبگ

 یشده، خب اگه حالت بده بامترو چطور یآخه چ لیراح عه،–

 ؟یبر یخوا یم

دور بشم خوب  نجایکنه، اگه ازا یحالم رو بد م نجایا–

 .شمیم

 .در آغوشش گرفت ییلحظه ا یهم بغض کرد و سرم را برا او

. یکنیکه تحمل م ییتو نیفهمم. باز ا یم رم،یبم یاله–

 یخواست صندل یدلم نم نم،یبنش نیبعدکمکم کرد تا داخل ماش

 .نزدم یفاطمه درجلو را بازکرد، من هم حرف یول نمیجلوبنش

سکوت بود  نمانیراه افتاد، معلوم بودناراحت است. ب بابک

 :دکه نگه داشت وگفت کی یکه جلو نیتا ا

 .امیم االن–

بازکرد و  میرا برا یکیبود،  دهیخر یپاکت وهیآب م دوتا

 .به طرفم گرفت

 یحوصله ینداشتم ول لیباال. م ارهیفشارتون روم د،ییبفرما–

 .تعارف هم نداشتم. تشکرکردم و گرفتم و در دستم نگه داشتم

 :گفت یرلبیز

گفت مترو اونوره، بعد دوباره نگه  دم،یپرس هییادکه از–

 .دیرا پرس ریمس یکیداشت واز 

داشت بلدنباشد، فکرنکنم اصال بهشت زهراامده باشد، چه  حق

 ییدوره ا کیدر  ریبخ ادشیبرسد که مترو را هم بلدباشد. 

. مزارشهدا، میآمدیم نجایا ادیبادوستانم ز شیچندسال پ

 .گمنام یبخصوص شهدا
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شدم از آن  نقدردوریوباخودم فکرکردم چرا ا دمیکش یآه

  ...روزها وحال وهوا

 یبرا یدفکریخواست دوباره آن روزها را تجربه کنم، با دلم

 .کردم یم امیزندگ

 .مترو اونجاست آهان،–

 سرم را طرفش چرخاندم، شیصدا دنیباشن

 .دستتون دردنکنه د،یشد تیاذ دکهیببخش–

براتون انجام  یخوشحال شدم که تونستم کار ،یتیاذ چه–

 :به من انداخت وگفت یبدم. بعدنگاه

که ارزش نداره  ییزهایچ یخانم خودتون رو برا لیراح–

روکه دارن  ییزهایآدمها قدرچ ییوقتها هی د،یناراحت نکن

ازشون گرفته بشه، وگرنه به مرور  دیدونن با یرو نم

 یدوغ ودوشاب رو نم نیچون فرق ب شه،یارزش م یبراشون ب

الماس دستشه واصال  کهیت هیکه  ییبچه ا هیفهمن. مثل 

 ی هیداره و با بق تیفقط چون براش جذاب ه،یچ دونهینم

کنه، چه بسا که  یم یفرق داره باهاش باز هاشیاسباب باز

وخرد بشه و از ارزشش کم  وفتهیکردنش ازدستش ب یباز نیماب

فهمه که االن ناخواسته  یهم اون بچه نم ینجوریا یبشه، حت

الماس شکست، لبه هاش  یالماس کم کرده، وقت نیاز ارزش ا

هر  قتیبخوره، درحق بیو ممکنه به دست بچه آس شهیزمیت

 :و ادامه داد دیکش یقیکنن. بعدنفس عم یدوضرر م

ارزش انسانها درک نشه، فقط ظاهرشون برات جذاب  یوقت–

 .اول یاونم روزها شه،یم

 .کردم یگوش م شیو با دقت به حرفها بود نییپا سرم

 .را نگه داشت نیماش

داشبورد و سرم را  یرا گذاشتم رو وهیتشکرکردم وآب م –

 :انداختم و آرام گفتم نییپا

همون  ی. ولستی. آرشم بچه نستمیبابک من الماس ن آقا–

تراش بخوره  دیبا دنشیدرخش یبرا دیگ یهم که شما م یالماس
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 ینم یتراش خوردنه سخته، الماسِ بدون تراش باسنگ فرق نیوا

خوان  ینم یانسانها الماس هستند و گاه یکنه. به نظرم همه

کار رو به زورم که شده انجام  نیتراش بخورن و خدا ا

 .هیخدا سنگتراش خوب ده،یم

 .نشستم و منتظر قطار شدم یصندل یرو

اره سر خاک دوب میبرگردم و مثل قد شدیبد بود کاش م حالم

از  امیگوش یصدا دنی. با شنشدمیآرام م  دیشهدا بروم، شا

 .دمشیکش رونیب فمیک

 .جواب دادم یشماره زهرا خانم فور دنید با

 :دیپرس تیو تسل یخانم بعد از احوالپرس زهرا

. شماره قطعه رو خواستم مییجون، ما االن بهشت زهرا لیراح–

 .بپرسم

و از بلندگو نام  دیبزنم قطار رس یکه خواستم حرف نیهم

 .اعالم شد ستگاهیا

 ؟ییتو مترو لیراح –

 :مکث گفتم یکم با

 .خونمون رمی. سر خاک بودم، حالم بد شد دارم مبله–

 :دیبا همان تعجب پرس دوباره

 تنها؟–

 یکلمه نیا ایلحن زهرا خانم دل سوزانه بود،  دانمینم

بار بغض کردم و  نیچندم ی" درد داشت که من برایی"تنها

 :گفتم

. زهرا خانم به خاطر من آمده می...مانده بودم چه بگوبله–

  .بود

 ؟یی. مترو بهشت زهرارمیبم یاله–

 د؟ییباال، شما کجا امی. مبله–

 .مشیرسونیدنبالش م میریکه گفت، بگو م دمیرا شن لیکم یصدا
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 .دنبالت نییپا امیمن م نیهمون جا بش زمیعز–

 دیمهربان در آغوشم کش شهیزهرا خانم که مثل هم دنید با

 .بغضم رها شد

 ینیدستم را گرفت و بعد ه زم؟یعز دهیپر نقدریچرا ا رنگت–

 .دیکش

نگاهم کرد و آرام  قیچت شده؟ بعد عم ؟یسرد نقدریا چرا–

 :دیپرس

 نامزدت حرفت شده؟ با–

 تمیمترو هدا ستگاهیا یبغض و اشک. به طرف صندل دوباره

 .میکرد و نشست

خودت رو عذاب  نقدریا زم،یعز ادیم شیپ هایزندگ یهمه تو–

 .کنه تیتو رو اذ ادینده. آخه آقا آرش چطور دلش م

چشم  یو دوباره جلو شدیاشکم که گاه پاره م یپشت پرده از

مژگان را از  خواستیکه آرش م ییاصحنه شدیم دهیکش میها

 یدانستم آرش منظور یسرخاک بلندکند را مرور کردم. م

امد قبال سر پچ پچ  ادمی. کردمیبا دلم چکار م یندارد ول

 دقولیباکردن با مژگان که ازدستش ناراحت شده بودم، گفتم 

قول  تواندیاو گفت نم یکارها را نکند، ول نیا گریبدهد د

 .بزند یبه مژگان حرف تواندیبدهد چون نم

مژگان آنجا  یخانواده. مگر ستدیعقب با توانستیکه م االن

کمکش کنند. آرش شده  توانستندینبودند. خواهرش، مادرش م

کردم که آرش مثل  یم دقبولیمهربان تر از مادر،  با یهیدا

 .شده میتواند باشد. فرق کرده، توجهش تقس یقبل نم

 :دیخانم پرس زهرا

 نیخونه؟ اونم با ا یآقا آرش خودش گفت تنها بر یعنی–

 حالت؟

 اون اصال خبر نداره؟ نه،–

  .گرد شد شیچشمها
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شده. مطمئنم  ی. آخه بگو چیکنینگرانم م یدار ؟یچ یعنی–

. وگرنه تو آدم یافتاده که اونجا نموند یبد یلیاتفاق خ

 .یستین زایچ نیقهر و ا

 .کردم نگاهش

کف دست  میزندگ ی. من که همهیدونیمن رو محرم نم یعنی–

 .توئه

 دونمیناراحتتون کنم. آخه م خوامینم. هیحرفها چ نیا نه،–

 .ادیاز دستتون برنم یکار

 تونمینتونم بکنم. سنگ صبور که م یکار چیتو بگو. اگرم ه –

 .باشم

درد  نیکه از ا نیا یحرف بزنم، برا یداشتم که با کس ازین

 .کردن کردم فیهالک نشوم، شروع به تعر

که زده بود و  ییو حرفها دونیفر یماجرا یهمه کمکم

 طورنیکردم. هم فیتعر شیآن چند روز را، برا یاتفاقها

 .آرش را یهایتفاوتیرفتارها و ب

 :تمام شد گفت میکه حرفها نیاز ا بعد

 نطوریا تینفر مثل برادر جار هی شهیباورم نم هنوزم–

 .وقاحت داشته باشه

 ه،یطیاون االن تو بد شرا کنمیمورد آرش خان هم، فکر م در

 بانیاون رو پشت گهیچون مژگان و مادر شوهرت د یاز طرف

 یخب هر مرد کنن،یرو مطرح م نیو مدام ا دوننیخودشون م

گر باشه.  تیحما خوادیو دلش م کنهیم تیباشه احساس مسئول

 هیو  یچون از اول محکم بود دیشا شناسمیمن تو رو م

 بانینه اون پشت یاون بود بانیتو پشت یگاه یحت ییجورا

تو با هر  کنهیفکر م دونه،ینم یفیتو، اون تو رو آدم ضع

 .یهست یقو یلیتو براش خ ،یایکنار م یمشکل

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

از مادرش موضوع مژگان رو  یمن وقت ست،ین امینجوریا یول–

 .پس افتادم دمیفهم
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 یو مسائل یتو زندگ یریگ میتصم ینبود. برا نیا منظورم–

 کنمی. من فکر مگمیباشه رو م دیمرد با یکه معموال به عهده

رو حل  زیتو همه چ کنهیمطمئنه، فکر م یلیآرش خان به تو خ

االن  کنهی. اون فکر مشهیدرست م یچهمه یجور هیو  یکنیم

اونا  چوندارن  اجیاحت تشیبه حما تیفقط مادرش و جار

رش خان نشون دادن. البته کار آ فیضع یلیخودشون رو خ

 دیشا یدونیتمام جوانب رو بسنجه، م دیاشتباهه، اون با

 .درست عمل کنه تونهیاصال نم

که آرش را  نیزهرا خانم مرا به فکر انداخت. با ا یحرفها

 دانمی. نمدادیرا خب شرح م طشیشرا یتا حدود یول شناختینم

 گفت؟یواقعا زهرا خانم درست م یعنی

 حیبرادرش توض یبود. برا لیزهرا خانم زنگ زد. کم یگوش

 :داد و بعد گفت یکوتاه

من زنگ  یکه تلفنش تمام شد، گوش نیداداش. هم مییایم االن–

 .خورد

  .جواب دادم یبود. با دلخور آرش

بامترو  یپاشد یکه به من بگ نیبدون ا ؟یتوکجارفت لیراح–

 .آن لحظه بد شدم یخونه؟بدجنس نبودم ول یرفت

شلوغ بود نخواستم مزاحمت بشم. حالم خوب نبود  توسرت–

حرف زدن مژگان و مادر آرش  ینتونستم اونجا بمونم.صدا

 .آمدیم

 چت شده بود؟ چرا؟–

 آرش؟ ییکجا–

فاطمه  ،یستین دمیرستوران د میبر میخواست ن،یماش یتو–

 .خونه یگفت رفت

حاال  ستم،یمن ن دهیتا االن نفهم یعنیدوباره دلم شکست، "

 ".مسافرش کمه بهم زنگ زده هی گهیکه د

 نته؟یماش یتو مژگان–
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 .آرام شد یکم لحنش

خوشحال  یلیمامان خ نجا،یا ادیخودش گفته ب دونیفر آره،–

 .شد

 ".پس اون نامردازاالن نقشه اش روشروع کرده"

 .یکرد ینم تمیاذ گهیتود یهمه کاروشلوغ نیتوا کاش–

کردم  یانها بود و نامهربان شده بود، فکرم شیآرش پ باز

 .رودیام ماالن قربان صدقه

 .کردم و تماس را قطع کردم یخداحافظ یفور

 .میرفت رونیمترو ب ستگاهیخانم کمکم کرد و از ا زهرا

مراسمم  ادیکه بوش م نجوری. امتیرسونیجان ما م لیراح–

 .خونه میریتموم شده. ما هم م

 .شدم شرمنده

از سر مزار  دی. اصال من نبادیتو رو خدا ببخش یوا–

 خواستمی. از بس حالم بد بود نتونستم بمونم. نمومدمیم

 .ننیمن رو بب یمهمونها اونطور

 نیامده ا شیبرات پ یبد تی. موقعینکرد یتو کار بد نه،–

 ی. اسمش چترسمیمرده م نی. فقط من از استیتو ن ریکه تقص

 بود؟

 .دونیفر–

نکرده  ییوقت خدا هینکنه خطرناک باشه،  لیآره. راح آهان–

 .به آرش خان بگو گمیباشه. م دهیبرات کش یبد ینقشه

 .دمیحرفش ترس از

که با  ترسمیم نیاز ا شتریاز اون ب ی. ولترسمیم منم–

. بعد ادیب شیپ گهید یفاجعه هینکرده  ییگفتن به آرش خدا

 .دادم حیرا توض ارشیکشته شدن ک یماجرا شیبرا

 :فکر کرد و گفت یکم
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 .. غصه نخورکنمیدرستش م من–

 یگفت، ول تیشد و تسل ادهیپ نیاز ماش دنمیبا د لیکم

من  نینگاهش را ب یکه با نگران دیام چه ددر چهره دانمینم

 .و خواهرش چرخاند

 :کرد و گفت لیبه کم ییااشاره خواهرش

 مشیبرسون دیکم ضعف کرده. زودتر با هی. ستین یزیچ–

 .خونشون

را از  اشینگاه سوال یمبهوت پشت فرمان نشست. ول لیکم

قرار گرفته  طیشرا نیکه در ا نی. از اکردیخواهرش جدا نم

 امیشرمندگ ینداشتم. زهرا خانم که متوجه یبودم حس خوب

 شده بود، 

 :را باز کرد و گفت نیعقب ماش در

 .نیبش زنه،یداره برات بال بال م حانهیجان ر لیراح–

 :خودش را در آغوشم پرت کرد و گفت حانهیکه نشستم ر نیهم

 ...نرو، نرو خاله–

جلو  نشست و با اشاره به  یخانم بالفاصله در صندل زهرا

. بعد به عقب دهدیم حیتوض شیفهماند که بعدا برا لیکم

 :برگشت و گفت

 .خاله شیپ میریگفتم م یدید حانهیر–

 .آمد و شروع کرد به بپر بپر کردن رونیاز آغوشم ب حانهیر

 یحرکت کرد و زهرا خانم کامل به عقب برگشت و سع نیماش

بدهد. البته آنقدر آرام حرف  امیدلدار شیکرد با حرفها

از کلماتش  یبعض ینجوا گونه شده بود و گاه شیکه صدا زدیم

 .دمیشنیرا نم

 یکار هیتا  گم،یم لیمردک رو به کم نیا یهیقض لیراح–

 تونهیداره، مطمئنم م ادیز لیمک لیوک  قیکنه، آخه اون رف

 .یکمک کنه که از دستش خالص بش

 فته؟یب ینکنه براشون اتفاق ؟یچطور آخه–
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اون که االن متهم هم  ترسونتش،یم یجور هیبابا. فوقش  نه–

 تیآورده. تو کار ریتو رو مظلوم گ ترسه،یم شترمیهستش ب

 .نباشه بسپار به من

 .را به عالمت موافقت کج کردم سرم

را  حانهیر ی. گاهمیکرد یدر سکوت ط بایراه را تقر یهیبق

بزرگ  گری. دکردمیرا نوازش م شیو موها گرفتمیدر آغوشم م

 نیغمگ یندارم و گاه یشده بود متوجه بود که حال خوش

ام را و کوچکش گونه فیظر ی. بعد با انگشتهاکردینگاهم م

 امنهیسرش را در س آمدیم میلبخند که به لبها. کردیلمس م

 .بستیرا م شیهاو چشم کردیپنهان م

عذر  لیدوباره از زهرا خانم و کم میدیمقصد که رس به

آنها  ی. ولندیایکردم و اصرار کردم که به خانه ب یخواه

شده بود و اصرار داشت  زانمیآو حانهیقبول نکردند. ر

 :را گرفت و گفت حانهیدست ر لینروم. کم

. میکن یبا هم رانندگ ایبزار خاله بره تو ب ییبابا–

  .داد لیبا اکراه نگاهش را از من گرفت و به کم حانهیر

نگاهم کرد.  یاستفهام دنمیخانه که شدم، مادر با د وارد

 :انداختم و گفتم نییسرم را پا

 .خوب نبود زودتر امدم خونه حالم–

 .به طرف اتاق رفتم یفور بعد

 .نبود شهیمثل هم ست؛یخوب ن ادیکردم حال مادر هم ز احساس

حرف  شیافتاده برا میکه برا ییاز اتفاقها خواستیم دلم

که  ییاتفاقها نیکنم. گفتن ا تشیاذ آمدیدلم نم یبزنم، ول

مادرم  یهم برا دنشیافتاده آسان نبود. مطمئنم شن میبرا

 .سخت بود یلیخ

بتواند کمکم کند  ییدا دیلحظه با خودم فکر کردم شا کی

 گفتیمادر م ای ییکنم اگر به زن دا سکیر توانستمینم یول

 ییاعهیشا لیفام نیکه باعث شود ب فتدیب یاتفاق ایچه؟ 

 .شود یزیو آبرو ر دیبچ یزیچ
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 ینیب شیقابل پ ریغ یکنم. از کارها سکیر توانستمینم

به آدم عاقل شباهت  شی. حرفها و کارهادمیترسیم دونیفر

 .نداشت

را  میهاام کرده بود. چشمکردن خسته هی. گردمیدراز کش یکم

 .هم گذاشتم و خوابم برد یرو

 .داشتم یدیشد یشدم احساس گرسنگ داریخواب که ب از

داشت گذاشته بود  ادی خچالی یآشپزخانه رفتم. مادر رو به

اند. تعجب کردم. مادر رفته ییدا یکه با اسرا به خانه

 .رفتیم ییدا یکم خانه یلیمعموال خ

که شروع به خوردن کردم؛ فکر  نیغذا گرم کردم و هم یکم

همه  نیدوباره به مغزم هجوم آوردند. ا شیآرش و کارها

نگران نشده که زنگ بزند. من که گفتم به خاطر  یعنیساعت 

به غروب  یزیچ . ساعت را نگاه کردمرومیحال بدم به خانه م

 شانیابر یساعت مهمان نیتا ا گرینمانده بود. مطمئنم که د

 یالیخیب نیاند و سرش خلوت شده. از انمانده و همه رفته

فکر  نیافتاد. چرا آرش به ا میآرش دوباره ِگره به گلو

من  دانستیراه حالم بد بشود. او که نم یتو دینکرده که شا

وِگره را  دمیکش یام. آهبا زهرا خانم و برادرش آمده

کند.  تمیاذ افکره نیگذاشتم ا یم دیرد کردم، نبا میازگلو

درست  یکه کار دنیکش یبا گرسنگ دمیرس یبه خودم م دیبا

 .غذا خوردم ی. کمشودینم

انقدرغرق عشق  یاذان، نمازم را خواندم ول یصدا دنیباشن

چند  دمیبودم که معبودم را گم کردم واصال نفهم امینیزم

سجاده نشستم وچشم دوختم به مهر،  یام. رورکعت خوانده

مهم تر از تو  یزیچ چیه ایام خداگفته میخلوتها یتو شهیهم

کرده  چهاماحاال... ترس نبودن آرش با من  ست،یمن ن یبرا

در اما حاال... چق نطورنبودم،یعاشقش شدم ا یوقت یبود...حت

 .خبرمیام و خودم بگرفتار شده

. دهدیتوهمات خودمان را به خودمان نشان م نطوریپس خدا ا 

خودشان را نشان  تهایکه آدمها در موقع شودیم نطوریپس ا

 "پر مدعا ی. "آدمهادهندیم

از وقتم را با تو  قهیچند دق یمرا ببخش که حت ایخدا

خودم  یباتو بودنم را تمام عمر برا یادعا ینبودم ول

خودم فردا را روزه گرفتن کم  ههیتنب یتکرارکردم. برا

 یکار دی. بادمیبود. از خودم بدم آمد. از خدا خجالت کش
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رابا آرامش  ریجوشن کب یرا آوردم و دعا حی. مفاتکردمیم

که  نیطول بکشد. بعد از ا شتریخواندم، تا ب نهیانوطم

تخت دراز  یتمام شد، کتاب را در کتابخانه گذاشتم و رو

 یوقت بود. گوش ری. دامدندی. نگران مادر شدم. چرا ندمیکش

که  دمیدر فهم یصدا دنیرا برداشتم تا زنگ بزنم. با شن

 .آمدند

 :دیاسرا وارد اتاق شد و پرس –

 ؟یخواب بود تاحاال–

 چطور؟ نه،–

 .هم امد و مات نگاهم کرد مادر

 :گفت اسرا

 ؟یشد یشکل نیپس چرا ا –

 ؟یشکل چه–

به موهات بکش  یدست هیحداقل به ما رحم کن  ها،تیم نیع–

 .میوحشت نکن

به مادر انداختم،  یاسرا براق شدم و بعد نگاه یها درچشم

 .غم داشتند

 رونیگرفت و از اتاق ب یهمانطورکه نگاهش را از من م مادر

 :دیرفت پرس یم

 ؟یخورد یزیچ–

 .مامان اره–

 :دمیآمدم و رو به اسرا آرام پرس نییاز تخت پا یفور

 چراناراحته؟–

 ؟یستیتون–

 ناراحت باشم؟ یچ یبرا–
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 یلیخ یول زنه،یشو داد نم یچ یبرا افتی. قدونمیم چه–

 ...رو گهید یزایچ

 .اسرا حرفش را تمام کند، به آشپزخانه رفتم نماندم

 .کندیپوست م ازیپ مادر

 :دمیو پرس ستادمیا کنارش

 .میکه دار غذا–

داغش  ازیتو هم فرستاده، پ یآش پخته بود. برا تییدا زن–

  .کنمیتموم شده بود. دارم واسه اون درست م

 ؟ییخونه دا دیرفت هویشده بود که  یجان چ مامان–

 .نگاهم کرد برگشت

 .داشتم کارش–

 ؟یکار چه–

 .خواستم مشورت کنم یم–

  .نگران شدم یکم

 ؟یمورد چ در–

تخته گذاشت وشروع به  یرا که پوست کنده بود را رو یازیپ

 .خردکردن کرد

 .من برم دیبگ دیدوست ندار اگه–

 ...درموردتو–

 :... نگاهش کردم و او ادامه دادختیر قلبم

 دیکه با یخودت نیآخرش ا یول میهم گرفت ییها میتصم هی–

 .یریرو بگ یینها میتصم تیزندگ یبرا

 زیر زیر رچاقویدوختم که تند تند ز یبدبخت ازهیبه پ چشم

دردشان  ازهایواقعا پ یعنی آمد،یهم  درنم شیو صدا شدیم
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که واقعا  میکن یمرحله سرخشان م نیتازه بعدازا د،یآینم

 شود،یو رنگشان عوض م شوندیها جمع م چارهیدردناک است. ب

جوشند.  یچندساعت م یبعد از آن دوباره همراه غذا گاه

 یحال مزه نیبا ا ی. ولشوندیبه تمام معنا نابود م یعنی

جهنم  ادی. آن لحظه شوندیتلخ نم دهندیبه غذا م یخوب

 ندیگویم هایبعض د؟یآیبالها م نیسر ما هم ا یعنیافتادم...

. آوردینم شیهابالها را سر بنده نیمهربان است ا یلیخداخ

 .بانمهر یلیمادر من هم مهربان است. خ

را در  ازهایصورتم تکان داد و بعد پ یدستش را جلو مادر

 .ختیر تابهیماه

 تو؟ ییکجا–

 د؟یگرفت میتصم یجان درموردچ مامان–

 :گفت یحالت غصه دار با

تموم  غتونیوقت ص گهیتو دخترم. دو سه روز د یدرموردزندگ–

شوهرته.  یالیزنن، منظورم همون فام یحرف م یمردم کل شه،یم

عقدت کنه.  دیبا غهیبه آرش بگو بعد از تموم شدن وقت ص

 .ستمیبه عقد موقت ن یراض گهیوگرنه من د

 یپاش دیباهم نامحرم شد یوقت یاجازه ندار گهید توام

 .رو روشن کنه فتیزودتر تکل دی. بایبر رونیباهاش ب

 .آخه مامان اونا االن عزادارن یول–

تاب  یباقاشق چوب تابهیرا در ماه ازهایهمانطورکه پ مادر

 :در چشمم براق شد و گفت دادیم

خشک  تیدار؟ اونا فقط واسه ما عزادارن؟ هنوز کفن م عزا–

 ...رسهینشده، زنش رو شوهر دادن. اونوقت به ما که م

عقل مژگان شدن.  یدست برادر ب ریهام اس چارهیب نیا خب–

 یاتفاق ستیر نپچ، حاال حاالها قرااالنم فقط حرفشه و پچ

 .که وفتهیب

کنن و اعصابت خرد بشه،  ریبدتر. چند ماه تو رو اس گهید–

 ...بعدشم بگن...الاله االهللا
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 م،یریگیم یعقد محضر هیسرو صدا  یهر حال بهشون بگو ب به

 .. حاال جشنتون بمونه بعد از سالشهیتموم م

 زتریکردم چندتاشون که ر تابهیماه یازهایبه پ ینگاه .

 رهیبودند، رنگشان ت دهیچسب تابهیماه یوارهیبودند؛ به د

  یسوخت، حتما کوچکترها بچه ها شانیشده بود. دلم برا

 شانیپدر و مادرها چارهیدرشت ها هستند...ب ازیپ

 توانندینم گریشنوند که د یم زیلیو و زیانقدرخودشان جل

 ...باشند شانیبچه ها ظبموا

 .لحنش مهربان تر شد مادر

درموردش درست  گمیبهت ُرک م یزیچ هیدخترم،  نیبب–

آرش بهم گفت  یکه اون روز زن عمو ییفکرکن...با حرفها

دونن و منتظر   یکال مژگان رو زن آرش م نایمتوجه شدم ا

 .تموم شدن وقت عده هستن

همش  ییجورا هیزن عموشم  نیکه خودآرش نخواد، ا نیا مگر

 هی ده،ید ییابهاخو هیگفت، احساس کردم واست  یاز تو م

ودوخته واسه پسرش. آخه تو  دهیذهنش بر یخودش تو ییجورا

 ییچه حرفها یخبر ندار ،یفاطمه بود شیاون روز همش دم درپ

. مادر مژگان نشسته همه جا رو پر کرده که مژگان شدیزده م

 نایکه ا ستی. اصال متوجه نادینم رونیاز اون خونه ب گهید

آرش  یآخه، زن عمو هیحرفها وپچ پچ ها چ نیاالن عزادارن، ا

کارهاشون برام  داد،یهم مدام درگوش من گزارش اونا روم

 .بود یعزادار دادنینم تیکه اهم یزیبود. به تنها چ بیعج

 قتیاز حق دینبا یحرفها رو بهت بگم ول نیا خواستمینم 

 .هیعمر زندگ کیفکرات رو بکن.  نیفرار کرد. بش

که به  یزیر یازهاینگاه کردم. پ تابهیبه ماه دوباره

که داخل  هیبق یشده بودند ول اهیبودند س دهیچسب وارهید

به خودشون گرفته بودند. مادر  ییروغن داغ بودند رنگ طال

حرف به طرف اتاقم روانه  یزرد چوبه اضافه کرد. من ب یکم

 .شدم

 .تخت و در خودم جمع شدم یرو دمیکش دراز

 .سرم را بلند کردم آرش بود امیگوش یباصدا

دلخوربودم.  یلیخ  دادم؟یجواب م دیحال خرابم با نیا با

 .اوردیدلم طاقت ن یول
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 .الو–

 ؟یخوب ل،یراح سالم–

 .گفتم نیوسرسنگ حالیب

 .ممنون–

 :دیکرد و پرس یمکث

 حالت بهترشد؟ ؟یزنیحرف م ینجوریا چرا–

 یزیچ یچقدر گله داشتم...ول م،یداشتم که بگو چقدرحرف

 رونیآه ب کیجمع کردم و با  امنهینگفتم، همه را در س

 .دادم

 یخونه، مامان همش سراغت روم ارمتیدنبالت م امیم لیراح–

 .گذاشته رفته هویچرا  گهیم ره،یگ

 اونجاست؟ مژگانم–

دورهم  یایخوشحاله، گفت توام ب نیمامان واسه هم آره،–

 .میباش

 .ستمیاونجا راحت ن گهیآرش، من د نه–

  چرا؟–

 یخودت فکر کن دیبدم، با حیتونم برات توض یرونم لشیدال–

 .یومتوجه بش

 .کرد یکرد و بعد هم خداحافظ سکوت

روزدن به اون  اخودشونی شنیواقعا متوجه نم نایا یعنی"

 ".راه

باشم، اصال آرش  فیخواست ضع یحالم بد شد دلم نم دوباره

 یزیجواب تلفنش را بدهم چ کردمیزنگ نزند بهتر است. فکر م

 .نشد نطوریا ی. ولرمیگیم یکه  انرژ دیگویم

 .و به حمام  رفتم تا آب، سر حالم کند بلندشدم
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 میلباسها نیازب رهیت یامدم.  لباس راحت رونیکه ب ازحمام

لباس روشن بپوشم،  آمدیدلم نم دم،یآوردم وپوش رونیب

برادرشوهرم بود. بعد شروع به خشک کردن  ارشیباالخره ک

کردم. انقدر پرپشت بودند که خشک کردنشان سخت  میموها

 ناست که انسا ختهیدر آب ر یخدا چه معجون دانمیبود. نم

  .کندیرا زنده م

به اتاق انداختم به هم  یبستم. نگاه رهیرا باگ میموها

را سر م یبود. شروع به مرتب کردنش کردم. اسرا وقت ختهیر

 .گرفت و کمکم کرد یانگار انرژ دیحال د

. مادر ازسالن میهر دو به هم نگاه گرد فنیزنگ آ یصدا با

 :گفت

 .ادباالیآرشه، داره م ل،یراح–

 .به اسرا نگاه کردم باتعجب

 :گفت آوردیوچادرش را از  کمد در م یکه روسر اسراهمانطور

وقت  نیآرش ا رمنهیمگه تقص ؟یکن ینگاه م ینجوریچرا ه؟یچ–

 شب امده پشت در؟

 .زدم یلبخند ازحرفش

 شیابروها نیب یزیدلخور سالم داد و وارد شد. اخم ر آرش

کرد. با  یمادر لبخند زد و احوالپرس دنیباد یبود ول

 .کاناپه نشست یتعارف مادر رو

 .مبل تک نفره نشستم کی یهم رو من

اشاره  نگاهم کرد. بعد نیبه آشپزخانه رفت و آرش غمگ مادر

 .نمیکرد که بروم و کنارش بنش

 :گفت رگوشمیدوزیبه موهام کش یکه کنارش نشستم دست نیهم

 .برات تنگ شده بود دلم–

 :ازخودم نشان ندادم او ادامه داد یالعمل عکس

 :باشما، بعد آرام گفت یشاک داالنیبا من–

 .روبشنوم لتیامدم دال االنم–
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 .نگاهش کردم یسوال

...راحت گهیما د یخونه  یایب یتون یکه نم یلیدال همون–

 .یستین

 .انداختم نییرا پا سرم

 یبلندشد و سالم واحوالپرس شیاسرا آرش از جا باامدن

 .کردند. اسرا به طرف  آشپزخانه رفت

  .به من انداخت ینگاه آرش

 ...رونیب میپاشوحاضرشوبر–

 .ندارم حوصله–

 :دیفشار داد و پرس یراگرفت و کم دستم

  ؟یدلخور ازم–

هستند، جان گرفتم. سرم  یمنبع انرژ شیکردم دستها احساس

 .را باال آوردم

 .خوام درموردش حرف بزنم ینم یول آره،–

 .در مورد مشکالت حرف زد دیبا یگفتیم شهیکه هم خودت–

من برنده شدم قرارشد  میاون روز که مسابقه داد ادتهی

 کنم؟ نییرو خودم تع امزهیجا

 .خب–

وفراموش  یباشه که ازم دلخورنباش نیام ا زهیخوام جا یم –

خب چون  ینکردم، ول ی. البته به نظرخودم که کاریکن

 .کردم که خودم حواسم نبوده یحتما کار یگیتوم

 .زدم یلبخندکم جان اشیزرنگ نیا از

 یاگه درموردش حرف بزن یپس قبوله... ول یدیخند خب،–

کردم باعث  کاریفهمم، که چ یروم فمیبهتره منم تکل

  .تو شده یناراحت
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 شده؟ یچ یتا بهم بگ رونیب میبر حاال

 .وارد شد وهیبدهم، اسرا با ظرف م یکه جواب نیاز ا قبل

 :گفت آرش

 .دنیبعد، اسراخانم زحمت کش میبخور وهیم اول–

 :زد و گفت یلبخند اسرا

 .ارمیبشقاب هاروهم م االن–

افتاده بود عقب داد  میبازو یرا که رو میاز موها ییا طره

 :کردگفت یو همانطور که نگاهم م

 .برات دارم زیسورپرا هی یاخم هات رو بازکن اگه–

 ؟یچ–

 .بگذارد وهیم مانیبشقابها را آورد و خواست برا اسرا–

دارم. بعدخم شدو  یاسراخانم من خودم برم دیزحمت نکش شما–

 .موز برداشت و داخل بشقابش گذاشت کی

 .گمیبهت م رونیب میرفت–

 .ها...سرش را کج کرد امیخونتون نم من–

 از خونه رفتن زدم؟ یاصالحرف من–

لباس به اتاق رفتم. لباسم را عوض کردم  ضیتعو یبرا

فکر  یتخت نشستم وکم یرا سرم کردم و رو امیمشگ یوروسر

مامان رو بهش بگم که ناراحت  یحرفها یچطور ایکردم. "خدا

 ".نشه

زند و  یمادر  با آرش حرف م دمیرفتم د رونیاتاق که ب از

 دییسرش را به عالمت تا یکند و گاه ینگاهش م نیآرش هم غمگ

 .دهدیتکان م

 :دیبه من انداخت و پرس ینشستم. مادر نگاه کنارشان

 :من جواب داد ی. آرش جادیبر رونیدبیخواه یم–
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 .میبر ییجا هیمن گفتم حاضربشه، تا  بله–

 :گفت مادر

 وقت شب؟ نیا–

 :گفت آرش

جان تازه سر شبه، تاره تهرانم که اصال شب و روز  مامان–

شلوغ بود. من  ابونهایخ ومدمینداره. االن که داشتم م

 کنن؟یم کاریچ ابونایتو خ کسرهیمردم  نیا دونمیواقعا نم

 :و گفت دیکش یآه مادر

 شهیم یبا هم قاط یاشتباه باشه، همه چ یسبک زندگ یوقت–

 .دیتعارف حرفهاتون روهم به هم بزن ی. پس امروز بگهید

 یجد یلیروزها خ نی. ادیحرف مادر دلم لرز نیا دنیشن با

 .شده بود

 .میشد نیماش سوار

 کوتاامد و مژگان امد خونتون؟ دونیشدکه فر یچ آرش–

 یگفته سه روز م دونیگفت که فر یمژگان م یدونم، ول ینم–

 .کنه یرومشخص م فشیتونه بمونه بعدتکل

 ".شهیتموم م غمونیکه ص یروز یفردا قایدق"

مژگانم باخانواده اش بره خارج؟  دهیمامانت اجاره نم چرا–

 .گهید نشیب یم ارهیبارم هیبچه روهم هرچندوقت 

بعدشم خودمژگانم دوست نداره بره، امروز به  گه،ید مادره–

 ...شما شیپ مونمیگفت من م یمامان م

 .کردم یآرش احساس خطرم یازحرفها

 گفت؟ یبهت م یچ مامانم–

 .اخم کرد 

 ...زور حرف–
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 ؟یچ یعنی–

 ای دیکن یمحضرعقد دائم م دیریم ای گهیدوروز د گهیم–

 .دیکه عقد کن یتا وقت ینیبب شهیرو نم لیراح

. که بعد از نمیتورو بب دیماه نبا کیکن من حدودا  فکر

 .میعقد کن ارشیچهلم ک

 .ستینظرمن که زورن به–

حرف  میرفت یاون موقع که باهم بوستان م...پس لیراح عه،–

 .مینامحرم نبود میزد یم

بود، دوما:  ییآشنا یکرد، اوال برا یموقع فرق م اون–

حرف بزنم، مثال  یمرد چیباه دیباشه که پس من نبا ینجوریا

هست که بامرد  ازین یاجتماع گاه یتو ایدانشگاه  رمیم

 .نامحرم حرف بزنم

و بعد که نامحرم  میکه ما دوماه به هم محرم بود نیا یول

  .شهیاول از همه خودمون سختمون م م،یباهم باش میشیم

 .باال انداخت ییا شانه

 .ستیمن که سخت ن یبرا–

 .من سخته یبرا یول–

 .کرد اشیچاشن یکرد و لبخند مرموز نگاهم

 .دی. بعددستم را گرفت و بوسادینم بهت–

 .رمیدستت رو نگ نمتیب یخب سخته، فکر کن هر دفعه م آره–

نگه داشت  میلباس امده بود دیخر یکه قبال برا یپاساژ یجلو

 .میشد ادهیوپ

 م؟یامد یچ یبرا نجایا–

 ...ها زهیسورپرا–
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داخلش  یزوصندلیبود که چند تا م یفروش وهیپاساژ آب م اول

و آرش بعد ازسفارش دادن  مینشست میشده بود، رفت دهیچ

 :گفت یبستن جیهو

  .بشه من امدم تاآماده–

 .رفت رونیاز مغازه ب بعد

 یرا رو یبستن جیبزرگ آب هو وانیکه آنجا بود دو ل ییآقا

 .گذاشت و رفت زیم

 میامد و روبرو قهی. بعداز چنددقدیایتاآرش هم ب صبرکردم

 .نگاهش کردم ینشست. استفهام

شد و من همچنان  اشیبستن جیمشغول خوردن هو توجه،یب آرش

 نجای. آرش خوب ومهربان بود، فقط مشکل اکردمینگاهش م

درقبال  تیاحساس مسئول یادیبودکه باهمه مهربان بود و ز

 .کرد ینم تیمرزها را رعا یهم بعض یزن برادرش داشت و گاه

 تیناراحت لیاز دل یکن ینگاهم م یحاال همونطورکه دار خب،–

 .دادم وانمیهم بگو. نگاهم را از او گرفتم و به ل

 .رنگ کردم ینارنج عیرا برداشتم وشروع به هم زدن ما قاشق

 .لیراح–

بار او  نیدر دهانم گذاشتم ونگاهش کردم. ا یازبستن یقاشق 

 .چرخاند یاش مخورده مین اتیقاشقش را در محتو

 نیروزها حواسم بهت نبوده وتوواسه ا نیدونم ا یم–

واقعا برام  ارشیمرگ ک ،یحق بد دبهمیتوبا یول یناراحت

 .ام گذاشتهکه بعدش به عهده یتیسخته، به خصوص مسئول

 ؟یتیمسئول چه–

 .کنم یبچش پدر یاش باشم، براکه مواظب خانواده نیا–

. گذاشتمیرا  در دهانم م یبستن یطور پشت هم قاشق ها نیهم

خواستم خنک بشوم.  یانگار از درون آتش گرفته بودم و م

 قایبهش بفهمونم که مشکل من دق یمن االن چطور ای"خدا

 ".نهیهم
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 اتی. محتومیحرف بزن میومدیمگه ن ل؟یراح یساکت چرا–

 :و گفتم دمیرا سرکش وانیل

االن  قایتونه حرف دلش روبزنه، دق یآدم نم ییوقتها هی–

 .من مثل همون موقع هاست یبرا

 .. آرش دستم راگرفتمیامد رونیب یفروش وهیم ازآب

 .راحت باش لیبزن راح حرف–

 چیکه ه ییجا هی میریاگه من بخوام م یاون روز گفت ادتهی–

 کس نباشه؟

 .نگاهم کرد نگران

 .یهمونجا که گفت میخواد بر یدلم م االن–

 بشیرا در ج شیدستها دویکش یقیرا رها کرد و نفس عم دستم

 .فرو کرد

 ییابه فکراون بچه  ؟یستیبه فکرمامان ن ل؟یراح ادیم دلت–

به فکر مژگان باش  ؟یستینمونده ن اامدنشیبه دن یزیکه چ

 زارنیخانواده اش م گهیرونداره. چندوقت د یکه به جز ماکس

خونه ندارن اگه من  یتو یاونوقت مامان و مژگان مرد رن،یم

 یدق م شتمتو دا یگفتم چون از ناراحت یاون روز اونجور

 یتو حت دمید ،یپس مادرت چ یتوخودت گفت یوقت یکردم، ول

و به فکر مادر من  یکن یهم بهتر از من فکرم طیتو اون شرا

 ....  اونوقت من که پسرشمیهست

 .دمیرا بر حرفش

 یحرف زد و فقط دو راه دار شهینم یگفتم گاه نیهم واسه–

 .یفراموش کن ای یوبسوز ینیبب ای

سبز شده  یفضا کیو وارد  میآمده بود رونیپاساژ ب از

 .بود مکتیآب نما وسطش داشت ودورش ن کیکه  میبود

 .فهمم یرونم منظورت–

 ؟یچ ومدیاز شرطش کوتا ن دونیفر اگه–
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موضوع  نیِمن وگفت، اتفاقا امروز مامان درموردا باِمن

باهام حرف زد، البته اون نظرخودش روگفت، منم فقط گوش 

 .کردم

 .کردم نگاهش

 .پاو آن پا کرد نیا یانداخت وکم نییسرش را پا ؟ینظر چه–

سر  یول دیبامژگان محرم بش یتون یبه من گفت، م مامان–

 م،یخودمون رو داشته باش یما زندگ یعنی ،یخودت باش یزندگ

رفت  نیکه ا نیا ی. فقط برامیبه اونا نداشته باش یکار

 .وآمدها راحت تر باشه

کردم قلبم ازضربان افتاد و تمام ...احساس ختمی...رشکستم

 یآن گرما احساس سرما کردم، ول یخونم منجمد شد، تو

که  یمکتیآرش ضعف نشان بدهم. خودم را به ن ینخواستم جلو

 .آنجا بود رساندم ونشستم

 نطوریاست مادرش ا ارشیفکرکردم که تازه هفتم ک نیا به

 .. مادرم چقدر درست شناخته بودشانزندیراحت حرف م

 الیخیب دونیمن قبول نکردم، بهش گفتم فعال که فر البته–

 ...شده

 .دهدیرا که بخواهدانجام م یدانستم مادرش باالخره کار یم

 :حرص گفتم با

 د،یزنده بود و با مژگان نامحرم بود ارشیموقع که ک اون–

که به هم محرمم  یبه حال وقت یبود. وا یرفتارش اونجور

 .ادیو مژگانم از عزا درب دیبش

 .بدهد رییکرد جو را تغ یحال بدم شد. سع یمتوجه  آرش

 :کرد و گفت یاخم آرش

. االنم یحرف بزن گرانیدر مورد د ینجوریا دهیتو بع از–

ناراحت کننده رو  یحرفها نیو ا میبهتره با هم خوش باش

 میکه باهم داشت ییرا درآورد و عکسها اشی. بعد گوشمینزن

 .را نشانم داد

 ...یهمشون لبخنددار ی. تولیکنم راح ینگاهشون م شترشبهایب–
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عکس ها رو  نیا شهیلبخندت تنگ م یمثل االن دلم برا یوقت

 .کنم ینگاه م

. دمیکش قیکردم به خودم مسلط باشم وچندتا نفس عم یسع

کوچک  یجعبه کی بشیج یرا کنار گذاشت و از تو اشیگوش

 .درآورد

  .که گفتم یزیسورپرا نمیا–

 ه؟یچ نیا–

واسه نماز و  یتو رفت دیواسه خر میاون روز که امد ادتهی–

 .امدم ریکه د ییجا هیمنم رفتم 

 خب؟–

بهت  میشیکه عقد م یروبرات سفارش دادم که روز نیا رفتم–

شد و عقدمون عقب افتاد، دلم  ینجوریحاال که ا یبدم، ول

 یعقد محضر هی ارشمیخواست زودتربهت بدم.  بعد از چهلم ک

 .میریگیم

که داخلش بود را در دستم  یریرا باز کردم و زنج جعبه

بود که حرف اول اسم من  زانیقلب از آن آو زیآو کیگرفتم. 

سمت راست وچپ قلب حک شده بود. دوطرف  یسیوخودش به انگل

ردشده بود. وسط قلب  رازشیبودکه زنج یزیر یقلب حلقه ها

شده  لوصتکه به هم  کیبودکه انگار از هرقلب  یقیهم خط عم

طرف قلب زرد و  کیداده بود.  لیقلب کامل را تشک کیبود و 

 .بود دیطال سف گرشیطرف د

لبم امد و  یکارشده بود که لبخندرو فیخالقانه وظر آنقدر

 .نگاهش کردم

 ؟یطرحش رو خودت داد چقدرقشنگه،–

قلب بسازه و حرف  هیکه خوشت امد. من بهش گفتم  خوشحالم–

کنه، بعد اون چند مدل بهم نشون داد منم  یها رو روش حکاک

تنهات  یفروش وهیآب م یخوشم امد. االنم که تو نیاز ا

. طال فروشه داشت رمیبگ لیرو تحو نیگذاشتم رفتم که ا

بهم  و. به زور قبول کرد که االن سفارشم ربستیمغازش رو م

 .بده
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 .را کف دستم گرفتم ییطال قلب

 ...قهیچه خوش سل –

 ؟یخودت گفت نمیزرد حک شده. ا یطال یاول اسم من رو حرف

 .هییچون قلب تو طال آره،–

 فمیاش برگرداندم و جعبه را داخل کرا داخل جعبه ریزنج

 .گذاشتم

دارم  ی. منم نگهش میکرد رمیدردنکنه، واقعا غافلگ دستت–

 .ندازمیهمون روز عقدمدن گردنم م

خوام ست  یخونه بنداز، واسه روز عقد م یبابا، رفت نه–

 .اش روبگم برات بسازنگوشواره

 :زدم وگفتم یلبخند

 ...خالقانه چه–

ام برات  گهید زیسورپرا هیروز عقدمون  ،یدیکجاش رود حاال–

 .دارم

داد، منم  شنهادیها رو خود همون طالسازه پگوشواره البته

 .قبول کردم

. میدستم را گرفت وبلندم کرد و دوباره هم قدم شد آرش

گرما به کل بدنم  نیزود ا یلیگرم بودند و خ شیدستها

 .منتقل شد

 .دیبود گفت حرفهاتونم بزن یمامانت منظورش چ لیراح–

 یبا مژگان محرم بش یاگه بخوا گهیراستش، مامان م خب–

 .میما باهم ازدواج کن دهیاجازه نم

 .نزدم یموضوع درحدحرفه و من هنوز حرف نیکه ا اوال–

 ...که نهیا یفقط برا فتهیاتفاق ب نیبه فرضم که ا دوما

 :کردم و نگذاشتم ادامه بدهد وگفتم یاخم
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 ...حرفها نزن نیاز ا گهیمن د یکن آرش، جلو توروخدابس–

 .نگاهم کرد باتعجب

 ؟یکن یم ینجوریچرا ا وفتاده،ین یکه اتفاق هنوز–

رو  التیبگم از االن خ یزیچ هیآرش بزار  وفته،یم باالخره–

راحت کنم. من طاقت حرف زدن تو ومژگان رو هم ندارم چه 

 ...دیکه محرم بش نیبرسه به ا

حذف بشه... اگه  تیاز زندگ دیمژگان با یخوا یمن رو م اگه

کدومشون  چیه خوامی. نمشنیاون حذف بشه، خانوادشم حذف م

 .نمیرو بب

 یکه کم  یمکتیکرد. به طرف ن یهاج و واج فقط نگاهم م آرش

 .کرد تمیآن طرفتر بود هدا

افتادم. ترس تمام  شیو حرفها دونیفر ادینشستم.  دوباره

 .وجودم را گرفت

 .شد ریسراز میپوشاندم و اشکها میرا با دستها صورتم

اونا که  ؟یحرف خانوادشو زد هویتو چت شده، چرا  لیراح–

 .نکن هیتو رو خدا گر لی. راحستنیاونور ن رنیباالخره م

 .کنن ینگاهمون م نجایا 

 .زور خودم را کنترل کردم وبلند شدم به

 .من رو برسون خونه آرش–

راه  نیدر هم بود، بلند شد و به طرف ماش شیها اخم

 .میافتاد

که  میسکوت بود و هر کدام در افکارخودمان غرق بود نمانیب

 .زنگ خورد اشیگوش

به من  ینگاه یرچشمی. زآمدیمژگان از پشت خط، م یصدا

ترشدم.  یکارش عصب نیرا کم کرد. باا اشیگوش یانداخت وصدا

آرامم  یکه کم یبکشم. تنها کار قیکردم نفس عم یسع یول

 .ستدیقلبم نا کردیو کمک م کردیم
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شام بخورند و اصرار  خواستندیمژگان و مادر آرش م انگار

 .آنجا میداشتند که ما هم زودتر برو

 :گفت آرش

 .شهیم یچ نمیبب حاال–

 ".ها زارمیگفتم من پام روارونجا نم شیساعت پ هیخوبه "

که نگاهم کند  نیرا که قطع کرد با همان اخم بدون ا یگوش

 :گفت

 ...اونجا میاصرارداشت بر مژگان–

 .کردم سکوت

 گهیفشار هستم تود یتو یکاف یمن خودم به اندازه  لیراح–

 .نکن تمیاذ

 کارکردم؟یمن چ مگه–

 :با بغض گفت یجور هی

بودم، همش فکر زن  ششیمن پ ارشیجون دادن ک یلحظه نیآخر–

وبچش بود، بچه اش روبه من سپرد، االن من به زنش بگم 

باهات حرف هم نزنم  یگفته حت لیبگم راح نمت؟یبب خوامینم

 ...گنیم شه،یچون حساسه؟ به خدا واسه خودت بدم

مامان چه  لیرا خورد...ودوباره ادامه داد، راح حرفش

 یم امگهید یکیپسرش رو از دست داده  هیکرده که  یگناه

 .فشار روش باشه دینبا گهیخواد ولش کنه.. اون د

کرده بود را  ریاس شیرا که در چشمها شیاشك ها یسخت به

  پشت لبخند تلخش

 .کرد و نگاهم کرد پنهان

 تیمن طاقت ناراحت ،یتوبگ یول کن هرچ نارویا یهمه  اصال–

 .رو ندارم

 یبودم. او که با زبان ب یادیانگارمن فقط ز گفتم،یم چه

 ".که هست نهیگفت، "هم یزبان
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از آرش نشد من هم زنگ نزدم. سوگند که  یآن روز خبر یفردا

گفتن به  تیتسل یتازه از موضوع خبر دار شده بود برا

. اسرا میزدیو حرف م میخانمان آمد. داخل اتاق نشسته بود

 :دیرفت، سوگند پرس رونیکه از اتاق ب

 ؟یالغر شد نقدریچرا ا لیراح–

با  دیآمده بود را شن شیپ میکه برا ییماجراها یوقت

 :گفت تیعصبان

 یها. پس چ خورهیآرشه به دردت نم نیاز اول گفتم، ا من–

 .زدیکه ازش دم م یشد عشق

 .کرده ریگ اونم–

 ی. اون جاریشیخوشبخت نم نیتو با ا لیراح گمیبهت م دارم–

به تمام  شیسر هی. دارهیدست از سر آرش برنم یکه تو دار

  .معناست

 آرشه؟ ریموضوع تقص نیبه نظر تو ا یعنی–

االن  دادیاونه، اگه از اول بهش رو نم ریکه تقص بله–

 .گفتیسودابه هم م شی. اون دوست دختر قبلشدینم ینجوریا

 :دمیتعجب پرس با

 گفت؟یم یچ–

 یلیکه به آرش عالقمند شده، چون بهش خ نیا لیدل گفتیم–

 یبوده، ول منظوری. بعدها آرش گفته محبتم بکردهیمحبت م

 .واسه ما خرس مهربون شده ه،یآخه چه کار

 .سوگند عه،–

 .بره به ننش محبت کنه گه،ید واال–

البته حرفت درسته، من خودمم چند بار بهش تذکر دادم،  –

 .نداره دهیفا یول
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 امیکه آرش پ کردمیفکر م شیاز رفتن سوگند، به حرفها بعد

تا با مادر صحبت کند که تا چهلم  دیآیداد، فرداصبح م

 نیمن گفتم ا یول  م،یموقت بخوان ی غهیدوباره ص ارشیک

 .دیآیومادر از حرفش کوتاه نم دسیفایکار ب

بامادر صحبت  ییا قهیآن روز آمد و چند دق یاو فردا اما

 وفتدیاتفاق ن نیمحترمانه گفت که ا یلیکرد، مادر هم خ

آرش دوباره اصرارکرد، آن وقت بود که  یبهتر است.  ول

هم هست  ییدا میتصم نیو گفت ا دیرا وسط کش ییدا یمادر پا

 .ردیبگ دیحرف برادرش را ند تواندیونم

شد، از من خواست که حداقل امروز  وسیما یآرش به کل یوقت

 .میاست را باهم باش تمانیروزمحرم نیرا که آخر

خواست امروز قشنگ  یاتاق رفتم تا آماده بشوم. دلم م به

به  شد،ینم یام را سرم کنم، ول یمانتو و روسر نیتر

 دم،یپوش یم یمشگ دیاحترام آرش با

 یبهتر یمشگ یروسر نمیبب دمیاسرا کش یها یروسر یتو یسرک

 یریدندون گ زیچ دمیهرچه گشتم د یدارد که تنوع بدهم، ول

 .ستین

سرم  یبودم را رو دهیخودم را که تازه خر یمشگ یروسر همان

 .در ظاهر شد یکه آرش در آستانه  کردمیم میتنظ

مانتو  هی خواستمیبپوش، م ی...رنگلیرو سرت نکن راح نیا–

بعد فکر کردم، چون تو هر مدل  یست برات بخرم، ول یو روسر

 امگهیخودت باشه بهتره. د یقهیبه سل یپوشیرو نم ییمانتو

 .نپوش یمشگ

 .خوام تاچهلم بپوشم یم نه،–

 .را از سرم برداشت یآمد و روسر جلو

 ارشه،یبه خاطرمنه، من دوست ندارم، اگه به خاطر ک اگه–

 .شهیزنده نم گهیاون د یمشگ دنیبا پوش

 .تخت نشست یو رو دیکش یآه ؟یدیپس خودت چرا پوش خب–



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

92

3 
Hiltun.ir 

چون بامرگ  دن،یپوش یمشگ یبرا ستیمستحق تر ازمن ن یکس–

. وفتهیم میزندگ یبد داره تو یاتفاقها یهمه  ارشیک

 .گرفت شیدستها نیبعدسرش را ب

 هیمامان تو  نجایا گه،یم یزیچ هیخونه مامان خودم  یتو–

 .داره ییامروز مامانت گفت واسه عقد دائم شرطها ،یزیچ

چندتا  نیب یگاه انه،ی یشد ینجوریدونم تاحاال ا ینم

 یکیکه باانجام دادن هرکدومش اون  ،یکن یرمیکاردرست گ

 .شهیکار اشتباه م

 یمعماست که همش تو هیمثل  یگاه یزندگ یگفت یم توراست

 .یدنبال راه حلش باش دیذهنت با

 :زمزمه وار ادامه داد بعد

از  یکیبه  دنیرس یبرا یکه گاه یوتریکامپ یهایباز مثل–

 می. آخرشم ممکنه گیدیرو از دست م ازاتتیراهها تمام امت

 .یآور بش

 .نشستم ودستش را گرفتم کنارش

 .شهینم دایپ یخوردن که راه باغصه–

تونم به مژگان بگم بره  ینه م رکردم،یگ کارکنم،یتوبگوچ–

 یتنها برادرم رو حمل م یبااون وضعش، بچه  شیزندگ یپ

 دونمی. مرمیبگ دیتونم حرف مامانم روند یکنه، نه م

 یهم حرفها دای. جدشهیم شتریاصرارهاش هم ب گهیچندوقت د

دونمم که به حرفش توجه نکنم آخرش از  یم زنه،یم یدیجد

 .ادیسرش م ییبال هیوغصه  رصح

...خب یطاقت ندار زنمیمن بامژگان حرفم م یگیکه کال م توام

 .کارکنمیتو بگو چ

 :گفت دیسکوت مرا د یوقت

توش،  یاالن موند یداشت یراه یواسه هر مشکل شهیهم توکه–

 ...یدار یبعد ازمن چه توقع

جرات گفتنش  یراه، ول کیجز  دیرس یبه ذهنم نم یراه واقعا

  .میسکوت کرد قهیچنددق یرا نداشتم، برا
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 :دیعوض کردن جو پرس یبرا آرش

 ش؟یننداخت چراگردنت–

 رو؟ یچ–

 :حوصله گفتم یات رو. ب هیهد

 .فمهیک یتو هنوز–

 زیکنارتخت برداشت و آو زیم یرا که گذاشته بودم رو فمیک

 .را درآورد

 .ندازمیبرات م خودم–

را  شیو چشم ها دیکش یبند را به گردنم انداخت، آه گردن

را  پسی. کلمیموها یصورتم چرخاند و بعد سُرشان داد رو یرو

 یتخت. سرش را ال یپخش شد رو میبازکرد. موها میاز موها

دستش را  ییالحظه ی. برادیکش یقیفرو کرد و نفس عم میموها

 :تدورکمرم حلقه کرد و مرا به خودش چسباند و گف

  بعد ه،یحل شدن یباتو برام همه چ فقط–

 نیبارها و بارها ا رلبیکرد و ز میبه بافتن موها شروع

 .شعر را زمزمه کرد

 

 

 یندارد که تو دار یسویسر گ نیشب ا"

 

 "یندارد که تو دار یبو نیگل ا آغوش

 .عوض کردم یرا دوباره با رنگ امیاصرار آرش مانتو مشگ به

 یکرد. ول یبود و نگاهم م دهیتخت دراز کش یهم رو آرش

فاصله داشت با آن  یلیبود، هنوز خ نیهنوز هم نگاهش غمگ

 ...یوشاداب قبل یآرش پرانرژ

 .لیراح–
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 .جانم–

 ؟یکرد یم کاریتوچ یومن جا یمن بود یجا قایتو دق اگه–

 یجا یچندلحظه خودت رو بزار یازت خواهش کنم  برا شهیم

گردنشه واعتقادات تو رو  تیکه از هرطرف مسئول یمن، کس

 ...داره

 :ِمن وِمن گفتم با

 دونم،  یسخته م طتتیآره شرا –

 :گفت تیباجد

 .خوام ینم یراه حل بگو، هم درد فقط–

 دیرا گفتم، اصال ازکجا به ذهنم آمد، شا نیدانم چرا ا ینم

 .سوگند بود یحرفها ریتاث

من خودش  طیرو که نامزدم با شرا نیاول از همه فکر ا خب–

 .کردم یم رونیوفق بده رو از سرم ب دیرو با

 :دیو پرس زشدیخ مین

مادرت وسط  یاگه پا ؟ینبود چ ییا گهیاگه راه د خب–

 ؟یبودچ

 :گفتم یلرزان یباصدا

 یمهم تر از جونم...مکث یمهمه، حت یلیمن خ یبرا مادرم–

 :کردم وادامه دادم

 ...که نینداشتم جز ا ییاون وقت چاره ا گهید پس–

 ؟یکه چ نیجزا–

 .انداختم نییتخت اسرا و سرم را پا یرو نشستم

مجبورم  مینش تیعمراذ هیکه خودم و نامزدم  نیا یبرا–

  .رو که دوست ندارم انجام بدم یکار

 .منظورم شد ی متوجه
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گذاشت و به  اشیشانیپ یتخت و ساعدش را رو یرو دیدرازکش

 .سقف چشم دوخت

راه حل.  نیسراغ سخت تر یباز که رفت ل،یراح یگیم یچ–

موضوع فکرکرده،  نیخودش هم قبال به ا دمیفهم اشیازخونسرد

خواسته از  یگفته بوده و او م یبه او هم مثل من کس دیشا

 .دهن من بشنود

 ل؟یراح یکرد یم یبدون عشق چطورزندگ اونوقت–

 یسوالش بغض کردم و رفتم کنارش نشستم و سرم را رو از

 .اش گذاشتم نهیس

 یکه بخوا نهیکردن قابل تحمل تراز ا یبدون عشق زندگ –

 .یکن میتقس گهید یکیعشقت روبا

 :صورتم را باال داد وگفت شیبادستها

 ؟یکن میتقس دیگفته با یک–

 .اش نهیس یو دوباره گذاشتم رو دمیرا عقب کش سرم

 .دمیهمه گفتن، هم خودم د هم–

 ؟یدید کجا–

  .جابجا شد و سرم را باال آورد یکردم و او کم سکوت

 .کردم ینگاه نم شیچشم ها به

 .کن نگام–

 .دوختم و دوباره بغضم گرفت شیرا به چشم ها نگاهم

 .تخت نشست ومرا هم باخودش نشاند یشد لبه بلند

تونم کس  یمن جز تو نم یبهت گفتن ول یدونم چ ینم من–

 .ام را باال گرفترو دوست داشته باشم. بعد چانه ییا گهید

 .رمیم ی...من بدون تو میفهم یم–

 :و دلخور گفتم دمیکش یآه
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 .رهیمینم گهیکس بدونه کس د چیه–

 .شد یعصب

 یبهشت زهراست. بلند شد و کم یمردن فقط خاک شدن تو مگه–

 :رفت گفت یم رونیراه رفت وبعد همانطور که ب

 .منتظرتم نییپا–

 .دستم را گرفت میکه شد ادهیپارک کرد. پ یپاساژ یجلو

و امروز رو ازکنارهم  میرو فراموش کن زیهمه چ ایب لیراح

 .میبودن لذت ببر

 ...روزه ها نیآخر امروز

 .و نگاهش کردم ختیقلبم ر باحرفش

 ینگاه م یجور نیبابا...چرا ا تهیروز محرم نیآخر منظورم–

 .دمیترس یکن

  :کرد سمت پاساژ و گفت تیهدا مرا

 .امیم گهید قهیچنددق–

شاخه  کیبا  دمیاز مغازه ها را ازنظر گذراندم که د چندتا

او واقعا بلد  زند،یولبخند م ستادهیا میگل رزقرمز جلو

همه جا بود جز روابط  یبودچطور خوشحالم کند. غرورش برا

 .خودمان نیب

. اکثر میکرد دایپ دنیقابل پوش یمانتو کیتا  میگشت یکل

 ریز گفتیو م دیپسندیمانتوها دگمه نداشتند. البته آرش م

ستش را  یروسر یدارد. وقت یچه فرق شود،ینم دهیچادر که د

 هیهد کی شیبرا  میهم از آرش خواستم تا برومن م،یدیهم خر

تا کوتاه  دمآنقدر اصرارکر یکرد ول یبخرم، اول قبول نم

 .آمد

 .با شلوارستش گرفتم راهنیپ کی شیبرا 

 :مسجد نگه داشت و گفت کی یاذان ظهر، جلو یصدا با
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 یهمه یستین شمیپ ی. وقتلیراح نمیدل نش ینوا نیا عاشق–

چشمم. خودش هم وارد  یجلو ارهیخاطرات با تو بودن رو م

  .مسجد شد و نماز خواند

و  نیزده به ماش هیتک دمیامدم. ازدور د رونیب ازمسجدکه

که دوست داشتم،   ییکند.ازهمان لبخندها یبا لبخند نگاهم م

 .دمیخودم را به او رساندم و دستش را گرفتم وبوس

 برام؟ یآرزو کرد نمی...بگوببلیراح هیچه کار نیا عه،–

 آرزو؟–

 ...دعا حاالهمون–

 :وگفتم دمیخند–

 باکالس...نه، مگه قراربودآرزو کنم؟ بابا–

هروقت  میهم قول بد دبهیبه بعد با نیاز ا لیراح–

 ...میواسه هم دعاکن مینمازخوند

 :ام گرفت وگفتم خنده

 ...نه آرزو دعا–

 :و گفت میرا زد و سوارشد نیو قفل ماش دیرا کش لپم

 .قول بده ؟یحاالهرچ–

 .کردم یشینما یاخم

 ؟یچقدر ازم قول گرفت مینامزد کرد یازوقت یدقت کرد چیه–

 ...گهید ییسربه هوا ازبس–

 :زدم وگفتم لبخند

 .کنم یم یسع یول دمینم قول–

 .قول قبول دارم یتو رو اندازه یسع من–
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هوا  یکنم هرروز...به خصوص نماز صبح وقت یدعات م منم

 یمشخص فقط به کس میتا هی یتو ست،ین ییوصدا کهیهنوز تار

اونم االن داره بهت  یدون یوم یکه دوستش دار یکن یفکر م

 .کنه یفکرم

 ه؟یتله پات منظورت–

 .میهم باش ادیکه به  نهیگفت، مهم ا شهیم اونم–

 :گفتم یسنگدل با

. ستیکار ن نیبه ا یازین میکن یقراره با هم زندگ یوقت–

. چرا هیکار خود آزار نیبه نظرم ا گسید زیقسمت چ میوقت

 دیوقت نماز که با قایاونم دق میبه فکر هم باش دیبا

 یچ میفهمیکه اصال نم ینجوری. امیفکرمون رو کنترل کن

 .میخوند

  :کرد و گفت یپوف

 م؟یرو کنترل کن فکرمون–

  .وگاستی نیجور تمر هینماز  اهوم،–

 :و گفت دیخند

  که مال وگای لیراح یگیم یچ وگا؟ی–

 .هاستینیم ینیچ نیا

نماز ما  نی. اونام از هماستیبابا فکر کنم مال هند نه–

گرد شده نگاهم  یبا چشم ها. گهیورزش رو د نیگرفتن ا ادی

 .کرد

سر نماز  نیبار امتحان کن، بب هیباور کن آرش، تو  –

کل نماز  یسخته، اگه تو یلی. خیفقط به خدا فکر کن یتونیم

 یتونیخوب م یلیخ یعنی ،یبار تمرکزت رو از دست ند هی یحت

 .یفکرت رو کنترل کن

 :داد و گفت رونیرا به ب شیلبها

 واقعا؟–
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 نایس یعلابو دمیداره. من شن ریهوشم تاث یتازه رو آره،–

دور رکعت نماز  خوردهیبه مشکل برم شیتو مسائل علم یوقت

 .اون مشکل رو بر طرف کنه و حل کنه تونستهیبعد م خونده،یم

 .یابو عل کالیبر–

 .تو مسخره کن حاال–

  .نکردم مسخره–

 

 

 امیگرفتم، گوش یرا از امانت دار فمیامتحانم را دادم و ک 

ناشناس داشتم. نوشته  ییااز شماره امیپ کیرا روشن کردم. 

 :بود

 .شمارمه، بهم زنگ بزن نیا دونم،یفر– 

 .قلبم از جا کنده شد امیپ باخواندن

خودش  شیدانستم چکارکنم. من به او زنگ بزنم؟ واقعا پ ینم

 رونیرا از دانشگاه ب میکرده؟ از ترسم پا یچه فکر

زهرا خانم افتادم، قول داده  ادیفکر کردم.  ینگذاشتم. کم

 .بود کمکم کند

 .به او زنگ زدم و موضوع را گفتم یفور

 انیرا با برادرش در م هیصبر کنم تا قض قهیچند دق گفت

 .بگذارد

که زهرا خانم زنگ زد و گفت که  دینرس قهیچند دق به

 .بفرستم لیکم یرا برا دونیفر یشماره

 :زنگ زد و گفت لیکم قهیکار را کردم. بعد از چند دق نیهم

  .خوادیم یازتون چ دیو بپرس دیبد امیآقا پ نیبه ا لطفا–

 :خجالت گفتم با

 .ستین یآدم درست اون–
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که بهتون زده  ییمدرک الزمه که حرفها یبرا دونم،یم بله–

 .میکنه، تا ازشون مدرک داشته باش امکیرو براتون پ

دارم  لمیدوست وک هیدارم،  یتو اداره آگاه یدوست هی من

که گفتن  یزیچ نیمشکل شما رو بهشون گفتم، اول یکه وقت

 .حرفها خواستن نیاثبات ا یبرا یمدرک

 .دیکن کاریچ گمیکه مدرک جمع شد بهتون م بعد

 دونیفر یبرا ییاقهیدانشگاه چند دق یدر محوطه همانجا

 .احمقانه را فرستاد یفرستادم و او هم همان جوابها امیپ

فرستاد و گفت که سر قرار بروم،  میبرا یآخر هم آدرس در

 .صحبت کند یدر مورد موضوع مهم خواهدیم

فرستادن هم  امکیپ یبدنم به لرزه افتاده بود. حت تمام

 رمیاز آرش کمک بگ خواستمیباعث استرسم شده بود. دلم م

 .دمیترسیاز عاقبتش م یول

 .زنگ زدم به زهرا خانم دوباره

گفت که ساعت قرار  لیاز کم فیخانم بعد از کسب تکل زهرا

 .سر قرار نروم یکنم ول نییرا تع

بلند  یرا شرح بدهم. موها دونیاز من خواست مشخصات فر بعد

 .شناختنش یبود برا یخوب ینشانه دونیفر

که زهرا خانم گفته بود را انجام دادم و همان  ییکارها

 .موقع چشمم به سوگند افتاد

 :ذوق به طرفش رفتم و گفتم با

 خونه؟ یریم ی. داریینجایخدا رو شکر که ا یوا–

 :دینگاهم کرد و پرس شکافانهمو

مگه دو تا امتحان  ؟یتو چرا هنوز نرفت ل؟یخوبه راح حالت–

 ؟یدار

 دمیامتحانم بود. امسال اصال نفهم نیخوبم. نه آخر من–

کم کار  هیخونه شما،  امیب خوامیتموم شد... م یتابستون ک

 .ندوختم یزیوقت چ یلیکنم. خ یاطیخ
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 . امروز امتحان نداشت؟ستیآرش ن مگه–

که اصال بهش زنگ نزدم. فقط  رهیاونقدر ذهنم درگ راستش–

  .ساعت امتحانش بعد از ظهره دونمیم

 :چرخاند و گفت یگردن

 زنگ بزنه؟ دیاونم نبا ،یتو زنگ نزد حاال–

 :طرف درب خروج راه افتادم و گفتم به

به  یفقط گاه م،یبا هم ندار یکال کار مینامحرم گهید چون–

 .زنگ زدنامونم کم شده یحت م،یدیم امیهم پ

 :آمد و گفت دنبالم

 ل؟یراح یآروم باش نقدریا یتونیم یچطور–

 .زدم یپوزخند

اونقدر  گس،ید یزهایچ ریبابا سوگند، اونقدر ذهنم درگ یا–

 .به آرش فکر کنم تونمیبرام ترسناکه که اصال نم ایدن یگاه

 :دیرا گرفت و پرس دستم

ها. شده یزیچ هی دمیفهم افتیافتاده؟ از ق یاتفاق لیراح–

 ؟یترسیم یاز چ

 :بغض گفتم با

نامزد کردم،  یباورت نشه سوگند، از وقت دیآدما، شا از–

نور اال  گهیرو داشتم. االنم که د یزیچ هیهر دفعه استرس 

 .نور شده

 کردن؟ کاریخانواده نامزدت چ نیا دوباره–

 .کردم فیتعر شیرا برا دونیفر یهیرا فرو دادم و قض بغضم

و خشمش  شدیسوگند گردتر م یهاچشم زدمیحرف م شتریچه ب هر

 .نمودارتر

 :گفت یآخر با ناراحت در
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. کار یدار یبرات. عجب خانواده شوهر داغون رمیبم یاله–

 لیآقا کم نی. احتماال ایگفت لیکه به خواهر کم یکرد یخوب

 اروی. نترس اون زنهیکتکش م ریدل س هیسر قرار و  رهیم

احتماال  خورهیهم که امروز م یبکنه. با کتک تونهینم یکار

  .شینیبیمدت نم هیتا 

هم ُکف هم بودن  نی. واقعا الیراح کنمیخوب درکت م یلیخ من

مشکل  نیا میزن و شوهر درسته. منم با اون نامزد قبل

 .استرس رو داشتم

 .یاوردیکمم شانس ن هیتو  البته

داشت. رفتارش با تو  شهیسوگند. تو نامزدت هم خرده ش نه–

 .بد بود

 .ستین یآرش اونطور یول

 .بودتموم شد و از دستش راحت شدم یخب. هر چ آره–

 یلی. طرفت هم فکرت باشه خیچ یعنی یزندگ فهممیاالن م تازه

 فتیتکل یریم یجا باهاش مهمون هی ،یخوبه، آرامش دار

برات  زهایچ نیا گهی...دیرفتارکن یچطور ،یبپوش یمشخصه چ

 .کنه ینم تتینامزدت اذ یخانواده یو نگاهها شهیعذاب نم

 .ایهست یراض یلیخ معلومه–

 ینم رمیچون آرامش دارم، چون نامزدم نه تنها تحق میراض–

کنه. اصال اعتماد به نفس گرفتم.  یکنه بلکه بهم افتخار م

که حجاب داشتم  نیرو به خاطر ا تمیمدام شخص هیاون قبل

 .دیکوبیم

 ؟یدوسش دار هیقبل یبه اندازه  نمیا یعنی–

دوسش دارم  یدونم اونقدر یفقط م دونم،یاش رونم اندازه–

 ستم،یکنم. دروغ چرا، عاشقش ن یم یکه باهاش احساس خوشبخت

کنم  یفکر م یبه عشق یوقت ی...ولستیمثل قبل ن جاناتمیه

اش وقت تجربه چیه گهیخواد د یکه آخرش نفرت شد، دلم نم

بود.  ذرتوهم زود گ هیکنم. به نظرم اون اسمش عشق نبود. 

 .هوس هی دمیشا
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 .میبود دهیمترو رس ستگاهیدادم. به ا رونیب قیرا عم نفسم

 .بود شیشان شدم. فکرم مشغول حرفهاخانه یسوگند راه با

 .لیراح–

 .هوم–

 ...ها ینیتوبدب یگم، باز نگ یبهت م یزیچ هی–

 ...بابا بگو نه،–

تو خوش  ی ندهیتونم به آ یخودت رو گول نزن. من نم لیراح –

 نیاول، آخر، ا ،یکرد فیکه تو تعر ییزایباشم.  از چ نیب

کنه، که بامژگان محرم  یمادرشوهرت، آرش رومجبور م

آدم خوب و  هیبشن...بعد تو با خودت فکر کن، اصالمژگان 

 وهرشنداره؟ االن داغ ش اجینرمال، به نظر تو به محبت احت

خواد،  یاونم عاطفه م ؟یچ گهیسال د کی یرو داره، ول

 خوشگله،  یگیجوونه، توام که م

 :به سوگند انداختم و او ادامه داد ینگاه

دونم حرفهام ناراحت  یم گم،یکن من به خاطر خودت م باور–

شده  ریسختگ یلیمامانت خ یگیاگه م قته،یحق یکنندس ول

 .بهت بزنه میحرفها رومستق نیتونه ا ینم دیشا نه،یواسه هم

اتفاق  هی نیا یباشم، ول نیخوام نسبت به آرش بدب ینم من

 ...مهیکه احتمال افتادنش نودونه درصدون هیعیکامال طب

 .نگاهش کردم باتعجب

نگاهم نکن...االن خوب فکرهات روبکن، چون فردا  مینجوریا–

 گهیام امد وسط دبچه هی یو پا دیپس فردا که ازدواج کرد

 یول یوبساز یبسوز یبخصوص توکه حاضر ،یکن یکار یتون ینم

 .مادر،بزرگ نشه یبچت ب

 نیکه ا یبه عنوان کس یول رم،یبگ میبرات تصم خوامینم من

خوام چشم هات  ی...مگمیتلخ رو داشته دارم بهت م یتجربه

خوب  زارهیدونم االن عشق آرش نم یروباز کنم، چون م

 ...یفکرکن
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مسخرس که آرش گفته با مژگان محرم بشه، بعد شما  یلیخ

 .تونیدنبال زندگ دیبر

هم آروم باشه و هزار  تیو زندگ یبا هوو بساز یتون یم اگه

 یتون یاما اگه نم ،یچیکه خب ه یریگ یاعصابم نم یضیتا مر

 نیبه نظر من که کار خدا بوده ا ر،یبگ میپس از االن تصم

فرصت رو تا چهلم برادر شوهرت به وجود آورده، تا تو، ازش 

 .یو خوب فکرات رو بکن یاستفاده کن

من از شوهرم دست بکشم؟ حالل خودم  یعنیسوگند،  یگیم یچ–

 رو به خودم حروم کنم؟

 :گفت کالفه

 .نیحالل انگار حاال زن و شوهر هست یگیم یجور هی–

دست  دیاز حالل هم با یحت یگاه گهیمادر بزرگم م ییوقتا هی

 .آدم شدن خودمون یبرا د،یکش

رفتارش  یرو یبعد وقت یول دم،یفهمیمنظورش رو نم لیاوا

 .دقت کردم متوجه شدم

 کنه؟یم کاریچ مگه–

 یوهیکه مثال مادر بزرگ من م نینمونش ا هیکارا،  یلیخ–

 خره،یکه اصال خودش نم نیدوست داره. اول ا یلیانگور رو خ

 ندازه،یبهش م ینگاه هیکنار سبد انگور  رهیم دیخر میریم

که انگور  نیبدون ا ده،یرو انجام م دهایخر یهیبعد بق

 .بخره

براش تو بشقاب و کنار  م،یخریمامانم م ایوقتم من  هر

 زنه،یلب نم یول هاکنهیانگور رو نگاه م ی. همیزاریدستش م

 میکه ما نفهم یدوباره جور ای ییابهانه هیکه با  نیتا ا

و  زارهیاون م یبرا ادیم یمشتر یوقت ای خچال،یتو  زارشیم

 .بخورش یکه مشتر کنهیاصرار م

 :گرد نگاهش کردم و گفتم یهاچشم با

تحمل کنه؟ چه خود  نقدریا تونهیم یچطور ،ییامبارزه چه–

 !یسخت یساز

 :با خنده گفت سوگند
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هم رد نشه.  شیلومتریک هیاز  طونیبابا، فکر کنم ش اره–

وقت  هی ان،یطرف مادر بزرگ من ن کنهیم هیهاشم توصبه بچه

 .بشن تیممکنه به راه راست هدا

واقعا  م،یکردیم یاطیسوگند بودم وخ یخانه یساعت چند

فارغ شدن از  یکارهاست برا نیاز بهتر یکیذهن  رکردنیدرگ

 .آزار دهنده یفکرها

خودم که تمام شد، شروع کردم به اتوکردن  یاطیکارخ

 .که سوگند دوخته بود و کنار گذاشته بود ییکارها

آن  یداد، ول یرا معموال مادربزرگ سوگند انجام م یکار ُاتو

 .انجام دادم شیروز چون حالش خوب نبود من به جا

کردم  یتا غروب مانده بود که خداحافظ یساعت کی بایتقر

 .وبه طرف خانه راه افتادم

رفته است  دونیسر قرار با فر لیبدانم که کم خواستیم دلم

را برداشتم تا به زهرا خانم زنگ بزنم و خبر  ینه. گوش ای

 .رمیبگ

 .از مادر نطوریاز آرش داشتم. هم امیپ کی

  :آرش را که بازکردم نوشته بود امیپ

کتکش زدن، حالش بده، ماما  ابونیمژگان رو تو خ برادر–

به مامان زنگ بزن. من  یهم حالشون بده، اگه تونست نایا

 .از دانشگاه رفتم خونه

  .دانشگاه بوده و امتحانش را هم داده پس آهان

 .ظهربود کیهمان نزد بایرا نگاه کردم، تقر امشیپ ساعت

 دند؟یرا کجا د دونیدلم شور زد. مادرش و مژگان فر یکم

 یمنصرف شدم و دل تنگ یول رمیبگ یخواستم زنگ بزنم و خبر

که  نیدانستم منظورش از ا یگرفتم. م دیرا ند امیو نگران

 .گفته مادرش حالش بد است همان مژگان است

 امیپ کیکرد. به  تابمیآخر دل تنگم بغض شد و ب دسته

 .اکتفا کردم

 شما؟ یامده خونه دونیمگه فر ؟یآرش. خوب سالم–
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راسُردادم و  فمیداخل ک یگوش امد،ین یجواب هرچقدرصبرکردم

مادر را  امیافتاد که پ ادمیسوار مترو شدم. بعد 

 نیوبدون ا دمیکش رونیب فمیرا از ک یگوش ینخواندم. فور

 .را بخوانم زنگ زدم امشیکه پ

خواستم سالم کنم حرف مادر ولحنش باعث شد زبانم در  تا

 .رکندیدهانم گ

 ؟یریکجا م یخبربد هی دینبا ؟ییمعلوم هست کجا چیه–

 "شده بود؟ ینطوریمادر چرا ا"

سوگند.  یخونه امیب دیبه اسرا گفته بودم شا د،یببخش–

  .گردمیمترو هستم، دارم برم یاالنم تو

 :داد و گفت رونیکه ب دمینفسش را شن یصدا

. فکرکردم با دیرفتن خر دهیخدا روشکر، اسرا با سع خب–

 .قطع کرد یخونه، بعدبدون خداحافظ ای. زودبیآرش

 .حرف بزند نطوریمادر با من ا شدیباورم نم اصال

 .زهرا خانم را گرفتم یشماره

 د؟یزهرا خانم، خوب سالم–

 لیبهت زنگ بزنم. کم خواستمی. اتفاقا االن مزمیعز سالم–

  .زده خوردهیرو تا م ارویگفت رفته سر قرار 

 :دمیپرس ینگران با

 نشده؟ شونیزیچ خودشون–

مثل گربه ها  ارویکم کنار چشمش زخم شده،  هیفقط  نه،–

 کنن؟یمگه مردا هم ناخن بلند م لیچنگش زده، راح

ازش  دونی. اونوقت فرکننیبگم؟ مردا، نه بلند نم یچ–

 ؟یهست یتو ک دهینپرس
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کم که کتک  هینگفتم. فقط  یزیچ گفتیم لیکم ده،یپرس چرا–

از فرصت استفاده  دنمیخورد، مردم دورمون جمع شدن و فر

  .کرد و فرار کرده

 

که خانه را برداشته  ییاو دنبه ازیپ یخانه از بو دمیتارس

گوسفند  یمادر در حال درست کردن روغن دنبه دمیبود فهم

بود و  ستادهیگاز ا ی. جلودمیبه آشپزخانه کش یاست. سرک

را در قابلمه  ریکه خواست ش نیدستش بود. هم ریش وانیل کی

  زد،یبر

ازدستش رها  ریش وانیو ل دیترس چارهیازپشت بغلش کردم. ب 

به من انداخت  ی. مادر نگاه سرزنش بارختیگاز ر یشد و رو

 :و گفت

 .میرو داشت ریش وانیل هی نیهم–

 .نگاهش کردم شرمنده

 .خرم یم رمینباش من االن م یعصبان شما–

 .ستمین یعصبان من–

 د؟یباهام حرف زد یچرا اونجور پس–

 .یرفت رونیو با آرش ب یفکرکردم حرفم روگوش نکرد چون–

 .دیزد یزنگ م خب–

 یو بهت زنگ بزنم، ممکنه از رو یاون باش شیاگه پ گفتم–

 یبشم. نم مونیبهت بزنم که بعدا خودم پش یحرف تیعصبان

 .یخواستم آرش هم بدونه تو حرف مادرت روحساب نکرد

گوش به فرمان  شهیمن که هم گه،ید دینگ ینجوریا مامان،–

 .شما هستم

درمورد  دیگویخودش م شینگفت، البد االن پ یزیو چ دیکش یآه

 .یانتخاب آرش گوش به فرمان نبود

 .ببخش من رو، زود قضاوت کردم لمیراح–
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 :و گفتم دمشیبوس

 یو اعصاب خرد ی. من همش باعث ناراحتدیببخش دیبا شما–

  .ناخواستس دیباور کن ی. ولشمیشما م

 :از او فاصله گرفتم و گفتم یکم بعد

 .امیزود م خرمیم ریش االن–

باخودم گفتم  ینداد. نگران بودم. ول یامیشب آرش پ آن

 .زنم ینداد زنگ م یکنم اگر جواب یتافردا هم صبرم

که نمازم  نینماز بلند شدم و وضو گرفتم، هم یکه برا صبح

 نیامد، تعجب کردم که ا امیگوش امکیپ یرا شروع کردم صدا

 ...تواند باشد یم یوقت صبح چه کس

 .یکه تمام شد َجست زدم به طرف گوش نمازم

 :بود، نوشته بود آرش

 روزیدادم، د رجوابیکه د دیببخش ر،یصبح بخ زمیعز سالم،–

 یخون یافهیق یبود، وقت نشد. آخه مژگان وقت یروزسخت

افتاده و حالش بد  ارشیک ادیکه  نیمثل ا دهیبرادرش رو د

دکترش گفت . مارستانیب مشیشده. مادرش به من زنگ زد و برد

 اشتهزودراس د مانیبشه، چون احتمال داره زا یدبستریبا

 .اون بودم یدنبال کارها گهیباشه، د

 نایرس داشته باشه، بعدازود مانیخدااگه مژگان زا یوا"

 ؟یبفهمندکه من باعث شدم داداش مژگان کتک بخوره چ

  ؟یزدتش چ لیآرش بفهمه کم اگه

 :گفت یزنگ زد و بعد از احوالپرس قهیاز چند دق بعد

 نرفته؟ ادتیقرارمون که  یراست

 .خواندینمازش را در سالن م شهیداخل اتاق نبود. هم اسرا

 :دمیپرس آرام

 قرار؟ کدوم–

 .گهیبابا، آرزو کردن د یا–
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 بوده؟ ادتی یهمه سرگرم نیتو با ا یعنی آهان،–

 ؟یبگو گرفتار ه؟یچ یسرگرم ؟یندازیم کهیت ل،یراح عه،–

 ده؟یمژگان کجا برادرش رو د یراست–

مادر مژگان. که  یسر خونه هیو مژگان رفته بودن  مامان–

مژگان غش  یامده خونه. بعد وقت یو مال یخون دونیفر دنید

 .زننیبه من زنگ م کنهیم

 ".کرده، اونم از نوع مادر شوهر دایپس مژگان اسکورتم پ "

در مورد حوادث آن روز حرف زد و در آخر  ییاقهیچند دق آرش

و به  کنهیم دایرو پ ارویگفته هر طور شده  دونیگفت، فر

 .رسهیحسابش م

 :زدم و گفتم یپوزخند 

 .گهید دیرسیهمونجا به حسابش م تونست،یم اگه–

کتک  یحساب چارهیب ی. ولزنهیم ادیآره بابا، بلوف ز –

 ست،ین چارهیاو ب م،یلحظه خواستم بگو کیخورده بود. 

نگفتم و بعد از  یزیچ یاست. ول گرانیکردن د چارهیتخصصش ب

 .میحرف زدن تماس را قطع کرد  قهیچند دق

 

زنگ زدن، آن  یدادن بود و گاه امیارتباطم با آرش در حد پ 

 یگفت واصرار م یم یهم وقت نماز صبح، آرش مدام از دلتنگ

دلم تنگ شده بودم،  یلی. من هم خمینیرا بب گریکرد همد

به زمان عقدمان  یزیگفتم چ یآرام شدنش م یبرا یول

 ارشیبه چهلم ک یزیچ گفتمیم دیبا قتینمانده. در حق

  .ماندهن

 یگفت، لحظه شمار یشمرد،  و م یروز صبح روز ها را م هر

 .روز عقد یبرا کندیم

مادر حرف زدم. او  یهایریدر مورد سخت گ دهیروز با سع کی

که  کنمیم ینجوریمادرم به خاله گفته که:  "ا دهیگفت، شن

 " .سرد بشن گهیاز هم د

 د؟یگوینم یزیحرفش تعجب کردم، چرا مادر خودش به من چ از
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به خودش گرفت  یمتفکر یافهیتخت نشست وق یکنارم رو دهیسع

 :وگفت

 ؟یکن کاریچ یخوا یباالخره م لیراح–

 رو؟ یچ–

 .نگاهم کرد باتعجب

 ؟یچ یگیهمه جا بحث توئه، اونوقت تو م االن–

 ؟یعنیجا؟ کجا  همه–

 .کرد یپوف کالفه

تو  یخودتون، البته وقت یخونه ،ییدا یما، خونه یخونه–

 ...یستین

 واقعا؟–

 .کرد ینوچ نوچ

 یهستن، ول گهید یایدن هی یبودم عاشق ها، تو دهیشن–

 .کردم یدرمورد تو باور نم

 سوگند؟ یشد توام–

مثل من وسوگند هستن  یعاقل یحاال دورت هم دوستها خوبه–

 .میاوردیته چاه درت م دازیوگرنه هر روز با

 :و گفتم دمیرا کش شیموها

 .ادیردکن ب گه،یپرونشو د –

 رو؟ یچ–

 .رو یمدت بهم نداد نیکه تو ا ییخبرها–

 شیاز بازو یشگونیمگه من جاسوسم. دوباره ن لیکن راح ول–

 .گرفتم
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 ...بگو عیزود،تند، سر ست،ین یدرمورد منه، جاسوس یوقت–

 :تخت اسرا نشست وبا اخم گفت یشد رفت رو بلند

 ...ایقبال مهربونتر بود ؟یزنیشکنجه گراچرا م مثل–

 .تخت یرو دمیکش دراز

 .کن تمینگو، توام اذ اصال–

به خاله   ییوارد نشو. دا یخب بابا، از راه عاطف یلیخ–

جدا بشه. البته خاله  لیکه راح نهیکار ا نیگفته، بهتر

 .دکردنییومامان هم تا

 ...متوجه ات کنه ییجورا هیکم خودش کم دیخاله گفت با فقط

 .گذاشتم امیشانیپ یدرد داشت. ساعد دستم را رو یلیخ حرفش

 :گفت دهیسع

 .کرد یبعد نوچ ؟یمتوجه شد االن–

 .یستیبابا، توکه اصال توباغ ن نه–

 .نثارش کردم یتند نگاه

خاله بد متوجه ات کرده؟ اتفاقا من گقتم، خاله برو  ه؟یچ–

خاله گفت  یرابطه فاتحه...ول نیرک وراست بهش بگو، ا نیبش

 لیحاال خوبه راح ال،یخی...گفتم خاله بوفتهینه، بچم پس م

 ...پسره رو ها نیما قبول کرد ا یبا اشک و ناله 

 :گفتم دهیو کش بلند

 ...دهیسع–

 .بابا، آرش خان خب–

کاهه  رهیآب ز نیا نقدریدونستم ا یاگه من م لیراح یعنی

 ...ها عمرا

 .نشستم وچپ چپ نگاهش کردم بلندشدم
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 یحاال ه د،یرشیهم پ یبابا، اصالبه من چه، به پا یچیه–

 نجای. تا استیخوب ن گهیرنج، د نیرنج خوب بکش، ا نیبش

کنار.  یبه بعد به نفع همون آرشه که بکش نیاز ا یبود ول

  . بعدیبد صیرو تشخ زایچ نیا ینزار عشق کورت کنه و نتون

تخت بلند شد  یپا و آن پا کرد و از رو نیا یکرد و کم بغض

 :و گفت

اش تا تو وخانواده قتیعت یمن مطمئنم اون جار ل،یراح–

 یرو شه،یراحت نم الشونیخ رونینندازن ب یرواز اون زندگ

 یکه کار نهیکارا نیاون آرش خان هم اصالحساب نکن، پس بهتر

  .یروانجامش بد گهیکه خاله م

 .رفت رونیاز اتاق باحرص ب بعد

را تا  شیحرفها یفشار را تحمل کرده بود وکل یلیانگار خ 

حرف  شیمدت آنقدر جلو نیا یحاال نگه داشته بود، حتما تو

امد رک به خودم   نیهم یخسته شده. برا گریاند که دزده

 .را گفت زیهمه چ

بودم که  دهیسع یتلخ بودند...به فکر حرفها یلیخ شیحرفها

را برداشتم تاامدم سالم  یآمد. گوش امیگوش یاسم آرش  رو

 :کنم آرش گفت

 :دمیامد، با ُبهت پرس ایدن اامد،یدن لیراح–

 ؟یک–

 ....تعجب کردمگهیبچه د ل،ی...راحعه–

 .مونده یهنوز که فکر کنم دو ماه واقعا؟–

 .کم عجله داشت هی گهید آره–

 .ایخوشحال یلیباشه... معلومه خ مبارک–

 .سکوت کرد 

 گهیمامان م لیراح د،ید یبود و بچه اش رو م ارشیک کاش–

 .ارشهیک ههیشب یلیخ
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 ش؟یدیتو ند مگه–

دم  ینم صیمن که تشخ یول دمش،یدستگاه بود، د یتو چرا،–

 .نوزادا همشون شکل هم هستن

 .خواندینمازش را در سالن م شهیداخل اتاق نبود. هم اسرا

 :دمیپرس آرام

 قرار؟ کدوم–

 .گهیبابا، آرزو کردن د یا–

 بوده؟ ادتی یهمه سرگرم نیتو با ا یعنی آهان،–

 ؟یبگو گرفتار ه؟یچ یسرگرم ؟یندازیم کهیت ل،یراح عه،–

 ده؟یمژگان کجا برادرش رو د یراست–

مادر مژگان. که  یسر خونه هیو مژگان رفته بودن  مامان–

مژگان غش  یامده خونه. بعد وقت یو مال یخون دونیفر دنید

 .زننیبه من زنگ م کنهیم

 ".کرده، اونم از نوع مادر شوهر دایپس مژگان اسکورتم پ "

در مورد حوادث آن روز حرف زد و در آخر  ییاقهیچند دق آرش

و به  کنهیم دایرو پ ارویگفته هر طور شده  دونیگفت، فر

 .رسهیحسابش م

 :زدم و گفتم یپوزخند 

 .گهید دیرسیهمونجا به حسابش م تونست،یم اگه–

کتک  یحساب چارهیب ی. ولزنهیم ادیآره بابا، بلوف ز –

 ست،ین چارهیاو ب م،یلحظه خواستم بگو کیخورده بود. 

نگفتم و بعد از  یزیچ یاست. ول گرانیکردن د چارهیتخصصش ب

 .میحرف زدن تماس را قطع کرد  قهیچند دق

 

زنگ زدن، آن  یدادن بود و گاه امیارتباطم با آرش در حد پ 

 یگفت واصرار م یم یهم وقت نماز صبح، آرش مدام از دلتنگ
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دلم تنگ شده بودم،  یلی. من هم خمینیرا بب گریکرد همد

به زمان عقدمان  یزیگفتم چ یآرام شدنش م یبرا یول

 ارشیبه چهلم ک یزیچ گفتمیم دیبا قتینمانده. در حق

  .ماندهن

 یگفت، لحظه شمار یشمرد،  و م یروز صبح روز ها را م هر

 .روز عقد یبرا کندیم

مادر حرف زدم. او  یهایریدر مورد سخت گ دهیروز با سع کی

که  کنمیم ینجوریمادرم به خاله گفته که:  "ا دهیگفت، شن

 " .سرد بشن گهیاز هم د

 د؟یگوینم یزیحرفش تعجب کردم، چرا مادر خودش به من چ از

به خودش گرفت  یمتفکر یافهیتخت نشست وق یکنارم رو دهیسع

 :وگفت

 ؟یکن کاریچ یخوا یباالخره م لیراح–

 رو؟ یچ–

 .نگاهم کرد باتعجب

 ؟یچ یگیهمه جا بحث توئه، اونوقت تو م االن–

 ؟یعنیجا؟ کجا  همه–

 .کرد یپوف کالفه

تو  یخودتون، البته وقت یخونه ،ییدا یما، خونه یخونه–

 ...یستین

 واقعا؟–

 .کرد ینوچ نوچ

 یهستن، ول گهید یایدن هی یبودم عاشق ها، تو دهیشن–

 .کردم یدرمورد تو باور نم

 سوگند؟ یشد توام–
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مثل من وسوگند هستن  یعاقل یحاال دورت هم دوستها خوبه–

 .میاوردیته چاه درت م دازیوگرنه هر روز با

 :و گفتم دمیرا کش شیموها

 .ادیردکن ب گه،یپرونشو د –

 رو؟ یچ–

 .رو یمدت بهم نداد نیکه تو ا ییخبرها–

 شیاز بازو یشگونیمگه من جاسوسم. دوباره ن لیکن راح ول–

 .گرفتم

 ...بگو عیزود،تند، سر ست،ین یدرمورد منه، جاسوس یوقت–

 :تخت اسرا نشست وبا اخم گفت یشد رفت رو بلند

 ...ایقبال مهربونتر بود ؟یزنیشکنجه گراچرا م مثل–

 .تخت یرو دمیکش دراز

 .کن تمینگو، توام اذ اصال–

به خاله   ییوارد نشو. دا یخب بابا، از راه عاطف یلیخ–

جدا بشه. البته خاله  لیکه راح نهیکار ا نیگفته، بهتر

 .دکردنییومامان هم تا

 ...متوجه ات کنه ییجورا هیکم خودش کم دیخاله گفت با فقط

 .گذاشتم امیشانیپ یدرد داشت. ساعد دستم را رو یلیخ حرفش

 :گفت دهیسع

 .کرد یبعد نوچ ؟یمتوجه شد االن–

 .یستیبابا، توکه اصال توباغ ن نه–

 .نثارش کردم یتند نگاه
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خاله بد متوجه ات کرده؟ اتفاقا من گقتم، خاله برو  ه؟یچ–

خاله گفت  یرابطه فاتحه...ول نیرک وراست بهش بگو، ا نیبش

 لیحاال خوبه راح ال،یخی...گفتم خاله بوفتهینه، بچم پس م

 ...پسره رو ها نیما قبول کرد ا یبا اشک و ناله 

 :گفتم دهیو کش بلند

 ...دهیسع–

 .بابا، آرش خان خب–

کاهه  رهیآب ز نیا نقدریدونستم ا یاگه من م لیراح یعنی

 ...ها عمرا

 .نشستم وچپ چپ نگاهش کردم بلندشدم

 یحاال ه د،یرشیهم پ یبابا، اصالبه من چه، به پا یچیه–

 نجای. تا استیخوب ن گهیرنج، د نیرنج خوب بکش، ا نیبش

کنار.  یبه بعد به نفع همون آرشه که بکش نیاز ا یبود ول

  . بعدیبد صیرو تشخ زایچ نیا ینزار عشق کورت کنه و نتون

تخت بلند شد  یپا و آن پا کرد و از رو نیا یکرد و کم بغض

 :و گفت

اش تا تو وخانواده قتیعت یمن مطمئنم اون جار ل،یراح–

 یرو شه،یراحت نم الشونیخ رونینندازن ب یرواز اون زندگ

 یکه کار نهیکارا نیاون آرش خان هم اصالحساب نکن، پس بهتر

  .یروانجامش بد گهیکه خاله م

 .رفت رونیاز اتاق باحرص ب بعد

را تا  شیحرفها یفشار را تحمل کرده بود وکل یلیانگار خ 

حرف  شیمدت آنقدر جلو نیا یحاال نگه داشته بود، حتما تو

امد رک به خودم   نیهم یخسته شده. برا گریاند که دزده

 .را گفت زیهمه چ

بودم که  دهیسع یتلخ بودند...به فکر حرفها یلیخ شیحرفها

را برداشتم تاامدم سالم  یآمد. گوش امیگوش یاسم آرش  رو

 :کنم آرش گفت

 :دمیامد، با ُبهت پرس ایدن اامد،یدن لیراح–
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 ؟یک–

 ....تعجب کردمگهیبچه د ل،ی...راحعه–

 .مونده یهنوز که فکر کنم دو ماه واقعا؟–

 .کم عجله داشت هی گهید آره–

 .ایخوشحال یلیباشه... معلومه خ مبارک–

 .سکوت کرد 

 گهیمامان م لیراح د،ید یبود و بچه اش رو م ارشیک کاش–

 .ارشهیک ههیشب یلیخ

 ش؟یدیتو ند مگه–

دم  ینم صیمن که تشخ یول دمش،یدستگاه بود، د یتو چرا،–

 .نوزادا همشون شکل هم هستن

 .خواندینمازش را در سالن م شهیداخل اتاق نبود. هم اسرا

 :دمیپرس آرام

 قرار؟ کدوم–

 .گهیبابا، آرزو کردن د یا–

 بوده؟ ادتی یهمه سرگرم نیتو با ا یعنی آهان،–

 ؟یبگو گرفتار ه؟یچ یسرگرم ؟یندازیم کهیت ل،یراح عه،–

 ده؟یمژگان کجا برادرش رو د یراست–

مادر مژگان. که  یسر خونه هیو مژگان رفته بودن  مامان–

مژگان غش  یامده خونه. بعد وقت یو مال یخون دونیفر دنید

 .زننیبه من زنگ م کنهیم

 ".کرده، اونم از نوع مادر شوهر دایپس مژگان اسکورتم پ "
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در مورد حوادث آن روز حرف زد و در آخر  ییاقهیچند دق آرش

و به  کنهیم دایرو پ ارویگفته هر طور شده  دونیگفت، فر

 .رسهیحسابش م

 :زدم و گفتم یپوزخند 

 .گهید دیرسیهمونجا به حسابش م تونست،یم اگه–

کتک  یحساب چارهیب ی. ولزنهیم ادیآره بابا، بلوف ز –

 ست،ین چارهیاو ب م،یلحظه خواستم بگو کیخورده بود. 

نگفتم و بعد از  یزیچ یاست. ول گرانیکردن د چارهیتخصصش ب

 .میحرف زدن تماس را قطع کرد  قهیچند دق

 

زنگ زدن، آن  یدادن بود و گاه امیارتباطم با آرش در حد پ 

 یگفت واصرار م یم یهم وقت نماز صبح، آرش مدام از دلتنگ

دلم تنگ شده بودم،  یلی. من هم خمینیرا بب گریکرد همد

به زمان عقدمان  یزیگفتم چ یآرام شدنش م یبرا یول

 ارشیبه چهلم ک یزیچ گفتمیم دیبا قتینمانده. در حق

  .ماندهن

 یگفت، لحظه شمار یشمرد،  و م یروز صبح روز ها را م هر

 .روز عقد یبرا کندیم

مادر حرف زدم. او  یهایریدر مورد سخت گ دهیروز با سع کی

که  کنمیم ینجوریمادرم به خاله گفته که:  "ا دهیگفت، شن

 " .سرد بشن گهیاز هم د

 د؟یگوینم یزیحرفش تعجب کردم، چرا مادر خودش به من چ از

به خودش گرفت  یمتفکر یافهیتخت نشست وق یکنارم رو دهیسع

 :وگفت

 ؟یکن کاریچ یخوا یباالخره م لیراح–

 رو؟ یچ–

 .نگاهم کرد باتعجب

 ؟یچ یگیهمه جا بحث توئه، اونوقت تو م االن–

 ؟یعنیجا؟ کجا  همه–
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 .کرد یپوف کالفه

تو  یخودتون، البته وقت یخونه ،ییدا یما، خونه یخونه–

 ...یستین

 واقعا؟–

 .کرد ینوچ نوچ

 یهستن، ول گهید یایدن هی یبودم عاشق ها، تو دهیشن–

 .کردم یدرمورد تو باور نم

 سوگند؟ یشد توام–

مثل من وسوگند هستن  یعاقل یحاال دورت هم دوستها خوبه–

 .میاوردیته چاه درت م دازیوگرنه هر روز با

 :و گفتم دمیرا کش شیموها

 .ادیردکن ب گه،یپرونشو د –

 رو؟ یچ–

 .رو یمدت بهم نداد نیکه تو ا ییخبرها–

 شیاز بازو یشگونیمگه من جاسوسم. دوباره ن لیکن راح ول–

 .گرفتم

 ...بگو عیزود،تند، سر ست،ین یدرمورد منه، جاسوس یوقت–

 :تخت اسرا نشست وبا اخم گفت یشد رفت رو بلند

 ...ایقبال مهربونتر بود ؟یزنیشکنجه گراچرا م مثل–

 .تخت یرو دمیکش دراز

 .کن تمینگو، توام اذ اصال–
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به خاله   ییوارد نشو. دا یخب بابا، از راه عاطف یلیخ–

جدا بشه. البته خاله  لیکه راح نهیکار ا نیگفته، بهتر

 .دکردنییومامان هم تا

 ...متوجه ات کنه ییجورا هیکم خودش کم دیخاله گفت با فقط

 .گذاشتم امیشانیپ یدرد داشت. ساعد دستم را رو یلیخ حرفش

 :گفت دهیسع

 .کرد یبعد نوچ ؟یمتوجه شد االن–

 .یستیبابا، توکه اصال توباغ ن نه–

 .نثارش کردم یتند نگاه

خاله بد متوجه ات کرده؟ اتفاقا من گقتم، خاله برو  ه؟یچ–

خاله گفت  یرابطه فاتحه...ول نیرک وراست بهش بگو، ا نیبش

 لیحاال خوبه راح ال،یخی...گفتم خاله بوفتهینه، بچم پس م

 ...پسره رو ها نیما قبول کرد ا یبا اشک و ناله 

 :گفتم دهیو کش بلند

 ...دهیسع–

 .بابا، آرش خان خب–

کاهه  رهیآب ز نیا نقدریدونستم ا یاگه من م لیراح یعنی

 ...ها عمرا

 .نشستم وچپ چپ نگاهش کردم بلندشدم

 یحاال ه د،یرشیهم پ یبابا، اصالبه من چه، به پا یچیه–

 نجای. تا استیخوب ن گهیرنج، د نیرنج خوب بکش، ا نیبش

کنار.  یبه بعد به نفع همون آرشه که بکش نیاز ا یبود ول

  . بعدیبد صیرو تشخ زایچ نیا ینزار عشق کورت کنه و نتون

تخت بلند شد  یپا و آن پا کرد و از رو نیا یکرد و کم بغض

 :و گفت

اش تا تو وخانواده قتیعت یمن مطمئنم اون جار ل،یراح–

 یرو شه،یراحت نم الشونیخ رونینندازن ب یرواز اون زندگ
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 یکه کار نهیکارا نیاون آرش خان هم اصالحساب نکن، پس بهتر

  .یروانجامش بد گهیکه خاله م

 .رفت رونیاز اتاق باحرص ب بعد

را تا  شیحرفها یفشار را تحمل کرده بود وکل یلیانگار خ 

حرف  شیمدت آنقدر جلو نیا یحاال نگه داشته بود، حتما تو

امد رک به خودم   نیهم یخسته شده. برا گریاند که دزده

 .را گفت زیهمه چ

بودم که  دهیسع یتلخ بودند...به فکر حرفها یلیخ شیحرفها

را برداشتم تاامدم سالم  یآمد. گوش امیگوش یاسم آرش  رو

 :کنم آرش گفت

 :دمیامد، با ُبهت پرس ایدن اامد،یدن لیراح–

 ؟یک–

 ....تعجب کردمگهیبچه د ل،ی...راحعه–

 .مونده یهنوز که فکر کنم دو ماه واقعا؟–

 .کم عجله داشت هی گهید آره–

 .ایخوشحال یلیباشه... معلومه خ مبارک–

 .سکوت کرد 

 گهیمامان م لیراح د،ید یبود و بچه اش رو م ارشیک کاش–

 .ارشهیک ههیشب یلیخ

 ش؟یدیتو ند مگه–

دم  ینم صیمن که تشخ یول دمش،یدستگاه بود، د یتو چرا،–

 .نوزادا همشون شکل هم هستن

 .مارستانیب ارمتیدنبالت ب امیب خوامیم لیراح یراست

  .دهیآرش، مامان اجازه نم نه–

 .انصاف ی. دلمم برات تنگ شده برمیگیازش اجازه م خودم–
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مامان ناراحت بشه. فعال  خوامیصبر کن. نم گهیروز د چند–

 .گمیم کیبه مامان و مژگان تبر یتلفن

 ...یهرجور راحت باشه،–

 ه؟یآرش اسم بچه چ یراست–

 .سارنا بزاره خوادیم مادرش–

 سارنا؟–

 .جواب داد یرو با انرژ سوالم

 قشنگه نه؟ آره–

 :سکوت کرد و بعد آرام گفت ی. کمآره–

 .مینیرو بب گهیهمد شدی. کاش مکنهیم تمیاذ یدلتنگ لیراح–

 یزیچ یول اد،یز یلیتنگ شده بود خ شیهم دلم برا من

. شدمیکه داشتم از االن آماده م یمیتصم یدبراینگفتم، با

کردم. گرچه آرش آنقدر مرا بلد بود  یم نیکم کم تمر دیبا

 .ختیریکه باچند جمله تمام محاسباتم را به هم م

اش انگار جان خسته یسکوت کرد و بعد صدا یوکم دیکش یآه

 .گرفت

چند روزم  نیا ،یگینم یزیچ میدونم االن چون نامحرم یم–

  .ارمیرو سرت درم هاییجدا نیتمام ا یوتالف شهیتموم م

 .ردیبود تا قلبم ضربان بگ یحرفش کاف نیهم

همش  یکمتر بهت زنگ بزنم ول یبه خاطر گرفتار دیشا لیراح–

 .کنم یتو رو کنارم حس م رمیهرجا که م ،یذهنم یتو

 .را نداشت شیدلم طاقت حرفها گهید

 .من برم یندار یکار اگه–

 .بعدش یوجمله دمیرا از سکوتش فهم نیحرفم تعجب کرد، ا از
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 ؟ینکنه از دستم دلخور ل،یراح–

 .برم دیفقط االن با نه،–

 .. خداحافظشمیپس مزاحمت نم باشه،–

. پس آمدیم اهویو ه نیبوق ماش یرا قطع نکرد. صدا یگوش

باالخره  یقطع کنم، ول آمدینبود. من هم دلم نم مارستانیب

 .کار را کردم نیا

را بغل گرفتم وچشم  میتخت انداختم وزانوها یرا رو یگوش

 ییشده بود. گلها وارنصبید یکه رو ییدوختم به قاب گلها

 بود و دهیخر میکه خودش برا

در  یکی یکیسوگند  یکرده بود. حرفها زانشیآو میبرا خودش

 .خورد یذهنم چرخ م

امده  رونیتازه از ب دهیو داد اسرا که با سع غیج یباصدا

امدم و با عجله به طرف سالن  رونیب الیبودند، از فکروخ

 .رفتم

 :بغلم کرد و ذوق زده گفت دیتا من را د اسرا

 .قبول شدم ل،یشدم راح قبول–

 .دمشیبوس یخوشحال با

 ...کدوم دانشگاه؟خداروشکر–

 .یسراسر دانشگاه

قبول  یبرا یچندان دیدوهزار شده بود. ام ریاسرا ز یرتبه

 .نداشت یشدن در دانشگاه دولت

 .خنده. با تعجب نگاهش کردم ریزد ز دهیسع

انگار دانشگاه تهران قبول  ،یسراسر گهیم یجور هی آخه–

آب دوغ  یرشته هیشده. دانشگاهش خارج شهره بابا، اونم 

 .یاریخ

 :با اخم نگاهش کرد و گفت اسرا
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. هیدانشگاه خوب ،یگفتیم شیپ قهیچند دق نیکه هم خودت–

 ...کار واسش هست که یرشتمم گفت

صبح  دیدوره، با یلیخوبه، فقط دانشگاهت خ گمیم االنم–

 .دانشگاه یبر یفتیراه ب کهیهوا تار یوقت

 :سرش را تکان داد و گفت مادر

. شهیما درست م یآموزش ستمیس یبند میتقس نیا یک ایخدا–

و ضرر  ننیبیم بیموضوع آس نیما از ا یاونقدر که دخترا

 .کننیدانشگاهها سود نم نجوریکردن تو ا لیاز تحص کننیم

 :گفت اسرا

که هر کس سر کوچشون بره  شهینم مینجوریجان ا مامان–

 .دانشگاه

 :گفت مادر

 ییدانشگاهها هی. تونهیتو شهر خودش که م یهر کس حداقل–

ساخته شده.  ابونیوسط ب قایکه خارج از شهرها دق میدار

که پرنده هم پر  ییبره جا یدختر صبح زود چطور هیآخه 

دانشگاه   سیو سرو شهیم رشونیهم که د ییوقتا هی زنه،ینم

 ؟کنه کاریدختر چ نیرفته، تازه اونم اگر داشته باشه، ا

 :مبل نشستم و گفتم یرو

درس بخونه تا دانشگاه  گهینظر من اون دختر سال د به–

 دهی. سعدرتشیقبول بشه، به صرفه تره، حداقل گرگ نم یبهتر

 .و مادر سرش را تکان داد دندیو اسرا خند

کانتر  یاز رو امیگوش امکیپ یاز خوردن شام. با صدا بعد

 .که آرش است به اتاقم رفتم نیا الیبرش داشتم و به خ

شوکه شدم. دوباره استرس به  دونیفر امیپ دنیبا د یول

  .سراغم آمد

 :نوشته بود دونیفر
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واسه من بزن بهادر  گهیحاال د ،ینیبیکارت رو م نیا یسزا–

بزن بهادرا تو  نیآرش جونت خبر داره که از ا ؟یفرستیم

  خانم متحجر؟ یدار نتیآست

بهتر است  سم،یبنو شیکرد، خواستم برا امیعصبان شیحرفها

آمد  ادمی یتا او بهتر بشناسدش. ول دیرا بگو هیبه آرش قض

 .دستش بدهم یمدرک دیکه زهرا خانم گفته بود نبا

ترس به جانم افتاده  شی. از حرفهازدمیحرف م یکیبا  دیبا

. به زهرا خانم زنگ کردمیم ییو تنها یامن یبود. احساس ب

 :زدم و موضوع را گفتم. او جواب داد

 لیبه کم نییبرم پا شهیجان االن شوهرم خونس نم لیراح–

 دم،یم امیپرس و جو کنه. االن بهش پ خوادیم یبگم، اخه ه

 .خودش بهت زنگ بزنه

مزاحم شدم. اصال حواسم نبود.  دیببخش خواد،ینه، نم نه،–

 .کنمیاالن قطع م

کم حساسه. تو اصال  هینداره، شوهر من  یبیبابا، ع نه–

 یزیوقت چ هیفقط  گه،ینگران نباش. بهت گفتم بسپر به من د

 .بپرسم بعد لیکن از کم. صبر یبفرست یسیبراش ننو

 .. دستتون درد نکنهباشه–

 یشماره قهیتماس را قطع کردم. بعد از چند دق یفور بعد

 .افتاد امیگوش یرو لیکم

 .الو. سالم– 

داد بهتون زنگ بزنم،  امی. زهرا پیخانم رحمان سالم–

 افتاده؟ یاتفاق

 یحرفها یسر هیداده. بابت اون روز  امیپ دونیفر راستش–

که اون روز شما رو انداختم تو  دیربط نوشته، ببخش یب

  .زحمت

من  یاون مردک رو برا یاماینبود. لطفا پ یاصال زحمت نه،–

 دیرو هم خاموش کن تونی. گوشدی. جوابش رو هم نددیبفرست

 .بکنه تونهینم یکار چیه د،ی. اصال نگران نباشدینش تیتا اذ
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 یدادنها امینمانده بود. پ ارشیبه چهلم ک شتریروز ب چند–

 .شده بود نیآرش روت

 امیکه آرش زنگ نزده بود و به پ شدیم یچهار روز بایتقر

با  یحت یهنگام اذان صبح  اکتفا کرده بود، گاه یدادنها

 امیاذان ظهر و مغرب هم ناخوداگاه دستم به طرف گوش یصدا

 نیآرش را به خاطر ا یشده بودم. روز یانگار شرط رفت،یم

بودم.  هشد رشیحاال خودم هم درگ یموضوع سرزنش کردم ، ول

. امروز زهرا خانم زنگ زده بود و دمیکشیاز خودم خجالت م

 حانهیر گریشان بروم. حاال داصرار کرد که به خانه

کنار هم  یکه  ساعت مانیهردو یشده بود برا ییابهانه

را رد و بدل  دیجد یو خبرها میو دل کنو درد مینیبنش

 یبزرگتر بود اما دوست خوب یلیکه از من خ نی. با امیکن

  .شده بود میبرا

  .زدیتر حرف محرف زدنش بهتر شده بودو روان حانهیر

غرورم  یبرگشتن به خانه خواستم به آرش زنگ بزنم ول موقع

 زانیآو یهم کم دیاجازه نداد. احساس مزاحمت کردم، شا

 یسرش گرم کارها. حتما االن میبودن. ما که محرم نبود

 شیپا کیاست  مارستانیب شیپا کیاش است و برادر زاده

 رشپرو یجهیمن هست که بخواهد زنگ بزند. نت ادیخانه. اصال 

 ادیحسادت.  یبا چاشن ،یفکرها شد بغض و دلتنگ نیدادن ا

در  دیرا با یفکر منف دیگویم شهیحرف مادر افتادم که هم

و خودمان  شودیم لیتبد ینطفه خفه کرد، وگرنه به مار بزرگ

 .بلعدیرا م

 

اسرا وارد اتاق شد که بخوابد، به  یموقع خواب، وقت شب

  .اتاق مادر رفتم

بودو به سقف چشم  دهیدر گوشش بود.  درازکش یهندزفر مادر

 .دوخته بود

و  واریمن بلندشد نشست وبالشتش را چسباند به د دنیباد

 :زد و با لبخندگفت هیتک

 )اشاره کردبه تشکش کنارخودش( ن،یبش نجایا ایب–
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 .را کنارش جادادم خودم

 د؟یکن یگوش م یچ–

  .را در گوشم گذاشت یهندزفر 

 .را از گوشم درآوردم یبود. هندزفر یسخنران

 ...دایکن یاز وقتتون استفاده م خوب–

 .را از گوشش درآورد یهم هندرفر او

 .میهدرش بد  دینبا دن،یفهم یکمه، برا یلیخوقتمون  –

 :زدم و گفتم یلبخند

 .کم است" افتادم ی" آب هست ولیهیاون قص ادی–

 .دیکش یآه مادر

 ی. راستمیِول است. "ما مشکل آب ندار ی"آب هست، ول نه–

 حالش خوب بود؟ ،یبود حانهیر شیپ

سرحال  یلیتب نکرده، خ گهید زنمیبهش سرم یاز وقت خوبه،–

 .میکرد یباهم باز یبود، کل

 .دانستم منظورش خبر از آرش است یچه خبر؟ م گهید–

داده. خواستم امروز بهش  امیچند روزه زنگ نزده، فقط پ –

 :کردم و ادامه دادم ی...مکثیزنگ بزنم ول

تا اون زنگ نزده بهش زنگ بزنم. فکر  گهید خوامی. نمنزدم–

که االن داره  نیبهتره. راستش امروز فکر ا ینجوریا کنمیم

 .کردیم ونمیداشت د رسهیبه مژگان و بچش م

 .جا شدجابه یکم مادر–

 شهیهم یچه نخوا یبرادرشه، چه تو بخوا یاون بچه باالخره–

خودش  بانیخواهد بود. االن مژگان آرش رو پشت نطوریهم

 .دونهیم
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 :کردم و گفتم بغض

خودش،  یخونهبمونه تونهیمامان، مژگان اگه بخواد م نه–

 .نایا شیپ مونهیم ادی. اون از عمد مششیپ رفتیفوقش مادر م

 یبرا دیبا طیشرا نیهر حال تو االن با توجه به ا به–

 .یریبگ میتصم تیزندگ

 میآرش رو مجبور کنم خانوادش رو رها کنه و بر تونمیم من–

هم به کار اونا نداشته باشه.  یو کار میکن یمستقل زندگ

 میکار رو کن نیاگه ما ا سوزه،یمادرش م یدلم برا یول

آرش  سوزه،یدلم واسه اون بچه هم م یحت نه،یبیم بیحتما آس

  .دوسش داره یلیخ

 :دادم و ادامه دادم هیمادر تک یرا به بازو سرم

حرص  یلیخ ارشیبا آرش از دست ک میاول نامزد یروزا –

که  یمهربونتر بشه. درست موقع کردم،یخوردم. همش دعا م

 یلیاتفاق افتاد. حاال اوضاع خ نی. اشدیکم داشت خوب مکم

 .زنده بود یول شدیبدتر شده. کاش خوش اخالق نم

سرش را خم کرد و  کردیگوش م میکه در سکوت به حرفها مادر

 :گفت یجد

از  یادی. زیمرتبش کن دیبا خته،یبه هم ر یلیفکرت خ –

ها و اضافه یکن یخونه تکون دی. بایپرش کرد یاضاف یزهایچ

 .ینیبیم بیکه آس شهیاونقدر پر م ینجوریدور. ا یزیرو بر

چون  دیشدم. شا ینجوریچرا ا دونمی. اصال نمدیگیم راست–

 .بافمیم سمونیدلم بزارم دارم آسمون ر یپا رو خوامینم

 :به سرم کرد و گفت ییااشاره مادر

 هیدل گذاشتن  یداره...پا رو یبستگ نجایبه ا یهمه چ– 

 یخون تو ی هیگوشته که واسه تصف کهیت هیاصطالحه...دل 

 دبافکرتیذهنته، با یتو یتپه، همه چ یم نهیس یقفسه 

که هرروز  ستیزیخوندم، "فکرچ یکتاب هی ی. تویایکنارب

  ".شود یمتولد م
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 یریبه همون اندازه داخلش فروم یفکرکن یزیبه چ هرچقدر

 یامدن ازش برات سخت تره. کاش و اگر و اما مشکل رونیوب

 .کنهیرو حل نم

مشکل  دفکرکنه،یدونه نبا یآدم م شه،ینم یگاه آخه–

خودش وارد مغزت  ره،یگ یکه فکراز آدم اجازه نم نجاستیا

 .شهیم

  .یدر مغزت رو دروازه کرد چون–

از  شهیم یچ میکه زندگ نیمن هر روزم با فکر ا مامان–

 .در مغزم رو ببندم دیگی. اونوقت شما مشمیخواب پام

 یخوایتو راهش مثل روز روشنه. اگه م یزندگ لیراح نیبب–

به آرامش  یخوایاگه م یبا آرش ازدواج کن، ول یرشد کن

 .فراموشش کن یبرس

 ؟یمتیرشد به چه ق آخه–

 یباالست. برا یلیخ متشیتو ق یبرا. به خصوص لیراح گرونه–

. ممکنم یاز دست بد دیبا زارویچ یلیخ دیبه دست آوردنش شا

 دیبدتره. پس اول با یلیخ نیو ا یاریراه کم ب یمهیهست ن

 ...یخودت رو بشناس

بهم  یاسرا حرف مادر نصفه ماند. اسرا باموها باامدن

 :کنارمادر نشست و روبه من گفت ختهیر

بامامان  رون،یب یایساعته منتظرم ب هیتموم نشد؟  جلستون–

 .کاردارم

 .یبخواب ی! تو که خواستوا–

 .زارهیدانشگاه م الیمگه فکروخ یخواستم بخوابم ول یم–

  :گفت مادر

 گهیسال د هی یخوایم ای یبر یخوایم ینگرفت میتصم هنوز–

  ؟یدرس بخون

 .آمدم رونیگفتم و از اتاق ب ریبخ شب
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مادر فکر کردم. مادر  یو به حرفها دمیتختم درازکش یرو

 .خودم را بشناسم دیاول با گفت،یدرست م

 :داده بود امیانداختم. آرش پ امیبه گوش ینگاه 

 بهت زنگ بزنم؟ یداریب–

 :ندادم. دوباره نوشت جواب

خوام  یدلم تنگ شده م لیراح ؟یدیجواب نم یخون یم چرا–

 .صدات روبشنوم

کرد و  میحرفش عصبان نیا یخواستم جواب بدهم، ول ینم

 :نوشتم

 چهار روز باالخره دلت تنگ شد؟ بعد–

کم بد بود.  هیباورکن گرفتاربودم، مژگان حالش  لیراح–

. اخه هنوز مرخصش میزدیبا مامان به بچه سر م دیمدام با

شد و حالش خوب  تیمدت اذ نیتو ا نینکردن. مامانم واسه هم

  .میرفت و آمد . همش توستین

 چشه؟ مژگان–

  .افسردس گهیم دکتر–

 یهمه چ دیپس فردا هم که مراسمه دست تنهام، با یبرا

روهماهنگ کنم، باورکن وقت آزادم فقط همون صبح هاست که 

  .دمیم امیبهت پ

بد  امدیاو هم حق داشت. دلم ن دیسوخت، شا شیبرا دلم

وقت تکرار نشود.  چیه گریروزها د نیا دیکنم شا یاخالق

 :نوشتم شیبرا

 .روقتهید گهیاالن د یفردا زنگ بزن شهیم–

 یزیگذره تنها چ یبهم سخت م یلیروزا خ نیا لی...راحباشه–

 دمیم امیتوئه. صبحها که بهت پ ادی دهیم یکه بهم انرژ

واسه مراسم ازصبح  ی. راسترمیگ یم یتمام روز انرژ یبرا

 .خونمون یایدنبالت ب امیم
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. اعصاب امیم دهیآرش، آدرس مسجد رو بده خودم با سع نه–

 .خونتون امدن رو ندارم

 .انیب خوانینم نایمامانت ا مگه–

 .کنم یفکرنم–

 ! چرا؟عه–

 .گم یبعدا بهت م حاال–

بعد آدرس مسجد را  قهینفرستاد. فقط چند دق یامیپ گرید

 یلحظه شمار دنتید یفرستاد.  بعد هم نوشت برا میبرا

 .کنمیم

 ییجورها هیبچه را بپرسم،  ایحال مادر آرش را  نخواستم

اش به خواسته دنیرس یاز دست مادر آرش هم دلخور بودم. برا

 .گرفتیم دیپسرش را ند یخواسته

و مثل  میبه مسجد برو  دهیقرارشد با سع روزمراسم

 .میو برگرد مینیبنش یساعت کی بهیغر یهامهمان

سر  یلیکردم. خ یمسجد با مادرآرش روبوس میدیرس یوقت

آن طرفتر با خواهرش در حال  یبرخورد کرد. مژگان کم نیسنگ

 یکه خواستم بروم با مژگان هم روبوس نیپچ پچ بودند. هم

کرد و محکم بغلم کرد و احوالم  رمیکنم مادر بابک غافلگ

 حرفخودش نشاند و شروع کرد به  شی. مرا به زور پدیراپرس

نگذشته  ییا قهیهم امدکنارم نشست. چنددق دهیزدن. سع

کنه  یبدنگاهت م تیکنار گوشم گفت، جار دهیبودکه سع

 دهیکردم وقدم نورس یها...بلندشدم رفتم بامژگان هم روبوس

 .سرد جواب داد یلیگفتم. خ کیرا تبر

خوشحال شدم.   دنشی. ازددیلحظه فاطمه هم از راه رس همان

 .دمیحالش را پرس

 :گفت یخوشحال با

بهتر شده. مامان هر روز اون دکتر رو  یلیحالم خ لیراح–

 .دمیراحت تر کارام رو انجام م گهی. دکنهیدعا م

 .شکر فاطمه خدارو–
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بود با  دهیبلند پوش یمانتو کیفاطمه چادرنداشت   نباریا

 .سرش بسته بود یخوب رو یلیکه خ یشال

کند. من  یخوش و بش واحوالپرس هیرفت تا با بق فاطمه

 .مینشست هیجا دورتراز بق کی دهیوسع

قرآن  کی نیهم یشدم، برا یم تیاذ گرانید یازنگاهها

 .برداشتم و شروع به خواندن کردم

باالخره امد و کنارم نشست.  یشد. ول یفاطمه طوالن امدن

دل بود. باالخره  دو یبزند ول یخواهد حرف یمعلوم بود م

  .و بستم دمیقرآن را بوس

 فاطمه؟ یبگ یخوا یم یزیچ–

زمان  داالنینه، شا ایدونم بگم  ینم یآره، ول راستش–

 .نباشه یمناسب

 .انداختم نییرا پا سرم

 ده،ینم یتیبه زمان مناسب اهم یروزا کس نیا بگوفاطمه،–

 .قوم همه راحتن، پس توام راحت باش نیبخصوص تو ا

 :ِمن وِمن گفت یباکل

ازم خواست شماره خونتون روبهش بدم. منم  ییزن دا راستش–

 .؟رمیاجازه بگ دازخودتیگفتم با

 .کردم اخم

 ؟یچ واسه–

 .خواد بامامانت بعدها حرف بزنه یم گهیم–

 .نگاهش کردم یسوال

 ...روشنک بهش گفته که انگار ییزن دا آخه–

 .نگاهم کرد نیرا تمام نکرد و غمگ حرفش

 یمادر آرش چ یگفت گه،یلطفا درست حرفت روبزن د فاطمه–

 گفته؟
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  .آخه قراره بعدا بهت بگم ،یچیه–

  .نگران شدم گهید بگو–

 .خودمون بمونه شیفعال پ یدیم قول–

 .کنمیم یسع–

دوباره با  یخواینم گهیروشنک گفته، انگار تود ییدا زن–

که   نهیا لشمیدل ،یایب یریماهه کال نم کیو  یآرش محرم بش

 ...با خوادیآرش بهت گفته که م

باربا استرس نگاهم  نیحرفش را نصفه گذاشت و ا دوباره

 .سخت نبود ادیحرفش ز ی هیکرد...حدس زدن بق

 میباهم نامحرم یزده، وقت یحرف نیچرا مامان آرش همچ"

. نکنه آرش بهشون نگفته میباهم ارتباط داشته باش یچطور

 .بامن درارتباطه یتلفن

 کیبعدشم االن  ،میدار یجان ما باهم ارتباط تلفن فاطمه–

 .گهید میماهه نامحرم

 .دیکش یآه فاطمه

خوام بهت بگم قول بده ازم  یم یواشکی یزیچ هی لیراح–

 .یناراحت نش

 .بگو باشه،–

رسول تو رو واسه بابک  ییزن، دا راستش–

 ،یخواد توعروسش بش یهم دلش م ادیز یلیدرنظرگرفته...خ

 مییکه دا نیهستن، نه ا یخانواده خوب یلیخ نایا ییدا

هم بابک،  مهییکنه هم آرش پسردا ینم یمن فرق یباشه برا

 یسرشون، َقدِرت روم یرو زارنیخانواده بابک تو روم یول

همون موقع که  ،یبامژگان بساز یتون ینمدونن. توام که 

جا  گهیرونداشت چه برسه حاالکه د دنتیشوهر داشت چشم د

هشون بدم، حاال ات روبپاشم سفت کرده. پس اجازه بده شماره

 ییزنگ بزنن فقط زن دا گهیچند ماه د گمیاالن که نه، اصال م

 .راحت باشه الشیخواد خ یم
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 میکردم، بغض راه گلو یگوش م شیبود و به حرفها نییپا سرم

مادر آرش شدم،  یمحل یب لیدل یرا بسته بود. حاال متوجه 

فاطمه  یفکرکردم چون عزادار است، حوصله ندارد. به چشم ها

اجازه خودش  یکه ب یاشک یهاله دمشیدینگاه کردم، واضح نم

 .کردم دوررسانده بود را با پلک زدن  میرا به چشم ها

دونه؟ من  یعروس خودش نم گهیمامان آرش من رود یعنی پس–

 .نزدم یکه هنوزحرف

 یتالق میکه نگاهش باچشم ها نیبا بغض نگاهم کرد، هم فاطمه

نگه داشته بود و با  شیرا پشت پلکها شیشدند انگار اشکها

 .داد دنیمن بهشان فرمان بار یابر یچشم ها دنید

 سوزه،یگفتم. باور کن دلم م یم دیببخش من رو، نبا لیراح–

 تتی. آخه چرا اذخودمیحرص م ییمژگان و زن دا نیاز دست ا

ما هستن که  لیهم تو فام یی. خواستم بهت بگم، کساکننیم

 ،یاگه به بابک جواب مثبت بد لی. راحفهمنیخوب و بد رو م

 .یشی. باور کن خوشبخت مشهیدلم خنک م

. فقط االن دارم فکر فهممیفاطمه، من اصال نم یگیم یچ–

 یمدت حرف نیآرش به مادرش در مورد من تو ا یعنی کنمیم

 نزده؟

 گه،یمادر شوهرته د یطرفندها نینگفته باشه، ا شهیمگه م –

 .خود خواه باشه  نقدیا ییزن دا کردمیفکر نم

 .نوه خواه یبگ بهتر–

 .کرد نیف نیانداخت و ف نییسرش را پا فاطمه

 یعهیکه شا نیا یعنینگاهها و پچ پچ ها  نیا یعنی پس–

 مادر شوهرم رو همه باور کردن؟

 .باال انداخت ییاشانه فاطمه

 .لیداره راح یتیچه اهم گرانید حرف–

 .کردم یو از فاطمه خداحافظ بلندشدم

 ؟یزود نیبه ا لیراح کجا–
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 :گفتم بابغض

 .تابتونم نفس بکشم رمیم نجایا از–

کنم به طرف درب مسجد  یخداحافظ یگریکه ازکس د نیا بدون

 .رفتم

 هیهم بگو واسه پسرش دنبال  ییفاطمه به زن دا یراست–

 .باشه گهیدختر د

 .میاز آنجا دور شد یو فور میشد نشیسوار ماش دهیسع با

 .دهیسع–

 .لیراح جانم–

 ؟یدار وقت–

 .که دارم معلومه–

 یگمنام، که باال یشهدا میبا بچه ها رفت شیدوسال پ ادتهی–

 بزرگ بود؟ یتپه  هی

 اونجا؟ یبر یخوا یم–

 .آره–

راهش  ییجاها هیموقع ما رو با اتوبوس بردن، تا  اون–

 .گهید میری...پرسون پرسون مادمهی

. میکرد شیدایو پ میدیو آن پرس نیراه را ازا یسخت به

 الشیخ نیع دهیسع یترسناک، ول یبودوکم ییاش سرباالجاده

 .میدینبود، آنقدر گاز داد تا باالخره رس

انقدر ارتفاع  آمد،یم یکس جزما آنجا نبود، بادخنک چیه

  .بود مانیرپایداشت که کل تهران ز

پرچم  یتکانها یصدا امد،یکه م ییمطلق بود. تنها صدا سکوت

مزار شهدا نصب شده بودو باد،  یبود که باال یبزرگ و بلند

 .دیچیپ یداخلش م
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دور مزارها بدون حصاربود، سه مزارکه با چهار پله  دورتا

 .جداشده بودند نیاز زم

 .کردم یمزارشان نشستم و تمام بغضم را خال کنار

زل  میکه تمام شد همانجا نشستم و به روبرو میها هیگر

دل از مزار شهدا َکندم و بلند  امیاذان گوش یزدم. باصدا

 کیدورتر نزد یلیخ دم،ینبود، چشم چرخاندم د دهیشدم. سع

وچشم به روبرو  ستادهیآن محوطه بود ا یکه درانتها ییادره

دم که یبرگشت د یکردم، وقت شیرفتم وصدا کشیدوخته. نزد

 .پرآب است شیچشم ها

 .اذانه دهیسع–

 .میراه افتاد یبهداشت سیرا تکان داد و به طرف سرو سرش–

که در آنجا ساخته شده بود  ییانهیرا در حس نمازمان

چند  ی. از آن باال برامیدوباره به محوطه آمد م،یخواند

آدم ها را درکام خودش  ییوالیچشم به شهر که مثل ه   قهیدق

 .میشد نی. سوارماشمیبود دوخت دهیکش

 ل؟یراح میبر کجا–

 .گهید خونه–

خونه.  میبعد بر میبخور یزیچ یچیساندو هی میبر گمیم–

 .مهمون من

 .کردم نگاهش

 ره؟یم نیینظرت ازگلوم پا به–

. غصه نخور، اگه آرش تو رو بخواد مادرش لیبره راح دیبا–

 ادیکنار رو م زارهیبد قدم روم یومژگان رو با اون بچه 

 یتو رو نداشته، پس ب اقتیکارو نکردکه ل نیسراغت، اگرم ا

 نیکه اگه ا خوادیجا م هیکه همه رو  نهی. مشکل آرش االیخ

 ...یقبول کن دیطور بود تو نبا

آرشم حق  دی. شاهینداره، بد قدم چ یاون بچه که گناه –

 :انداختم و گفتم نییداره، خب مادرشه، بعد سرم را پا



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

96

8 
Hiltun.ir 

وقت دل مادرش رو  چیبه خواست من، قسم خورده که ه اون–

 .نشکنه

اگه من کنار بکشم، کال  نیمن فکرهام رو کردم، بب دهیسع

مادر آرش راغب  وفته،یاون خانواده م یبرا یخوب یاتفاقها

نبود.  یراض نیازدواج، البته از اولشم همچ نیبه ا ستین

آرش با مژگان ازدواج  خوادینزد. دلش م یبه خاطر آرش حرف

 .از بابت نوه و عروسشون راحت باشه الشیکنه و خ

 یاونم حق داشته باشه، کارش عاقالنس، مژگانم که م دیشا

چشم هاش  یدونم از خداشه، امروز فقط به زبون نگفت ول

  .حرفها نیگفتن ا یبرا زدندیدادم

 .بابغض نگاهم کرد دهیسع

 ؟یپس تو چ ه،یانصافیب نیا یول –

به  میخودشان را ازچشم ها میمنم بزرگه... اشکها یخدا–

 .بزنم یگریپرت کردند و مجال ندادند حرف د رونیب

. درسته بهت گفتم خوامیمن بابت اون روز معذرت م ل،یراح–

 ادیدلم نم نمیبیحاال که عذاب تو رو م یآرش رو ولش کن. ول

 ... بهت

 :و گفتم دمیرا بر حرفش

انجام بشه که به نفع همه باشه.  یکار دیبس کن. با دهیسع–

 .دل رو ول کن

 .نگه داشت یفالفل کی یجلو دهیسع

 .امیم رم،یگ یم رمیم–

 .آوردمش، آرش بود رونیب فمیاز ک امیزنگ گوش یباصدا

 .الو–

 ی. کمیرفت یگذاشت ومدهین گفتیفاطمه م ؟یتوکجارفت لیراح–

 :سکوت کردم وبعد گفتم

 :دینتونستم بمونم. نگران پرس شتریب–
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 :دیپرس دیسکوتم را د یچراگرفته؟ وقت صدات–

 ؟یبهت گفته ناراحت شد یزیاونجا چ یکس–

 :دمیتفاوت به حرفش پرس یب

 تموم شد؟ مراسم–

 ؟یی. االن کجایستین دمی. امدم دنبالت دآره–

 .رونمیب دهیسع با–

 .دنبالت امیبده م آدرس–

 .میتاباهم حرف بزن میزار یآرش، امروز نه، فردا قرارم نه–

 ؟یحداقل بگوچرا ناراحت پس–

 .گمیم فردا–

 .کنم یم الیکه من هزار تا فکر و خ تافردا–

 .نگران نباش ست،ین یمهم زیچ–

 .دیکش یقیعم نفس

 .دم درخونتون دنبالت امیزودم فرداصبح–

 .بزنم ینگذاشت حرف گریکرد و د زودقطع

را به خوردم داد و بعد به  چیامد و به زور ساندو دهیسع

 .میسمت خانه راه افتاد

 :به مادر گفت دهیسع میدیکه به خانه رس نیهم

. گفتیدرست م دها،ی. مامانم گفت نرمیرفتیکاش نم خاله–

 .کرد فیمادر تعر یرا برا زیبعد همه چ

 :نگاهم کرد و گفت یبا ناراحت مادر
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خودش با  لیکه خواستم  راح نیا یبرا د،یخواستم بر اگر–

 شهیدهن مردم رو که نم نه،یهاش ببگوشهاش بشنوه و با چشم

 نیبه ا یراض گهیکه مادر آرش د دیدیخودش م دیبست. با

 .اگه به زبون هم نگه ی. حتستیازدواج ن

 یواقعا بخواد مادر شوهرش کار لیخاله، اگه راح یول–

 ...با آرش تونهیراحت م یلیخ لیبکنه. راح تونهینم

 :گفتم یجد

بلند  دهی. بعد همانطور که از کنار سعخوامیمن نم یول–

 :گفتم شدمیم

خانواده رو به هم  هی خوامینم یول زارم،یدلم م یرو پا–

سکته کنه با اون قلبش  فتهی. فردا پس فردا  مادرش بزمیبر

  .شد ینطوریا یبگن، تو از بس حرصش داد

 :گفت یحرص دهیسع

 .یایکوتا ب دی. تو نباکننیاونا دارن بهت ظلم م یول–

 :باال انداختم و به طرف اتاق راه افتادم ییاشانه

 هیبا  یو خداشون. نکنه انتظار دار دوننیخودشون م گهید–

 مبارزه کنم؟ یزن مردن ریپ

را چندبار با  میخواستم به آرش بگو یکه م ییشب حرفها آن

 میحرفها دنیخودم مرور کردم. باخودم فکر کردم بعد از شن

 ...دهدیاز خودش نشان م یچه عکس العمل

کرده بود که آرش تلفن زد و  ییزود تازه آفتاب رونما صبح

 .بروم نیی. آماده شوم و پارسدیم گرید قهیگفت، چنددق

دلم لک زده بود. آنقدر دل  دنشید یآماده شدم. برا یفور

که آماده  ییلحظه شک کردم در گفتن حرفها کیتنگش بودم که 

 .کرده بودم

زدم وچند تا نفس  یبه خودم تلنگر  دمیدرخانه که رس یجلو

خودم و خانواده  تیکردم در ذهنم موقع یو سع دمیکش قیعم

 .آرش را از نظر بگذرانم



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

97

1 
Hiltun.ir 

را به طرفم  یقشنگ یلیشد و دسته گل خ ادهیپ نیازماش آرش

 .گرفت وسالم کرد

در گرفتن دسته گل، جلوترامد و  دکردمیرا دادم. ترد جوابش

 :گفت

 .نداره قابل–

تنش نبود، لباس  یمشگ راهنیبود، پ دهیبه خودش رس یحساب

بود. چقدر  دهیبودم را پوش دهیخر شیکه آن روز برا یست

قدردلم من شده بود. چ یاش بود. همان آرش سرزندهبرازنده

 .رفت شیبرا

چادرم  یگل را گرفتم و تشکر کردم. لبخند زد. گوشه دسته

و  دیکش یقیصورتش گذاشت ونفس عم یگرفت و رو یرا دو دست

 :گفت

ذره  هیدلم برات  ل،یقرن گذشت راح هیماه برام  هی نیا–

 .شده بود

 یکه م ییامد، حرفها ادمی می. غصه هادیبد جور لرز دلم

 ینیریشان به فکرم هجوم آوردند و شهمه م،یخواستم بگو

. آرش ختیر میرا تلخ کردند. ناخواسته غم در چشم ها دنشید

 .رفت. درش را باز کرد نیبه من انداخت و به طرف ماش ینگاه

 ؟یستیشده. چرا خوشحال ن یچ نمیکن بب فیتعر نیابشی،ب–

  .عوض کردن جو، گلها را بو کردم یبرا

 :دادم و آرامتر گفتم رونیرا ب. بعد نفسم چقدرقشنگن–

فرمان ستون کرد  ی. دستش را رویبود قهیخوش سل شهیهم تو–

 .زل زد میهاداد و به چشم هیو سرش را به آن تک

 .داغ شد صورتم

 :دمیپرس  مییایب رونیکه از آن حال و هوا ب نیا یبرا

 بچه چطوره؟ یراست–
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را  شیدرآورد و عکسها بشیرا از ج اشیکرد و گوش ذوق–

اتاقک  کیداخل  فیو ضع زیر یلیخ یبچه کینشانم داد. 

 .کوچک قرار داشت ییاشهیش

 .کهیکوچ چقدر–

بشه،  هیامده. دکتر گفت اگه خوب تغذ ایخب زود دن آره،–

  .رهیگیزود وزن م

 ؟یروبد تیگوش شهیم–

را روشن کرد و راه افتاد و  نیرا دستم داد و ماش اشیگوش

  .بعد شروع کرد در مورد سارنا حرف زدن

 ورق بزنم؟ تونمیم–

 :لبخند نگاهم کرد و گفت با

 خواد؟یبه خودته، اجازه گرفتن م متعلق–

سُر دادم. عکسها  اشیگوش یصفحه یزدم و انگشتم را رو لبخند

از عکسها مژگان کنار  یکیاز نظر گذراندم. در  یکییکی

بود و لبخند  ستادهیا مارستانیبا لباس ب ییاشهیاتاقک ش

. به نظر افسرده کردینگاه م نیبه دورب تیو با رضا زدیم

حس  نیاآن لحظه  ی. حسود نبودم ولآمدیبا ناراحت نم

از کجا خودش را به من رساند. طاقت نداشتم،  دانمینم

 ینتوانستم تحمل کنم و آن عکس را پاک کردم. در عکس بعد

 یدر دست داشت و همان لبخند رو یمژگان دسته گل قشنگ

دسته گل  نیهم هیآن دسته گل شب یبود. چقدر گلها شیلبها

بود  میپا یبه دست گل خودم که رو یمن بودند. نگاه

آن عکس را هم پاک کردم. بعد از چند عکس انداختم و بعد 

خودم و  ی. تمام عکسهادمیخودمان رس یاز نوزاد به عکسها

 .کردم یکمکش م دیپاک کردم. با اشیآرش را از  گوش

نگاه  گفتیسارنا م یندهیآ یهمانطور که از روزها آرش

 یانداخت. کارم تمام شده بود، صفحه اشیبه گوش یمشکوک

  .دادم لشیرا خاموش کردم و تحو یگوش

 ونمید الیفکر و خ شبیکه از د لیحاال زود بگو راح خب–

 شده بود؟ یچ روزیکرده. د
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 .یرفت ینجوریاز دستت ناراحت شده بود که هم مامان

 .از امروز نمیا یاون از روز خاک سپار گفتیم

 وبیصبر ا گرانید یکه تحمل کردن حرفها گفتمیم چطور

 ینگاه مادرت از حرفها گفتمیکه من ندارم. چطور م خواهدیم

بودم را  دهیکه شن ییهم بدتر است. چطور حرفها لتیفام

 .دادمیم حیتوض شیبرا

 *آرش

 

 خواهدینم یخوب یکه احساس کردم حرفها کردینگاهم م یجور

 :ِمن وِمن گفت ی. باالخره بعد از کلدیبگو

 آرش؟ هیات چ برنامه–

 :نگاهش کردم وگفتم باتعجب

 .گهید میحرف بزن قراره–

 .گمیرو م ندهیکال، آ نه،–

 ...گهیبعدشم عقد د ش،یآزما میبر فردا–

 ؟یات روگفتمامانت برنامه به–

راستش را  دمیمامانت احساس خطر کردم.  ترس ی ازکلمه

مادرم بارها ازمن خواسته که اجازه  میبگو دمیترس م،یبگو

 گریبدهد که ما د حیتوض شیزنگ بزند وبرا لیبدهم به راح

 .میباهم ازدواج کن میتوان ینم

مادر  یحرفها دانستمیاست. م لیبه نفع خود راح گفتیم مادر

دو  نیب یرا دوست داشت. ول لی. او هم راحستیمال خودش ن

 یم زد،یحرف را م نیمانده بود. هر بار که مادر ا یراه

کنم. اگر شما  یتوانم زندگ ینم لیگفتم من بدون راح

 لیراح. اما من فقط شومیبا مژگان محرم بشوم خب م دییگویم

هم فشار  دونیبار فر کی. البته هر چند وقت خواهمیرا م

 .آوردیم

 .گفتم آره–
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 ه؟ینظرشون چ خوب–

و اون  نیبا نظر ا میخواه یمگه ما م ل؟یمهمه راح مگه–

 م؟یکن یزندگ

 .شد ناراحت

. اتفاقا ستین ی. پس مادرت راضستیو اون ن نیا مادرآدم–

 :ِمن و ِمن کرد و ادامه داد ی. بعد کمستین یمامان منم راض

 میراض یخب راض یها، ولباشه یناراض ینه که ناراض البته–

 یبرا ی. احساس کردم تمرکزمیشد یپارک کی. نزدستین

 .میشد ادهیپارک کردم و پ ابانیندارم. کنارخ یرانندگ

 .دیدستش را کش یدستم به طرف دستش رفت.  فور ناخودآگاه

 می. دستهاخواستمیرا م شیحواسم نبود. چقدردستها دیببخش–

 .میگذاشتم و آرام آرام شروع به قدم زدن کرد بمیرا در ج

 کنم مشکل حله؟ یمن مامانا رو راض اگه–

 .آرش ستین یما حل شدن مشکل–

 .نمیب ینم یمن که مشکل ؟یمشکل چه–

. چون از هر ادیبه وجود ب یچون من نخواستم مشکل ینیبینم–

 یلیگذشتم، به خاطر تو و به خاطرخ یاحترام یهر ب ،یحرف

،  هیعمر زندگ هیتونم، حرف  ینم گهید ی. ولگهید یزهایچ

جوانب روهم  ی. من فکرهام روکردم، همهستیروز دوروز ن هی

  .دمیسنج

 .نداشت یحال خوب د،یلرزیم شیصدا

 .میتمومش کن نجایهم دیآرش، با میادامه بد میتون ینم ما–

 .و با وحشت نگاهش کردم ستادمیزد همانجا ا خشکم

  .بود نیبه زم نگاهش

 .شد رهیحالت خوبه؟ به دور دست خ ل،یراح یگیم یچ–
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. من نظرمامانت یبگ یرو گفتم که تو جراتش رو ندار یزیچ–

دونم، به حرفش گوش کن آرش. هم خانواده هامون  یرو م

 .نهیکارهم نیمخالفن هم عاقالنتر

 "اجازه من بهش زنگ زده ینکنه مامانم ب"

 بهت زنگ زده؟ مامانم–

 .نه–

 ؟یگیاز کجا م پس–

 :زد و گفت یپوزخند

به لطف  روزیدونستم که د یموضوع رونم نیفقط من ا فکرکنم–

که  نهیمهم ا ست،یمهم ن ادی. حاال اون زدمیفهم التونیفام

 .که گفتم نهیکار هم نیبهتر

 .ستیبه زنگ زدن مامانت ن یازین اصال

که اصال  راستیاونقدر زبون نگاهشون قابل فهم و گ ماشاال

 .به حرف زدن ندارن یازین

 میشد نیسوار ماش یکه از وقت ییاخاطر آرامش همون بچه به

مادرت و آرامش هر . به خاطر گمیم یفقط در موردش حرف زد

  .دومون

ام، را گرفته ممیکرد. گفت تصم یم اموانهیداشت د شیحرفها

 .دمشیفهم ینم

 یمن م ؟یروگرفت میتصم نیچرا ا ؟یگیم یدار یچ لیراح–

من  میعقد که کرد یول ،یشد تیاذ یلیمدت خ نیا یفهمم تو

 یهمون روانجام م یکه توبگ یکنم. اصالهرکار یبرات جبران م

 .دم

 :بود گفت یکه عصبان ینگاهم کرد و بعد با لحن باالتماس

با مژگان ازدواج  یوبر یخوام فراموشم کن یفقط ازت م من–

 .نیهم ،یکن یسارنا پدر یوبرا یکن

که  یطیبا شرا میتون یروقبول کن ما نم قتیلطفا حق آرش،

  .میبه وجود امده ازدواج کن
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 :نگاهش کردم و او ادامه داد رانیح

به  ،یکن یفداکار دیدونم واسه توام سخته، توام با یم–

از  تیبه خاطر حما ارش،یک یخاطرمادرت، به خاطر بچه

سرخونه  یکه ما حت یدون یمژگان...آرش توبهتر از من م

 دیشا یتو مواظب مژگان باش دیبازم با میبر مونمیزندگ

 ...یاز قبل چون دربرابرش مسئول شتریب

من زنتم تو نسبت به من  گهیفردا م ه،یمحرم شدن الک مگه

 ...تهیواقع یحرفها تلخه ول نیدونم ا ی...میدار فهیوظ

 .نگاه کن هیبه قض یمنطق یکم لطفا

که چند  نیا یبرا م،یگذشت روبکن نیا دیهر دومون با آرش

 نیکه ما فقط به ا هیخود خواه نیکنن. ا ینفر راحت زندگ

نداشته  یتیبرامون اهم گرانیود میکه به هم برس میفکر کن

  .باشن

شده بود  ادیآنقدر ز شینتوانست حرف بزند، لرزش صدا گرید

 .داد ادامه ندهد حیکه ترج

. میبود اشاره کردم وهر دو نشست یکیکه آن نزد یمکتین به

 .دیچیدر گوشم پ اشهیگر یپوشاند. صدا شیصورتش را با دستها

. کردمیو آرامش م گرفتمی. دستانش را ممیمحرم بود کاش

 .داشتم اجیبه آرامش احت شتریگرچه خودم ب

 نیکردم امروز ا ینکن، اصالفکر نم هیتو رو خدا گر لیراح–

 .حرفها رو ازت بشنوم

 .را پاک کرد شیرا بلندکرد و اشکها سرش

 یلیبه خ یادیشد. ز یول کردم،یرو نم زهایچ یلیمنم فکر خ –

 .داشتم نانیاطم زهایچ

 ؟یخوا یازمن م یکارنشدن هی ل؟یفراموشت کنم راح یچطور–

 ...کارکنمیهمه خاطره روچ نیا

 .دیکش یقیشد و نفس عم بلند

 .میهم بلندشدم. هم قدم شد من
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کس مثل  چیه م،یکم از ذهنمون پاک کنکم شهیرو م هاخاطره–

 میبتون دیما با یکارچقدرسخته، ول نیفهمه ا یمن و تو نم

. چون مینیبیم یکمتر بیآس میآرش، به خاطرخدا. االن جدا ش

 ...هییوصلت آخرش جدا نیا

  ؟یگیم یچ لیراح–

گذشته هستش رو از  یآور روزها ادیکه  یزیکم هر چکم دیبا–

قدم رو برداشتم و تمام  نی. من اولمیحذف کن مونیزندگ

 .عکسامون رو پاک کردم

را نگاه  اشییرا درآوردم وگالر یگوش یفور ؟یکارکردیچ–

 .عکس هم نگذاشته بود بماند کی یکردم. حت

 ؟یروبد تیگوش قهیدق هی شهیم–

را به طرفش  یگوش لیم یتوش ندارم که...ب یزیچ گهید–

که قبال من  ییرفت و عکسها امیشخص یبه صفحه یگرفتم، فور

 .را هم پاک کرد میهم فرستاده بود یخودش برا ای

عکسهارو دوباره  یتون یم یدونم اگه بخوا یم البته–

 .ستمین یکاررونکن، من راض نیا یول ،یبرگردون

خودش  ینزدم، برا یحرف گریرا در هم کردم و د میها اخم

 .گرفته بود میتصم

 م،یشد نی. کال تمام ذوقم کور شد. سوارماشگفتمیم دیبا چه

 ینداشتم، از چه حرف م ییا زهیانگ چیه گرید رفتمیکجا م

 .مینداشت ییاندهیآ گرید م،یزد

 .زل زدم به فرمان و غرق افکارم شدم نطوریهم

 .خونه یمن روبرسون شهیم–

مادرم،  ای لیاز راح دانمیکردم. دلخور بودم، نم نگاهش–

ام به عهده یتیمسئول نیکه همچ ارشیک یحت ایمژگان،  ای

 .گذاشته

 .گذاشتم شیکردم و سرم را رو زانیرا از فرمان آو میدستها



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

97

8 
Hiltun.ir 

 یراه هی لی. راحدمیترس یازنبودن توم دم،یترس یم شهیهم–

 .کن دایپ

 ...که گفتم هیراه همون نیبهتر داکردمیپ–

من طاقتش را  یگفت ول یدرست م لیبودم چکارکنم، راح مانده

را  میکرد. بغض گلو یزندگ شودیمگر م لینداشتم، بدون راح

مگر  یکردم آرام باشم. ول یگرفته بود. صاف نشستم وسع

 ...یاز دستت برود وتو آرام باش تیزندگ یهمه شد،یم

 یکیصدا  یب شیگرفته بودو اشکها یچادرش را به باز یگوشه

 .ختیر یچادرش م یرو یکی

 .لیراح–

قلبم را سوزاند. اشاره کردم به  شیهاکرد. حالت چشم نگاهم

 :وگفتم شیچشم ها

برداشتم  یبرگ دستمال کاغذ کی ؟یکن امونهید یخوا یم–

که دستم با صورتش تماس داشته باشد  نیکردم بدون ا یوسع

 .را پاک کنم شیاشکها

 :صورتم چرخاند وگفت یرا رو نگاهش

 .ارهیتو، اشکم رو در م یناراحت ستم،یناراحت خودم ن من–

 .دادم رونیرا ب نفسم–

 یحرف بزن. سکوت نکن، فقط توم شه،یحالم بدتر م ینجوریا–

 یزود بود، زمان خوب یلیخ لی. راحیحالم روخوب کن یتون

بهم  یفرصت هیحرفها، کاش  نیگفتن ا یبرا یروانتخاب نکرد

 ...یدادیم

 .نگاهم کرد متعجب

 نیچون ا ،یدیرس جهینت نیکردم خودت هم به هم یفکرم–

  ...یومثل قبل نبود یزدیاواخرکمتر زنگ م

  .گفت یم راست
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قضه  نیکردم باا یکه فکر م یتو اونقدر خوب بود لیراح–

 ...یایکنار م

 .خرجم کرد و دوباره بغض کرد یپرازغم نگاه

 ل،یسراغ راح رمیسرم که خلوت شدم یخودت گفت شیپ حتما–

 نیا اد،یکوتام شهیبخشه، هم یم شهیهست. هم شهیاون هم

 انصاف بود؟

 یخودم م شیکردم، پ یفکرها رو م نیهم قایچرا، دق دروغ–

نفر رو دارم که من  هیمن فقط  رهیبهم سخت بگ ایگفتم دن

تونم بهش  ینفرهست که حرفهام رو م هیکنه، فقط  یرو درک م

 نیمن تو ا لیآرامش دارم. راح ششیکه پ لهیبزنم، فقط راح

را  مانصافه؟ سر نیفقط تو رو دارم. تو بگو که ا ایدن

 :وادامه دادم یدادم به صندل هیتک

خاطراتت  یتونم، خودت هم که نباش یمن بدون تو نم لیراح–

  ؟یپاک کن یتون یفکرمم م ی. عکسها رو پاک کردکشهیمن رو م

که در مورد من  نیلطفا کمک کن، بدترش نکن. از ا آرش–

 گهیواقعا متاسفم. در مورد من که د یکردیفکر م نطوریا

 یکی یکار رو نکن. وقت نیکس ا چیبا ه گهید یتموم شد، ول

که  ستین نیا ینشونه کنه،یحواسش بهت هست و مراعاتت رو م

از  وقت چی. همیشیو ناراحت م میما آدم یهست. همه شهیهم

 .استفاده نکنسو گرانیاحساسات د

چه داشتم  گفت،یانداختم. درست م نییپا یرا با شرمندگ سرم

 .میکه بگو

 ... من سواستفاده لیراح–

 :را به عالمت سکوت باال برد و گفت دستش

کار رو  نیدرست تر دی. فقط باستیدنبال مقصر ن یکس االن–

  .میانجام بد

حرف  شترباهمیآروم بشم بعد ب یکم میجا بر هیباشه، کاش  –

 .میبزن
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دونم  ینم یول شم،یاونجا آروم م رمیم یهست، وقت ییجا هی–

 .نه ای ادیتوخوشت ب

 .زدم یتلخ لبخند

که اون  یشیم ییزهایعاشق تک تک چ ،یهست یکیعاشق  یوقت–

 .شمیپس حتما منم م ،یشیدوست داره، اگه توآروم م

 .که داد راه افتادم یباآدرس

داشت، آخر جاده  یتند بیمرتفع وسرسبز، جاده اش ش یجا کی

بودکه داخلش سه تامزار  یقشنگ گاهینبود، جا یادطوالنیکه ز

 :گفت لیبود. راح

 .خدا از همه نامدارترند شیپ یگمنامند ول یشهدا–

شدن ما بلند  کیخانواده سرمزارنشسته بودند، بانزد کی

 .شدند و رفتند

 یزمزمه م یزیچ رلبیشده بود به سنگ قبرها وز رهیخ لیراح

 .کرد

داشتم. من هم زل  یحس خاص کیهم بافاصله کنارش نشستم.  من

توانستم فکرکنم،  ینم لیجز راح یزیزدم به مزارها...به چ

کرد،  یازذهنم عبور م یکی یکیداشتم  لیکه باراح یخاطرات

 ...میکاش حداقل امروز محرم بود

نتوانستم  گریگذاشتم و د میسنگ مزار روبرو یرا رو سرم

 .رمیرا بگ میاشکها یجلو

رو غم  میکردم چرا تمام زندگ داتیحاال که پ ایخدا"

 "...گرفته

نبود.  لیدانم چقدر گذشت، سرم را که بلندکردم. راح ینم

 .دورتر بود. رفته است یکه کم یاحتماال داخل ساختمان

محوطه رفتم. از آنجا به شهر چشم دوختم.  یانتها به

  .آرامترشده بودم

 .گرفته شد میجلو ییکذا یمس وانیآب در همان ل وانیل کی

را  وانینشست. ل میلبها یناخوداگاه لبخند رو دنشیباد

 :گرفتم وگفتم
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. او هم ستیغر ن گهیکردم(د وانیبه ل یی. )اشاره اممنون–

 :زد و گفت یلبخند زورک

 .همه ههیشب وانامونیمامان عوضش کردم، آخه ل وانیبال–

 .انداختم وانیبه ل یرا که خوردم نگاه آب

  من باشه؟ شیپ نیا شهیم–

 ؟یچ واسه–

... اتیطونیش ادی ندازه،یاون روز م ادیمن رو  چون–

 :را از دستم گرفت وگفت وانی. لامدیازحرفم خوشش ن

 ازت بکنم؟ یخواهش هیتونم  یم–

 .بگو–

جا  هیرو  ندازهیگذشتمون م ادیکه تو رو  یزیهرچ لطفا–

 یدنباله د،یتعجبم را د ی. وقتشینیوقت نب چیبزارکه ه

 .حرفش را گرفت

 .کنم یکار رو م نیهم منم–

 چرا؟–

 .میکن یکه زندگ نیا یبرا–

 .لیراح یسنگ دل نبود نقدریا توکه–

 .ستیکه سر به راه ن یمجازات دل یالزمه، برا یگاه–

 .زدم و نگاهش کردم لبخند

از لغت نامه حذف کرد،  شهینم گهیمجازات روکه د ی کلمه–

 .شد رهیبه روبرو خ شه؟یم

 .ارهیم ادمیتورو شهیکلمه هم نیا لیراح–
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 نیتند تند پلک زد. هم شیمهار اشکها ینزد. فقط برا یحرف

زنگ خورد، صفحه اش  اشی. گوشمیشو نیسوار ماش میکه خواست

 .فاصله گرفت نیرا نگاه کرد و از ماش

 یشدم. حالم بهتر شده بود. انگار فشار از رو نیسوارماش

 .قلبم برداشته شده بود

 یبود. انرژ بایواقعا ز نجایبه اطراف انداختم، ا ینگاه

. با خودم شدیو آسمانش احساس م نیاز زم شیمثبت از درختها

سبک و آرام  نیا یچاشن یقیموس کیفکر کردم گوش کردن به 

 .شودیشدنم م

 .کردم یرا پل یآهنگ یتصادف

ناخوداگاه  یقیدادم. با شروع شدن موس هیتک یصندل به

ه که داخلش قرار گرفت یبتیرا بستم. دوباره مص میهاچشم

 .بودم به ذهنم هجوم آورد

تصور  لیرا بدون راح امیزندگ توانستمینم کردمیفکر م هرچه

 بود فراتر از عشق، یزیچ لیام باراحکنم. رابطه

 ...فراتر از دوست داشتن یزیچ

 نیکه هم ییرگها دنیبر یشده بود برا یترانه قاتل نیا متن

مکان خون داخلشان پمپاژ  نیبا آمدن به ا شیپ قهیچند دق

 .شد یشده بود. نگه داشتن بغضم کارسخت

 

 ادمیخاطره ات، تورو  ایدن هی …بــــرم دیکجـا با"

 ♫♪●ــــاره؟ین

 

شب فکِر تو، منُو راحت  کی که …بـــرم دیبا کجــا

 ♫♪●بـــذاره؟

 

 یبرام فرق یکردم با خـــودم، که مرگ و زندگ چه

 ♫♪●!نـداره؟

 

 ♫♪●…ـــارهیطاقت ب یحاِل بد، کس نیا یمثِل من، تو محاله
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ام، تو رو اونجا  هثانی هر توو که …برم دیبا کجــا

 ♫♪●!نـــم؟ینب

 

تو  پایِ  به ابد، تا بازم که …برم دیبا کجــا

 ♫♪●!نـــم؟ینش

 

 ...نـــمیبب ییرو من، تو تنهــا ییبعِد تو؛ چه روزا قراره

 

تکرار گذاشته بودم و بعد از تمام شدن آهنگ دوباره  یرو

نتوانستم  گریفرمان گذاشتم و د ی. سرم را روآمدیازاول م

 ...رمیرابگ میاشکها یجلو

در  لیراح قهیشد. بعد از چند دق لیبه هق هق تبد امهیگر

 ...را بازکرد و نشست و گوش سپردبه آهنگ

فرمان بلندکردم.  یاسمم از دهانش سرم را از رو دنیشن با

 .گرفته بود میرا جلو یجعبه دستمال کاغذ یاشک یهابا چشم

 ؟یخاموشش کن شهیم–

 .را برداشتم و آهنگ را قطع کردم امیگوش

 قتیآهنگ ها ما رو از حق یروز بهت گفتم بعض هی ادتهی–

کار رو کرد.  نیآهنگ هم نیا قایکنن؟ االن دق یدورم یزندگ

 .یگوش نکن گهیقول بده د

 .را روشن کردم نیماش

 ...نهیمن هم یزندگ قتیحق لیراح–

 .انداخت نییرا پا سرش

هردومون،  میبه زمان دار اجیفکر نکن. احت یجور نیا–

. فقط کننیبهت نم یکمک زایچ نیکارها سخت تره...ا نیباا

 .برنیم لتیتحل
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 شیاش را نگاه کرد و اخم هادوباره زنگ خورد، صفحه اشیگوش

 .بود یکرد. عصب لنتشیدر هم رفت. فکر کنم سا

 ؟یدینم چراجواب–

 .کن ولش–

 .کس را نداشت چیو ه زیچ چیه یاو هم حوصله حتما

 .میزدینم یکدام حرف چیراه ه یتو

 :کردم. او هم نگاهم کرد. لب زد نگاهش

 ؟یخوب–

 :گفتم دلخور

خوبم با توبود. هرچقدرم بد  یروزها یخوبم؟ همه بگم–

بگم  یچطور ؟ی: خوبیپرس یتو بود. م شیبودم، خوب شدنم پ

تونم  یم یاصال چطور ل؟یراح نهیبه دلت بش شتری"خوبم" که ب

 خوب باشم؟

. میبود. کاش به هم َمحرم بود دهیبغض کرد. رنگش پر دوباره

 .کردم تیهدا مینگاهم را به روبرو

نگه  یفروش وهیآب م کی کینزد. میدر سکوت غرق شد دوباره

  .دمیخر وهیآب م شیداشتم و برا

 .را به طرفش گرفتم وانیل

 .به من انداخت یبخور. نگاه ده،یپر رنگت–

 :گفت یجد یول ییجور بامزه ا کی

 .دهیرنگت پر خودتم–

را از دستم  وانیاول تو بخور. ل رم،یگ یخودمم م واسه–

 :گرفت و گفت

 .میبا هم بخور یاریب یریبگ مونمیم منتظر–

و  مینخورده بود یزیباشد، از صبح چ دهیداشت رنگ پر حق

 ...یهمه فشارعصب نیحاال ظهر بود. آن هم با ا
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گوشه از رستوران که با  کیرستوران نگه داشتم،  کی یجلو

 یلیخ شانیجا م،یجداشده بود نمازخواند یچوب یها شنیپارت

  ...زدم یغر م رلبیکوچک و تنگ بود. بعد از نماز مدام ز

درست  یجا هی یکیوش یبزرگ نیها رستوران به ا مسخره–

   ...درست نکردن واسه نماز خونه یوحساب

جدا  یها جاخانم ینماز خونه یکه برا نهیاز اون ا بدتر–

نمازش تمام  دم،یبرگشتم د شیصدا دنینکردن. با شن هیتعب

که  نیرا بغل کرده و به من چشم دوخته. هم شیشده و زانوها

 .داد ریینگاهش را تغ رینگاهش کردم مس

 .یحذفش کن یتون یکه نم هییزایازاون چ نمیا–

 .نگاهم کرد یاستفهام

کنم. نه  یخونمش فراموشت نم یم یتا وقت  گم،یرو م نماز–

 .کنم نه خاطرس که پاکش کنم. واجبه واجبه مشیکه قا لسیوس

 .کرد و اخم کرد ینوچ

 :وگفتم دمیکش یآه

توبزرگ بشه و  ردستیخواست سارنا ز یچقدر دلم م لیراح –

 ...یکن تشیمثل خودت ترب

 .تر شد دهیچیپ شیهااخم یگره

فکر  یکنه. در مورد من چ یم تشیمادر داره خودشم ترب اون–

 یمیکه شَکَم رو در مورد تصم یزنیم ییحرفها یآرش؟ گاه یکرد

شبهه . بعد بلندشد و از آن کنهیم لیتبد نیقیکه گرفتم به 

  .رفت رونینماز خانه ب

. فقط میبخور میتوانستیکدام نم چیغذا را که آوردند، ه 

قاشق چنگالش را برداشت و  لی. باالخره راحمیکردینگاهش م

 :گفت یبا دلخور

 .برم خونه دیزودتر بخور من با لطفا–

اش،  دهیرنگ پر ست،یدانستم حال او هم بهتر از من ن یم

. دادیموضوع را نشان م نیکامال ا شیلرزش صدا و دستها یگاه
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دارد خود دار باشد و به من نشان  یکه سع شدمیمتوجه م

 کی نیمن ا ی. برافتدیب ستیقرار ن یبدهد که اتفاق خاص

. کندیاست که تا ابد قلبم را قطع نخاع م نیتصادف سهمگ

دارد آن هم چون عامل  لیدل کیاگر بتوانم تحمل کنم فقط 

 .دانمیتصادف را خودم م

 یکردم که رو اشیمس وانیرا برداشتم و اشاره به ل قاشقم

 .بود زیم

اگه اون قسمتش که فرورفته  ه،یُکپ ست،یکه اصلش ن نیا–

 .دادیبود، مشخص بودحال م

 .راگرفت دستش و براندازش کرد وانیل

 یم م،یکن یم دایروپ گهید یبخت برگشته هینداره که  یکار–

 .اصل شهیسرش م یتو میکوب

 :زدم. سرم را تکان دادم وگفتم یتلخ لبخند

... فحش بده، اریدرب یکن، ُعنق باز یحداقل بداخالق –

 .که دل َکندنم ازت راحت بشه یاهرکاری

بزن تو سرم  یجور هی. یخوایاز من بخت برگشته تر م گهید

 .بشم داریاز خواب ب ایخوابم ببره،  شهیهم یبرا ای

 . انداخت فشیرا داخل ک وانیو ل دیکش یقیعم نفس

رو جابجا  فمیک لیوسا ز،یچرا گذاشتم رو م نویمن ا اصال–

 یتا آخر غذا خوردنش حرف گریرفت بردارمش. د ادمیکردم، 

 .نزد

را بخورد و  شیآرام غذا یلیکرد نگاهم نکند و خ یم یسع 

 یزیکه با خوردنش چ یی... غذادیکش یم قینفس عم یفقط گاه

 .شدیکم نم اتشیاز محتوا

به  ییحرفم نگاه گذرا دنیحرف نزن. باشن گهیکه د نگفتم–

 .نزد یمن انداخت و حرف

قاشق وچنگالش را داخل بشقابش  ؟یازحرفم ناراحت شد عه؟–

 .گفت یزیچ رلبیگذاشت وز
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 .نه–

ازش کم نشده  یادیز زیبه بشقابش انداختم، چ ینگاه

 ".خوره یداره م یساعته چ هی نیبود."پس ا

 .که ینخورد یزیچ–

 .دستت دردنکنه خوردم،–

 ؟یزنیحرف نم چرا–

 :فکر کردم وگفتم ی. کمیتوحرف بزن منتظرم–

 ها امده؟ نمره–

 .وقته یلی. خآره–

 .انداخت نییواسه ترم آخر؟ نگاهش را پا ینام کرد ثبت–

 یبگردم، واسه مرخص یراه هیخوام دنبال  ینه، م راستش–

  .گرفتن

 چرا؟ دمیزده پرس تعجب

ترم  نیترم واسه توام ترم آخره، توا نیبهتره، ا ینجوریا–

 یرو تو گهیخونم. همد یبخون تموم کن من ترم بعد م

 ...واسه هر دومون مینیدانشگاه نب

 .دمیرا بر حرفش

 یداره، باشه باهم ازدواج نم یچه لزوم ،یگیم یچ لیراح–

 یهم دانشگاه گهید ،یخوا یچون تو م م،یچون مجبور میکن

 .همون دانشگاهه میدل خوش یداره؟ من همه  رادیبودنمونم ا

 :گفت یشد و بادلخور بلند

 .منتظرتم رونیب من–

را زدم.  نیرفتم. قفل ماش رونیرا حساب کردم و ب زیم

 .سوارشد لیراح
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  .پشت رول وراه افتادم نشستم

 .من روبرسون خونه لطفا–

 .که زوده حاال–

 .برم، کاردارم دیبا–

 .رینگ یلطفا ازدانشگاه مرخص لیراح–

 یرو هوزدمی. رمینم گهیکال د رم،یفکرنکنم بتونم بگ اصال–

 .ترمز

 .زده نگاهم کرد وحشت

 ل؟یراح یشد وانهید–

 .نگفت وفقط بغض کرد یزیچ

 :گفتم قهیاز چند دق بعد

هم  رم،یگ یم یدرست روبخون خانم لج باز. من مرخص تو–

 .قانع کننده لیآشنا دارم، هم دل

 .را بلندکرد سرش

 .را به هم گره زدم میاخمها ؟یلیدل چه–

 .که بدبخت شدم نیبزرگ تر از ا لیدل–

باربعداز َمحرم  نیکه اول یپارک یراه افتادم، جلو دوباره

 .به من انداخت ینگه داشتم. نگاه  میشدنمان رفته بود

 ماست؟ یخونه نجایا االن–

 .شو کارت دارم ادهیپ–

 .میشد و با هم داخل پارک رفت ادهیپ

 م؟ینجاامدیا یادکیم ادتی–

 :و گفت دیکش یآه
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 .بره ادمی شهیم مگه–

فرو کردم وشروع  به قدم زدن  میبهایرا در ج میدستها

 .بود ی. بعد از ظهر گرممیکرد

که  ییوبه اردکها م،یستادیا یدرخت یهیرسایز اچهیکناردر

. هر دو غرق میآرام گرفته بودند چشم دوخت رمق،یکنار آب ب

 .سکوت بود نمانیوب میفکربود

گفتنشان  گریکه حاال د ییاعاشقانه یحرفها م،یگفت یم چه

 .جرم بود

 قیعم یهانفس کردیم زیر زیرا ر نمانیکه سکوت ب یزیچ تنها

 .بود گاهمانیگاه وب نِ یو سنگ

بود.  امیزندگ یروزها نیبهتر م،یکه شمال بود ییروزها

 لمیف کیمثل  میچشم ها یازجلو یکی یکی لیراح یکارها

که  ی. شبمیکه باهم گذاشت ییامسابقه ش،یخنده ها شد،یردم

 ندهیآ یو برا میو ساعتها نشست ایکنار در  میرفت ییدوتا

 مخداه لیکه به قول راح نیغافل از ا م،یدیمان نقشه کش

 .دهیکش یما نقشه م یبرا

بود که  یتربود. مدت طوالتدور یکم مکتیچرخاندم، ن چشم

 اچهیانداختم، به آب در لیبه راح ینگاه م،یبود ستادهیا

 شیبود. آرام صدا یگرید یایشده بود و انگار در دن رهیخ

. دمیازخودش نشان نداد. چادرش راکش یعکس العمل چیکردم، ه

 .برگشت و با تعجب نگاهم کرد

 :زدم لب

 ؟یخوب–

بغضش چه  دنیکه با د دید یوقت یجواب بغض کرد، ول یجا به

 .قورتش داد انهیناش یلیشدم خ یحال

 .میوبعددوباره هم قدم شد مینشست مکتین یرو ییاقهیدق چند

 ؟یداشت کاریچ–

 .نگاهش کردم یسوال

 ؟یکارم دار ینگفت مگه–
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خونه  یدیکه تارس نیمکث کردم...اول ا یآره، کم آهان–

بسته  تی. ممکنه سارشدهید یاالنشم کل نیانتخاب واحدکن، هم

بار، هم  هی ییحداقل هفته ا ایب گمیکه، م نیبشه. دومم ا

 ...سخته یلیخ ییهوی ینجوری. امینیروبب گهید

 ..انداخت نییرا پا سرش

که  یدوما اونجور ،یبگ یتونستیم نمیرو تو ماش نایاوال ا –

 .میزجرُکش  بش یخوا یبدتره، م

 ...دوما شهیبازدلمون خوش م یاونجور شه،یچرا نم اوال–

 یحرف گرینشست باعث شد د لیراح یلبها یکه رو یتلخ لبخند

 :تکان خورد و گفت شیهاچشم ینینزنم. ن

 ...میاوال، دوما، راه انداخت باز–

 ...هم لبخند زدم، تلخ من

 :داد و گفت رونیب قینفسش را عم لیراح

به هم  یکه چ مینیرو بب گهیبار هم د هی ییا مثالهفته–

 شتریابی م؟یحرف بزن مونیوزندگ ندهیآرش؟ درمورد آ میبگ

خواستم  ی. تازه من ممیآشنا بش گهیبا اخالق ورفتار هم د

 گهیهم د گهید شهیکه م ییتا اونجا میکن یازت بخوام که سع

امد  شیپبرات  یکار هیدانشگاه  یمثالاگه تو تو م،ینیرونب

من تو اون  یبرو که مطمئن باش یجور هی ،یبر یو مجبورشد

 یکه کارمون رو راحت تر م هیراه نی. استمیساعت اونجا ن

 .رهینم شیپ یکنه. با گول زدن خودمون کار

به  یزنگ خورد. نگاه امیجوابش را بدهم گوش تاخواستم

 .اش انداختمصفحه

 .را به طرفش گرفتم یمامانته. گوش عه،–

 .االن نگران شده. حتما لنتهیرو سا میگوش ،یوا–

. بعد گرددیمحرف زد و گفت که زود به خانه بر بامادرش

  .داد حیرا توض اشیبودن گوش لنتیسا لیدل شیبرا

 .را به طرفم گرفت و تشکر کرد. مرموز نگاهش کردم یگوش
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 ؟یدار یتلفن مزاحم–

 .شهیم دایپ ادیز کاری. بستین یزمهمیچ–

 .کردم اخم

 :گفت الیخیب گه؟یم یچ–

نکن، اگه دوباره  رشیخودت رودرگ گه؟یم یچ یتلفن مزاحم–

 .گم یم مییمزاحم شد، به دا

با  ینسبت گریکند که ما د یادآوریخواست  یانگار م باحرفش

 .میهم ندار

 .گفت زودتر برم خونه مامان–

 .میشد نیماش سوار

زد. هر چقدر به خانشان  یفقط سکوت بود که حرف م نمانیب

که احساس کردم  یدرحد آمد،یقلبم باالتر م میشدیم ترکینزد

است وراه نفسم راگرفته. نفسم را چند بارمحکم  میدر گلو

 .آرام بشوم یدادم تاکم رونیب

. سرش ختیدرخانشان که پارک کردم غم عالم در دلم ر یجلو

آن همه بغض  نیاز ب دانمیکه نم ییرا باال نگرفت. با صدا

 :آمد گفت رونیچطور ب

را تا  شیخودت باش. بعدسرش را باالآورد و چشم ها مواظب–

 :سُر داد و لب زد امقهی

بازش نکرد،  یدر رفت، ول یرهیدستگ ی. دستش روخداحافظ–

کنم، اما  یو خداحافظ میبگو یزیهم چمنتظربود من

 یتوانستم حرف بزنم، حت ینتوانستم. فقط نگاهش کردم. نم

خود دارد.  یسخت بود، حرف زدن که جا میهم برا دنینفس کش

 قمیبودم از عال ادنگرفتهیوقت  چیبابغض بدرقه اش کردم، ه

درکم کرد و  لیراح شهیکنم، بلدنبودم. مثل هم یخداحافظ

خوب  شهیهم لیتکان داد. در را بازکرد که برود، راح یسر

گذاشت  نیزم یرا رو شیبود. پا یادیمن ز یبرا دیبود، شا

او  یدانستم که برا یدل بکند، م توانستیمکرد، ن یومکث

 نمن آ یگفت ول یزیسختر از من است. زمزمه وار چ یلیخ
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چه  دمیکم شده بود و نفهم اشییهم شنوا میگوشها یلحظه حت

 .گفت

 .را بست و به سرعت دور شد در

زل زده بودم.  اشیخال یخشکم زده بود و به جا یطوالن مدت

 .ندارمش گرید شدیباورم نم

 *لیراح*

 

 

آسانسور باال نرفتم. راهم را به طرف پله ها کج کردم،  با

به نفس نفس افتاده بودم. از  دمیخودمان که رس یبه طبقه

را نگاه کردم، هنوز نرفته بود. با  رونیپاگرد ب یپنجره 

کند.  یتوانست رانندگ یدنمیکه داشت، شا یآن حال خراب

  .حالش بهتر شود بعد برود یحتما مانده بود کم

 .واحد را زدم و مادر در را باز کرد زنگ

که وارد خانه شدم بغلم کرد و  نیمادر غم داشت، هم نگاه

داشت  یسع شیمن بغضم را در آغوشش رهاکردم، مادر با حرفها

 چیدلم بد جور آتش گرفته بود و با ه نیا یآرامم کند. ول

 .شدینم قیحر یاطفا یحرف

آرش افتاد. با  یهیهد یدیشستم. چشمم به جا کلتختم ن یرو

تخت پرتش کردم.  یو رو دمشیکش رونیقفل ب یاز رو تیعصبان

 میکه آرش برا یزیو هر چ یکم تابلو و گردن بند قلبکم

تخت  یکردم و با خشم رو یجمع آور یکی یکیبود را  دهیخر

اتاق  اردشربت گالب و زعفران و وانیل کیانداختم. مادر با 

  .زل زد میهاثابت ماند. بعد به چشم لیوسا یشد و نگاهش رو

. کنارم ریدوش بگ هیرو بخور بعد برو  نیجان ا لیراح–

  .ستادیا

از حرفت  یبه آرش بگ یتونی. موفتادهین یاتفاق هنوز–

 .یشد مونیپش

 .تخت نشستم ی. بعد رودمیرا گرفتم و سر کش وانیل
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 نینگاهها، از ا نیها، از اپچ پچ نیمامان، از ا امخسته–

اضافه  نیا ارشیبودن. اون روز که رفتم مراسم ک یاضاف

  .کرد تمیاذ یلیبودن خ

 ...آرش یسخت باشه، ول دیاولش شا خب–

امروز با چه عشق و  یدونیمامان. نم کنهینم یکار آرش–

همه رو با  خوادی. اون مزدیبرادرش حرف م یاز بچه ییاعالقه

که از خانوادش بگذره.  شهیاصال نم یعنیهم داشته باشه. 

 یزندگ زارهی. مژگان نممیاصال اگر ما با هم ازدواجم کن

 گاههاشبا ن ستین یخبر چیاالن که ه نیمامان. هم میکن

جهنم. همون موقع  شهیآرش م یزندگ ینجوری. اکنهیم تمیاذ

م هم بشن. تو چه برسه که محر کردیم تیکه شوهر داشت اذ

 یبه خواستش هر کار دنیرس یمامان برا یشناسیاونو نم

بچشم براش مهم  ی. اون حتنینجوریا یخانوادگ یعنی کنهـیم

 .ستین

 دینبا ،یکارت دار یبه درست مانیاگه تو واقعا ا خب–

 .یکن تیخودت رو اذ نقدریا

. به خاطر همون کنمیکار رو م نیبه خاطر خود آرش ا من–

   .برادرش و مادرش یبچه

بودم  ختهیتخت ر یکه رو لیآمدم وسا رونیاز حمام ب 

هم نبودند حتما مادر جمعشان کرده بود.   شانینبودند. سرجا

کردم. احساس کردم بلندترازقبل  میشروع به خشک کردن موها

را دوست  می. چقدرآرش موهاکنندیم یاند و به من دهن کجشده

 یشود ازجلویرا نم زهایچ یبعض تگفیآرش درست م دیداشت. شا

را آوردم.  یچی. قکنمیمکار را  نیمن ا یچشم دور کرد. ول

را  میموها یافتادم که آرش باعالقه وشوق خاص ییروزها ادی

 یبود و چقدرقشنگ م ادگرفتهیاواخر چقدرخوب  نی. ابافتیم

  .اول را زدم یچیرا بستم و ق میهابافت. چشم

دوست داشتم و بهتر  شتریرا ب میروزها خودم هم موها آن

  .دمیرس یبهشان م

 نیدق است. ا ینهیموها آ نیتحمل کردن ا ست،یآرش ن یوقت

 قیدوم را عم یچی. قرندیگیآرش را م یدستها یموها بهانه
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 نیزم یهمراه اشکم رو میاز موها یبزرگ یتر زدم و دسته

 .کار را تکرار کردم نیافتاد. چند بار ا

  .به سمت در برگشتم ینیه یصدا با

 ؟یکرد کاریچ–

 نیدستم مانده بود. بعد نگاهش را ب یچیق یمادر رو نگاه

باعث شد  میاشکها دنید دیچرخاند. شا یچیو ق میهاچشم

 .آرامتر شود

 میانداختم. موها نهیبه آ یگذاشتم و نگاه نیرا زم یچیق

نامنظم و بد شکل کوتاه  یلیشده بود. خ میشانه ها یتا رو

انداختم. با  یمبهوت مادر نگاه یافهیکرده بودم. به ق

 :ام گفتمگرفته یصدا

 بد کوتاه کردم، نه؟ یلیخ–

 :بغضش را فرو داد و گفت مادر

  ؟یکنیکار رو م نیا چرا–

از موها  ییانشستم و دسته نیزم یشده رو ختهیر یموها کنار

 :را برداشتم و گفتم

اون  گهید ادیکه درب دیجد یعادت شده بودن. موها بد–

 یاگه عادت بد نیگفتینم شهیقبل رو ندارن. مگه هم یعادتها

  .میاز اول رشد کن دیبا میدار

فشرد  اشنهیبه س ییالحظه یکنارم نشست و سرم را برا مادر

 .دیو بعد بوس

 دینامرتبن. با یلیخ ی. ولشنینداره دوباره بلند م یبیع–

فشردم و  اشنهی. دوباره خودم سرم را به سشگاهیآرا میبر

 .هق زدم

زد که فکرم را مشغول  ییشروع کرد به حرف زدن، حرفها مادر

 .تر کرد

  .تا آرش رو فراموش کنم یکمکم کن دیبا مامان–
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 یتکان داد و بعد اصرار کرد برا دییرا به عالمت تا سرش

  .رفتن آماده شوم شگاهیآرا

 .دیایمامان جان شما ن رمیم خودم–

 .دمیآرش را د نیرفتم. ماش رونیکه از در ب نیهم

 هنوز همانجا بود. چرا نرفته بود؟ 

 نییها پا شهیشدم وداخلش را برانداز کردم. ش نیماش کینزد

 .بودند

 یصندل یرا خوابانده بود و سرش را به پشت اشیصندل آرش

گذاشته بود  اشنهیس یرا هم رو اشیداده بود. گوش هیتک

 .کردیگوش م ینیوغمگ میوآهنگ مال

گذاشته  اشیشانیپ یرا بسته بود و ساعدش را رو شیها چشم

 .بود

 .تفاوت ردبشوم و بروم ینتوانستم ب 

 .بغض آورد میخواننده در گلو یرا باز کردم ونشستم. صدا در

که غم از  ییقرمز بودند. با صدا شیهاشد نشست. چشم بلند

 :گفت دیباریآن م

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو–

 .خونه؟ سکوت کرد یچرا نرفت ؟یینجایچرا هنوز ا خودت–

 .را قطع کرد یقیموس یصدا

 .کنه یداغونت م نایا ؟ینکن ناگوشیازا یقول نداد مگه–

 .قول داده باشم ادینم ادمی–

 .نگاهش کردم ملتمسانه

 .دیکش یقیشد و نفس عم رهیقول بده. به روبرو خ االن–

 ؟یبه خاطر ک ؟یدیبدم؟ به چه ام دقولیچرابا–

 .کردم بغض
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 .خاطرخدا قول بده به–

 .کنترل اشکم با خودم نبود گرید

 .دست پاچه شد یکرد و کم نگاهم

 .نکن هیتوگر دم،یقول م باشه–

  بشه؟ یکه چ یماتم گرفت ینشست نجایآخه ا –

بود. گفت برسه خونه تماس  مارستانیمامان زنگ زدم، ب به–

 .. منتظر تماسشمرهیگیم

 .آرش، خودت رو خسته نکن دسیفا یکارا ب نیا–

 .برو خونه االنم

 .تکان داد دییرا به عالمت تا سرش

 .نکن هیگر گهیفقط د رم،یم–

 .راه افتادم شگاهیشدم و به طرف آرا ادهیپ نیماش از

برگشتم. سرش را کج کرد تا صورتم را  نشیبوق ماش یباصدا

 .ندیبب

 .رسونمتیباال م ایب ؟یریم کجا–

 .کهینزد رم،یخودم م توبرو،–

سوارشدم  یزیاز آبرور یریجلوگ یوبارها بوق زدوبرا بارها

 .و راه را نشانش دادم

 :دینگه داشت وپرس شگاهیآرا یجلو

 ؟یکارداریچ نجایا–

 .تو برو کاردارم–

 .شدم شگاهیشدم و وارد آرا ادهینگاهم کرد. زودپ مشکوک

 .کوتاه کرد یلیرا خ میموها شگریخواست خودم آرا به



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

99

7 
Hiltun.ir 

رد  میهاچشم یخاطراتمان از جلو یکی یکی زدیکه م یچیباهرق

 .شدیم

 نیتعجب کردم از ا دم،ید نهیبلندشدم وخودم را در آ یوقت

 .رییهمه تغ

 .فاطمه بود یبرداشتم. شماره نهیچشم از آ امیگوش یصدا با

 :فاطمه گفت یسالم فاطمه جان. بعد از احوالپرس الو،–

 یزیچ هیشهرمون. فقط خواستم قبلش  میریما فردا م لیراح–

 .بهت بگم

 ؟یچ–

. گمیکه م سوزهیو حرف من رو گوش کن، من دلم م ایب لیراح–

 زارنیخواهر و برادر نم نیا یتو اگه با آرش ازدواج کن

 .یکن یزندگ

 فاطمه؟ یگیرو م ایک–

 .و مژگان دونیفر نیهم–

 .دمیترس دونینام فر دنیشن با

 شده؟ یچ مگه–

مژگان رو  یبچه مارستانیب میمن و مامان رفت امروز–

هم اونجا بود و مدام با مژگان پچ پچ  دونی. فرمینیبب

 دونیکه فر دمیشن یاز حرفهاشون رو اتفاق کهیت هی. کردیم

 .اگه قبول نکردن با گرفتن بچه بترسونشون گفت،یبه مژگان م

 بوده؟ یچ منظورش–

مژگان بگه  دیبود که اگر شما از هم جدا نشد نیا منظورش–

 نیداره ا ییچه رو ینیبی. مشمیهوو نم لیمن با راح

 .دادیم ادیبه مژگان  زایجور چ نیداشت از ا دون؟یفر

 هوو؟–
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بعدشم، نخود نخود هر که  شنیمحرم م یفکر کرد گه،ید آره–

 نقدریحاال تو چرا ا دیخود؟ بعد مژگان ازش پرس یرود خانه

جرات نداشته  یدختر چیگفت چون تا حاال ه ؟یلج لیبا راح

. رمیازش انتقام بگ دیکنه، گفت با ریمن رو تحق لیمثل راح

 ؟یکرد کارشیمگه چ لیراح

  .بابا ولش کن یچیه–

  .دنیچ ییاچه نقشه نایا یرو بهت بگم بدون زهایچ نیا گفتم–

 ینجوریحاال که ا یبه آرش گفتم، تمومش کنه. ول امروز–

دوتا هم که  نیا یواسه کم کردن رو کنمیدارم فکر م یگفت

 یمن رو هوو دونیفکرکنم. مسخرس که فر شتریب دیشده با

  .دونهیخواهرش م

 یاون چه دشمن دونمیچقدر پروئه. اصال من نم ینیبیم آره،–

تو  اقتیخانواده ل نیبا تو داره. البته به نظر ولش کن ا

فکر  دونیاون فر ینجوری. آخه اقیهر چه ال قیرو ندارن. خال

  .شده ییجدا نیاون  باعث ا ینقشه کنهیم

 فکر کنه، مگه مهمه؟ بزار–

صحبت با فاطمه تماس را قطع کردم.  قهیاز چند دق بعد

متوجه شدم دوباره  دونیفر یتلفن یامروز از مزاحمتها

بودم مدام زنگ  رونیکه با آرش ب یدارد. موقع ییانقشه

رو که کتکش زده باالخره  یکس گفتی. مکردیم دیو تهد زدیم

جور حرفها... انگار  نیو از ا کنهیم یو تالف کنهیم دایپ

  .شده بود ریبد جور تحق

آرش  نیگذاشتم  ماش رونیب شگاهیرا از آرا میکه پا نیهم

 .خواست من را متوجه خودش کند یکه با چراغ زدن م دمیرا د

 :رفتم و گفتم کینزد

  ؟یینجایچرا هنوز ا تو–

 .خونه برمتیم ن،یابشیب–

شد.  بهیغر میلحظه برا کیکرده بود که  رییآنقدر تغ شیصدا

 .مخالفت کنم دمیترس
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 .و او راه افتاد نشستم

 !ها نجایا یایم تیموقع نیتو ا خوبه–

 :انداختم و گفتم نییرا پا سرم

بد کوتاه کردم گفت  یلیاصرار کرد. آخه موهام رو خ مامان–

  .مرتبشون کنم امیب

 :گرد شده نگاهم کرد و گفت یهاچشم با

 ؟یکار رو کرد نیا چرا–

 :فرمان گذاشت و گفت یسرش را رو دیسکوت مرا د یوقت

 ل؟یراح یسنگ دل شد نقدریچرا ا تو–

 ...دوباره به مامان زنگ زدم تا من

 .دمیرا بر حرفش

تو و خانوادت باعثش  یتفاوت یماه انتظار و ب کی دیشا–

 .شده

  .سخت بود طمیباور کن شرا لیراح–

 گم،یم کنمیرو درک م نیمن چون ا شه،یسخت تر هم م کمکم–

 گهیمامان د یطور برا نیهر دومون بهتره. هم یبرا ینجوریا

 .اش رو بزرگ کنهنوه تونهیراحت م

 :اش نگاهم کرد و گفتبه خون نشسته یهابا چشم آرش

 ؟یچ یاگه مامانم خودش از تو در خواست کنه بمون لیراح–

 ؟یکنیقبول م

  .خوادیآرش. اون من رو نم کنهیکار رو نم نیا اون–

کرده. مثل من. اون موقع  ریگ یبد طیشرا یاون فقط تو نه،–

کردم مامان که  شیراض یرو با اون سر سخت ارشیها ک

  .آسونتره
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نداشت. االن استرس و  یقلب یماریفرق داشت، ب ارشیک–

 ...واسه مامانت خطرناکه یناراحت

  ؟یاز تو در خواست کنه چ ادیخودش ب اگه–

بکشم کنار. اگه اون واقعا از  خوامیبه خاطر مامانت م من–

به  یچطور ستین ادتیندارم.  یباشه که من حرف یته دل راض

  پام افتاده بود؟

  ؟یشده چ مونیبگه پش ادیاگه ب خب–

 ریتوام باهاش درگ گهیباشه، د یاگه مادرت واقعا راض –

  .کنهیکال اوضاع فرق م ،یشینم

  ل؟یراح واقعا–

 .اجازه نداد جوابش را بدهم لشیزنگ موبا یصدا

گفت: مامانه، باالخره  دیرا د اشیگوش یرو یکه شماره نیهم

 .زنگ زد

 .مامان بله–

. انگار دمیشنیاز آن طرف م شیمادرش را کم و ب یصدا

 .گفتیکه فاطمه به من گفته بود را م یموضوع

  :گفت آرش

پرو شده ها، اصال به اون چه  یلیخ گهید دونیفر نیا–

  .با مژگانه نه اون میمربوطه. تصم

 :که مادر شوهرم گفت دمیشن

 .زنهیحرف اونو م مژگانم–

 مژگان طرف برادرشه؟ یعنی

 .دمیزد که نفهم یکرد و حرف هیآرش گر مادر

 .فاصله گرفت نیشد و از ماش ادهیپ آرش
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حرف  تیکه با عصبان دمیاز چرخاندن دستش در هوا فهم 

 .زندیم

 :گفت یپشت فرمان نشست و عصبان قهیاز چند دق بعد

 .زودتر خودم رو برسونم خونه دیبا–

 :دمیپرس ینگران با

 شده آرش؟ یچ –

 :ز گذاشت و گفتگا یرا رو شیپا

 برهیمرخصه، مژگان گفته بچه رو م مارستانیبچه از ب فردا–

 .بره کنهیرو جمع م لشیمادرش. االنم داره وسا یخونه

 چرا؟–

 .نزد یکرد و حرف سکوت

 :وار گفت زمزمه

 خونه،یگوش مژگان م ریاون ز دونه،یفر نیسر ا ریز همش–

 .داره ییاچه نقشه دونمینم

 .هیحرف حسابش چ نمیبب رمیخونمونه، م االنم

نتوانستم  گری. دآمدیزبانم بند م آمدیکه م دونیاسم فر 

 .شدم ادهیبپرسم. تا مرا رساند پ یسوال

در هم  مانیخداحافظ یبا صدا نشیماش یکهایالست غیج یصدا

 .ختیآم

  .زدیشور م دلم

اطرافش را  ی. هنوز آدمهاکندیم هودهینظرم آرش تالش ب به

 .نشناخته

که انگار تازه از راه  دهیخانه که شدم، اسرا و سع وارد

سرد  یبودند به طرفم آمدند. بعد از سالم و احوالپرس دهیرس

تخت نشستم  یشده. رو زیاتاق تم دمیوارد اتاق شدم، د خیو 

بود  سیام را که هنوز خ. حولهدمیرا از سرم کش امیو روسر

 .کردیم تمیدور گردنم اذ یبرداشتم تا به حمام بروم. موها
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 یبلند نیه دنمیکه خواست وارد اتاق شود با د نیهم اسرا

 .دیکش

  :گفت یناراحت با

 ؟یشد ینطوریزده به موهات؟ چرا ا آفت–

از سالن اسرا را صدا زد و من به طرف حمام رفتم.  دهیسع

 .کردم میگرفتم و شروع به خشک کردن موها یدوش مختصر

شسته و خشک  قهیکوتاه بودند که در عرض چند دق آنقدر

  .شدیم

نشان نداد. فقط گفت  یالعمل خاصعکس میموها دنیبا د دهیسع

 .مرتب کردنشون یبرا شهیکمتر وقتت گرفته م

نرفت. نگران آرش بودم. با خودم فکر  نییپا میاز گلو شام

 .رمیبگ یاز او خبر توانمیکردم احتماال فاطمه آنجاست م

 .اش را گرفتمرا برداشتم و شماره یگوش

 .تا جواب بدهد دیطول کش یلیخ

 :آرام سالم کرد و گفت یلیخ

 شد؟ یچ یاگه بدون لیراح–

 .کم بلند تر حرف بزن هیشده فاطمه؟  یچ–

 :. فاطمه گفتدمیبسته شدن در اتاق را شن یصدا

 .به پا شد یچه قشقرق یدونینم –

خونه شما و  ادیکه آرش به مامانش زنگ زده گفته ب نیا مثل

 .کنه تونیبا مامانت و تو صحبت کنه و راض

 یهابه مژگان گفت. از همون موقع پچ پچ نویهم هم ییدا زن

 .خواهر و برادرم شروع شد نیا

که به مژگان گفته بود  ییهمون حرفها دونیخونه فر میامد

اولش خواست با زبون درستش  ییگفت. زن دا ییرو به زن دا

 لتیو به مژگان گفت، وسا ومدیکوتا ن دونیفر نیا یکنه ول

 .میرو جمع کن بر
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که آرش  دیکشمکش و حرف و سخنها اونقدر طول کش نیا خالصه

 .یحرفشون شد و بعدشم کتک کار دونیخودش رو رسوند و با فر

رو ول  گهیهمد نایکه ا نیحالش بد شد تا ا ییزن دا خالصه

 .کردن

 دوباره قلبش؟ یعنی یوا–

گذاشتن بهتر شد. االنم  ایزبون ریقرص ز نیاز ا دونم،ینم–

  .حالش خوبه

 اونجاست؟ دونیاالن فر یعنی–

 .و مژگان رفتن دونیفر نه–

 .کنهیم هیهم نشسته داره گر ییدا زن

 کجاست؟ آرش–

 .اون موقع رفته تو اتاقش از–

 

 .گذشت م،یالهایشب با تمام فکر و خ آن

از آرش شد و نه  یطور دو شب بعد از آن. نه خبر نیهم

فاطمه فرستادم تا  یبرا یامیپ اوردمیمادرش. باز طاقت ن

. جواب داد به شهرشان برگشته، فقط رمیدوباره خبر بگ

 یکه هنوز مژگان برنگشته و بچه را هم به خانه داندیم

  .مادر خودش برده است

صبح زود بعد از صبحانه، سوگند تماس گرفت و گفت کارشان  

 .به آنجا بزنم یسر کی توانمیشده اگر م ادیز

کمرم و گردنم درد  یسوگند بودم. حساب یعصر در خانه تا

 یبه اتفاقها کردمیم یسرم گرم بود. سع یگرفته بود. ول

 .ممکن بود ریفکر نکنم. گرچه غ ریاخ

 دیایبرگشت مادر زنگ زد و گفت، قرار است مهمان ب موقع

 .زودتر خودم را به خانه برسانم

مادر به طرف اتاق مشترک من و  دمیکه به خانه رس نیهم

 :کرد و گفت تمیاسرا هدا
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رو که شستم  ییهاوهیو م ایزود لباسهات رو عوض کن ب برو–

 .ییاوهیتو جا م نیچب

 :گفت ستیمهمان ک دمیچه پرس هر

 .شینیبیامد م ی. وقتستین بهیغر–

را عوض کردم. در  میلباسها یکه وارد اتاق شدم فور نیهم

. بعد دمیرا شن فنیآ یبودم که صدا میحال شانه کردن موها

 .دییگفت بفرما فنیمادر که از پشت آ یهم صدا

شانه  هیآنقدر کوتاه بودند که در عرض چند ثان میموها

کوچک  یرهیگ کی. هنوز بهشان عادت نکرده بودم. شدندیم

 میموها یگوشم رو کیداشتم که نزد ونیبه شکل پاپ ییاپارچه

 زیالتماس آم یو حرفها هیبلند گر یسنجاقش کردم. صدا

 دمیاز اتاق کشاند.  به سالن که رس رونیمرا به ب ییآشنا

 یپاها یخودش را رو یدر ورود یکه جلو دمیمادر آرش را د

داشت بلندش کند  ی. مادر سعکندیمادرم انداخته و التماس م

 .کردیو فقط التماس م شدیمادر آرش بلند نم یول

 یلی. داغ جوون خگمیم یچ یفهمیم یخانم تو خودت مادر حاج–

 .ومدمیسخته، به خدا مجبور نبودم نم

بلندش کرد و کمکش کرد تا به طرف مبلها باالخره مادر  

 .برود

. زدیم یاهیبه س شیهاچشم ریتنش بود. ز یلباس مشگ هنوز

به خودش  شهیکه هم ی. از آن زندیرسیبه نظر م دهیرنگ پر

من  دنینبود. شکسته بود. با د یو مرتب بود اثر دیرسیم

. دیثابت ماند. اشکش دوباره چک میموها ینگاهش رو رانیح

و  کرد. بغلم کردمیشد و جلو آمد، من مبهوت نگاهش مبلند 

 .کرد هیبلند گر یبا صدا

. رو سر من منت بزار. نزار کنمیبه توام التماس م لیراح–

  .ام آواره بشهنوه

 یو مرا راض دییای"مامان قرار بود شما ب میبگو خواستمیم

وصال نه فراق. پس چه شد؟" مرا از خودش جدا  یبرا دیکن

 .را پاک کرد شیاشکهاکرد و 
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 دونمیمادرش، نم یداشته اون بچه رو برده خونهبر مژگان–

خوردن بچه خفه شده. دکتر گفته  ریشده که موقع ش یچطور

. هر مردیم رسوندنشیم مارستانیبه ب رترید قهیاگه چند دق

 کنمیم یهام ازش نگهدارچشم نیخودم ع دیگفتم بچه رو بد یچ

  کنن،یقبول نم یول

. به خاطر شهیگره ها به دست تو باز م نیا یهمه لیراح

کمکم کن. بچم آرش داغون شده، نه  یپرستیکه م ییهمون خدا

. لیخواب داره نه خوراک، جون اون بچه رو نجات بده راح

. رسنیخوب بهش نم کشنش،ی. اونا مارشمهیک ادگاریسارنا 

 دیبا یلیتحت نظر باشه. خ دیامده، نارسه، با ایزود دن

 یحت گهیازش مراقبت بشه، مژگانم دست تنهاس. برادرش د

 .نمیبرم اونجا بچه رو بب زارهینم

 هیرفته بودم اونجا، مژگان گر نجایا امیکه ب نیاز ا قبل

 نیاونجا بمونه، گفت مادرش مدام ا خوادینم گفتی. مکردیم

اونم چند روزه استراحت  کنه،یور اون ورئه و کمکش نم

به خاطر  لیبه بچه برسه. راح تونهینکرده، دست تنها نم

. هرو ندار یرحم کن. اون که به جز ما کس میتیاون بچه 

رو نداره، نگاه به پدر و مادرش نکن، بهش  یمژگانم کس

. رهیگیدستش رو م ی. فقط خواهرشه که گاهدنینم یتیاهم

. به خدا میریبال و پر خودمون بگ ریز نارویاجازه بده ا

  .کنمیتا عمر دارم  دعات م

 .دوباره هق زد بعد

بلند شد. دست مادر آرش را گرفت و به طرف مبل  مادر

 .کرد تشیهدا

 .حاج خانم نیبش–

 :مادرم را گرفت یآرش بازو مادر

 ...به نیاز ا یکرد یبه توئه، تا حاال خانم دمیخانم ام حاج–

 :و با بغض گفت دیحرفش را بر مادر

 .شهیبه خدا باشه. انشاهللا درست م دتونیام–

که فکرش را  یزیماتم زده ها به طرف مبل رفتم. چ مثل

  .برعکس شده بود قایدق کردمیم



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

10

06 
Hiltun.ir 

  .نفس بکشد توانستیآرش خوب نم مادر

 :مادرگفت

رو  تونیزبون ری. توکلتون به خدا باشه. قرص زدیباش آروم–

 ن؟یآورد

 .اشاره کرد فیآرش به ک مادر

زبانش گذاشت و شروع  ریکرد و ز دایقرص را پ شیبرا مادر

 .دادنش کرد یبه دلدار

 .کردمیفقط نگاهشان م من

  .مان بهتر شدمرور حال مهمان ناخوانده به

حرف مثل مسخ شده ها به طرف اتاق رفتم.  یشدم و ب بلند

 .شدم رهیو به سقف خ دمیتخت دراز کش یرو

احساس کردم ساعتها طول  دم،یشنیحرف زدنشان را م یصدا

آمد و مهمانمان رفت.  نیکه مادر زنگ زد ماش نیتا ا دیکش

 .ساعت گذشته بود میبعد که ساعت را نگاه کردم فقط ن یول

خاله و  قهیحرف زدن آمد. بعد از چند دق یسر و صدا دوباره

 .مادر وارد اتاق شدند.  بلند شدم و نشستم

. دیایبودند. حتما مادر زنگ زده تا ب سیاله خخ یهامژه

 :کنارم نشست و گفت

 ؟یکن کاریچ یخوایجان م لیراح–

 .به مادر انداختم. ناراحت و نگران بود ینگاه

دهد، از  میایکرد دلدار یام رفت و بعد سعقربان صدقه خاله

 .گفته بود شیرا برا زیخبر داشت. مادر همه چ زیهمه چ

 .را نوازش کرد میموها خاله

تر . به نظرم از قبل خوشگلادیکوتاه بهت م یموها چقدر–

 .یشد

 .کنمیوقت بلندشون نم چیه گهید–

  :و گفت دیکش یآه خاله
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 نی. امیدونستیخانواده سنگدل بودن ما نم نیچقدر ا آخه–

  گفته؟ یبه مادرت چ یدونیم یمادر آرش رفتن

 .نگاهش کردم یاستفهام

 نیوقت به آرش نگه من امدم ا هی دیبگ لیبه راح گفته–

 ...ییبه جدا میاگه تصم لیحرفها رو زدم. راح

 :دیحرف خاله را بر مادر

 .تمومش کنه دیبا لیراح–

 :دمیبه مادر انداختم و پرس ینگاه

 گفته به آرش راستش رو نگم؟ مادرش–

 نیو ا شهیم ریدرگ دونیگفت اگه آرش بفهمه دوباره با فر –

. یشیعاملشم تو م وفته،یب یوسط دوباره ممکنه اتفاق بد

که کال قرار بوده مادر آرش از تو بخواد با  نیبعدشم مثل ا

 کنمیم یرو راض دونیآرش گفته اول فر. بهیکن یآرش زندگ

ما هم رفته اونجا و به  یرو. قبل از خونه لیبعد راح

حق نداره  گهیگفته د دونیفر یالتماس کرده، ول دونمیفر

بچه  ایقبول کنه  دیرو با طشیشرا ایپاش رو اونجا بزاره. 

 .بچه یب

 :با اخم گفت خاله

چه مربوطه مشکالت اونا،  لیمن خب اصال به راح خواهر–

 ...شهیزندگ

 :با حرص گفت مادر

زن امده افتاده به پام خواهر، داغ  ریپ گمیبابا، م یا –

 ضه،یمر ،یدیدیاگه وضعش رو م اد؟یخدا رو خوش م دس،ید

 .داشت ییبه جدا میخودشم قبال تصم لی. راحستیانصاف ن

 د؟یبا تعجب پرس خاله

 ل؟یراح آره–
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مژگان و برادرش خواستم که  نیبعدش به خاطر هم یول آره،–

خواستم جلوشون کوتا  دمینقششون رو فهم یکنم. وقت یزندگ

  .امین

 :گفت رفتیم رونیهمانطور که از اتاق ب مادر

دوست دارن انجام  یتموم شد. بزار اونام برن هر کار گهید–

 ؟یچ یعنی یدونیرو شکستن م دهیمادر داغ د هیبدن. دل 

 :به خاله انداختم ینگاه

  بگم؟ یپس به آرش چ خاله–

 :کرد و گفت یفکر خاله

من  یخوای. اصال میرو، چرا خودت رو آدم بده کن قتیحق–

  ت؟یسر خونه زندگ یکنم بر یمامانت رو راض

 .رهیمیاون م خاله–

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت خاله

 ؟یگیم ویک–

سر  ییبال ای نهیاش رو نباگه نوه گه،یمادر آرش د همون–

من  خوامی. نمکنهیحتما سکته م رهیاگرم نم ادیاش بنوه

 .کنم یعمر با عذاب وجدان زندگ هی خوامیمقصرش باشم. نم

 دختر؟ یخودت چ یزندگ پس–

قبال هم به آرش گفته بودم ازدواج ما امکان نداره،  من–

 .دلم کاشت یتو دیو ام دیمادرش رو وسط کش یاما اون پا

 ی. خود منم راضستیمامان خودمم موافق ن گهیحاال د اما

انگار  ش،یدیدیزن گناه داره. خاله اگه م رهی. پشمینم

 .شده رتریسال پ ستیب

 یول ه،یازدواج نشدن نیا دونهیخاله آرش خودشم م یدونیم

 یلیقبول کنه، درست مثل من. واقعا قبول کردنش خ تونهینم

  .دادم هیخاله تک یسخته. سرم را به بازو
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  تحمل کنم خاله؟ یچطور–

همه  نیبود. از ا یچه سرنوشت نی. آخه ارمیمن بم یاله–

  .بودن خودم خسته شده بودم فیضع

خاله از  م،یشب با خاله حرف زد یهامهیشب تا ن آن

کرد.  فیتعر میبود و خوانده بود برا دهیکه شن ییداستانها

و آب هم از آب تکان  انددهیکه به هم نرس یاز عشاق

نخورده. از عشق "بکتاش و رابعه " گفت که چقدر عاشق هم 

 یول دیشب خاله خواب مهی. بعد از ندندیبودند و به هم نرس

  .تا نماز صبح نتوانستم بخوابم نم

. بعد از میکه به آرش چه بگو کردمیفکر م نیبه ا مدام

 یمانده بود که با صدا یلینماز خوابم برد. به ظهر خ

را باز کردم. خاله همان موقع وارد اتاق  میهاچشم امیگوش

 :شد و گفت

که، به  یدیبخواب خاله، شب اصال نخواب ریکن بگ خاموشش–

 :نگاه کردم و با استرس گفتم یگوش

تختم نشست  یبهش بگم؟ خاله لبه یخاله آرشه، حاال چ ،یوا–

 :و آرام گفت

که تماس را متصل کردم  نیبکش جواب بده. هم قینفس عم هی–

 :دیکه سالم کند پرس نیبدون ا تیآرش با عصبان

 ؟یمامانم امده بهت التماس کرده تو قبول نکرد لیراح–

 .شوکه شده بودم شی. از حرفهامیچه بگو دانستمینم 

 :دیپرس دوباره

 یتو که گفت ؟یستیازدواج ن نیبه ا یراض یبهش گفت چرا–

 .کنمیرو تحمل م هایسخت یباشه، من همه یمادرت راض

  .اون حرفها شعار بود؟ بهانه بود یعنی

با  نطوریبگو. تا به حال آرش ا یزیچ هی ؟یزنیحرف نم چرا

 .که قانع شود میچه بگو ایمن حرف نزده بود. خدا

 :ِمن و ِمن گفتم با–
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 .ستیامکانش ن میقبول کن دیما با آرش–

. مامان به خاطر تو  از سارنا که جونش لیراح یگیم یچ–

  ؟یبهش بنده گذشته اونوقت تو قبول نکرد

گرد شد و به خاله نگاه کردم. مادرش  میهاچشم شیحرفها از

 کرده بود؟ فیچطور تعر شیبرا

 یزندگ تونمیتو نم طیمن اشتباه کردم، من با شرا آرش–

تکان داد و اشاره کرد  دییبود که خاله سر تا نجایکنم. ا

 .که ادامه بدهم

 یو ب دمیانتظار کش یلیخ ییا ماه و خرده کی نیا تو–

. تحملش برام سخت بود. بعدا فکر کردم اگر با دمید یتفاوت

اصال تو با مژگان هم  نه،یتو ازدواج کنم تمام عمرم هم

  .من سخته یبرا یو فقط بچش رو نگه دار یازدواج نکن

   .کنم میعشقت رو تقس خوامینم من

 :دهانم را قورت دادم و سنگدالنه ادامه دادم آب

چند  هی ضه،یمامانتم مر دمیخوب فکر کردم د یوقت راستش–

 .میو بهش برس میاون باش شیما همش پ دیبا گهیوقت د

 ...یکه نشد زندگ نیا

به  یکه زد نیا یاش را به نشونهانگشت شصت و سبابه خاله

  .هدف به هم چسباند

 :گفت دهیبلند و کش رتیاز آن طرف خط، با ح آرش

 .یزنیحرفها رو م نیا یکه دار ییتو نی... الیراح–

خانوادت خسته شدم.  یخودمم. از اضطراب و استرسها آره–

 یهمه چ گهیبه من زنگ نزن. به مادرتم گفتم د گهیلطفا د

 .نمتیبب خوامینم گهیما تموم شد. د نیب

 :گفت رتیهمان ح با

  .من باورم نشد یول ،یحرفها رو زد نیگفت تو ا مامانم–

 ؟یتونیچطور م لیراح
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 .رو گرفتم ممیمن تصم آرش–

 :حرص گفت با

 ل؟یراح شهیم یعشقمون چ فیتکل پس–

 :گفتم یلرزان یصدا با

 یخوایاگه آرامش من رو م دمیبه همون عشقمون قسمت م آرش–

 .راحت ترم ینجوری. من اتیزنگ نزن. برو دنبال زندگ گهید

 :گفت یسکوت طوالن کیاز  بعد

 .نمتیبار بب نیآخر یبرا ایامروز ب پس–

 .. خداحافظتونمیآرش، نم نه–

 .قطع نکرد یرا داد ول امیخداحافظ جواب

تخت انداختم و  یرا رو یاکراه تماس را قطع کردم و گوش با

 .را که پنهان کرده بودم در آغوش خاله رها کردم یبغض

 

اول حال  یبود درس و دانشگاه شروع شده بود. روزها یمدت

نداشتم و به دانشگاه نرفتم. زهرا خانم به خاطر  یخوش

آمد.  دنمیحالم بد است. به د دیفهم حانهیر شینرفتنم پ

 یلیبا خبر شد خ هیاز قض یرا هم آورده بود. وقت حانهیر

 بهانجام داده باشد  میبرا یکه کار نیا یناراحت شد و برا

 یبا خوشحال حانهی. رمیبه پارک محلمان رفت حانهیبهانه ر

بود با هم حرف  حانهی. همانطور که چشممان به رکردیم یباز

بود.  میبر دردها یخوب امیزهرا خانم الت ی. حرفهامیزدیم

خودش دست  یو خودش برا خوردیسُر م یبا خوشحال حانهیر

 فمیاز ک ار لمیآمدم. موبا جانیبه ه شی. از کارهازدیم

آوردم و چند عکس از او گرفتم. حالم بهتر شده بود. در

 .به من هم منتقل شده بود حانهیر یانگار انرژ

داشت. نبودش واقعا  یشتریآرش در دانشگاه نمود ب یخال یجا

 یترم ها یکردن بچه ها چیسخت بود. سخت تر از آن سوال پ

سوگند  چارهیب ینبودند. گاه انیبودکه هنوز در جر شیپ

ترم  نی. چون آرش اگرفتیرا به عهده م ییجوابگو تیمسئول

. به خواست مادر آمدیگرفته بود و کال دانشگاه نم یمرخص
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گذاشته بودم که هر روز از صبح تاشب  ییاخودم برنامه یبرا

هم  یبا همکار دهیمادر و سع هاجمعه یمشغول باشم. حت

دور هم  ییبرنامه گذاشته بودند که با خانواده خاله و دا

مشغول به کار شده بود.  ییهم جا دهیباالخره سع م،یباش

از شام به  بعدو  آمدیما م یاکثر روزها ازسرکار به خانه

 :دیشب از من پرس کی. رفتیشان مخانه

 ده؟یفکر آرش هنوزم آزارت م لیراح–

دانشگاه  یبهش فکر کنم، اگرم تو شهیروز که فرصت نم یتو–

فکرم روپس  یبشم فور تیچشمم واذ یادجلویخاطره هاش ب

ذهنم ومن  یتو ادیاونقدر اون فکر م یسخته ول یلیخ زنم،یم

. رهیو م شهیکه، فکر کنم خود فکره خسته م زنمیپسش م

 :گفت یبه شوخ دهیسع

 یهاکه عضله یکار رو کرد نیبه قول خاله اونقدر ا دمیشا–

 شهیفکره سوت م یزنیم دونهیکه  نیشدن و همچ یفکرت قو

  .کشه یطول م یدوباره تا برگرده کل

 .دمیکش یآه

کشم و شب  یتختم دراز م یکه رو یامان از وقت دهیسع یول–

تا اشکم  یگاه شم،یفکرم م نیا فیخوام بخوابم، مگه حر یم

  .کنه یولم نم ارهیرو درن

 فشیحر یتون ینم گهیبابا، نکنه شب چون فکرت خستس د یا–

 .باالانداختم ییشانه ا ؟یبش

خواد بهش فکر  یدلمم م ییجورا هیخلوت خودم،  یتو دمیشا–

ازش  یکنه، چون خبر یکارمیخوام بدونم االن چ یکنم، م

 .زنمیم لیندارم واسه خودم تخ

کال با  دهیآن روز سع یبود تا از فردا یحرفها کاف نیهم

 یو دختر خانده دیایما ب یبه خانه اشیشخص یهالیساک و سا

 .مادرم شود

کنترل  ینهایچه به مادر گفته بود که مادر تمر دانمینم

کرد  یکار م دهیبا من و اسرا وسع یشتریب تیذهن را با جد

 یشتریتمرکز ب تانیاست که در کارها نیا یگفت برا یو م
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کارها را به خاطر  نیا یدانستم که همه یم د،یداشته باش

 .کندیکرده است، م دهیکه سع یجاسوس

 :گفت یم یبه شوخ اسرا

تونم پشت  یم گهیکه من د یمامان ُانقدر باهامون کارکرد –

 .نمیرو هم بب وارید

که شبها راحت  نیا یکرد برا یم یادیکمک ز نهایتمر نیهم

 یبودند، مثال مرحله  یمثل باز نهایشترتمریتر بخوابم. ب

داد و  یما کاغذ و خودکار م یبودکه: به هرسه نیاول ا

و  شتریب نیکه دارد را در زمان مع ییهرکس  نعمتها گفتیم

 لیفام واسم  یاست، مثل بازبرنده سدیبنو هیاز بق عتریسر

درست  یکه چه کس نیسر ا یکه گاه شدیم ریآنقدر ذهنمان درگ

. به خصوص در مراحل میخورد یف متر نوشته باهم به اختال

. مرحله دوم شدیسخت ترم میرفت یباالتر، چون هر چه جلوتر م

را که ما با خواست خدا و تالش خودمان  ییبودکه نعمتها نیا

. مثل به دست آوردن مینوشت یم دیرا با میبه دست آورد

سوم نوشتن  . مرحله یکار هنر کیگرفتن  ادی ای التیتحص

 میشناختیکه م یگرانید یول میبود که ما داشت یینعمتها

و آخرشب با  کردیمان مفکر و بحثها خسته نینداشتند. ا

 نیا گرید تی. مزمیرفت یخواب آلود به رختخواب م یهاچشم

 نیسنگ مانیهاکه چشم آخر یبود که تا لحظه نیا نهایتمر

گشت که از  یم ییذهنمان ناخواسته حول جواب سوالها شدیم

  .شده بود دهیما پرس

سوالها باعث شده بود با خودم فکر کنم  نیدادن به ا جواب

 دهیسع ی. وقتستمیهم ن یچندان سخت طیکه من در شرا

 سهیکه نوشته بود را با دوستش در محل کارش مقا یینعمتها

را  یبود که کس ی. همکارش دخترمیما تعجب کرد یکرد همه

. ندبود نیشهر اجاره نش یهیدر حاش ضشینداشت و با مادر مر

رفتن به محل کار و دو ساعت  یهر روز صبح دو ساعت وقت برا

 یمشکالت در زندگ یلی. خکردیصرف م دیبرگشت با یهم برا

 .داشت

اطراف  ییباعث شد من و اسرا هم موردها دهیمورد سع نیهم

که  نی. از امیکن فیو شروع به تعر میکن دایخودمان پ

. دمیو لوس بودم از خودم خجالت کش ینازک نارنج نقدریا

مادرم سرطان ندارم که  یاز دوستها یکیخدا رو شکر که مثل 

 تاجنداشته باشد. خدارو شکر که خانواده دارم و مح یدرمان

  .ستمینان شب ن
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 دییایرو شکر به خاطر هزاران بال که ممکن بود سرم ب خدا

  .امدهین یول

 

و  رفتمیشان مبا سوگند به خانه روزها از دانشگاه اکثر

 ادیمدلها را  یکردم تا زودتر دوخت همه یم یاطیفشرده خ

برش زدن  یو رو رمیبگ ادی. سوگند گفته بود اگر خوب رمیبگ

نظر مادربزرگش  ریز توانمیتسلط داشته باشم. به مرور م

 نی. انمبرش بز یمشتر یام را براگرفته ادیکه  ییمدلها

 آوردیبود و من را سر ذوق م یخوب یلیمن فرصت خ یبرا

 

که  یادامه داشت. همان روز دونیفر گاهیگاه و ب یهاتلفن

هم زنگ زد و من جواب ندادم. از  میبا زهرا خانم پارک بود

زهرا خانم  یاسترس گرفتم، وقت امیگوش یاش روشماره دنید

 .دادم حیتوض شیبرا دیرا پرس لشیدل

 :اخم گفت با

 گهیرو که از هم پاشوند د تیزندگ ها،هیآدمه پرروی عجب–

بار جواب  هی یخوایم گمیکن. م تیاصال ازش شکا خواد؟یم یچ

 ...چه مرگشه نیبده بب

 .گفتیهم درست م دیشا

گرفتم به  میبود و دانشگاه نداشتم. تصمروز آخر هفته آن

 .بروم حانهیر دنید

 دونیفر یزهرا خانم بودم که دوباره شماره یخانه کینزد

 .بار با ترس و لرز جواب دادم نیافتاد. ا امیگوش یرو

 ؟یخوایاز جونم م یچ–

 .یچه عجب، باالخره جواب داد بهبه–

. کنمیم تیازت شکا یاگه بازم زنگ بزن ؟یشیمزاحم م چرا–

 :گفت الیخ یب

کردن توام روش. خواستم قطع کنم که  تیکه از من شکا همه–

 :گفت
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مکث کردم و   ؟یداشته باش یاز نامزد سابقت خبر یخواینم–

 :او ادامه داد

خوبه. مژگان و آرشم چند  یهمه چ یستیتو ن گهید یوقت از–

 یقراره عقد کنند. االنم خوب و خوش به بچه دار گهیوقت د

و تماس را قطع کردم. به  اوردمیطاقت ن گریمشغولن. د

حال بدم  دنیبودم. زهرا خانم با د دهیزهرا خانم رس یخانه

 فیرا تعر زیهمه چ شینگاهم کرد. من هم برا یاستفهام

آورد  یشربت میداد. برا امیو دلدار دیکردم. در آغوشم کش

 :و گفت

 شه،یمزاحمت م اروی نیگفتم که ا لیاون دفعه به کم من–

 تی. بعدشم گفت ازش شکاکنهیاش رو مسدود نمگفت چرا شماره

  .کنه

 :دمیپرس 

 یصفحه شهیفقط م کردمیمسدودش کنم.  من فکر م دیبا یچطور–

 .نده امیپ گهیرو مسدود کرد که د یمجاز

  :داد و گفت رونیرا ب شیلبها

. ادیزودتر از سرکار م لیها کم. پنج شنبهستمیبلد ن منم–

حرف حسابش  دونیفر نی. حاال اهیچطور نمیببازش بپرسم، 

 ست؟یتو رو بدبخت کرد ول کنت ن ه؟یچ

نشده. به نظرم مشکل  یهاش خالالبد هنوز عقده دونم،ینم–

  .داره یتیشخص

 یدیگفتم که تو به خاطر مادر آرش کنار کش لیبه کم یوقت –

آدم  هی نیناراحت شد. گفت بب یلیخ هاختهیبهم ر تیو زندگ

. زهیریرو به هم م گرانیآرامش د یچطور خبریاز خدا ب

 .وجدان نداره دونیفر نیواقعا ا

مانتوام ور  یرا که مدام با دکمه حانهیو ر دمیکش یآه

رفته  اطیزهرا خانم به ح یهانشاندم. بچه میپا یرو رفتیم

مدام  شانیصدا دنیهم با شن حانهی. رکردندیم یبودند و باز

. دستش را گرفتم و میبرو اطیکه ما هم به ح کردیاصرار م

 :گفتم
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 ادی. پسرا صداشون ماطیح برمیرو م حانهیخانم من ر زهرا–

 .بره خوادیم نمیا

 .میبا هم بخور ارمیم شورمیم وهیمنم م دیبر شما–

هم مثل  حانهی. رکردندیم یزهرا خانم فوتبال باز یپسرها

و  کردیو از کار خودش ذوق م دیدویآنها دنبال توپ م

 .دیخندیم

 دیکم باظهر بود. کم کیانداختم، نزد امیبه ساعت مچ ینگاه

 .گشتمیبه خانه برم

چرخش  یصدا دنیبلند شدم با شن اطیح یپله یکه از رو نیهم

 .دمیبه طرف در چرخ لیکم یهاگفتن اهللایو  دیکل

شد.  ریمن سر به ز دنیدستش بود. با د دیخر لونینا چند

آمده  حانهیر ینگهدار یکه تازه برا ییدرست مثل آن وقتها

 .بودم

 لونیکردم. جوابم را داد. بچه ها دورش جمع شدند، نا سالم

 :را دست پسرها داد و گفت

 .را بغل کرد حانهیخونه. بعد ر دیببر–

  .میدیما بهتون زحمت م دی. ببخشدیخوش آمد یلیخ–

هم  امیخودمم دوست دارم ب ست،ین ی. زحمتکنمیم خواهش–

  .رو حانهیهم ر نمیزهرا خانم رو بب

 :زد و گفت یلبخند

نداره.  ییاگهیخبرش رو دارم، زهرا جز شما دوست د بله،–

زهرا گفت اون مردک  ی. راستگهیشما م یهایمدام از خوب

 ...بازم مزاحم

دستش بود مکث  ییاوهی... با ورود زهرا خانم که ظرف مبله–

 .کردم

 .دادش ینباش خسته–
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برداشت و به  وهیاز داخل ظرف م بیس کی لی. کمیباش زنده–

 .گرفت حانهیطرف ر

شماره رو  یچطور ستیبلد ن گهیم لیجان، راح لیکم یراست–

 ؟یتونیمسدود کنه، تو م

 :به من انداخت و گفت یینگاه گذرا لیکم

 .ستین یکار سخت بله،–

 :رو به من گفت زهرا

 .مسدودش کنه لیرو بده، کم تیگوش لیراح–

به  یرا باز کردم و دست زهرا خانم دادم. نگاه امیرمز گوش 

 .اش انداخت و لبخند زدصفحه

 رو صفحه؟ یرو گذاشت حانهیعکس ر عه،–

را  یلبخند زد.  بعد گوش حانهیعکس ر دنیهم با د لیکم

شماره ها را مسدود  دیداد که چطور با حیسمتم گرفت و توض

 .کنم

 نییاز بغل پدرش پا حانهیرا گرفتم و تشکر کردم. ر یگوش

داشت و به طرفم شوت بود را بر اطیکه در ح یآمد و توپ

. به طرفش رفتم و میکن یکرد. منتظر بود با هم باز

 :و گفتم دمشیبوس

کردم.  یهم خداحافظ هیبرم. با بق دیبا گهیمن د زمیعز–

 یشد و بنا زانمیطبق معمول آو حانهیدر که شدم ر کینزد

 :گذاشت و گفت هیگر

 ...یمنم تاب باز ،یتاب باز میبر–

 :زانو نشستم و گفتم کی یرو شیروبرو

. برمتیپارکم م امی. حاال بعدا مرمیمن پارک نم رمیعز–

  باشه؟

 .کردن کرد هیمن شروع به گر یبه حرفها توجهیب حانهیر

 :از سر عجز به زهرا خانم انداختم که گفت ینگاه
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تو ببرش پارک سر کوچه، سرش گرم بشه،  یخوایجان م لیراح–

. توام از رمشیگیازت م امیمن برم چادرم رو سرم کنم، م

 یتکان دادم. ول دییهمون جا برو خونه. سرم را به عالمت تا

شوهر زهرا خانم  م،یرا گرفتم که برو حانهیکه دست ر نیهم

 یلب ری. او هم زمیبه او سالم کرد یاز در وارد شد. همگ

 .باال رفت یتفاوت به طبقه یجواب داد و ب

  .انداخت لیبه کم یخانم مستاصل نگاه زهرا

 :گفت لیکم

به دست و  یآب هیجان تو برو به شوهرت برس من  زهرا–

 .ارمیرو م حانهیر رمیخودم م زنمیصورتم م

هزار رنگ شدن برگها  نیبود و ا زییبود. پا یابر هوا

  .در پارک نبود یبه پارک داده بود. کس یخاص ییبایز

 یرا رو حانهی. رستیتو پارک ن یسر ظهر کس حانهیر نیبب–

بار که آرش مرا به  نیتاب گذاشتم و آرام هلش دادم. اول

کرد. چقدر  امادهیپارک پ نیهم کیرساند. نزد لیکم یخانه

کم فکر . کممیآیم نجایکنجکاو بود که بداند من چرا به ا

غرق فکرش  دمیآرش در من جان گرفت. تا به خودم آمدم د

. دمیکش یقیفکر ها را پس بزنم. نفس عم نیکردم ا یشدم. سع

پسش  یدهیفکرها فقط خودت رو آزار م نیبا ا گفتیعقلم م

 یافتادم که گاه یشعر ادیتنگ بود. دلم، دل یبزن. ول

 .خواندمشیم

 .اش کردم تا افکارم آزاد شودلب شروع به زمزمه ریز

 ز هم دلخور شدند یعقل و دل روز"

 از احساس نفرت پر شدند هردو

 

 ,وابسته بودیبه چشمان کس دل

 خسته بود یبچه باز نیاز ا عقل

 

 حق با عقل بود اما چه سود حرف

 مطرح نبود تیدل حقان شیپ
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 فام بود یبه فکر چشم مشک دل

 خام بود الیآگاه از خ عقل

 

 رفتار کرد یبا او منطق عقل

 دل اصرار,عقل انکار کرد هرچه

 

 شتریشد ب نشانیها ب کشمکش

 شتریاز پ شتریب یاختالف

 

 دیعقل از سر عاشق پر عاقبت

 دیرا ند یاز آن چشمان مشک بعد

 

 بود ابانگردیبه خود امد ب تا

 .درد بود نیبر لب از غم ا خنده

 

گرد بشم. قطره  ابونیب خوادیکمکم کن دلم نم ایخدا–

 یصورتم افتاد، به آسمان نگاه کردم ابرها یرو یباران

 .دادندیباران را م دینو اهیس

پارک  یبه در ورود ینگاه خورد،یبا لذت تاب م حانهیر

  .بود امدهین لیانداختم هنوز کم

چتر و  ادیببرمت خونه، االن بارون م ایجان، ب حانهیر–

 .اوردمیژاکت ن

 .دیایب نییاز تاب پا حانهیکردم تا ر کمک

 ؟یدار کارشیکنه چ یبچه باز بزار–

 .خشکم زد دونیفر دنیرا به سمت صدا برگرداندم. با د سرم

 :آمد و گفت جلوتر
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 ؟یدیمگه جن د ه؟یچ–

 :را بغل کردم و گفتم حانهیر یفور

 ؟یخوایم یچ ،یداریدست از سرم برنم چرا–

 :زد و گفت یپوزخند

 خوامیهست؟ م یک یندارم. حاال بچه یبا بچه کار نترس،–

 یتو امده بود سر قرار ک یکه اون دفعه به جا یبدونم اون

اون خونه.  یرفت تو دمشیبا تو داره؟ د یبود؟ اصال چه نسبت

هم  لیمطمئنم از فام ،ینه پدر ،یدار یکه نه برادر دونمیم

  .نبوده

 :خشم گفتم با

 .ستیتو مربوط ن به–

  .کنم تیازش شکا خوامیچون م مربوطه–

اون تو رو زده، دوما  یثابت کن یخوایکه از کجا م اوال–

 .حقت بود

 :را باال گرفت و گفت اشیگوش

 .مدرک، صدات ضبط شد نمیا–

خودم با زبان خودم  ایدهان باز فقط نگاهش کردم. خدا با–

دردسر درست کردم. آب دهانم را قورت دادم و  لیکم یبرا

 یچند قدم به عقب رفتم. بعد برگشتم و به طرف درب خروج

سر برسد.  لیکم کردمیپارک راه افتادم. در دلم خدا خدا م

 .اوردیب شسر ییکه نکند بال دمیترسیم حانهیاز وجود ر شتریب

 .شد دهیچادرم کش یگوشه ناگهان

من که هنوز حرفم رو نزدم. چادرم در  یریکن کجا م صبر–

 .دستش مشت شده بود

تا چادرم را  کردمیرو بکش، همانطور که تقال م فتیکث دست–

 .از دستش خارج کنم
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به طرف عقب پرت شد، با وحشت به عقب  دونیفر ناگهان

 :را مقابلم گرفت و گفت حانهیژاکت ر لیبرگشتم. کم

بفهمونم  نیتا من به ا نه،یبچه بب دیخونه نزار دیبر شما–

 .درست صحبت کنه دیبا شما با

بلندش کرد و مشت  نیرا گرفت و از زم دونیفر یقهی بعد

را در آغوشم گرفتم و  حانهینثار صورتش کرد. صورت ر یمحکم

 .دمیبه طرف خانه دو

. به کردمیم یکار دینداشتند. با دنیاز ترس جان دو میپاها

بود خودم را به خانه رساندم و زنگ واحد زهرا  یسختهر 

گفتم. انتظار داشتم شوهرش  شیخانم را زدم. موضوع را برا

که کرد به  یاو تنها کار یبرود. ول لیبا عجله به کمک کم

 هیکار را کرد، به چند ثان نیچرا ا دانمیزنگ زد. نم سیپل

 .ددر ظاهر شدن یجلو شیهاکه زهرا خانم با بچه دینرس

 :را به بچه ها سپرد و گفت حانهیر

بود که  دهیآنقدر ترس حانهی. رداییاین رونمیخونه ب دیبر–

 .کردیبه اطرافش نگاه م رتیفقط با ح

  .میدیزهرا خانم به طرف پارک دو با

 کمک کنه؟ لیبه کم تونهینم شوهرتون–

مگه من قلدورم که برم دعوا کنم. کال با  گهیگفتم، م بهش–

داداشم  یبرا یشکر آبه، ولش کن. فقط دعا کن اتفاق لیکم

  .وفتهین

خودش را به  دیچرا با گفتیشوهر زهرا خانم راست م دیشا

به خاطر  لیکم چارهیمن است. ب ری. همش تقصندازدیدرد سر ب

 میدیکه به پارک رس نیمن دوباره به درد سر افتاد. هم

نشسته بود و به  یمکتین ینفس زنان رو لیباران گرفت. کم

 لیکملب  ی. کمکردینگاه م رهیبود خ نیکه نقش زم دونیفر

 .بود ختهیاش رچانه یپاره شده بود و خون رو

 دنیپر خون بود. زهرا خانم با د دونیسرو صورت فر یول

رفت  لیو به صورتش زد. به سمت کم دیکش یبلند نیه دونیفر

 :و گفت
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سرش را به  لیحال خودت خوبه؟ کم ؟یکرد کارشیداداش چ یوا–

 :عالمت مثبت تکان داد. زهرا خانم آرام گفت

 :گفت یعصب لیکم اد؟یسرش ن ییحاال بال داداش–

هم  سی. همان موقع پلستین شیکه حرمت حال هیکس یسزا نیا–

انگار جان گرفت. بلند  سیپل نیماش دنیبا د دونی. فردیرس

که کنار  سیپل نیبه طرف ماش یشد و با سر و صورت خون

  :زد ادیو فر دیپارک شد دو ابانیخ

 .دارم تیمن شکا نجا،یا دییایب نجاست،یسروان ا جناب–

رساندند و در مورد  لیخودشان را به کم یمامور فور دو

را  شانی. بعد هم مامورها هر دودندیپرس ییحادثه، سوالها

زهرا خانم هم در  حاتیبردند. التماسها و توض یبه کالنتر

 .نداشت دهیبرادرش فا یگناهیمورد ب

 :از رفتن آنها زهرا خانم گفت بعد

من با شوهرم برم  ؟یها بمونبچه شیپ یتونیجان تو م لیراح–

 .یکالنتر

 ام؟یباهاتون م منم–

 :کرد و گفت یخانم فکر زهرا

 کار؟یاونجا چ می. دوتا زن برموننیها تنها مبچه آخه–

 .مرد باشه هیجور وقتها   نیا دیبا

 :را داد و گفت لیآپارتمان کم دیخانم کل زهرا

 .یاونجا راحت تر دونمی. مانیها هم مبرو داخل االن بچه تو–

 میلحظه رها کیعذاب وجدان  د،یجوشیو سرکه م ریمثل س دلم

 .کردینم

ها آماده کردم. بعد از خوردن  بچه یبرا یحاضر ناهار

. دیهم خواب حانهینشستند و ر ونیزیتلو یناهار پسرا پا

را  یچه کار کنم. نگران بودم. گوش دیدانستم با ینم

برداشتم و به زهرا خانم زنگ زدم. زهرا خانم گفت که 
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اند و به درمانگاه برده شیهابستن زخم یرا برا دونیفر

  .فعال تا صبح روز شنبه در بازداشتگاه بماند دیبا هم لیکم

 ...به خاطر من لیزهرا خانم همش تقصر منه، آقا کم یوا–

  نگاه کنه؟ سهیوا یانتظار داشت ه؟یچه حرف نیبابا ا یا–

روبرو  دهیعبوس و متعجب سع یکه نشستم با چهره یصندل یرو

  .شدم

را  هیقض دانستمیشروع به سوال کرد. نم دیرا د حانهیر تا

 :فقط گفتم نیهم ینه، برا ای میبگو

 .کرد منم آوردمش هی. دنبالم گرستیپدرش ن امشب–

 .شد رهیخ ابانیتفاوت به خ یب

 نداره؟ یناراحت گهید رونیب یاگه اخراجت نکردن خودت امد– 

 نداره؟ یناراحت یکاریب–

 ...یاین رونیب یخواست یم خب–

 .مجبورشدم خب–

 .نگاهش کردم مشکوک

 .یکردیم تیقانونشون رو رعا خب–

 .کرده بیقانون، انگار وزارت کار تصو یگیم یجور هی–

 .قانون یگیم خودت–

 هیاز خودشون  ه،یاسمش چ دونستمیاشتباه گفتم، چون نم نه–

 .ارهیآدم شاخ در م گنیم ییزایچ

 بد بود؟ طشیمح ؟یچ یعنی–

 :داد و گفت دتکانییرو به عالمت تا سرش
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بودن، بعد دستش را در هوا چرخاند و  یرسم لیتعط همکارام–

  :گفت

 یزیچ هی گمیم یزیچ هینوروز، اصال  دیها... ازنوع ع یرسم–

دانش آموزان رو  یتابستون التی. تعطلیراح ایشنو یم

 .تصورکن...درهمون حد

 :گرد شده نگاهش کردم وگفتم یچشم ها با

 .رونیب یومدیزودتر م خب–

تحمل کردم، گفتم مثال کارم رو از دست ندم. بعد  یه گهید–

بود را با دست  ختهیرا که کنار صورتش ر شیاز موها ییاتکه

 :گرفت و ادامه داد

 شیکم آرا هیو  رونیب زارمیرو م دیدوتا شو نیمن ا حاال–

 .کنند منم مثل خودشونم یکنم، فکرم یم

 دایبابا... حاال ناراحت نباش، دوباره کار برات پ یا–

 .. بعد لبخند زدمرونیب یامد یکرد یکارخوب شه،یم

دنبال  ییدوتا شهیکه درس منم تموم م گهیدو ماه د صبرکن–

 .میگرد یکار م

خاله  ؟یتو چرا دنبال کارباش ل،یول کن راح اوه،–

 .یمونیم کاریاونقدرآشنا داره مگه توب

 :گفتم  باتعجب

 مامانم؟–

 دیتو شا یگفت، کار هست ول کارمیبابا، تابهش گفتم ب آره–

 .یاونجا کار کن ینخوا

 رونیکه امدم ب یینجایاز ا گهید کنمیخاله کار م گفتم

موسسه کار  هی یتلفن زد، برام تو هیکه.  ستیداغونتر ن

 .کرد دایپ

 .شدم خوشحال
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 ه؟یغمت چ گهیپس د عه،–

 .مشکل بزرگ داره هی آخه–

 ؟یچ–

 ...که حجاب داشته باشم، اونم ازنوع کاملش نهیا طشیشرا–

 .دیهم خند حانهیخنده. ر ریزدم ز یپق

شده.  یفکرکردم چ یغم بادگرفته بود یجور هی دهیسع یوا–

 رونیب یایمحل کارت طبق قانون اونا باش، م یریم یخب وقت

 .مدل خودت باش

 گرانیکار د نیروگفتم، گفت با ا نیبه خاله ا یوقت آخه–

چه خبره. منم گفتم من  کننی. حاال فکر مشنیم نیبهت ظن

 ینجوریا قم،یهستم، شده جزوه عال یپیت نیساله ا نیچند

 .دوست دارم

 یتو ییرو عوض کن...انسان توانا هاتیداشتنگفت، دوست اونم

عالقمند بشه و از هر  یزیتونه به هرچ یوجودش هست که م

 .ادیبدش ب یزیچ

 .نگاهش کردم باتعجب

 ؟یمامانم ناراحت شد ازحرف–

. آخه کنمیشدم وهمش دارم به حرفهاش فکر م جیبابا، گ نه–

 یرودوست داشته باش یزیچ هی شهیعوضش کنم؟ مگه م یچطور

 .دمیکش یقی. نفس عمیدوسش نداشته باش هوی یکن یَمج یبعد َاج

 ،یفکرکن اکمتری یبهش فکر نکن شهیحداقل م شه،یکه م شدنش–

زحمت داره...بعد باانگشت سبابه ام به  شه،ینم ییهوی یول

 ...نهیا رسریسرم اشاره کردم، همش هم ز

 کشه؟یچقدرطول م یعنی

 ...فرق داره یواسه هرکس گهید اونش–

 ؟یفرق چه–
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عالقه و درصد مهم بودنش، البته پشتکار  زانیکنم به م فکر–

 جهیکه پشتکارش باالست زود هم به نت یکیآدمها هم مهمه، 

 .رسهیم

 کارکنم؟یدچیاالن من با خب–

 .باالانداختم ییا شانه

 .ازمامان بپرس خب–

دو  یاونجا سرکار، فکر نکنم تو دبرمیمن از شنبه با آخه–

 .کرد یروز بشه کار

 .شدم رهیروبرو خ به

داره. خود منم تا حاال  یبه خود آدم بستگ زیچهمه–

 زهایچ یلیخ تونهیآدم اگه واقعا اراده کنه م دونستمینم

 .رو فراموش کنه

 :که شب مهمان ماست گفت دیو فهم دیرا د حانهیر یوقت مادر

 ییجورا هیها. _مامان جان داره تیمردم مسئول یبچه لیراح–

از همان اول با اسرا دوست شد و با  حانهیمجبور شدم.  ر

  .کردند یهم شروع به باز

مدام به  حانهیمادر خانه را برداشته بود. ر یغذا یبو

 :گفتیو م کردیآشپزخانه اشاره م

 .بهبه–

 :گفت اسرا

 .میبچه گرسنس، زودتر شام رو بخور مامان–

 هی وقتی آدم خاله–:   دیاز مادر پرس دهیشام سع یسرسفره

بهش عالقمند بشه؟  یرو دوست نداره انجامش بده و چطور یکار

ازش  شهیم ستیعالقش درست ن دونهیعالقه داره و م یزیبه چ ای

 دل ببره؟

 گفت؛ اسرا



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

10

27 
Hiltun.ir 

 ؟یبه کس ای یزیچ به–

 .میدیخند همه

که در آغوشش بود گذاشت  حانهیدر دهان ر ییقاشق غذا مادر

 :و گفت

 یفکرکنه، به چ یبه چ رهیبگ میتونه خودش تصم یم هرکس–

  ...فکرنکنه

وجودانسان قرار داده  یها رو تو رعالقهییخداقدرت تغ یوقت

انسان  یقدرت روندارن ول نیا واناتی. حمیچرا استفاده نکن

 .تونهیم

کار رو انجام  نیبخوره تا به زورا بیبهمون آس دیبا یگاه

رو دوست نداشته باشه  ییمواد غذا هیممکنه  یکیمثال  م؟یبد

خواص  یو کل دهیمف یلیبراش خ دونهیکه م نیبخوره، با ا

رو  ییهمون ماده غذا گهیدکتر بهش م شه،یم ضیداره. بعد مر

رو نداره.  نیتامیچون بدنت مثال اون و یبخور شهیهم دیبا

 دیبخوره. خب از اول به خاطر مف شهیحاال اون شخص مجبور م

 .شدینم ضمیمر خوردیبودنش م

 :گوسفند ازخودش درآوردوگفت یاسراصدا

وقورمه  مهیخورن و ق یعلف م شهیچراگوسفندها هم گمیم عه،–

 .بدن رییهاشون رو تغعالقه توننیخورن چون نم ینم

 .کرد دیاسرا را تقل یو او هم صدا دیخند حانهیر

  :با لبخندگفت دهیسع

گوسفندها،  نیبه خورد ا دنیبابا، اونقدر خرت وپرت م نه–

 .علف کجا بود

 :و گفت دیرا کش حانهیلپ ر اسرا

 ...حق انتخاب ندارن که گهیهستند د یها بع بع چارهیخب ب –

 :به من انداخت وگفت یینگاه گذرا یرچشمیز دهیسع
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عشق ودوست داشتن  هیباشه، پس قض ینجوریخاله اگه ا آخه–

 قشیعال خورهیمعشوقش به دردش نم نهیکه...طرف تا بب هیمنتف

  .کنهیرو عوض م

 یتمام شده بود. مادر او را کنار خودش رو حانهیر یغذا

 :و گفت ختینمک کف دست بچه ر یگذاشت و کم نیزم

 .کرد دهیبا زبونت بخورش. بعد رو به سع دخترم–

به هر  یدختر هیاز یپسر هیکه  نیشدنم کار فکره، ا عاشق–

و  رهیگی. درست. خب بعدش ازدواج صورت مادیخوشش م یلیدل

 رییبه تغ یازین شهیم شونیزندگ ینیریعشق باعث ش نیا

ازدواج رو ندارن  طیشرا یلیبه هر دل یوقت ی.  ولستین

 ختبه من اندا یهمون اول در نطفه خفه بشه، بعد نگاه دیبا

 :و ادامه داد

 دیهست با گرانیبه ضرر خودمون و د یوقت ییاهر عالقه اصال–

شدن رو اسمش رو عشق  ی. البته اکثرا ما شرطمیکنترلش کن

 یصدا یحت ایچهره  ایعطر  یجوونها به بو ی. گاهمیزاریم

 .شنیم یطرف مقابلشون شرط

 .تمام فکرش پر از کنکور بود ادته؟یکنکور داشت  یوقت اسرا

 :لقمه اش را قورت داد و با خنده گفت اسرا

 یکردم که خندتون م یم ییایباف ایاگه بگم چه رو یوا–

گرفت که همش  یجو من روم نیهمچ اهامیاصال تو رو ره،یگ

باهام  انیم شه،یکردم نفراول کنکور بشم چه خوب م یفکرم

 ...کنن و یمصاحبه م

 :وگفتم دمیرا بر حرفش

کرد، فکرکن تو رتبه ات تک  یاوه خدابه ماچه رحم اوه–

 ...یزدیاصال با ما حرف نم گهید شدیم یرقم

  :گفت دهیسع

 .شدیفرارمغزها م نیبابا، ا آره–

 :گفت مادر
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تمام مغزش شده بود کنکور.  یعاشق کنکور نبود، ول اسرا–

و سالها  ادیاز کنکور بدشون نم هایکه بعض شهیم ینجوریا

 .رنیبگ یبهتر یتا رتبه دنیامتحان م یه

 

 :گفت دهیسع

پس معلومه اون گوشه کنار مخت فکر کنکور نبوده که  اسرا–

. مادر یو دوباره کنکور ند یهمون دانشگاه بر یحاضر شد

 :گفت

 یشرط گرفتیم اهاشیکه از رو یندیبه اون حس خوشا اسرا–

  .شده بود

 شیهااز گفته چارهیکه ب میسر اسرا گذاشتسربه آنقدر

 .شد مانیپش

 نمیزهرا خانم فرستادم تا بب یبرا یامیاز شام پ بعد

 :گفت یاوضاع چه طور است. بالفاصله زنگ زد و با خوشحال

االن بهت زنگ بزنم. اصغر آقا االن زنگ زد و گفت  خواستمیم–

که توام  یداده به شرط تیرضا دونیان. فرتو راه خونه

 یحرف زده تا راض دونیبا فر یلیخ گفتی. اصغر مینکن تیشکا

 یلیاز تو خ دونیفر گفتیاصغر آقا م لیراح یشده. راست

نرو.  ییجاتنها  گهیاصال د یمواظب باش دیدارها، با نهیک

 کنه؟ینم تیچطوره اذ حانهیر

 امحانهیاز خبرتون خوشحال شدم. خدا رو شکر. ر چقدر–

  .یتیخوبه. نه بابا چه اذ

 اره؟یدنبالش ب ادیب لیکم–

امشب رو راحت بخوابن. از طرف  هی لیآقا کم دیبزار نه،–

 .شرمنده شدم یلی. خدیمنم ازشون تشکر کن

. میباعث زحمتت هست شهیتو ببخش که ما هم ه؟یحرفها چ نیا–

به  شهی. همشهیکارا جبران زحماتت نم نیکدوم از ا چیه

بده.  رتی. خدا خیدلسوز حانهیر یمثل مادر برا گمیم لیکم
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دوستت داره و  یلیخ نیهم یبرا فهمن،یها محبت رو زود مبچه

 .به توئه دشیام

 حانهیبا ر یو نوبت میبود داریشب ب یهامهیشب تا ن آن

  که نیتا ا م،یکردیم یباز

کم تکانش داد و گرفت. مادر کم یدر آغوش مادر جا یوقت

 .خوابش برد حانهیخواند و ر ییالال شیبرا

پدرش  یشد و بهانه داریدوبار ب یکیتا صبح  حانهیشب ر آن

و آنقدر نوازشش کردم  دمشیرا گرفت. هر بار در آغوشم کش

که با  میتا خوابش برد. صبح در حال صبحانه خوردن بود

 .بلند شدم امیزنگ گوش یصدا

بود با بلند  رهیکه دست و صورتش آغشته به ارده ش حانهیر

 .دیایشدن من از لباسم گرفت، تا او هم دنبالم ب

 :گفتم بلند

 یفیشد. بچه همانطور مات به کث فیلباسم کث حانهیر یوا–

لباس من چشم دوخت. مادر شماتت بار نگاهم کرد و به 

 :گفت حانهیر

کنن،  یآب باز خوادیدستهات دلشون م نیقشنگم بب دختر–

سرش را به عالمت مثبت تکان  حانهیر ؟یآب باز میبر یایم

 ییظرفشو نکیرا به سمت س حانهیداد. مادر همانطور که  ر

 :گفت بردیم

زود  یلی.    مادر خدیرو جواب بد تونیگوش دییبفرما شما–

را جذب خودش کرده بود. شرمنده به  حانهیر شیبا محبتها

 .رفتم امیطرف گوش

 .دیچیدر گوشم پ لیبم کم یکه جواب دادم، صدا نیهم

 .سالم–

  حالتون خوبه؟ سالم،–

 :گفتم ی. با شرمندگممنون–

 ...من واقعا شرمنده شما شدم. همش شما رو تو دردسر –
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مزاحم شما و خانواده  حانهیر د،یشما ببخش ؟یدردسرچه–

 د؟یشب استراحت کن دیشده. اصال تونست

شدن، اصال نوبت به من  حانهیخانوادم اونقدر عاشق ر واال–

 .رسهیبراش انجام بدم. مامانم بهش م یکه بخوام کار رسهینم

. میمادرتون هست یمحبتها ونیمد شهیکه هم حانهیو ر من–

. خدا یمادر نیبابت داشتن همچ کنمیبهتون حسادت م  یگاه

 حانه،یبراتون حفظشون کنه. زنگ زدم بگم من امدم دنبال ر

   .منتظرم نییپا

  .دیکردیاستراحت م ییاروز جمعه د،یزود امد چقدر–

مزاحمتون نشه،  نیاز ا شتریب حانهیکه ر امیزودتر ب گفتم–

 :مکث کرد و ادامه داد یبعد کم

 دیتا صبح نتونستم بخوابم، نگران بودم. با راستش–

 .باهاتون صحبت کنم

 باال،  دییشده؟ خب بفرما یچ–

 :دیِمن و ِمن کرد و پرس یکم

 هستن؟ روزیاتفاقات د انیدر جر خانواده–

  .نگفتم. نخواستم مادرم رو نگران کنم یزینه، چ راستش–

باهاتون  دی. بانییپا دیاریب فیتشر حانهیپس شما با ر خب–

 .صحبت کنم

 .دیبگو خواهدیمچه  یعنینگرانم کرد،  شیحرفها

 .خودش را در آغوشش انداخت دیکه پدرش را د نیهم حانهیر

 یاش رفت. بعد نگاههم محکم بغلش کرد و قربان صدقه لیکم

 :به من انداخت و گفت

 .میگردیو برم میزنیم یدور هی م؟یصحبت کن میبر شهیم–

  .خودش را در بغلم جا داد حانهیشدم. ر نیماش سوار
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 یانداختم. لبش باد کرده بود. لباسها لیبه کم ینگاه

بود. بعد از  دهیبه خودش رس یبود و حساب دهیپوش یمرتب

 :گفت یرانندگ قهیچند دق

 هیبال اجبار  کهیچند ساعت با اون مرت یبرا روزید راستش–

که فکر  نیزد که نگرانتون شدم. اول ا ییحرفها م،یجا بود

که زود کوتاه امد  یلیاز دال یکی دیداره، شا ادیاعت کنمیم

هم  یکه از لحاظ روان نیباشه. دوم ا نیداد هم تیو رضا

تعادل  ردمچشه، احساس ک دونمیبگم نم یمشکل داره، چطور

که به  زدیم ییحرفها یگاه یخوب بود ول ینداره. گاه یروان

. کنهیکه مصرف م ییبه خاطر موادا دمی. شاکردمیعقلش شک م

که زد متوجه شدم  ییناکه، از حرفهاخطر یلیخ یآدم نیهمچ

مدم باهاتون تمام فکرو ذکرش انتقام گرفتن از شماست. ا

د. به نظر من یمراقب خودتون باش یلیصحبت کنم که خ

. اونام حواسشون باشه دیقرار بد انیخانوادتون رو در جر

 .بهتره

. شدیم شتریاضطراب و ترسم ب زدیحرف م شتریب لیچه کم هر

. ردیاز من انتقام بگ خواهدیام که ممگر چه کرده ایخدا

 میکنند. حرف آبرو تمیداشتم تا حما یبرادر ایکاش پدر 

 .آمد میهافکرها اشک به چشم نیوسط بود. با ا

 گهیماه د هی کیکه، نزد امیاز خونه برون ن تونمینم–

  .دانشگاه برم دیبا شهیامتحاناتم شروع م

 :کرد و گفت نگاهم

 :اشکم را پاک کردم و گفتم د؟یکنیم هیگر–

هم که  ییحرفها نی. شده کابوسم. با اترسمیم یلیازش خ من–

 .شد شتریترسم ب دیزد

 .و به فکر رفت دیرا کنار کش نیماش

فشار داد. نوازشش کردم و  امنهیسرش را در س حانهیر

 :گفت ری. سربه زدمشیبوس

 :. بعد نگاهم کرد و گفتشهیبچه ناراحت م د،ینکن هیگر–
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 یمشکل چیشاهللا هکه ان یکمکتون کنم؟ طور دیدیم اجازه–

 .ادین شیبراتون پ

 :چرا گفتم دانمیگرد شده نگاهش کردم و نم یچشم ها با

 نش؟یبکش نیخواهیم–

  .دیخنده و بلند خند رهیزد ز یپق

 :اش تمام شد گفتخنده یوقت

مورچه  هیمن تا حاال آزارم به  ن؟یفکر کرد یمورد من چ در–

 .دهیهم نرس

 .بود تا دوباره بخندد یسوالم کاف نیهم واقعا؟–

مان راند و به طرف خانه دیکش ابانیرا دوباره به خ نیماش

 :و گفت

. شما هم با کردیفرق م هیقض نیرو نزدم. ا یتا حاال کس من–

  .دیکنیهمه فرق م

 :و ادامه داد دیکش یانداختم. آه نییرا پا سرم

باهاشون صحبت  امیب خوامیم دیبگ دیمادرتون زنگ بزن به–

 .کنم

 ؟یمورد چ در–

 :تفاوت گفت یب

 .حل بشه دیمشکل. با نیمورد هم در–

  .شنینگران م یخودیمادرم ب نه،–

 .کرد اخم

به  وفتهیکه اتفاق م یعیفجا نیشتریب دیدونستیم ؟یخودیب–

توسط معتادا و  شترشونیب یو حت هاست،یتفاوتیب نیخاطر هم

 .وفتهیدارن اتفاق م یکه اختالل روان ییکسا

 :گفتم آرام



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

10

34 
Hiltun.ir 

 .احتماال معتاده دیگیشما که م یول–

 .بار نگاهم کرد سرزنش

 دمیم حیبراشون توض ی. من جوردینگران مادرتون نباش شما–

رو  الشونیکردم خ دایکه پ ی. با راه حلرنیکه استرس نگ

 .کنمیراحت م

 .نگاهش کردم یسوال

 .اجازه بدن دیبا شونی. چون اکنمیمادرتون مطرحش م شیپ–

اند دخترها نبودند. مادر گفت رفته میدیخانه که رس به

اند که خودشان کنند. چون قرار گذاشته دیناهار خر یبرا

 .غذا درست کنند

کرد.  فیمادر تعر یرا برا دونیفر یکم ماجراکم لیکم یوقت

 .چرخاندیم لیمن و کم نیمادر فقط با تعجب نگاهش را ب

 :گفت لیکم شیراحت پ یلیخ

رو به  یمهم نیبه ا یاصال ازت توقع نداشتم ماجرا لیراح–

 .یمن نگ

 .نزدم یانداختم و حرف نییسرم را پا میداشتم بگو چه

 :از من گفت یبانیپشت یبرا لیکم

شما رو نگران کنن.  خواستنیفقط نم شونیا یرحمان خانم–

به مطرح کردنش  یازین گهیو د شهیزود رفع م کردنیفکر م

و  ییاآدم عقده نیهمچ دونیفر کردمینم . من خودمم فکرستین

 .باشه یتیشخصیب

 یدارم، بهتون معرف لیدوست وک هیمن  دیاجازه بد اگه

  .دیکن تیشکا دونیتا از فر کنمیم

 :تشکر کرد و گفت لیاز کم مادر

. من به میافتاد یدردسر نیتو همچ شهیباورم نم اصال–

 ...گمیبرادرم م

 .دمیمادر را بر حرف
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 نیمن به خاطر هم د؟ینگ ییبه دا شهیمامان جان، م نه–

 بدونن،  لیفام خواستمیبهتون نگفتم، چون نم

 .اخم کرد مادر

گفتن  لیآقا کم یدیکنه، مگه نشن یبگم که فکر ییدا به–

 ...یتنها دانشگاه بر دینبا

 :گفت لیکم

رو  حانهیمن هر روز که ر دیاگه اجازه بد یرحمان خانم–

رو هم به  شونیخانم، ا لیدنبال راح امیببرم مهد م خوامیم

. بعد از ظهر هم کارم ساعت دو تموم رسونمیدانشگاه م

 رمیکنم کالسشون تا همون موقع باشه، م یفکر م شه،یم

 .دنبالشون

 :زد و ادامه داد یلبخند بعد

 .بود ینجوریکه برنامه دانشگاهشون ا پارسال–

 :گفت مادر

 ...دیچرا زحمت بکش شما–

 :نگذاشت مادر حرفش را تمام کند و گفت لیکم

 نیخانم تو ا لیهم شما و هم راح ،یخانم رحمان دینیبب–

که من دنبال  دیلطف داشت حانهیمدت اونقدر در حق من و ر

اجازه  نیبه من ا کنمیبودم که جبران کنم. خواهش م یفرصت

 .دیرو بد

 حانهیر یروزها تمام وقتشون رو برا یخانم بعض لیراح

ساعت بخوام هر روز براشون وقت بزارم  کی. حاال من زارنیم

 ینگران یمن خودم هم از رو دیداره؟ باور کن یاشکال

  .ستین یآدم درست دونیکار رو بکنم. فر نیا خوامیم

زود حکمش  ای ریکه در گذشته کرده د ییبا کارها البته

 دیمدت کوتاه با هی. حاال ما وفتهیو به زندان م شهیصادر م

 ...مواظب

 :گفت مادر
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 کرده که بره زندان؟ کاریچ مگه–

و کنار مادر نشسته بودم، لبم را به  لیکم یکه روبرو من

 .را باال دادم میو ابروها دمیدندان گز

نگران  شتریب دیفهمیرا م دونیفر یگذشته یمادر ماجرا اگر

 .شدیم

 :با ِمن وِمن گفت لیکم

خودش گفت که  روزید گه،ید ستین یگفتم، خب آدم درست کال–

 .کردن تیدو نفر ازش شکا یکی

 .دیکش ینیه مادر

 شه؟یم گرانیکال مردم آزاره و مزاحم د یعنی–

 .نزد یسرش را کج کرد و حرف لیکم

  .مادر بود که سکوت را شکست نیبه سکوت گذشت و بعد ا یکم

 یمن مثل چشمام به شما اعتماد دارم ول لیآقا کم راستش–

 هیدر و همسا نیب د،یدونیخب، شما که خودتون بهتر از من م

 ...نداشته باشه یصورت خوش دیشا

 :دیحرف مادر را بر لیکم

و من نقش  دیبه آژانس زنگ زد دیشما فکر کن یرحمان خانم–

راننده آژانس رو دارم. اگر دخترتون هر روز بخواد با 

 نییمادر سرش را پا ارن؟یحرف در م هاهیآژانس بره همسا

 :انداخت و گفت

  .بگم یچ واال–

 ینکنه بعدا اتفاق ناگوار نکهیشما فقط به خاطر ا ،یچیه–

رو بست االن  هاهیدهن همسا شهینم گهیو اونوقت د فتهیب

کنم. مادر  ینقشم رو خوب باز دمی. من قول مدیموافقت کن

 .متعجب نگاهش کرد

 .در نقش راننده آژانس بود منظورم–
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. دستتون درد نکنه. از دیکنیشما لطف م ،ینجوریا دینگ–

 .شد راننده آژانس من لیآن روز کم یفردا

دنبالم و من  آمدیم رید حانهیبه خاطر ر یکه گاه میبگذر

راحت بود که از دست  المیخب حداقل خ ی. ولدمیرسیم رید

 .در امان هستم دونیفر

 یو حرف راندیبه جلو م رهیخ شدمیم نشیسوار ماش یوقت از

 دادیجواب را م نیداشتم کوتاهتر ی. اگر حرف و سوالزدینم

همان روز اول که دنبالم آمد.  ی. حتکردیو دوباره سکوت م

 یباز کرد. وقت میرا برا نیشد و در عقب ماش ادهیپ یفور

 :با تعجب نگاهش کردم گفت

نقش  دیبا د؟ینیشیدنبالتون جلو م ادیم یتلفن یتاکس شما–

بستن دهان  یکنم. برا یراننده آژانس رو خوب باز

 داشت،یدورتر از در دانشگاه نگه م یکنجکاو. کم یهاهیهمسا

تا  کردیو نگاه م ماندیخودش همانجا م یشوم. ول ادهیتا پ

 .رفتیمن وارد دانشگاه بشوم بعد م

 کی. گذشتیم لیمن به همراه کم یاز رفت و آمدها دوهفته

زنگ  امیبود که گوش نیروز موقع برگشت از دانشگاه در ماش

 یکه جواب دادم، صدا نیناشناس بود. هم خورد. شماره

 .زبانم را بند آورد دونیوحشتناک فر

به مژگان گفتم  ی. وقتیکرد دایکه راننده مخصوص پ نمیبیم–

 یخوشحال شد. راست یلیخ دیدار یشما دوتا با هم سر و سر

 یزیچ گهیآخه د دیامروز آرش و مژگان با هم رفتن خر

را قطع کردم.  ی... گوشگسینمونده به عقدشون. هفته د

 .حالم را بد کرد شیدوباره حرفها

 :دیبه من انداخت و پرس ینگاه نهیاز آ لیکم

 افتاده؟ یخانم، اتفاق لیراح–

 .. فقط نگاهش کردمدیلرزیاز ترس م میلبها

 .را نگه داشت. کامل به عقب برگشت نیبعدماش قهیدق چند

 بود؟ یخانم. حالتون خوبه؟ ک لیراح–

 .کردم. انگار ترس را از نگاهم خواند نگاهش
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 .کرد اخم

 دون؟یفر–

 .را به عالمت مثبت تکان دادم سرم

  .گفت یزیلب چ ریز یشد. عصب منقلب

. اون دفعه هم بهتون گفتم، چرا دیکنینم تیازش شکا چرا–

 .ستیآدم بشو ن نیا د،یکنیحرف گوش نم

که  نی. از اادیخوشم نم زهایچ نیمن از دادگاه و ا آخه–

. دلم ترسمیرو بفهمن م زهایچ نیا هیو بق دونیخانواده فر

 .مسائل بشه نیمتوجه مشکالتم و ا یکس خوادینم

بترسه،  زایچ نیاز دادگاه و ا دیبا دونیفر د؟یترسیم چرا–

 رهیوکالت بده خودش م لیبعدشم شما به وک  ره،یچون پاش گ

. دیشما حضور داشته باش ستین یازیدنبال کاراتون. اصال ن

 .دیبترس دینکرد یشما که خالف

  .وحشت دارم دونیفر از–

 :گفت یو آرامش نانیاطم کی با

خودتون رو به  وفته،ینم یاتفاق چینخواد ه ییاون باال تا–

 تونهینم یغلط چی. بعدشم من حواسم هست، هدیدستش بسپار

بود  یحرفش کاف نی. هموفتهیب یاتفاق زارمیبکنه. مگه من م

 :و گفتم دمیکش یقیآرامشم. نفس عم یبرا

 .دمیبهتون زحمت م یلی. خممنون–

 امینگاهم کرد. فردا پنج شنبس، صبح م نهینشست و از آ صاف

جبران  دیباش حانهیر شیخونه تا غروب پ برمتونیدنبالتون م

مسئول  نی. استمیبمونم اداره، ن دی. من فردا باشهیم

بمونم  دیسرکار با ادیم ونیخط در م هی یروابط عموم

 .رسونمتونیم امیکارهاش رو انجام بدم. کارم که تموم شد م

 .چشم باشه،–

خودش را گذاشته بود. آن شب به  ریتاث دونیفر یحرفها

در ذهنم گشتم  یفکر کردم. دنبال هر راه دونیفر یحرفها
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. فقط نمیآرش را بب گریبار د کیکه بتوانم  نیا یبرا

نشد. عقلم هر  ینه، ول ایبدانم حالش خوب است  خواستمیم

شبها در  یهنوز هم گاه دهیرا به بن بست رساند. سع یراه

با اسرا در سالن  یسه نفر نیهم ی. براماندیما م ینهخا

که  نیا یمادر بود. برا ریهم از تداب نی. امیدیخوابیم

غصه و   گفتینکنم. م الیتنها در تختم نباشم و فکر و خ

 یباعث افسردگ هایسرد نیطبعشان سرد است و ا الیفکر و خ

 .شوندیم

 .هاشهیم تیزیچ هیامشب  ل؟یراح یخوابینم چرا–

کردم و او با اسرا شروع به حرف زدن کرد. آنقدر  سکوت

اذان صبح با  کیو اسرا حرف زدند که خوابم برد. نزد دهیسع

شدم. به اتاق رفتم.  داریباران به پنجره ب یرگبار یصدا

دوباره فکر آرش به سرم زد. پنجره را بازکردم ودستم را 

 تحدگرفتم، آرام شدم... باد و باران با هم م رباران،یز

. سرم را دیکوب یشده بودند.  باد، باران را به صورتم م

کردم به آسمان نگاه  یکردم و سع رونیکامل از پنجره ب

 شیرو شدیپنجره ازداخل اتاق تاقچه داشت وم یکنم، لبه

 .نشست

پنجره، نشستم.  یلبه یرا تا آخر باز کردم و رو پنجره

خورد،  یطرف بدنم م کیان مثل شالق به سر و صورتم و بار

فکرها از ذهنم شسته شود.  نیا خواستمیمهم نبود. م میبرا

کنم. گذشته  یزندگ دیخودم را آزار بدهم. من با خواستمینم

به خاطر من  دیکرده که مدام با یتمام شد. مادرم چه گناه

  .شود تیاذ

چقدر آنجا بودم، بدنم آنقدر کرخت شده بود که  دانمینم

 .امدن نداشتم نییپا ینا

چرخاندم. مادر  دبرقیروشن شدن چراغ سرم را به طرف کل با

 .زد میصدا دهیبلند وکش یباصدا دنمیبود، باد

 ؟یکن یم کاری...چلیراح–

 .دیچکیآب م میطرفِ لباسها کیامدم از  نییکرد تا پا کمکم

تو چت شده؟ بغض کردم و خودم را در  ؟یخور یسرما م یگینم–

  .آغوشش رها کردم

 .ام رفتصدقه قربان
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وگرنه سرما  ؟یریبا آب گرم دوش بگ یبر دیبا زمیعز–

 .یخوریم

که  دمیرا د دهیراه سع نیطرف حمام راه افتادم. ب به

 .آشفته مات من شده بود یباموها

 .برد نیبدنم را از ب یگرم کرخت آب

 .گرم آورد یدنینوش کی میمادر برا دمیکه لباس پوش نیهم

 ؟یکن یسرما، آخه چرا پنجره رو باز م نیتوا ،یش بخورگرم–

 :با بغض گفتم

رو  شیمادر آرش راحت داره زندگ گهینظرتون االن د به–

 کنه؟یم

 .هاج و واج نگاهم کرد مادر

  .کننیم یاالن هم مادرش هم خودش راحت زندگ آره،–

 :گفت یشتریبا حرص ب د؟یدونیاز کجا م شما–

زنگ زده بود و تو رو واسه  شیآرش دو روز پ یزن عمو چون–

  .رو اون بهم داد حاتیکرد. توض یپسرش خواستگار

 واقعا؟–

 .واقعا بله–

 د؟یگفت یچ شما–

  .کردم ردش–

داخلش را  اتیکردم و محتو کینزد میگرم را به لبها وانیل

 یخال وانی. لداشتیجرعه جرعه خوردم، مادر چشم از من برنم

کنار تختم گذاشتم. سرم را طرف مادر چرخاندم،  زیم یرا رو

دانم در صورتم دنبال چه  یکرد، نم ینگاهم م قیهنوز عم

  .گشتیم

آب  سهی. مادر کدمیجابه جا کردم و دراز کش یرا کم بالشتم

 .گذاشت میهلوپ یآورد و رو میبرا یگرم
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. بعد هم کنارم دراز یتا سرما نخور یگرم ش یحساب دیبا–

بود.  میعطرش خنک و مال ی. عاشق عطر مادر بودم. بودیکش

 .نفسم را از عطرش پر کردم

  :دیپرس مادر

 زنگ زده بود؟ یک امروز–

 د؟یزنیم یدست هی–

 .یکردم، امروز کال تو فکر بود بزرگت–

  .کردم فیتعر شیرا برا دونیفر تلفن

 .را زد لیداد و بعد همان حرف کم میدلدار یکم مادر

 .میکن تیازش شکا دیکه با نیا اوال–

 موننیم یذهن باق یاون قدر تو یمنف یفكرها یدونستیم دوما

کالف سر در گم بشن؟  کیبه  لیتا تبد چرخنیو دنبال هم م

 ...یاز دستشون فرارکن یتون ینم گهیاونوقت د

 .دور شونیکه بنداز نهیراهش ا تنها

انگار دنبالم بودند تا  یبودمشون دور مامان، ول انداخته–

 ...هویجاخفتم کنن، انگار همشون باهم متحد شدندو  هی

از  ادیز رسهیانگار زورت نم ه،ینجوریفهمم، اولش ا یم–

 ...دوروبر نیهم ن،یحوال نیهم ،یخودت دورشون کن

پرتاب  یمثل قهرمانها ،یشیم یقو ،یریگ یم ادیکم  کم

تونستند اونقدر وزنه رو  یوزنه، اونها هم از روز اول نم

و استمرار تونستن. توام موفق شده  نیدور بندازند، با تمر

رو گرفته، دوباره از اول  روتیتلفن امروز ن نیا یول یبود

 .یشیشروع کن. مطمئنم موفق م

مادر سرما نخوردم و  یدگیآن روز به خاطر رس یفردا

 لیرا هم به کم تیشکا یهیبروم. قض حانهیر شیتوانستم پ

  .گفتم
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 لیدوستش زنگ زد و قرار گذاشتند. چند روز بعد با کم به

خودش  لیو من وکالت دادم تا وک میرفت گفتیکه م یلیوک شیپ

 .را انجام دهد تیشکا یکارها

 

امتحانم بعد از ظهر  نی. اولدیفصل امتحانها رس باالخره

اصرار کردم که بعد از امتحان با  لیبود. هر چه به کم

 نینکرد. خودش مرا به خانه رساند. همقبول گردمیآژانس برم

 :دیپرس یشوم با نگران ادهیکه خواستم پ

 یدر خانه یشما؟ نگاهش به جلو یخونه انیب خوانیم نایا–

همراه  ییابود. نگاهش را دنبال کردم. خانواده خکوبیما م

ما  یدرب خانه یجلو بایدسته گل ز کیو  پیپسر خوش ت کی

  .بودند ستادهیا

  .کنمینم فکر–

 :استرس گفت با

 ...یکس شهیشما م یمگه بدون هماهنگ د،یکنیفکر نم یچ یعنی–

ما.  یبرن خونه خوانیم نایاصال از کجا معلوم ا حاال–

 .ساختمون چند طبقس

 .راحت شد الشیخ یکم انگار

در به  یدختر دم بخت دارن؟ خانواده جلو هاتونهیهمسا–

به آنجا  رهیهنوز خ لیکم یداخل ساختمان رفته بودند ول

 .مانده بود

 :گل کرد و گفتم طنتمیچرا ش دانمینم

کننده  ریغافلگ یکارا ی. البته مامان من گاهدمیکه ند من–

 .ها دهیهم انجام م

 :به طرفم برگشت و گفت ناگهان

  ؟یچ یعنی–

  :جا خوردم و گفتم یکم
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جز جز صورتم چرخاند. معذب  یگفتم. نگاهش را رو ینجوریهم–

  .شدم و قلبم تپش گرفت

 :انداختم و گفتم نییرا پا سرم

 .اجازتون من برم با–

بلند  لمیزنگ موبا یبود که صدا دهیبه اتاق نرس میپا هنوز

 .شد

 .بود. تعجب کردم لیکم

 شده؟ یزیچ الو،–

 مهمون شما بودن؟ اونا–

 :کرد و مقتدرانه گفت ینوچ ا؟یک–

 !خانم لیراح–

 .بودن هاهینه، حتما مهمون همسا آهان،–

 .داد رونیراحت شد، نفسش را ب الشیخ انگار

با حاج خانم صحبت کنم، که  شه،یاگه مربوط به شما م گفتم–

 .ستین زایچ نیاالن وقت امتحاناتتونه، وقت ا

 :کردم و او ادامه داد سکوت

 د؟یامتحان دار یچه ساعت فردا–

  .رمیبا دختر خالم م صبحه،–

 .شهیم ریوقت امتحانتون د هی انیبخوان ب شونیا تا–

. موقع برگشتم ادیب ستیماست، قرار ن یکال خونه دهیسع نه،–

کرده،  دایوقت پ مهیکار ن هی. چون تازه امیباز با خودش م

 .ها وقتش آزادهصبح

 :تامل گفت با
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 .دی. باشه. پس مواظب خودتون باشآهان–

که اسرا وارد  زدمیرا که قطع کردم با خودم لبخند م یگوش

 :بود گفت دهیرا شن مانیشد. انگار صدا

 هامونمهیکرده؟ آمار همسا دایارتقا درجه پ گاردتیباد–

  .نگذاشت جوابش را بدهم فنیزنگ آ یصدا ره؟یگیم

 .بود دهیرا برداشتم. سع فنیآ

 .یدار یامانت نییپا ایب لیراح–

 ؟هیچ–

 .دهیفقط به خودت م گهیم ییآقا هی دونمینم–

فکر به  ینگاه کردم...کل دهیبه سع توریاز پشت مان باتعجب

  .است دهیکش میبرا ییانقشه دونیسرم هجوم آوردند. نکند فر

 .برم داشت ترس

 .نییپا امیتا من ب ایپس باال ن دهیسع–

  باشه،–

 :را سرم کردم. اسرا گفت چادرم

 :را در آورد و گفت لیکم یدور... بعد ادا گاردیباد چشم–

 دی. صبر کندیریبگ لیبسته تحو دیریم ییخانم، تنها لیراح–

 یکه واکنش. آنقدر استرس داشتم التونیدن امیب نیبا ماش

 .به حرفش نشان ندادم

 :اسرا لبخندش جمع شد و گفت 

...البته یریبگ لیتحو یبسته ِسر یخوا یبابا، مگه م چته–

 .رمیم یم یمنم دارم ازفضول

 .توجه به حرفش وارد آسانسور شدن یب

رو به آن  دهیبود. سع ستادهیا یی. آقادمیدر که رس یجلو

 :آقا گفت
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  .شوننیا–

جواب  ی. وقتدیرا پرس لمیاز خودم هم اسم و فام آقاهه

درپارک کرده بود و  کیکه نزد ینیرفت طرف ماش د،یمثبت شن

آورد و  رونیسبد بزرگ گل از داخلش ب کیدرش را باز کرد و 

 .به طرفمان برگشت

 .دوسش داشتم یلیکه خ یسبد پر از گل نرگس بود، گل کی

 .ستادیا میروبرو

 .مال شماست نیا دییبفرما–

 :دیپرس یفور دهیسع یکردم، ول یکه فقط گلها را نگاه م من

 :باال انداخت وگفت ییمرد شانه ا ه؟یک ازطرف–

آدرس وفقط به  نیسبد رو به ا نیدونم، به من گفتن ا ینم–

 .برسونم یدست خود خانم رحمان

 ه؟یاز طرف ک میبدون دیما نبا یچ یعنیآقا وا؟–

 .شنیخودشون متوجه م گفتن–

 .من هنوز نگاهم به سبد بود یبرگشت به طرفم، ول دهیسع

 د؟یریبگ دیخواه ینم خانم–

 :دیسبد را گرفت و پرس دهیسع

 ؟یزیچ یآژانس ی نهیهز م،یبد دیبا ییا نهیهز–

  .خانم، قبال پرداخت شده نه–

 :به داخل ساختمان رفت و گفت دهیسع

  .دستم افتاد گهید ایماتت برده، ب هیچ–

کانتر  یسبد را رو یفور میدر آپارتمان که داخل شد از

 .گذاشت

 .بودا، از دست افتادم نیسنگ یوا–
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 .ذوق زده خودش را به سبد رساند اسرا

 یهمه گل نرگس!...ک نیچقدرقشنگه، ا ن،یروبب نجایا ،یوا–

 داده؟

 :گفت دهیسع–

 .فرستاده لیواسه راح یکینام ونشونه،  یب ست،ین معلوم–

 :انداخت وگفت یبا تعجب به من و بعد  به گلها نگاه مادر

 یادداشتی ،یکارت دینیبب دیگلها رو قشنگ نگاه کن نیب–

 .نداره یزیچ

 .میو اسرا مشغول نگاه کردن شد من

 :بلند گفت یباصدا اسرا

برگ بزرگه چسبونده. بعد کارت  نیکردم، پشت ا دایپ عه،–

 .را از از برگ جداکرد

 :باتعجب گفت دهیسع

جلو  نیآدم هم یخب مثل بچه ،یچه ِسر مخف حاال–

 ...گهیچسبونددیم

 .حرکت کارت را از اسرا گرفتم هی با

 گه،یخواستم بهت بدم د یخواهر من، م یکن یم ینجوریا چرا–

 .بعد رو کرد به مادر

همه گل نرگس  نیذوق کرده ها، چون ا یادیفکر کنم ز مامان–

 .دهیجا ند هیرو 

کوچکتر  کیتبر یکه اسرا کشفش کرده بود از کارتها یکارت

  .بود

 یبرگه کیچاپ شده بود و داخلش  یرنگ یرا گلها دورتادورش

بازش کردم و با خواندنش نفسم  یبود. فور دهیتا شده چسب

 .گرفت
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انگار قلبم ما  شد،یخواندم ضربان قلبم تندتر م یم هرچه

م باهم متحد شده تن یشد. همه میبدنم تقس یرگها یهمه نیب

 .دندیکوبیبودند و م

 .قطع شد، احساس کردم همه چشم شدند صداها

 :دیکنارم امد و آرام پرس دهیسع

 .دیبه کاغذ داخل دستم کش یشده َوسرک یچ–

 .را به دستش دادم و به اتاق برگشتم کاغذ

 :دنبالم امد و گفت دهیسع

 .حول شدم دیخواستم سرک بکشم، رنگت پر یدنمیببخش–

 .تخت نشستم یرو

 .برام بخونش ده،یسع ستین اصالمهم–

 .به کاغذ دستش انداخت ینگاه دهیسع

 ش؟یمگه خودت نخوند ه؟یطرف ک از–

تموم  یخوام صدباربخونمش...برا ی... میشیمتوجه م یبخون–

 یافتاده بود، ب میبرا یدانم چه اتفاق یشدن الزمه...نم

 .باشم فیخواست ضع یدلم نم گریصدا شکسته بودم. د

 .شروع کرد به خواندن دهیسع

هست؟...شمردن صدفها؟...تو "دارم"  ادتی ایکنار در ل،یراح

 میومن "دوستت" را...تعدادشان را که جمع زد یرا شمرد

که در سبد جمع  ییتمام گلها یعنیوچهارتا... صدوشصتیشدس

 .شدند

سبد  نیخواست ا یدلم م م،یدانم چرا ما با هم جمع نشد ینم

که قبال گفته  یزیکنم، همان سورپرا متیعقدمان تقدرا روز 

 .میکنارم نشست و عقد کرد یگریتو کس د یبودم. امروز به جا

 ندیگو ی. راست مستیخوب ن نجایا زیچ چیه گرید ل،یراح"

  .شودیعمق عشق درهجران مشخص م

 دهی. سعزندیم ادیهر روز در گوشمان فر تیهایخوب یخال یجا

 :ادامه داد یلرزان یکاغذ را برگرداند و با صدا یعصبان
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 ریاذان شده، چون بالفاصله تصو یصدا میهاییتنها یقیموس

رساند و آن نگاهت که با  یم میتو، خودش را به چشم ها

 دنتیبه آرامش رس یرا برا ییخواست جا یاسترس از من م

 چی. هرساندیکه مرا به تو م ستیزیکنم. نماز تنها چ دایپ

 .کنمیترکش نم گاه

 تیبامن است ...خوشبخت شهیاندوه نداشتنت هم ل،یراح

کنم...  بعد از عقد  یدعا م تیبرا شهیاست وهم میآرزو

کرد. گفت که چطور التماست  فیتعر میرا برا زیمادر همه چ

وقت  چی. همیما در حق تو بد کرد ی. همهیکرده تا کنار بکش

 مابه خاطر رفتار خانواده شهی. من همبخشمیخودم را نم

 یهاآن چشم یشرمنده گریتو بودم. حاال حداقل د یشرمنده

 یرا نداشتم. خوشبخت زندگ اقتتیمن ل لی. راحستمیمعصوم ن

  "کن.  "آرش

  :پرت کرد و گفت نیزم یبغض کرد و برگه را رو دهیسع

بگه  خوادیعاشقه، م یلیخوادبگه خ یبشه...مثال م یچ که–

 شیکم صداخانواده دوسته؟ بعدکم یلیفداکاره؟ خ یلیخ

 .باالرفت

کم به خودش  هیکرد،  یکم تالش م هیاگه دوستت داشت  اون

نتوانست حرفش را ادامه  گریو د دی...بغضش ترکدادیزحمت م

 .بدهد

افتاده بود چشم  نیزم یکه رو ییانگرفت، به برگه امهیگر

 .دوخته بودم

 :و گفت دیمرا در آغوشش کش دهیسع

 یلیاون خ ؟یگینم یچیچرا ه ؟یگینم راهیبهش بد و ب چرا–

 :و گفتم دمیکش رونینامرده. خودم را از آغوشش ب

 ...فهیح م،یکن یفکر هیگلها  نیواسه ا ایب ده،یسع–

 .سطل آشغاله یتو جاش–

 .را با پشت دستم پاک کردم شیاشکها

 ...سطل آشغال میچرابنداز میروخوشحال کن یکی شهیم یوقت –

 .تر شد یعصبان
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مالقات  یروببر ینیوسنگ یگندگ نیسبد به ا یخوا یم نکنه–

 .ضیمر

 .آرش نگاه کردم ینگفتم و به نامه یزیچ–

آرش را به باد  رلبیاش کرد و زرا برداشت وتکه تکه نامه

 .فحش گرفت

 .رفتم رونیوازاتاق ب بلندشدم

مبل نشسته بودند و در خود فرو رفته  یو اسرا رو مادر

 .بودند دهیرا شن دهیسع یبودند. انگار حرفها

 :دلسوزانه نگاهم کردند. رو به مادر گفتم دندیمرا د تا

  .بخورم. احساس ضعف دارم یدیم یزیچ هی مامان–

 :بلندشد و دستم را گرفت شیاز جا یفور مادر

کاناپه دراز بکش. اسرا  یرو ایفشارت افتاده، ب احتماال–

هم به ما  دهی. سعدمیآورد. دراز کش میبرا یو بالشت دیدو

  .ملحق شد و نگران نگاهم کرد

 .عسل آورد یقاشق میبرا مادر

 .عسل رو بخور نیکم اجان کم لیراح–

 .مامان–

 .جانم–

 بدم، کجا خوبه؟ هیهد ییجا هیسبدگل روبه  نیخوام ا یم–

کرد  یمن وسبدگل چرخاند و مکث نیبا تعجب نگاهش را ب مادر

 :و گفت

 ،یببر ییجا ییامام زاده ا ای ه،یریخ یبد یتون یم خب،–

 ی. بعدکمبرنیبزرگه اونجا همه ازبوش لذت م یلیخ

 :فکرکردوادامه داد
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با هم  شیکه دو سه هفته پ یگمنام یشهدا یهینیحس اون–

که  گفتیرا م یگمنام یبرد. همان شهدا شهیهم م میرفته بود

  .بار هم با آرش رفته بودم کی

انداختم.  دهیبه سع ینگاه خوردمیکه عسل را م همانطور

 :آرام شده بود. شرمنده گفت

  .برمتیم خودم–

 :زد و گفت یلبخند مادر

و بعد  یکنیکار رو م نیدختر وزنه بردار من. بهتر نیآفر–

 .دیرا بوس میخم شد و موها

 .و اسرا گنگ به من و مادر نگاه کردند دهیسع

  .دمیفهمیمن منظور مادر را م فقط

نگاهم کرد. بعد به طرف اتاق  نیو غمگ دیکش یآه دهیسع

 .رفت، اسرا هم به دنبالش رفت

فنجان  کی میکه حالم بهتر شد. مادر برا قهیاز چند دق بعد

 :گل گاو زبان اورد و گفت

را که گفته بود را  یرو هم با عسل فراوون بخور. کار نیا–

تخت نشسته  یها روانجام دادم و به طرف اتاق رفتم. بچه

 شیرا که پاره کرده بود را با ناخنها یکاغذ دهیبودند. سع

و  کردیگوله م شیو دانه دانه با انگشتها کردیم زیر زیر

  .کردیپرتابش م

 :من گفت دنید با

 ؟یشد بهتر–

فنجون  هیاز اون معجوناش اول  دیفکر کنم مامان با آره،–

 .شد یدوباره عصب دهی. سعدادیبه تو م

سر  ییبال هی دیباشم. با الیخیمثل تو ب تونمیمن نم آره–

اون مادر آرش تقاص پس  دیبا ،یزیچ یانتقام ارم،یب نایا

 :بده. اسرا گفت
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چه جور  میدیشد، زودتر فهم ینجوریبهتر که ا اتفاقا–

 :تخت نشستم و گفتم یرو دهیسع یهستن. روبرو ییآدما

عمرشون عذاب وجدان دارن،  یکه همه شتریب نیاز ا تقاص–

با  بخشه،یوقت خودش رو نم چیآرش نوشته بود ه ،یمگه نخوند

که من از مادرش دارم، اونم عذاب وجدان داره،  یشناخت

اش خودش نوه خواستینداشته، دلش م ییاخب اونم چاره دیشا

تقاص  گانمژ ی. براادیسرش ب ییبال دیترسیرو بزرگ کنه، م

بزرگتر که مادر شوهرش بهش اعتماد نداره و مدام  نیاز ا

شوهرشم اخالقش مثل  نیکه ا نیا ایها مواظبشه، مثل بچه

 ...هیقبل

 :دیبا تعجب پرس دهیسع

 ؟یچ یعنی–

درست  یاگه شوهرش عوض بشه همه چ کردیمژگان فکر م آخه–

اخالق خودش رو درست کنه. من  دیکه با یدر حال شه،یم

وقت با  چیکه با من داشت رو ه یمطمئنم آرش اون رفتار

 .زنه کی یزجر برا نیبزرگتر نیمژگان نخواهد داشت و ا

 ریخود کرده را تدب یاونا زجر بکشن، ول خوامیمن نم البته

زمرمه وار . بعد خورنیخودشون رو م یعقلی. آدما چوب بستین

 :گفتم

 .کردم یعقل یمنم ب دیشا–

 :شدم و گفتم بلند

 .میحاضر بشم بر من–

گذاشتم.  نیباهن وهن سبد را پشت ماش م،یشد نیسوارماش

 .کرد یلج کرده بود و کمک نم دهیسع

 :دیپرس میکه راه افتاد نیهم

 ه؟یچ هییا صدوخردهیعددس هیقض نیا–

 .هنوز غم داشت. حالش بد بود شیصدا

 :باال انداختم و گفتم ییا شانه
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 یبه طور خالصه و کل شیکه تعدادصدفهاست، بعد برا یخوند–

 یکه به دور از احساس باشد. ول یکردم. جور فیرا تعر هیقض

 .بغض کرد دهیباز سع

 حاال چرا به تعداد اونا گل فرستاده؟ خب–

 .گهیول کن د دونم،یم چه–

 :بغضش گفت باهمان

 خوادیم ایخودش رو راحت کنه؟  خوادیگل مثال م باچهارتا–

 توام؟ ادیروز عقدمم به  یحت گهیم

 .بغضش را فرو داد 

 یلیاسرا درست گفت، اصالخ نمیب یکنم م یکه دارم فکرم حاال–

خود  نیبا ا نای. اوفتادیوصلت اتفاق ن نیهم خوب شد ا

 چیتو رو عذاب بدن. واقعا ه خواستنیعمر م هی اشونیخواه

خواست  یعرضه هرروز م ی. اون آرش بستین حکمتیکار خدا ب

به اونا  کالحرصت بده...اصال تو یجور هی هاشیشُل باز نیسرهم

 ...یخورد ینم

 ؟یبس کن شهیم دهیسع–

  .نزد یحرف گرید دهیسع

مزارها پارک کرد و خودش دورتر  کیرا نزد نیماش دهیسع

مزارها گذاشتم و همانجا نشستم و دعا  ی. سبد را روستادیا

 .خواندم

 :دیبود جلو آمدو پرس هینیبه حس یدگیکه مسئول رس یمرد ریپ

 .کنهیباد و بارون خرابش م نجایگل رو ببرم داخل، ا خانم،–

 :شدم و گفتم بلند

 .دیدونیجور صالح م هر–

  .کرد و سبد گل را برداشت و رفت میلب دعا ریز

 :گفت دهیسع میکه شد سوار
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 .یزاشتیسر قبر داداشش م یبردیم دیبا–

 .چشمانش براق شدم و سکوت کردم در

را جمع کرد و قصد رفتن کرد.  لشیوسا میدیخانه که رس به

 :از او خواستم بماند گفت یوقت

 .یبه موندن من ندار یازیحال من از تو بدتره، تو ن –

 .برود مادر دستش را گرفت رون،یکه خواست از در ب نیهم

 .میریخونتون، بمون با هم م مییایقراره شب ب دهیسع–

را  دهی. مادر سعزدینم یحرف مادر حرف یوقت رو چیه دهیسع

 .به اتاق خودش برد

  سالن نشستم و فکر کردم چرا در

  .حالش بدشده است نقدریا دهیسع

 :گفتیم یبلند شد که به مادر حرص دهیسع یصدا دوباره

گند زدم  شیبه زندگ میسال و ن کیخاله اون از من که  آخه–

اصال بلد نبود  لیکنه، راح یمجبور شد بچه دار چارهیو ب

. رهیبگ ادی زایچ یلیمجبور شد خ ره،یبچه رو بغل بگ یچطور

از نامزدش که انگار نه انگار که  نمیشد. ا تیاذ یلیخ

گل  شو برا کنهیم یبدبختش کرده، واسه خودش داره زندگ

از اون  الشونمیفک و فام کننیم تشیاذ. خودشون کم فرستهیم

 لرزونه،یمدام تنش رو م ره،یبم یکه اله دونیور، اون فر

 لیکم نیبره، اصال اگه ا گاردیبا باد دیهمه جا با چارهیب

و مواظب  زدیم شیاز کار و زندگ لیتو فام ینبود کدوم مرد

 یچه گناه لیاحمن؟ خاله ر یبابا ای ؟ییدا شد؟یم لیراح

 ...همش دیکرده، چرا با

 :و گفت دیحرفش را بر مادر

 لیراح یآرشه؟ فکر کرد رهیتقص نایا یهمه یکنیفکر م چرا–

 حانهیاز ر یکنه، در مورد نگهدار یراحت تر زندگ تونستینم

باشه؟ بگه اصال به من چه؟ فوقش خالم و  الیخیب تونستینم

مدت  هی دهیاگه نشد سع ایتو قرض و قوله،  وفتنیخانوادش م

زندان. خودش رو انداخت جلو چون تو رو دوست داشت،  رهیم

 نهیهز دیچون خانوادش براش مهم بودن. واسه دوست داشتن با
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 شه؟یم یخشک و خال ،یثابت کن دیبا ،یزحمت بکش دیبا ،یکن

گذشت فقط به خاطر خانوادش بود، به  لیاگر آرشم از راح

ش، و آرامش روح برادر یخاطر قلب مادرش، به خاطر بچه

  تونستیم خواستیم لیاححال اگه ر نیبرادرش مجبور شد. با ا

تفاوت باشه و  ینسبت به همه ب تونستیم ره،یجلوش رو بگ

گذشت و  نیآرش رو وادار کنه از خانوادش دست برداره، ا

در اوج عشق  ست،ین لیراح یبدبخت نایعالقس. ا ینشونه ییجدا

که  نیقبل از ا لیراح ه،یخوشبخت یو عالقه گذشتن نشونه

گرفته  ییجدا یرو برا مشیکنه تصم سو التما ادیمادر آرش ب

 یستادگیا دونیظلم فر یشک کرد که نکنه جلو یبود، ول

هاش مطمئنش کرد که اشتباه نکرده، امدن مادر آرش و التماس

تو  یاونقدر که از ناراحت لینکرده. من مطمئنم االن راح

. شماها ستیامده ناراحت ن شیکه براش پ یتناراحته از مشکال

 هایسخت نیتا از ا یکمکش کن دیروزا با نی. ادیمثل خواهر

 ینیکه فقط نوک دماغت رو بب نیلطفا از ا دهیعبور کنه. سع

. بلند شد در اتاق رفتیباال م شیکم صدادست بردار. مادر کم

زمزمه  شانیصدا گریکرد آرامتر صحبت کند. د یرا بست و سع

 .آمدیوار م

شدم و وارد اتاق خودم و اسرا شدم، اسرا باجزوه و  بلند

و در خودم جمع  دمیتختم دراز کش یسرگرم بود. رو شیکتابها

 میدر پشت پلکها یشدم. سرم درد گرفته بود. احساس داغ

 نیرا نتوانستم باز نگه دارم. سرم سنگ می. چشم هاکردمیم

 .شده بود

 :گفتیکه م دمیاسرا را شن یچقدر گذشت که صدا دانمینم

 .زنهیکنه و حرف م یخواب ناله م یتو مامان–

 .احساس کردم امیشانیپ یخنک مادر را رو دست

 .گهیم ونیکرده، هذ تب–

 .را باز کردم میها چشم

 دخترم؟ یخوب–

 :رفت گفت یم رونیمامان. مادر همانطورکه ازاتاق ب سردمه–

 .امیتا من ب دیچندتا پتو روش بکش هابچه–
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 .شده بود کیتار هوا

 ریو کنار تختم نشست و از ز دیکش میدو تا پتو رو دهیسع

 .انداخت نییپتو دستم را گرفت و سرش را پا

 .رفتارامروزم خوب نبود، ببخش که ناراحتت کردم ل،یراح–

 .دی. خم شد و لپم را بوسدمیلرزیسرما م از–

 .کردم شیجدا ازخودم

 .یشیم ضیمر–

 .دوباره بغض کرد دهیسع

 یلرزیم یبازم دار ؟یشد ینطوریچرا ا ؟یچرا تب کرد آخه–

 .سرم را به عالمت مثبت تکان دادم ارم؟یکه... دوباره پتو ب

 :رو به اسرا گفت دهیسع

. اسرا که مات ما شده بود با بغض به اریب گهیپتو د هی–

 .نگاه کرد دهیسع

 راحت شد؟ التیحالش بد شد، حاال خ بفرما،–

 :گفت هیو با گر دیبغضش ترک دهیسع

. اسرا تو رو خدا زود لرزهیحرفهاست؟ داره م نیوقت ا االن–

 .باش

 .آورد یگرید یپتو میبرا یفور اسرا

 ینگاه دهیوارد اتاق شد. به سع یمعجون وانیبا ل مادر

 :گفت یانداخت. با مهربان

شده. برو  فینباش. فقط بدنش ضع. نگران ستین یمهم زیچ–

 لیدست و صورتت رو بشور و بعد زنگ بزن به مامانت بگو راح

 .مییایب میتون یشده نم ضیمر

 .رفت رونیاز اتاق ب دهیسع

  :به اسرا انداخت و گفت ینگاه شماتت بار مادر
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خواهرت  ی. امشب پختن سوپ برایحرف زد یباهاش چطور دمیشن–

 یسبز یریترش تازه، خودت م مویتازه و ل یبا توئه، با سبز

 .یکنیبعدشم خردش م ،یکنیو پاکش م یخریم

 :با اعتراض گفت اسرا

  .من فردا امتحان دارم مامان–

رو برات در نظر گرفتم. تا  هیتنب نیکمتر نیخاطر هم به–

از  ری. اسرا سر به زیبعد با بزرگترت درست صحبت کن یدفعه

  .رفت رونیاتاق ب

  .وارد اتاق شد کردیرا مرتب م اشیهمانطور که روسر دهیسع

 .قرمز بودند شیچشمها

. گفت میدور هم بخور ارهیمامان گفت شام رو م خاله،–

  .ارمشونیب رمی. من ملیراح دنید ادیب خوادیم

. فقط اسرا رو هم تا سر کوچه برسون هوا زمیبرو عز باشه–

  .بخره یسبز خوادیم که،یتار

 .رمیخونه بعد م گردونمیبرش م دشیپس بعد از خر باشه–

 قهیرا به خوردم داد. به چند دق وانیل اتیمحتو مادر

که عرق کردم و گرمم شد. پتوها را کنار زدم. احساس  دینکش

  .داشتم یبهتر

 .مادر دوباره خوابم گرفت یهانوازش با

 .دیتوپ یم دهیکه  به سع دمیخاله را شن یعالم خواب صدا در

که خوب  نویحال ا ؟یرو خوب کن نیحال ا نجایا یامد تومثال–

 ...که ستین نیحال خودتم بهتر از ا چ،یه ینکرد

  .سوخت دهیسع یبرا دلم

 .شد دهیکش میموها یخاله رو دست

 هاش گود افتاده، نه اسرا؟. چشمرهیخالت بم یاله–

 :و خاله ادامه داد امدیاسرا ن یصدا
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  خاله؟ یتو چرا غمباد گرفت وا–

را باز کردم و با لبخند سالم کردم و تا خواستم  میهاچشم

 .دیبلند شوم خاله اجازه نداد و صورتم را بوس

 راحت باش. حالت بهتره ؟ زم،یعز بخواب–

  .خوبم خاله –

  .نهیتو رو نب یروزا نیو ا رهیخالت بم یاله–

 د؟یکنینشده که خاله، مگه مردم که بغض م یزیبابا، چ یا–

 .بغضش را فرو داد خاله

قربونت  رنیخدانکنه، دشمنات بم ،یزنیم هیحرفها چ نیا–

 شهیانشاهللا هم ره،یم یمو از سر تو کم بشه خالت م هیبرم. 

 :تنت سالم باشه. لبخند زدم و گفتم

 کم بشه؟ دیترس یکه م دینیب یسرم م یتو ییشما مو االن–

 هیفقط  ،یقشنگ نینگو، موهات مگه چشه به ا ل،یراح عه،–

 ...کم کوتاه ترشده

راحت شده بود. جلوتر آمد  یاز حال من کم الشیکه خ دهیسع

 :و گفت

  کم؟ هی–

 :و گفت دیلبش را گز خاله

شده  جونیکرده، اصال موهاش ب یحاال، اتفافا خوب کار خب–

 .شهیم تمیتقو ینجوریبود، ا

 .شربت عسل برگشت وانیل کیرفت و با  رونیب اسرا

. امشب من شدم مسئول خورد و لیرو بخور راح نیا پاشو–

 .همش دردسره رسه،یبه ما نم رشیکه خ دهیسع نیخوراک تو. ا

 :نازک کرد و گفت یپشت چشم دهیسع
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را گرفتم  وانی. لیبا من درست صحبت کن گهید یتو باش تا–

 .کنار تختم گذاشتم زیم یو رو

تختم نشسته بود بلندشد که برود. چشمش به  یکه رو خاله

  .بود افتاد دهیکه شاهکار سع ییشده ا زیر زیر یکاغذها

 دیوضع اتاق با هاضهیمر لیروز راح هیحاال   ده،یسع اسرا،–

 .دیکن زیرو تم نجایبا هم ا دیپاش دیباشه؟ پاش نیا

اتاق را انجام  یکار زیو اسرا تم دهیروزها سع نیا 

 .ام شده بودخاله باعث خنده یشماتتها نیحاال ا. دادندیم

 :آورد و آرام گفت میلبها کیرا نزد وانیل دهیسع

که  کوبهیاسرا رو م چارهیب ادیام ماالن خاله گه،ید بخور–

.  میرو به خوردت نداده. ما دو تا که شانس ندار نیچرا ا

 .زدم یچشمک

کارمثبت  هیباره که  نیمدت اول نیاالن بهش بگم تو ا خوبه–

 دستم؟ یشربت داد وانیل هیو  یکرد

  .میرسیبزار مامانم بره، من و اسرا حسابت رو م س،یه–

 اگه بابا، نه–که اسرا طرفه منه و با تو شکر آبه،   فعال–

خاله  هیمن چ رینبود. تقص یکه مشکل دیشننمی رو حرفش خاله

  .دوسم داره یلیخ

 .زدم لبخند

 .زدیتو اتاق سرت داد م نیواسه هم آهان،–

 نینخوره ُخله، بب یدادا الزمه، چوبه خاله ُگِل، هر ک اون–

  .یزنیکم پنج م هی یتو نخورد

  .دمیخند بلند

 :جارو به دست وارد اتاق شد و گفت اسرا

 نیا کهیکردم دختر کوچ ینگذره، واقعا من چه گناه بد–

  .خونه شدم
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 :جارو را از دست اسرا گرفت و گفت یفور دهیسع

 نجام،یشبه که ا نی. امشب آخرکنمیخودم جارو م بده–

  .بزارم یخاطره خوش براتون باق خوامیم

 :گفت یبا ناراحت اسرا

  .نرو دهینه سع– 

رو خراب  زیهمه چ لیراح یضیمر نیگفت، ا یمامانم چ یدیند–

 میاز جا قهی. بعد از چند دقگهید امیکرد. فردا دوباره  م

 .بلند شدم

 .هیبق شیبرم سالن پ خوامیم ،یاریچادرم رو م اسرا–

 :گفت دهیسع

موندن  شه،یوقت سختت م هی یضیگفتن تو مر ومدن،ین مردا

  .خونه

 :با خنده گفت اسرا

 .امیم رمیساعته واسه خودم راحت م هی ینیبینم پس–

 .حواسم نبود ایگیم راست–

 :دیخند دهیسع

  .ایزنیگفتم پنج م لیراح–

کارا داره  یراحت شد همه الشیاسرا، حاال که خ ینیبیم

  .حالش خوب شد یبه طور ناگهان شه،یانجام م

 :گفت یبا دلسوز اسرا

 یکارها رو انجام بدم، ول یمن حاضرم همه ده،یکن سع ول–

 .حالش خوب باشه لیراح

  :گفتم یحال یب با

 نصف توئه ده،یسع ریبگ ادی–
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 .مادر و خاله نشستم کنار

 :بامزه گفت خاله

 گهیساعت د میکه ن دمیرو به کارکش دهیاسرا و سع نیهمچ–

 .گل یاتاقت شده دسته یتو یبر

 .خاله چسباندم یرا به بازو سرم

 ایزود زود ب ره،یگ یم یخونه انرژ ،یایهر وقت م خاله–

 .گهید

اونقدر خورده  نجایخودم رو فرستادم، امده ا ندهینما مثال–

 .داکردهیاضافه وزن پ دهیخواب

 .دمیخند

بود وگرنه  هاندهیباال سر نما دیخاله، با نجورهیهم شهیهم–

 .دیکه...خاله خند ستنیخدا رو بنده ن

 :به مادر گفتم رو

 خوامی. آخرشب مرمیبده بخورم، جون بگ یمقو زیچ هی مامان–

 .درس بخونم

 ؟یامتحان بد یبر یخوایم مگه–

  .ستیسخت ن ادیامتحان فردام ز آره،–

 یبر یتونیزنگ زدم گفتم فردا نم لیمن به آقا کم آخه–

  .دانشگاه

 .ادیب گمیم دم،یبهش م امیپ هیخب االن  عه،–

 فردا رو حاال با آژانس برو،  یخوایم–

کس  چیرو ندارم. اون به ه تشیمامان، حوصله عصبان نه–

سفارش  یبرم، کل دهیبا سع خوامیم یاعتماد نداره. حت

بهش گفته که  یچ دونیاون فر دونمی. نمزنهیو زنگ م کنهیم

 .نگرانه نقدریا
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 یضعف داشتم ول یکه کم نیبا ا ده،یاز رفتن خاله و سع بعد

 .شروع به درس خواندن کردم

 امیپ لیافتاد هنوز به کم ادمیشب بود که  مهین کینزد

 .امنداده

 یوقت بود دو دل شدم برا ریرا برداشتم، چون د یگوش یفور

 یافتادم فور تشیعصبان ادی یوقت یفرستادن. ول امیپ

 .را باز کردم امیگوش

  .بود دهیداده بود و حالم را پرس امیخودش پ شیساعت پ چند

 .رومیامتحان م یکردم و نوشتم که فردا برا تشکر

 :جواب داد یفور

 حالتون خوب شده؟ مگه–

  .بود تعجب کردم داریکه هنوز ب نیاز ا 

 .بهترم بله–

بخصوص که  برد،یخوابم نم ینگرانتون بودم، از نگران یلیخ–

  .دیرو هم نداد اممیجواب پ

 .رو چک نکردم میگوش میمهمون داشت د،یببخش–

 .نمتونیبیببخشه، فردا م خدا–

که نمازم تمام شد سر  نیاذان صبح درس خواندم. هم تا

 .خوابم برد یسجاده از خستگ

 .دمیاز خواب پر امیزنگ گوش یصدا با

 :چادر به سر وارد اتاق شد و گفت اسرا

 یبه صفحه یبعد نگاه ؟یدیصدات کردم باز خواب لیراح–

 .انداخت امیگوش

 .خشنه پشت خطه، خدا به دادت برسه گاردیاوه، باد اوه،–

 :دمیزدم و پرس رجهیش امیحرف اسرا به طرف گوش دنیشن با
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 .به ساعت انداخت یساعت چنده؟ نگاه مگه–

 .باشه سادهیوا نییپا یربع هی هیفکر کنم  –

 .یکردیم دارمی! اسرا، کاش با کتک بیوا–

 .را جواب دادم یگوش یفور

 .الو–

 :گفت نیآرام و مت یلیخالف انتظارم خ بر

 د؟یموند خواب–

 :گفتم شرمنده

 .امیم شمی. االن آماده مدیببخش–

 .منتظرم–

 :کرد و گفت ینوچ نوچ اسرا

 .به دادت برسه. من رفتم خداحافظ خدا–

سرعت برق آماده شدم و صبحانه نخورده به طرف آسانسور  به

دستم داد و سفارش کرد که حتما  ییا. مادر لقمهدمیدو

 .بخورم

داخل  حانهیکردم. ر یکه شدم دوباره عذر خواه نیماش سوار

 .خواب بود اشیصندل

 :گفت کردیهمانطور که به روبرو نگاه م لیکم

 .بداخالقم؟ با تعجب نگاهش کردم نقدریمن ا یعنی–

. االنم اونقدر دست دیبا حول تلفن رو جواب داد یلیخ آخه–

. حاال من دیانگار که از من وحشت دار دیادهیپاچه و رنگ پر

 ...کم بردم باال هیبار نگرانتون شدم و صدام رو  هی

هم واسه  می. دست پاچگمهیواسه کم خواب میدگیرنگ پر نه،–

  .که شما رو معطل گذاشتم نهیا
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  د؟یخوندیوقت درس م ریشب تا د حتما–

  .خوابم برد یک دمی. اصال نفهمبله–

  .زدمیباهاتون حرف م یاونجور دیمن هم اون روز نبا البته–

 ...دیمن نبا د،یشما هم حق داشت دیشا خب،–

 :و گفت دیرابر حرفم

 کیآرومتر مطرحش کنم.  تونستمیخب م یکه داشتم ول حق–

  .شدم یعصب دیکه اونجا تنها هست نیلحظه از ا

 هیاحظار دونیفر یبرا شیزاده گفت هفته پ یفن یراست

 .دهیفرستاده، احتماال تا حاال به دستش رس

 :دمیتعجب پرس با

 آدرسش رو داشتن؟ لیوک یمگه آقا –

  .گرفته یکلک هیو با  دونیکه زنگ زده به فر نیمثل ا نه،–

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 .بگذرونه ریبه خ خدا–

 :دیدانشگاه ترمز کرد و پرس کینزد یسکوت طوالن کیاز  بعد

 شه؟یتموم م یک امتحانتون–

 .ساعت کیاز  کمتر–

دنبال شما. اگر  امیمهد، بعد م برمیرو م حانهیمن ر پس–

 .زنمیزنگ م دییاین رونیب دمیرس رید

 :زدم و گفتم لبخند

 ...کنه رمیغافلگ هویکه  ستین ستیترور گهید حاال–

 .کرد اخم
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آدمها رو ترور  تیاز اونام بدترن، شخص هایبعض چرا،–

 .کننیم

 لیاز کم یاثر ستادمیدر دانشگاه ا یاز امتحان جلو بعد

خلوت  بایها در رفت و آمد بودند. دانشگاه تقرنبود. بچه

 .بود

 .دمیپشت دانشگاه رس یرفتم و قدم زنان به محوطه داخل

که هنوز آنجا بود نشستم و خاطراتم  ییاشکسته یصندل یرو

 .را مرور کردم

به من  نجایبود را ا دهیکه سوگند در مورد آرش شن ییحرفها

فکرها را پس  نیشده بود ناخوداگاه خودش ا یگفت. ذهنم شرط

جور  نیشده بود و زورش به ا یزد. انگار واقعا ذهنم قو

 .مادرم بودم ونیرا مد نهایا ی. همه دیرسیافکارم م

 ابانیبه خ یشدم تا به طرف در دانشگاه بروم و نگاه بلند

 .ندازمیب

 .خشکم زد آمدیکه به طرفم م دونیفر دنیلحظه با د همان

مطمئن بودم  نجا؟یا یامد گردم،یوقته دنبالت م یلیخ–

 گارتتیگفت هنوز باد سادهیوا رونیکه ب یچون اون ینرفت

 .ومدهین

  .حرکت نداشتم قدرت

مجبور  یدیجواب نم بهیتلفن غر گهیندارم. د تیکار نترس–

 .خدمت برسم یشدم حضور

 .درآورد بشیاز ج ییابرگه بعد

که من  میقرار نزاشت گاردتیباد نیمگه با ا ه؟یچ نیا–

 د؟ینکن یتیبدم شمام شکا تیرضا

 :لکنت گفتم به–

 ...و یتلفن زد ،یبعدش مزاحمم شد چون–

 .یریرو پس بگ تتیکه توام شکا یبه شرط شمینم گهید باشه–
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به خودم دادم و به طرف در  یقدم جلو امد. تکان چند

 .دانشگاه حرکت کردم

 .زنمیدارم حرف م ؟یریم کجا–

 .کردم شتریرا ب سرعتم

 :بلند گفت یهم پشت سرم آمد و با صدا او

من که آب از سرم  ،ینیبیبد م یریرو پس نگ تتیشکا اگر–

تر  کینزد شیوجب چه صد وجب. احساس کردم صدا کیگذشته چه 

 .شد

نبود.  لیکردم. از در دانشگاه رد شدم. کم دنیبه دو شروع

 دهیرس ابانیبه سر خ بای. تقردمیدویم یاصل ابانیبه طرف خ

ترمز کرد و خم شد در  میپا ی. جلودمیرا د لیبودم که کم

  .را باز کرد نیماش یجلو

 شدیکه پخش م یقیموس یانداختم. صدا نیرا داخل ماش خودم

 .را قطع کرد

 زیچ چیاو که بودم از ه شیکردم. پ تیامن احساس

 .راحت بود المی. خدمیترسینم

 .کردیو مبهوت نگاهم م مات

 م؟یبر نجایاز ا شهیم–

 :زد و گفت دور

 شده؟ یچ دیبگ آخه–

 .بود نجایا اون–

 :ترمز گذاشت و گفت یرا رو شیپا

 دون؟یفر ؟یک–

 .را به عالمت مثبت تکان دادم سرم

 .به طرف در رفت دستش

 .امیتا من ب دینیو بش دیرو قفل کن نیماش در–
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  :استرس گفتم با

 :گفت یعصب کجا؟–

 .امیم االن–

لباسش را گرفتم و هر چه  نیرا دراز کردم و آست دستم

 .ختمیر میهاالتماس داشتم در چشم

. اون دی. من رو تنها نزارترسمی. من مدیرو خدا نر تو–

 .هم باهاش بود گهیمرد د هی. ستیتنها ن

 .به دستم انداخت و صاف نشست ینگاه

 د،ی. نترسدهیجور پر. رنگتون بدرمی. باشه نمدیباش آروم–

 .نجامیمن ا

 :کردم و گفتم بغض

به هم  مینترسم، آرامش ندارم. شده کابوسم. زندگ یچطور–

 ...ندارم تی. امنختهیر

به هم امان  مینتوانستم خودم را کنترل کنم. اشکها گرید

 .ندادند

 .و با غم نگاهم کرد دیکش یقیعم نفس

 .بکنه، من مواظبتون هستم تونهینم یکار چیه اون–

. چند روز نیافتاد تونیشما از کار و زندگ ؟یتا ک آخه–

 نمیکه بش نیجز ا ییاچاره شه،یامتحاناتم تموم م گهید

کمتر  کنمیم یسع ممیاطیکالس خ یمدت حت هیخونه ندارم. االن 

 .به شما زنگ بزنم رمیکه هر جا م شهیبرم. نم

زندان،  وفتهیم ادیمدت کوتاهه، حکمش که ب هی شه؟ینم چرا–

شما تموم بشه  یاتفاقا من منتظرم امتحانها. میشیراحت م

 .دینیخونه بش دیکنیبراتون برنامه دارم. اصال وقت نم

  :گرفت و ادامه داد میرا روبرو یدستمال کاغذ جعبه
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برگ دستمال  کی. میزنی. بعدا با هم حرف مدیآروم باش فعال–

  .برداشتم و تشکر کردم

 .دمیکه نتوانسته بودم خود دار باشم خجالت کش نیا از

 .را روشن کرد و راه افتاد نیماش لیکم

. منظورش از برنامه چه کردمیفکر م شیسکوت به حرفها در

 .نگه داشت ییامغازه یجلو قهیبود. بعد از چند دق

 .گردمیو زود برم زنمیرو م یمرکز قفل–

  .نزدم یحرف

دستگاه پخش توجهم را جلب  یو خاموش شدن چراغ ها روشن

. آمدیم یقیموس یکه شدم صدا نیآمد سوار ماش ادمیکرد. 

 .پخش را باز کردم یکرد. صدا یچه گوش م نمیکنجکاو شدم بب

 ...دوباره بغضم گرفت دمیکه شن یزیباچ

 

 چنان ُمردم از بعد دل کندنت��

 ��تن گذشت نیا ریروح من از خ که

چه بر من  یبدان دیندارم نرو گوش کن تو با هیگال�� 

 ��گذشت

 ��یرویکجا م دمیکه د یچه بر من گذشت زمان یبدان دیبا تو

که نبود عاشقانه  ییخواستم با تمام وجود با تو خودم

 ��بمانم

دوش دلم تا ابد  یکوه غم رو نیعشق را با هم نیا من

 ��کشانمیم

که نبود عاشقانه  ییخواستم با تمام وجود با تو خودم

 ��بمانم

دوش دلم تا ابد  یکوه غم رو نیعشق را با هم نیا من

 ��کشانمیم

 ��شده یبیهنوز عجب روزگار غر پرستمیتو را م چگونه
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 یبرا ایخودم بود،  یدانم، برا یام گرفته بود، نم هیگر

 .سرنوشتمان، حالم بد شد یابرای ل،یکم

را نتوانستم  میاشکها گریو د یدادم به صندل هیرا تک سرم

 .کنترل کنم

او هنوز هم   یعنیشدم،  لیکم تیموقع یتازه متوجه  انگار

 .شودیم تیاذ

 .سخت بود میدانم چرا، باورکردنش برا ینم

ظاهرش با  یادیز دیبود.  شا یمرد خود دار و محکم لیکم 

 .باشد یاحساسات نقدریا کردمیباطنش فرق دارد، فکر نم

 لیرا باز کردم. کم میهاچشم نیباز شدن در ماش یصدا با

 .پنل را خاموش کرد و اخم کرد یفور

انداختم. من حق نداشتم  نییخجالت آب شدم و سرم را پا از

 .به پنل دست بزنم. اشتباه کردم

 :گذاشت و گفت میپا یکه در دستش بود را رو ییا سهیک

کم حالتون جا  هیتا  دیبخور دیرو که دوست دار یطعم هر–

 .شده بود یچ نمیبب دیکن فیبعد تعر اد،یب

انداختم. انواع شکالت و آبنبات و آب  لونیبه نا ینگاه

 ...و وهیم

 .کردمیرا نگاه م لونینا اتیخجالت فقط محتو از

 د؟یکدومش رو دوست ندار چیه–

 .چرا–

 د؟یبرنامم رو بدون دیخواهینم پس–

 .دیلطفا بگ چرا–

 .دیبخور یزیچ هی دیبا اول–

 .ندارم لیم االن–
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را باز کرد. نگاه  شیهارو برداشت. اخم لونینا

 :انداخت وگفت لونینا اتیبه محتو ییامتفکرانه

 .خودم براتون انتخاب کنم دیبا پس–

 :باز کرد و به طرفم گرفت یشکالت فندق کی

باال اول  ادیکه زودتر قند خونتون ب نیا یبرا کنمیم فکر–

  .بهتر باشه دیبخور نویا

 .به شکالت انداختم و با خجالت گرفتم و تشکر کردم ینگاه

زدم نه او. دوباره اخم  یبه خانه نه من حرف دنیرس تا

 .کرده بود

  .هم همانطور در دستم مانده بود. حالت تهوع داشتم شکالت

به شکالت انداخت و اخمش  یدر خانه ترمز کرد و نگاه یجلو

  .شد ترقیعم

 .دهایحرف گوش کن تر بود قبال–

 :کردم و گفتم نگاهش

 .ستیبخورم، حالم خوب ن تونمینم–

 :گفت نگران

 نیماش یرا از کنار دنده اشیترس و اضطرابه، بعد گوش از–

 . برداشت

 متونیببر ن،ییپا ادیب زنمیبه حاج خانم زنگ م االن–

 .حالتون بهتر بشه یزیچ یبا وصل کردن سرم دیدرمانگاه. شا

 :باز کردم و گفتم مهیرا ن نیماش در

کنه خوب بشم. شما  کاریبرم خونه، مامان خودش بلده چ نه،–

 .دیزحمت نکش

 .نزد ینگاهم کرد و حرف فقط

 .کردم و به طرف خانه راه افتادم یخداحافظ
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به دست در حال صحبت  یآسانسور که باز شد مادر را گوش در

و با  کردینگاهم م یبود. با نگران ستادهیدر ا ی. جلودمید

 .زدیشخص پشت خط حرف م

کم فشار روشه، که به مرور زمان  هی ست،ین یخاص زیچ نه،–

  .شهیحل م

... 

کنه که مزاحم ناموس مردم  تشیبگم واال، خدا انشاهللا هدا یچ–

از  زارمینم گهینشه. فقط منتظرم امتحاناتش تموم بشه، د

 ...رهیدلم هزار راه م رونیب رهیم ی. وقترونیخونه بره ب

را  امیگوش یافتادم. فور دونیفر ادیحرف مادر دوباره  با

 نمیدر مخاطب دادمیدرآوردم و همانطور که به مادر سالم م

 .زاده گشتم یفن یدنبال شماره

 رهیاش را ذخشماره میبه دفترش رفت لیکه با کم یروز همان

 .کرده بودم

نوشتم که من از  شیکردم برا یکه خودم را معرف نیبعد از ا 

. وارد اتاقم دینکن یریگیصرفنظر کردم، لطفا پ تمیشکا

و  ستادمیتخت انداختم. کنار پنجره ا یرا رو یشدم. گوش

تازه راه افتاد که برود.  لیرا از نظر گذراندم. کم رونیب

که  نیا زبا مادر تمام شده بود. ا اشیتلفن یحتما مکالمه

که  یداشتم. حس یبود حس خوب رحالمیگینگرانم بود و پ

 دیگویبه من م یانگار ته دلم کس یول ستیاسمش چ دانمینم

 یباالخره راه ایمشکالت را حل کند.  یهمه تواندیاو م

 .کند دایپ شانیبرا

 :دیوارد اتاق شد و پرس مادر

 ؟ینخورد یزیصبح چ از–

که افتاد حالت تهوع گرفتم،  ینه، بعد از اتفاق راستش–

 .بخورم یزیچ تونمینم

معجون بارهنگ و عسل و عرق  قهیرفت و بعد از چند دق مادر

 .درست کرد و آورد مینعنا را برا

 .خوردنش حالم بهتر شد و چند لقمه غذا خوردم با
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زاده  یرا چک کردم. فن امیو گوش دمیتختم دراز کش یرو

 :نوشته بود

شما  میگذاشتم به شدت با تصم انیرا در جر لیکم من–

 .مخالفند

شدت را نوشته است. البته  یعمد کلمه یکردم از رو احساس

. ستیمن ن یاو که جا یمخالف است، ول لیکه کم دانستمیم

 دونیکه فر نیکه مدام استرس ا نیدر ک کند از ا تواندینم

وحشت دارم  دنشیچه. آنقدر از د یعنیراهم سبز شود  یجلو

و  اندگرفتهکشور را  هایداعش کنمیفکر م نمشیبیم یکه وقت

. اوردیسرم ب ییشان است و ممکن است هر بالاو هم سر دسته

 یافهی. البته قکنمیبان احساس مپشت یخودم را تنها و ب

آنها  ههیخودش درست کرده، باعث شده  شب یکه برا یدیجد

 یدارم برا اجیمرد احت کیشود و البته ترسناک. من به 

که  یمحکم. مرد و ریپذ تیمسئول لیمثل کم یمرد تم،یحما

چقدر  لیمگر کم یکند. ول دایمشکالت راه حل پ یخودش برا

. دیایبا من ب رومیکه هر جا م شودیکمکم کند. نم تواندیم

در ذهنم زده شد.  ییافکر جرقه نی. با استیاو که شوهرم ن

 .آورد رونیب الیمرا از فکر و خ امیگوش امیپ یصدا

 :نوشته بود لیکم

 نکنه؟ یریگیرو پ تیشکا یزاده گفت یبه فن چرا–

را  دونیفر یدهای. چطور تهدسمیبنو شیچه برا دانستمینم

من  یاش را برابدهم. اصال مگر او برنامه حیتوض شیبرا

از آن  ترحالیبدهم. ب حیاو توض یداد که من هم برا حیتوض

 .بودم که بخواهم با او بحث کنم

 .دمیسرم کش یگذاشتم و پتو را رو لنتیسا یرا رو امیگوش

 ریکه در ذهنم زده شده بود آنقدر فکرم را درگ ییاجرقه

 .کرد که خوابم برد

 .شدم داریمادر از خواب ب یحرف زدنها یصدا با

امده  ینگفته، از وقت یزیمن خبر ندارم. به من چ واال–

  .دهیخواب
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بشه درس بخونه  داریب دیبا دهیوقته خواب یلیخ گهید نه

رو بهش  یشد. من گوش داریفردا امتحان داره. عه، خودش ب

 .دمیم

مادر را نگاه  یاستفهام شدیکه به زور باز م ییهاچشم با

 .کردم

 .زد لب

 .لهیکم–

  .رفت رونیرا به زور در دستم جا داد و از اتاق ب یگوش

 .بپرسد خواهدیزاده م یدر مورد فت حتما

 .را صاف کردم میزور صدا به

 :و دلخور گفت نیسالم. سنگ الو،–

که بعدش من  دیداد امیپ لی. شما تو خواب به وکالسالمکیعل–

 .دیو زنگ زدم جواب نداد امیپ یهر چ

 :کردم و او ادامه داد سکوت

 یحت یعنی. دیبد حیکارتون رو توض لیدل دیتونستیم حداقل–

که خودتون  دیهم منو قابل ندونست کیمشورت کوچ هیدر حد 

از زبون دوستم بشنوم که  دی. من بادیداد امیسر خود بهش پ

 د؟یگرفت یمیشما چه تصم

  .نداشتم حیجرات توض گریشده بود و من د یعصبان دوباره

 :خودش گفت دیسکوتم را د یوقت

کرده و شما رو ترسونده.  دتونیامروز تهد دونیفر حتما–

  .دیبهم بگ نویحداقل ا دیتونستینم

کارهاتون دخالت  یدارم تو دیکنیخودتون فکر م شیپ البد

 ی. شما حتدیانجام بد خوادیدلتون م ی. باشه هر کارکنمیم

. مگه شما بزرگتر نینزاشت انیمادرتون رو هم در جر

مکث کرد و  ی. کمدیکنیسر خود عمل م نقدریا شهیهم د؟یندار

 :و ادامه داد دیکش یقینفس عم

 امتحانتون ساعت چنده؟ فردا–
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 .هم سکوت کردم باز

 .پرسمیاز حاج خانم م دیرو بد یگوش–

 .ساعت سه ظهره،بعداز–

دنبالتون.  مییایم دارمیرو از مهد برم حانهیر خوبه،–

 .خداحافظ

 .قطع کرد یرا فور یجواب من نشد و گوش منتظر

 یناک بود. ولدرد یلیخ میبرا اشیکرده بودم. ناراحت بغض

اول او  دیبا گفتی. درست مزدیبا من حرف م نجوریا دینبا

مدت  نیچون تو ا دی. شاگذاشتمیم انیمادر را در جر ای

ناراحت  نقدریدوستش وقت گذاشته و دنبال کار من بوده ا

 .امشده مانیام که پششده که من وسط کارش گفته

 شیپ دیبه او هم حق دادم. شا یفکر کردم کم شتریب یوقت

 انیدر جر دیحداقل با گفتیام. راست مکرده اشعیدوستش ضا

 مینگفتم. تصم یزیبه مادر هم چ ی. من حتگرفتیقرار م

 .کردیسرزنشم م دیاو هم نبا یعجوالنه گرفتم. ول

 

به ساعت سه مانده بود که از پشت پنجره  ییاقهیسه دق دو

رفتم  نییپا ی. من هم فوردیرس لیرا نگاه کردم. کم رونیب

 .نشستم و سالم کردم حانهیر شیو پ

 ینگاه مین نهیبود. از آ شیابروها نیاز اخم ب یزیر گره

 .به من انداخت و جواب سالمم را داد

 شکر انگار حالتون بهتره؟ خدارو–

 .ممنون بله–

 .دیپریم نییدر آغوشم باال و پا حانهیر

 :دمیگرفتم و پرس بغلش

  حانه؟یر یبود کجا–

 یزبان نیریشروع به ش حانهیبود تا ر یجمله کاف کی نیهم

 .کند
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کردم، و  یبه خوردم، آب خوردم. با خاله بازبودم. به مهد–

 .چه گفت دمیجمله سر هم کرد که نفهم یکل

 :و گفتم دمیخند

 .دمایسوال پرس هی حانهیر–

 :نگاهم کرد و گفت نهیاز آ لیکم

 میرو قا یزیاهل حرف زدنه، چ حانهیرو شکر که ر خدا–

 .کنهینم

 .نزدم یحرف یمنظورش به من است، ول دانستمیم

 :گفت میدیدر دانشگاه که رس یجلو

 .دییایتا شما ب میمونیم نجایهم ما–

 .شدم ادهیتشکر کردم و پ شرمنده

 .هم آن روز با من امتحان داشت سوگند

 شیرا برا روزیو من اتفاق د میدیرا د گریسالن همد داخل

 .کردم فیتعر

 :شد و گفت یهم عصبان او

وقت  نهمهیا ی. آخه کخوادیاون صالح تو رو م ل،یراح نیبب–

تا تو  سادهی. با بچش امده وازارهیم گهید یکیواسه 

نگرانته و دلش  یعنی نیامتحانت تموم بشه ببرتت خونه. ا

  .زنهیبرات شور م

 ...حانهیکه من به ر ییمحبتها یتالف یبرا گهیخودش م خب،–

 :دیحرفم را بر سوگند

 تیاونم شکا حانهیبه ر یدگیدر قبال رس یدرست، ول خب–

بابت کارت بهت حقوق داده اونم  قتیدر حق گه،ینکرد د

  .برابر نیچند

دانشگاه،  ارهیاالن نامزد من از کارش نزد که منو ب نیبب

 .دنبالت امیحاال م یگفت برگشتن
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 نیکرده. ا دایرو پ گاردیتو نقش باد یاون واقعا برا یول

محبتها  نیکن، تا ا ی. فکرت رو خاللیمحبتها رو بفهم راح

 .یرو درک کن

آخه  دونه،یباور کن. فعال فقط فکرم پر از فر هیخال فکرم–

داره، فکر کنم از قصد خودش  یوحشتناک یافهیچه ق یدونینم

 .بترسم شتریکرده که من ب یختیر نیرو ا

که سوگند در محوطه نشسته است. تا  دمیاز امتحان د بعد

 :و گفت دیبا ذوق به طرفم دو دیمرا د

 .اون چشه دمیفهم لیراح–

 .نگاهش کردم مبهوت

 ؟یگیم ویک ؟ینشست نجایشده؟ تو چرا ا یچ–

 .دستم رو گرفت سوگند–

حرفم رو بهت بزنم و بعد  خواستمی. مگهیتو بودم د منتظر–

 نیعاشق ا هیاون عاشقته، من مطمئنم. فقط  لیبرم. راح

. وگرنه دهیکه دوسش داره انجام م یکارارو واسه اون کس

 یزیچقدر مرده که تا حاال بهت چ نی. ببستیکه ن کاریب

 .هیمرد واقع هی. اون کنهینگفته، چقدر مالحظت رو م

 :به او انداختم و گفتم یهیعاقل اند سف نگاه

. من بهت یگیم یتو چ گمیم یمن چ ؟یبگ نویهم ینشست نجایا–

 ؟یگیم یاونوقت تو چ گمیم دونیاز کابوس فر

 یینوایِزدرد ب ُمردیم یکی"

 "یخواهیعمو زردک م گفتیم یکی

 :قاب کرد و گفت شیرا با دستها صورتم

 لیمخمصه به کم نینجات از ا یاالن تو برا گه،ید نیهم–

نشون  هیبا  ینجوری. تازه عاشقتم که هست. ایدار اجیاحت

 .یکنیم دایهم نجات پ یینوایو از درد ب یزنیچند تا نشون م

 :را گرفتم و گفتم دستانش
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 شیآس حانهیمنتطره، االن ر رونیب چارهیبرم ب دیبا من–

 .کرده

 .میطرف در دانشگاه راه افتاد به

 :و گفت دیکش یآه سوگند

  .حداقل بهش فکر کن ش،یکم بفهم هی کاش–

 :کردم و گفتم نگاهش

 ؟یایکوتا ب یشیم یشما راض کنمیمن بگم بهش فکر م االن–

 :داد و گفت رونیرا ب شیلبها

 .شنیخودشون م  یآدما خودشون باعث بدبخت گنیراست م واقعا–

 نیکردم و به طرف ماش یتفاوت به حرفش از او خداحافظ یب

 .رفتم لیکم

کردن است.  هیدر حال گر حانهیر دمیکه شدم د نیماش سوار

 :و گفتم دمشیبغلش کردم و بوس

. گهینکن امدم د هیگر ؟یخسته شد زم؟یعز یکنیم هیچرا گر –

 :آرام شد و گفت یکم حانهیر

 ...خونه ایخونه، ب ایب–

 .انداختم لیبه کم ینگاه

  :دیکرد و پرس یکوتاه سکوت

 د؟یفردا امتحان ندار مگه–

 .گسیدو روز د میامتحان بعد نه،–

 ششیپ دیتونیبرگردم اداره. م دیامده با شیپ یکار اتفاقا–

 د؟یبمون

 حتما. ببرمش خونمون؟ بله،–

  .ما یخونه میریم نه،–
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 کردیکامال مشخص بود. اگر دلخور نبود حتما قبول م شیدلخور

 .مان ببرمرو به خانه حانهیر

 رونیداشتم. ب فمیو کشمش در ک یکوچک نخوچ لونینا کی

. مشغول خوردن شد. ختمیر حانهیآوردمش و چند تا در مشت ر

 :گرفتم و گفتم لیرا به طرف کم لونینا

 .دییبفرما–

 :انداخت و گفت لونیبه نا ینگاه

 یتعارف نکردم و صاف نشستم. سع گریندارم. د لیم ممنون–

حد هم بد نبود  نینگاهش نکنم. حاال کارم در ا گریکردم د

 شتریب مین بایتقر حانهی. رردیگیم افهیمن ق یکه برا

 .را خورد و بعد در آغوشم خوابش برد لونینا اتیمحتو

در آغوشم خوابش  حانهیچون ر میدیدر خانه شان که رس یجلو

 .شدن سختم بود ادهیبرده بود پ

قرار گرفت خودش را  نیزم یکه رو میپا کیشد.  ادهیپ یفور

 .را دراز کرد شیخم شد و دستها یبه من رساند و کم

 به من،  نشیبد–

 .کنم یهم مثل خودش خواستم که لج باز من

 :چسباندم و گفتم شتریرا به خودم ب حانهیر

 .برمشیم خودم–

 :و با تعجب نگاهم کرد و گفت ستادیا صاف

 .شهیبا چادر سختتون م نه،یشما سنگ یبرا–

 .توجه به حرفش به طرف در خانه راه افتادم یب

 .آوردمیکم م دینبا یسخت بود، ول واقعا

را زد و  نیانداخت و در را باز کرد. قفل ماش دیکل یفور

شد. جلوتر رفت و در آپارتمان را باز  اطیبا من وارد ح

 .تا من وارد شوم ستادیکرد و ا

چون نگران ام مشخص بود، از چهره حانهیبودن ر نیسنگ انگار

 .کردینگاهم م
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 .که شدم در را بست و رفت وارد

مبل ولو شدم. حالم که  یرا در تختش گذاشتم و رو حانهیر

 .جا آمد به مادر زنگ زدم و خبر دادم

 .آمد نییدر دست پا ییکه زهرا خانم با لباسها دینکش یطول

 :کرد و گفت یکه آمده بودم ابراز خوشحال نیا از

 هیانگار  نمتیبیهفته نم هی. یتو مهره مار دار دختر–

. آخر ادینم لیچرا راح گفتمیم لیگم کردم. همش به کم یزیچ

کم  حانهیر یوابستگ ادیبار کالفه شد گفت  اون م هی گهید

 .ایکه توام وابسته شد نیمثل ا یبشه، ول

را که اتو کرده بود به چوب  لیکم یهمانطور که لباسها بعد

 :ادامه داد زدیم یلباس

 .شهیامدنت رو کم نکن. دلمون برات تنگ م لیراح–

اش پاره شده بود انداختم و که جا دکمه یراهنیبه پ ینگاه

 :گفتم

کم گفتم امدنم رو کم حانسیبه خاطر ر گهید نطور،یهم منم–

 که پارس؟ نیکمش کنم. ا

پاره شده، فکر کنم اون روز  دمیخواستم اتوش کنم د آره–

بره. چقدرم  ندازمشیشده. م ینجوریا دونیتو دعوا با فر

 .رو دوست داشت راهنیپ نیا لیکم

 :گذاشتم و گفتم فمیرا در ک راهنیپ

 .کنم و براش بدوزم دایپارچه رو پ نیبتونم مثل ا دیشا من–

 .شهیخوشحال م یلیکه خ ی. اگه بتونلیراح واقعا–

پارچش  اینتونستم بدوزم  دیشا د،ینگ یزیشما بهش چ فقط–

 .کنم دایرو پ

 :زد و گفت یزیآم طنتیش لبخند

 .شهیخوشحال م یلی. داداشم خیتونیمطمئنم م من–
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 .انداختم نییرا پا سرم

 .رو بسته رازیکه شمش فعال–

 :با تاسف نگاهم کرد و گفت زهرا

 هیکه دوستش به خاطر پرونده شما از  نیمثل ا راستش–

 لیپرونده مهم استعفا داده و فقط دنبال کار شما، که کم

 .براش بد شده ینجوریسفارشش رو کرده افتاده. خب ا یلیخ

دادم و او به من حق  حیرا کامل توض دونیفر یهیقض شیبرا

 .داد

 .کردیکار را م نیمن بود هم یاو هم جا دیشا گفت

 :من و من کرد و گفت یکم بعد

 ؟یقبولم دار یدوست واقع هیخواهر و  یتو منو جا ل،یراح–

کار کردم  نجایکه ا یمدت نیتو ا یلیمعلومه. شما خ بله،–

. من دیمثل خواهر با من رفتار کرد شهی. همدیکمکم کرد

 .شما قائلم یبرا یادیاحترام ز

 :را در هم گره زد و گفت شینشست و دستها میروبرو

هست  یخوب تیاالن موقع دونمیبهت بگم. نم یزیچ هی خوامیم–

 .یخواهر گوش کن هیحرفم رو مثل  خوامیم ینه، ول ای

 :کردم و او ادامه داد دییسرم تا با

تو  میترسیم یول میبهت بگ یزیچ هی میخواهیما م راستش–

 .یناراحت بش

 :دمیتعجب پرس با

  ؟یچ–

 :با استرس گفت یکم

 .شهیبفهمه بهت گفتم ناراحت م لیکم اگه–

 .راحت باشه التونیخ گم،ینم یزیبهش چ من–
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 گهیگفته بعد از امتحاناتت د لیکم یاز وقت لیراح یدونیم–

دلشوره به دلم افتاده. اون گفت  نجا،یا یایب ستیقرار ن

تا  میسرش رو گرم کن میتونیبزرگ شده و م حانهیر گهید

 .رو فراموش کنه لیکم راحکم

 .مزاحم شما و خانوادتون بشه خوادینم گهید اون

 :تعجب گفتم با

امدنم  دیکم باکم گهیخب، من خودمم بهش گفتم که د نه–

. هیعیکه طب نیکم بشه. ا حانهیر یکمتر بشه تا وابستگ

 حیکه براش توض نی. االن با استین یراستش مادر هم راض

 .ستیدرست ن ینجوریبازم گفت ا یول ستیخونه ن لیدادم کم

رفت و آمدها  نیمن رو تو ا حانهیر گهیهم گفت که د مامان

وقت نشه  چیه گهید دی. شانجایا امیب ستین یازین نه،یبیم

  .امیب

 :شد و گفت هول

 .لینگو راح یوا–

 :زدم و گفتم لبخند

با مامان بهتون سر  یما، منم گاه یخونه دییایشما ب خب–

با فاصله  یرفت و آمدها نیهم به ا حانهیر ینجوریا زنم،یم

 .کنهیعادت م

 .نگاهم کرد زیفکر کرد و التماس آم یکم

 ...که نهیموضوع ا لیراح–

 د؟یکنیدست دست م نقدریچرا ا د؟یبگ دیخواهیم یچ–

 :بلند شد و کنارم نشست 

تو ناراحت  تیخواستگار مییایما بعد از امتحاناتت ب اگه–

 ؟یشیم

 :حرفش جا خوردم و مات نگاهش کردم و او ادامه داد از
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 لیخب کم ه،یادیتوقع ز دونمیم ه،یمرد زندگ لیخدا کم به–

جلو.  ادیکه ب دهیبه خودش حق نم نیبچه داره، واسه هم هی

من بارها بهش گفتم که اجازه بده حداقل با مادرت صحبت 

 تیموقع گفتیم شهیهم لیکم یبشن. ول یحاال راض دیکنم شا

. کنهیبا من فرق م یلیخ لیراح طیشرا ای. ستین یمناسب

 ،یتو ردش کن دیشا طشیبه خاطر شرا کنهیاون فکر م یدونیم

. بعد سرش را میدیما بهت حق م یکار رو کن نیکه اگه ا

 .انداخت نییپا

داره با احساسش مبارزه  یبهت عالقه داره، ول لیکم لیراح–

 .دونهیتو نم قیچون خودش رو ال کنه،یم

 .انداختم نییهم سرم را پا من

 :را گرفت میزانو زد و دستها میجلو

مرد  یلیها، اون خ گمیچون برادرمه م یفکر نکن لیراح–

 هی. حرف من رو به عنوان کنهیمطمئنم خوشبختت م ه،یخوب

دوست دارم.  لیکم یخواهر قبول کن. من تو رو هم اندازه

 .آرزومه تیخوشبخت

فقط به فکر برادر خودم هستم. به نظر من از نظر  ینکن فکر

  .دیهست هیبه هم شب یلیهم خ یاخالق

اش را جمله نی. آخرگفتمینم یزیو چ کردمیگوش م شیبه حرفها 

 .خوردم کهیکه با بغض گفت و 

بچه  هی یتا ابد دعا ،یکار رو کن نیاگه ا لیخدا راح به–

تو  دونمیکاره، چون من م نیخدا تو ا تیپشتته. رضا میتی

 .خورهیلطمه م حانهیر یبر

 .کردم نگاهش

نفهمه من بهت  لیوقت کم هی لیفقط راح ؟یبگ یزیچ یخواینم–

 .گفتما

 .که قبال در ذهنم زده شده بود، مشتعل شد ییاجرقه

 یلیبرام خ حانهی. ردیکرد ریگبگم، شما من رو غافل چه–

 ی. حرفهاتون رو قبول دارم. ولدوننیم نویهمه هم ا زه،یعز

 .فکر کنم و با خانوادم صحبت کنم دیخب با
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 :گفت یخوشحال با

بهت  گهید ی. من هفتهزمیمن قربونت برم. باشه عز یاله–

. اگه جوابت مثبت بود، به رمیگیخبرش رو ازت م زنمیزنگ م

 .گمیم لیکم

 دهیدرآوردم و به سع فمیرا از ک امیرا کج کردم و گوش سرم

 .دیایدادم کارش که تمام شد، دنبالم ب امیپ

دنبالم، تا  ادیخانم فقط من به دختر خالم گفتم ب زهرا–

برم دانشگاه،  لیبا کم خوامیکه بهتون جواب بدم نم یوقت

 .نمشیبب تونمی. نمرمیبا دختر خالم م

 :و گفت دیپر رنگش

کاسه  مین ریز ییاکاسه فهمهیکه م ینجوریا ل،یراح یوا–

 .هست

 .یبگ یخوایم یچ پرسهیکارت رو م لیدل اونوقت

 نه،یکمتر من رو بب دیکه با حانه،یبه خاطر ر گمیم خب–

 یدختر خالم گفته ساعت کارش به ساعتها گمیبعدشم م

 .من رو ببره تونهیم خوره،یامتحانم م

 کنهیفکر م م،یهست یعصبان گهیکم از دست همد هیاالن  راستش

خودش  شیبده. احتماال پ ریگ ادیازش دلخورم، فکر نکنم ز

برم. که  دهیبا سع خوامیموضوع م نیبه خاطر ا کنه،یفکر م

 .راحت ترم دهیالبته واقعا هم با سع

 هیکه  ترسمیم دونیمن اونقدر از فر یباورتون نشه ول دیشا

که من  نیا یبرادرتون رو برا شنهادیمجبور شدم پ ییجورا

 .رو ببره دانشگاه قبول کنم

 .تکان داد دییرا به عالمت تا سرش

که تو بهش  گفت،یرو م نیهم هم لیاواخر کم نیا آره،–

 یمساله خواستگار ستین یفعال کار درست گفتیم ،یاعتماد کرد

 .ستیاصال وقتش ن یهمه گرفتار نیتو ا گفتی. ممیرو مطرح کن

 :دیبود پرس نمانیسکوت که ب قهیاز چند دق بعد

 ؟یاز حرفهام ناراحت شد لیراح–
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آورده بودند را  ورشیبه ذهنم  رحمانهیرا که ب افکارم

 :کنار زدم و گفتم

 .نه–

 .یشد یجور هی آخه–

 نیکم برام سخته، فکر کردن به ا هیفقط  ست،ین یزیچ نه،–

برادرتون در مورد من با شما حرف زده  شهیموضوع. باورم نم

  .باشن

 :زد و گفت یلبخند

داره، اصال به خودش اجازه  تیبس داداشم احساس مسئول از–

 .نگات کنه ییاگهینداده که جور د

موضوع،  نیمطرح کردن ا یزود بود برا یکم دیالبته شا خب

 ...شیپ یمثل دفعه دمیترس یول

 .را به اتاقش کشاند مانیهر دو حانهیر یهیگر یصدا

 .به دنبالم آمد دهیسرو کله زدم که سع حانهیبا ر یساعت کی

کردم. با  فیتعر شیزهراخانم را برا یبرگشتن حرفها موقع

 :گرد شده گفت یهاچشم

زود اقدام  یکنیفکر نم ه؟یامتحانها وقت خواستگار وسط–

 هی یدوستت داره، ول حانهیر یکردن؟ بعدشم درسته که بابا

 یریاالنو نگاه نکن هر وقت عشقت بکشه م ها،لیبچه داره راح

 تیها، مسئولمادرش یشیم گهیاون موقع د ،یزنیسر بهش م هی

دستت رو  یعنیزن بابا،  یشیم ،یشیداره، تازه مادرشم نم

تو دهنش بازم اسمت زن باباست. از  یبزار یتا آرنج عسل کن

موضوع فکر نکرده  نیخوردم. اصال به ا کهی دهیسع یحرفها

  .زهر داشت قتیحق نیبودم. چه قدر ا

 :به من انداخت و ادامه داد ینگاه دهیسع

از اونورم  ،ینگفتم ناراحتت کنم، گفتم که روشن ش نارویا–

 طشیحاال درسته شرا ه،یهم مرد خوب حانهیر یخب عوضش بابا

رو داره  یگفتیکه تو قبال م ییارهایمع یول خورهیبه تو نم
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زن بابا فکر نکرده  یهیقض نای به خودم چطور–خب. درسته؟ 

  بودم؟

تو شناسمت و مادر  ادیاسمش ب ییجورا هیحاال  شهیم البته–

داشته باشه، من کال گفتم.  یراه دیبا ،یثبت بش شیواقع

کارت  یبهشون جواب مثبت بد یبود اگر بخوا نیمنظورم ا

باال  ییاشانه ست؟ین نطوری. به نظر خودت اشهیسخت م یلیخ

که  میخانه بود کیرا تماشا کردم. نزد رونیانداختم و ب

  .دیامتحاناتم پرس یاز برنامه دهیسع

 هی. تو شهیبرم دانشگاه تموم م گهیسه چهار بار د فقط–

صبح من رو  یعنیروزم دوتا  هیروزش سه تا امتحان دارم. 

 .دنبالم یایکارت که تموم شد م یبریم

 .میختیرفت و برگشت برنامه ر یزمانها یبرا دهیسع با

 :به خودش گرفت و گفت یمضطرب یفهایق دهیسع

 ؟یخلوت خفتمون کرد چ یجا هی هیاگه داعش لیراح گمیم–

 :گفتم هراسان

 ؟یداعش–

 میخواهیم فی. ما دوتا دختر ضعدونیهمون فر گه،ید آره–

 .میکن کاریچ

 :کردم و گفتم یفکر

  اد؟یباهامون ب تونهینم مسعود–

 یگیهمش م یبراش بسازم؟ توام که حساس یچه داستان آخه–

. ستین یهر کول نیداداش منم همچ نینفهمه. گر چه ا یکس

 .هم دهن لقه یکمی

 :کردم و گفتم ینوچ

نداره. چقدر  شتریپونزده، شونزده سال که ب گهید آره–

. کاش حداقل هاخورهیجاها به درد م نجوریبرادر بزرگتر ا

 .میداشت مونیکی
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 :دادن به من گفت یدلدار یبرا دهیسع

 ،یمگه نگفت شه،ینم یچیگفتم بابا، ه یزیچ هیمن  حاال–

 .نداره یگفته باهات کار

 :نگاهش کردم و گفتم هیسف اندرعاقل

 حساب کرد؟ شهیجماعت م یحرف داعش رو–

 ؟ییبه دا ایبه بابام بگم،  لیراح گمیم–

 .یببر لیمن رو تو کل فام یآبرو یخوایکال م گه،ید یچیه–

 :کرد و گفت ینوچ

 دمشید کنمینم نیخوب بودا، من تضم متیقد گاردیباد همون–

چه  شه،یحالم بد م نمیبیداعش رو م لمی. من فوفتمیپس ن

 ...برسه

از خودمونه، فقط  اروی! بابا ایگرفت یجد ده،یسع وا–

رو هم برداشته رنگ کرده،  ششیاونا کرده. ر هیرو شب افشیق

  .زنهیم یبه قرمز

  :و گفت دیخند دهیسع

 .مییبگه من داعش اروپا خوادیم البد–

بود. گفت"  لی. کمدمشیکش رونیب فمیاز ک امیگوش یصدا با

به  خواهدیدادن م تیرضا یزنگ زده و گفته فردا برا لیوک

 ادمی یمطمئن هستم؟ وقت ممیاز تصم ایدادسرا برود، آ

 :تنها به دانشگاه بروم گفتم دیبا یافتاد که مدت

من مطمئنم. چرا به خودم زنگ نزدن و وقت شما رو  بله–

  گرفتن؟

و به  رهیداشت با خودم تماس بگ یخودم گفتم اگر کار چون–

 .شما زنگ نزنه

از  نیهم یمطرح کردن موضوع دو دل بودم. برا یشب برا آن

 .بماند شمیخواستم که  شب پ دهیسع
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 اطیکه من با احت میدور هم نشسته بود یاز شام همگ بعد

 .دمیکش شیحرف را پ

 :شد و گفت یفقط نگاهم کرد. اسرا عصب مادر

هات خواسته زحمت گاردیجناب باد میرو باش که فکر کرد ما–

 .کنه، نگو نقشه داشته یرو تالف

 .طور در موردش حرف بزند نیاسرا ا خواستینم دلم

 .حکم فرما شد ینینثارش کردم. سکوت سنگ ییاغره چشم

 :کرد جو را عوض کند و گفت یسع دهیسع

بوده ها...به نظرمن که  نیاون تصادفه حکمتش ا نیبب–

 ...و هیمردخوب

 :و گفت دیرا بر اسراحرفش

بعد رو به من ادامه  ه؟ینکرده مرد خوب تیازتوشکا چون–

 :داد

مگه  ؟یبچه داربش یمرد زن مرده هیزن  یبر یخوایم لیراح–

ازدواج  یخوا یم ینجوریکه ا یدار یچه مشکل ،یکم دار یتوچ

از  ،یآفتابه، درس خونده هم که هست یکه پنجه افتیق ؟یکن

 دایپ یمورد بهتر یکم صبرکن هی ،یتموم یهر لحاظ همه چ

بچش  رستارتا ابد پ یخوایم ن؟یبه ا یردادی...چرا گشهیم

کنه  ونتیشد که مد گاردتیاون بانقشه امد باد ؟یبمون یباق

جواب مثبت بهش  یکنه که مجبورباش یو بعد ازت خواستگار

 یافهیکنه. ق دایپ تونهیرو م یاز تو بهتر ک گهی. دیبد

هم زرنگه. چطور به خودش حق  یلیمظلومش رو نگاه نکن اون خ

 داده؟

عوض شده  نقدریا یمبهوت مانده بودم، اسرا ک شیازحرفها

اثرات  دیکرد. شا یقضاوت نم گرانیبود، قبال اصال در مورد د

 .دانشگاه رفتن است

. بعدشم من پرسمیکه من جواب مثبت ندادم دارم نظر م فعال–

همش باهاش بودم. اگه  یماهگ شیرودوست دارم، از ش حانهیر

خب منم قبال نامزد داشتم.  م،یاون زنش مرده ما باعثش شد

و حسرت مادر  میکرد مشیتی. ما میما مسئول اون بچه هست
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در  دایم ت. چطور دلمیداشتن رو تا آخر عمرش تو دلش گذاشت

 ؟یحرف بزن ینطوریا حانهیمورد ر

بچه  هیکه اون  نیمن روداره. ا یارهایمع یهمه لیکم بعدشم

 حسابه؟ رادهاشیداره، جزوه ا

 :شد و گفت یعصبان

رو داشته  ارهاتیمع یکه همه شهیدامیپ یکس یصبرکن اگه–

به  حانهیالبد چون ر ؟یواسه ازدواج دار ییاباشه. چه عجله

رو به  تیزندگ یخوایتو وابسته شده دلت سوخته، دوباره م

. اصال تو نظر ما مگه برات مهمه، ینابود کن گهید یکیخاطر 

گوش  مگهخوره  یسرآرش مامان چقدر بهت گفت به دردت نم

 یبا نابود یکردیفکر م ؟یمگه از حرفت کوتاه امد ،یکرد

 ...هم کف . گفتنیکن تیرو هدا گرانید یتونیخودت م یزندگ

که مادر  یادیزد و فر شیبه پهلو دهیکه سع ییاسقلمه با

 .ساکت شد دیسرش کش

 .گهید بسه–

مدت فرو داده بودم را،  نیانگار هرچه بغض در ا شیحرفها 

 :بلند شدم وبه زحمت گفتم میآورد. از جا میجا به گلو کی

 .کنمیمامان صالح بدونه همون کار رو م یچهر–

اتاق مادر رفتم و در را بستم و بغضم را رها کردم.  به

 .هیبه حال بق یحرفها را بزند وا نیخواهرخودم ا یوقت

 میام بند امده بود و به روبرو هیدانم چقدر گذشت، گر ینم

 .زل زده بودم

 یبلند شدم وکنار میکه به درخورد از جا ییتقه ا یصدا با

 .نشست میپف کرده داخل شد و روبرو یباچشم ها دهینشستم. سع

 ...منه، اگه اون تصادف ریتقص همش–

 :را گرفتم وگفتم دستش

حرفها نزن، اون تصادف به قول خودت  نیازا گهیمن د جون–

حرف  دهینسنج یکی ی. وقتوفتادیاتفاق م دیحکمت داشته، با

 .به تو نداره یربط زنهیم
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 .کنارم نشست دهیسع

 .لیراح–

 .هوم–

انگار خاله هم مخالف  ه؟ینظرخودت چ ؟یکارکنیچ یخوا یم–

 .نزد یچون حرف ستین

 .کردم سکوت

 .کرد نگاهم

 ؟یکه بگ ستمیاونقدر محرم ن هنوز–

 .مامان یحت ،یکس نگ چیبه ه یدیم قول–

 یخورم،که فقط خودت م ی. به جون تو قسم مگمینم یکس به–

 .یزیچقدربرام عز یدون

 :دل، دل کردم وبعدگفتم یکم

 یکرده احساس غرور م یکه ازم خواستگار نیاز ا راستش–

که اون هم من  نیقبولش دارم. از ا یلیرو خ لیکنم. من کم

 .هیرو قبول داره حس خوب

 .مشکوک نگاهم کرد دهیسع

 ؟یدوسش دار یعنی–

 :کردم و گفتم بغض

 .معلم رو داره هینقش  شتریداشتم. اون برام ب کاش–

 .نگاه کرد میبه چشم ها رتیو با ح دیسرش را عقب کش دهیسع

 .گهید هی. جوابت منفهیمنتف یخواستگار یهیپس قض خب–

 .نگاهش کردم دیترد با

که خدا  کنمیفکر م نیهمش به ا ؟یفکر کرد حانهیر به–

 .اون بچه رو سر راه من قرار نداده خودیب
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 .باال رفت شیابروها دهیسع

اگه بفهمه تو به  حانهیر یبه نظر من همون بابا ل،یراح–

 ،یبهش جواب مثبت بد یخوایبچش م یکردن برا یخاطر مادر

 .شهیناراحت م

ازدواج  نیبفهمه، اگر مامان به ا یکس ستیاوال قرار ن خب–

من و تو  نیراز تا ابد ب هیموضوع مثل  نیداد، ا تیرضا

که دنبالش  ییزهایچ لیبا کم تونمی. دوما به نظرم ممونهیم

 کردمیفکر م نیبه ا اهامیتو رو شهیکنم. هم دایهستم رو پ

جور  نیهم داشته باشه. ا یمعنو یخروج هیکه ازدواجم 

عالقه دارم بهش برسم و همه  یکیکه به  نینباشه که صرف ا

  .تموم بشه یچ

   .گهید نهیازدواج خودش کامل شدن د نیهم خب–

زد  ییحرفها لیکم نیامد، هم شیموضوع آرش پ یوقت درسته،–

هم کف هم  گهیکه من رو به فکر وادار کرد. اسرا درست م

قدم مثبت بردارم،  هیبودن رو... آرش بد نبود. من خواستم 

خب خدا نخواست و  یموفق هم شدم، ول یبه نظر خودم تا حدود

هدف  ارمنشد. ازدواج با آرش فقط صرفا عالقه نبود. از ک

قسمت نشد با خودم فکر  ی. وقتکردیم امیراض نیداشتم و هم

فکرم  دمیشا ایهدف نبودم  نیا یاجرا قیکردم حتما من ال

 .اشتباه بوده

فرصت بهم داده شده، خوشحالم. باز  نیکه دوباره ا حاال

داره، من  یاتفاق خوب باشه، اگرم سخت هی تونهیازدواجم م

 بهم سخت بگذره،  زارهینم لیمطمئنم کم

 :همانطور با بهت گفت دهیسع

 .از اون بهتره طتتیشرا یلیتو خ لیراح خهآ–

 یزیچ نایکه ا تهیو موقع ییبایمنظورتوام مثل اسرا ز اگه–

 یازخوشگل لیباشه. تازه مگه کم ازیآدم امت یکه برا ستین

 .از من باالتره ازشمیکم داره؟ امت یزیچ زهایچ نیوا

 :داد و گفت رونیرا ب شیلبها

 ه؟یچ ازیمنظورت ازامت ی...ولشییخدا نه،–
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مسائل،  شتریب یتو شیاصبوریکه داره،  یاخالق خوش نیمثالهم–

خونش بودم.  یسال تو کیمن  دهیسع گه،ید یزهایچ یلیخ ای

 .شناسهیرو نم لیچون اصال کم گهیروهوا م یزیچ هیاسرا 

 .داد یرا به پشت اشهیتک دهیسع

 ؟یگیازت بپرسم راستش روم یزیچ هیاگه  لیراح–

 قبوله؟ دم،یبخوام راستش رو نگم جوابت رونم اگه–

باهاش  یتونیواقعا م ،یرو دوست ندار یکی ی. وقتباشه–

 ؟یکن یزندگ

  فهیح ده،یرو دوست داشت سع یمرد نیهمچ دیبه نظرم با –

 .کنهیفقط باهاش ازدواج کرد. انشاهللا که خدا هم کمک م

 .دیخند دهیسع

جا  هیبار  هی. من هاتمیتئور نیعاشق ا ل،یراح یعنی–

 .دیکه دوسش ندار دیبش یعاشق مرد یحت شهیخوندم، م

 تونه خودش روعاشق کنه؟ یآدم م یعنی ؟یچ یعنی–

 .بود نطورنوشتهیا–

را فراموش کردم و  امیجالب شد و ناراحت یلیخ میبرا هیقض

 :دمیپرس صانهیحر

 ؟یچطور خب–

اون  یبودکه من شوهرم رودوست ندارم ول دهیخانمه پرس هی–

کنم که دوسش  کاریچ هیکشه ومردخوب یزحمت م یلیخداخ یبنده

 .داشته باشم

 .بهش راهکارداده بودکه به نظرم جالب بود یکل کارشناسه

 ؟ییراهکارها چه–

 کار،یچ یخوا یکه نه به داره نه به باره، راهکار م حاال–

  .گهیم یخاله چ مینیبزار حاال بب
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مومن باشه، عالقه به وجود  یکی یبه نظر من وقت دهیسع یول–

 یاگر آدم شوهرش رو دوست هم نداشته باشه، دوست ی. حتادیم

 دی. بعدشم آدم باکنهیم فیاون با خدا دل آدم رو نرم و لط

که اصال ما قابل  میفکر کن دیبا یبه خودشم نگاه کنه، گاه

 زارهینماون تکبرمون  دی. شامیدوست داشته شدن هست

 دیبدون ق گرانی. دوست داشتن دمینیرو بب گرانید یهایخوب

که من بگم من مثال اسرا رو  نی. اهیو شرط خودش کار سخت

که خواهرمه  نیخداست، نه به خاطر ا یدوست دارم چون بنده

مثل امروز بهم  یوقت ینجوریدر حقم کرده، ا هایخوب یلیو خ

 .شببخشم تونمیو م ادیبتوپه ازش بدم نم

 :دمیو پرس دمیکش یآه بعد

 مثبته؟ یخواستگار نیبه نظرت مامان جوابش به ا دهیسع–

 یخاله اسرا رو صدا کرد تو نجا،یا یدونم، توکه امد ینم–

 یاتاق که باهاش حرف بزنه، منم تنها نشستم تو یکیاون 

 .کردم هیسالن و گر

خودتم  یبد یمن رو دلدار یایکه ب نیا یبه جا ونه،ید–

 کردن؟ هیبه گر ینشست

 .در، نگاهمان به طرفش سُر خورد یباصدا

 .کج وارد شد و بغلم کرد یباگردن اسرا

. به گمیم یچ دمیشدم، نفهم یعصبان ؟یبخشیمن رو م لیراح–

 خوامینم گهیکه دوستت دارم گفتم. د نیخدا فقط واسه ا

 .یبش تیاذ

. به گمیم یچ دمیشدم، نفهم یعصبان ؟یبخشیمن رو م لیراح–

 .که دوستت دارم گفتم نیخدا فقط واسه ا

 :وسط و گفت دیپر دهیبزنم سع یکه من حرف نیازا قبل

تازه بامنم بدحرف زد،  ل،یراح هاشینبخش بخشه،یرنمینخ–

 .دیچشم سف یدختره

لباسهات رو اتو  دیسال با کیباشرط ببخشش، مثال بگو لیراح

 .گهیزبون درازشده د نقدریا شیدیبخش یکنه، از بس ِزرت
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 :گفت زیاعتراض آم اسرا

 .اسرا را بغل کردم ته؟یونیعوض پا درم نمیا–

 .یقضاوت نکن یدرموردکس گهیبده د قول–

 :باخنده گفت دهیسع

 .گرگ مرگه یتوبه–

 :نازک کردوگفت دهیسع یبرا یپشت چشم اسرا

 .شهیتکرارنم گهی. دچشم–

 :گفت دهیسع

 .بخشمتیمن نم یول–

 .کرد یازتوعذر خواه یک حاال–

اسرا چشم غره رفتم و باسرم  یرا به دندان گرفتم وبرا لبم

 .کند یاشاره کردم که از او هم عذرخواه

 :را گرفت وگفت دهیبا اکراه دست سع اسرا

 .خوب بابا معذرت یلیخ–

ازمن  ،یکن یم یکن، از خواهرت با بوس وبغل عذرخواه نگاه–

 ؟یریشکم س یاز رو

 .دیرابغل کرد و بوس دهیو اسرا سع میدیخند دهیحرف سع از

 :گفت دهیسع

 .بخشمتیم یخدا هست یبابا چون بنده خب–

 

در  میشب مادر از من خواست که تا تمام شدن امتحانها همان

 یباشد برا ی. تا فرصتمینزن یحرف یمورد خواستگار نیا

  .نزدم یاوضاع. من هم قبول کردم و حرف یحالج

راحت باشد به  الشیهم از بابت من خ لیکه کم نیا یبرا

 د،یزهرا خانم زنگ زدم و از او خواستم که به برادرش بگو
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ها و فعال اجازه دهد خودم به دانشگاه بروم. بعد بهانه

 .برادرش بدهد لیتا تحو میبا مشورت هم ساخت ییحرفها

 لیداده بود که کم حیتوض شیزهرا خانم چطور برا دانمینم

کنسل  یهیبه خاطر قض زنگ نزد تا از خودم بپرسد. البد گرید

دخالت کند.  میدر کارها خواهمیفکر کرده نم تیکردن شکا

 .داشتم اجیکه چقدر به او احت دانستیفقط خدا م یول

آنقدر ابراز عجز و ترس کرد که مادر و  دهیدوبار سع یکی

ساعت منتظر  نیاسرا هم با ما به دانشگاه آمدند و چند

ماندند تا من دو تا امتحانم را بدهم. البته اسرا 

 یرا آورد تا همانجا درسش را هم بخواند. وقت شیکتابها

 :گفت یسر یلیبه دنبالمان آمد به من زنگ زد و خ دهیسع

 نیسوار ماش دییایزود ب ده،یسف تیوضع رونیب نیا لیراح–

 .دیبش

 .شدیم شتریهم ترسم ب گرفتیام مهم خنده شیکارها از

 :گفت دهیسع میشد نیکه سوار ماش نیهم

با ما که  ره،یاگه هممون رو بگ هیداعش نیا گم،یم لیراح–

 . درسته؟گهیکرده د دینداره، فقط تو رو تهد یکار

 :گفت یبا ناراحت مادر

رو  لیراح یحرفها زد نیاز ا نقدری. ایبس کن شهیم دهیسع–

 .بکنه، مگه شهر هرته تونهینم یغلط چی. اون هایترسوند

 :گفت اسرا

 .نه در اون حد یمامان جان شهر هرت که هست، ول البته–

 :به اسرا کرد و گفت یزینگاه سرزنش آم مادر

امروز با هدر رفتن وقتم اعصابم خرد شده  یاندازه کاف به–

 .دیحرفهاتون بدترش نکن نیشمام با ا گهیها د

 :و گفت دیخند اسرا

بابا مامان جان، شما که همش تو کتابخونه با کتابها  یا–

 وقتتون کجا هدر شد؟ دیسرگرم بود
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 :گفتم شرمنده

 یه دس،یسع نیا ریکردم. همش تقص ریهمتون رو اس دیببخش–

 هی. کنهیم یته دل من رو خال کنه،یم یالبافیخ نهیشیم

چند بار  بهمون چراغ زد و اشاره کرد تا بگه  روزید نیماش

و  دادیجو م دهیمونده، حاال سع رونیب نیچادر من از در ماش

 ستد میگرفتنمون، افتاد م،یبدبخت شد ای: "خداگفتیم

 ههینداشت. شب شیکه راننده اصال ر ی"در حال ا،یداعش

 .هم نبود هایداعش

 شه،یسرش تو گوش سادهیپشت چراغ قرمز وا ش،یپ یدفعه ای

پشت سرمون اعصاب نداشت  نیچراغ سبز شده حرکت نکرده، ماش

که  نیا ی. به جادیفتیچند بار بوق ممتد زد که بگه راه ب

 گهیم کنه،یطرف رو حفظ م نیپالک ماش سادهیحرکت کنه، وا

 .ما رو خفت کنن خوانیم نایاونور چهار راه ا

 :سرش را تکان داد و گفت مادر

 دهیسع نیدانشگاه بهتره. ا یایفکر کنم با آژانس ب لیراح–

  .کنهیم وونهیآخر هممون رو د

 :و گفت دیخند اسرا

خاطره، فکر کن بعدها  شهیبعدا م نایباحاله مامان، ا یول–

 نیدانشگاه و ا میرو برد لیراح یخانوادگ میکنیم فیتعر

 ...به دهیکه سع ییماجراها

 :وار گفتم دیو تهد دمیحرفش پر در

به حالت  یوا یگفت ییحرفها رو جا نیا یبشنوم نشست اگه–

 .شهیمن واسه تو خاطره م یایبدبخت گهیاسرا ها...حاال د

 هینبود. باور کن من خواستم فقط  نیبابا، منظورم ا نه–

 ...کنم تا یکم شوخ

 .را به عالمت سکوت بردم باال دستم

. میرو ادامه بد تیخونه بعد شوخ میقبول. بزار برس باشه–

 .ستین یشوخ یجا نجایا

 :و گفت دیخند دهیسع
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 دهیدانشگاه فا ادیلشگرم ب هیبا  لیجان، راح اسرا–

راحته. احتماال االنم  الشیخ گاردیباد ینداره، فقط با آقا

کرده. بابا  نیگوشه کنارا کم نیهم دونهیفر نیا کنهیفکر م

 .حد نینه در ا گهید یهست ول کاریاون ب

 :گفت مادر

 .ها هیخوب زیسکوتم چ یگاه هابچه–

 :به مادر انداخت و گفت ینگاه دهیسع

 االن منظورتون همون دهنمو ببندم با کالس بود؟ خاله–

 .میدیخند همه

 :اسرا گفت میدیخانه که رس به

 .امیخوش گذشت. من فردام م یلیمن که خ به–

 :گرد شده گفتم یهاچشم با

  .بدره زدهیانگار س ن،یبب نویا–

 :گفت مادر

 .برمشیبره. خودم با آژانس م یکس ستیالزم ن فردا–

 یمضطرب یافهیچادر مادر را چنگ زد و ق نییپا یفور دهیسع

 :به خودش گرفت و گفت

کار رو با من  نیا زم،یعز یبزرگوار، خاله ملکه نه–

نزنم که باعث رعب و وحشت  یحرف گرید دهمی. من قول مدینکن

خودم ببرمش. دستم  دیاجازه بده کنمیبشود. خواهش م لیراح

 .به دامانتان

 :را گرفت دهیدست سع مادر

مگه تأتره. باشه اصال هر جور  ه،یکارا چ نی. انمیبب پاشو–

. من فقط میکنیراحت تره، همون کار رو م لیخود راح

 .تو امتحاناتش بهش استرس وارد بشه خوامینم

 :زد و گفت یچشمک دهیسع
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 .راحت تره و اصلنم استرس نداره گاردیبا باد گهید معلومه–

 یزیلب چ ریدر هم رفت و ز شیهاحرف اخم نیا دنیبا شن اسرا

 .به طرف اتاق رفت یگفت که متوجه نشدم. بعد فور

 

از تلفن زهرا  یخبر ینمانده بود، ول شتریامتحانم ب کی

. نکند زندیهفته زنگ م کیخانم نشد. گفته بود بعد از 

 .و اجازه نداده زنگ بزند دهیرا فهم هیبرادرش قض

 یامتحانها فرصت خوب نیآخر سه امتحان با هم داشتم. ب روز

و درس  نشستمی. در کتابخانه میمرور امتحان بعد یبود برا

 .تا ساعت امتحانم برسد خواندمیم

 .دمیکش یامتحان آخرم را هم دادم و نفس راحت باالخره

 امیپ دمی. درمیبگ دهیاز سع یرا برداشتم تا خبر یگوش

 :داده

 .دنبالت ادیم گاردتیدنبالت باد امیزنگ زد گفت ن خاله–

 .زنگ زدم دهیبه سع یفور

 .دهیسع هیچ هیقض–

اونوقت از من  یداد گهید یکیامتحانتت رو به  قبال برنامه –

. به خاله زنگ زده و اجازه دونستهیطرف ساعتشم م ؟یپرسیم

 .دنبالت باهات حرف بزنه ادیگرفته ب

 ده؟یسع یمورد چ در–

 .گهید ی. منم مثل تو. البد در مورد خواستگاردونمیم چه–

 .شهیخودش روش نم گفتیبابا، فکر نکنم. خواهرش م نه–

. شهیمعلوم م یبزار گرتیاون ج یدندون رو قهیدق چند–

 .در منتظرته یاحتماال االنم جلو

راه افتادم. هنوز  یرا که قطع کردم به طرف در خروج یگوش

و  ستادهیدر ا یمژگان جلو دمیچند قدم نرفته بودم که د

 .منتظر است
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 .ستادمیجلوتر نرفتم و همانجا ا دنشید با

 .سالم کرد دیکه رس امیقدم کیطرفم قدم برداشت. به  به

بلند دکمه  یبود. مانتو دهیلباش پوش شهیتر از هم مرتب

بزرگ و  یاز ساپورت نبود. روسر ی. خبریبا شلوار مشگ دار

بود. در  حیومل میمال ششیرا هم سرش کرده بود. آرا ییبایز

نسبت به مژگان داشتم.  یکردم. حس بد نیدلم آرش را تحس

اش را در . بچهمیایحس کنار ب نیهنوز نتوانسته بودم با ا

 .فیو ظر زیدختر ر کیآغوشش جابجا کرد. 

 .نتوانستم جواب سالمش را بدهم اینخواستم  دانمینم

 :گفت یشرمندگ با

ندادم. به  یباهات حرف بزنم. جواب قهیچند دق خواستمیم–

 .بود اشاره کرد یکیکه همان نزد ییسکو

. با رمیگیوقتت رو م قهیفقط چند دق م،ینیبش نجایا ایب–

 .اکراه به طرف سکو رفتم

 یانداخت و با حالت شرمندگ نییسرش را پا میکه نشست نیهم

 :گفت

 ییجورا هیباور کن  یدر حقت بد کردم. ول دونمیم لیراح–

از  ی. وقتوفتهیاتفاقها ب نیجبر زمانه هم باعث شد که ا

با  یخوشحال شدم، بعد جور ینامزد کرد دمیشن دونیفر

 :ادامه داد یمسخرگ

 ...از شتریعشق و عالقت ب کردمیم فکر

 :و تحکم گفتم تیبا جد 

  دروغه،–

 ...گفتیم دونیفر ه؟یدر منتظرته ک یکه جلو ییاون آقا پس–

 :اخم گفتم با

  .ستینامزدم ن اون–

به سارنا انداختم و  ی. نگاهدیکاورا  میهانگاهش چشم با

 :گفتم
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 ارزشیکه دنبالت باشن وگرنه جز ب یکن یعاشق ییجا دیبا –

 یعشقت رو کور کن دیبا ینداره. گاه ییاگهید یجهیشدن نت

 یاش و بچه. آرش به خانوادهنهیرو نب ییزهایچ هیتا 

مادر  هیداشت. نخواستم دل  یشتریب یفهیبرادرش  احساس وظ

 هامالقهگرفتم از ع ادی یرو بشکنم. من از بچگ دهیدداغ

انجام  گهید یکن نیرو سالها تمر یزیچ هی یبگذرم. وقت

رو  ییکسا ست،ین یزیکه چ. عشق شهیدادنش برات راحت م

هاشون، عشقشون، از همه که از خانوادشون، بچه شناسمیم

 .گذشتن گرانیبه خاطر د زشونیچ

 :کرد و زمزمه وار گفت رییرنگ نگاهش تغ  

. با عجز به یاونم مثل خودت کرد یحرفها رو زد همون

 .هام زل زدچشم

 :بکنم. بعد با ِمن و ِمن ادامه داد یاعتراف هی خوامیم–

با  نقدریکه رابطت ا نیبهت حسادت کردم. از ا شهیهم من–

حاال هم  یرفتاراتون رو نداشتم. حت دنیآرش خوب بود تحمل د

و مادر شوهرم در جوابش  یگفت تو نامزد کرد دونیفر یوقت

با هر  لی. اون گفت راحومدیگفت انشاهللا خوشبخت بشه خوشم ن

نتونستم تحمل کنم. با  کنه،یکس ازدواج کنه خوشبختش م

 .نگم. بعد بغض کرد یزیکلنجار رفتم تا چ یلیخودم خ

من رو.  شتریآهت بد جور ما رو گرفته، البته ب لیراح–

 .زنهیم بیحسود اول به خودش آس گنیراست م

 :اشاره کرد به دخترش و گفت بعد

 گنیم شیدکتر و تست و آزما یاالنم بعد از کل ضه،یمر همش–

 .ختیصورت بچه ر یشد و رو ریسراز شیها. اشک از چشمشنوهینم

شد.  لیتبد یتمام تنفرم از او به دلسوز ییالحظه یبرا

اش انداختم و به بچه یباشم. نگاه مبهوت تفاوتینتوانستم ب

 :گفتم

  چرا؟–

دوران  هیبه خاطر تغذ دیشا گهیدکتر م ستیمعلوم ن قیدق–

و  کردمیرو نم یزیچ تیباشه، آخه من اون موقع رعا یباردار
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به خاطر  دمی. شادمیکشیم گارمیس ی. گاهخوردمیم یهمه چ

 .که مصرف کردم باشه ییداروها

 ؟ییداروها چه–

 هی تیعصبان یاز رو یبار تو دوران باردار هیراستش  خب–

جا خوردم. چند ساعت حالم بد بود و افتاده  هیورق قرص رو 

امد و من رو به  ارشیکه ک نیبودم تو خونه. تا ا

 .رسوند مارستانیب

و  هیدکتر گفت سارنا ناشنواس امدم خونه و با گر یوقت

به مامان گفتم اونم قلبش گرفت و حالش بد شد. بعد  یزار

حالش بهتر شد دکتر گفت،  یو کم مارستانیب مشیکه برد

قلبش از کار افتاده و  یهاچهیدر صد از ماه ستیبه ب کینزد

براش  دنینفس کش گهیداد. د ییغذا میبهش دارو و رژ یکل

  .کرده داینفس پ یسخت شده، تنگ

موضوع  نیا دنیلحظه فقط به آرش فکر کردم که با شن آن

او  از حال خواستیدلم م یلیاست. خ ختهیچقدر به هم ر

 رحمانهیبود. مژگان هم ب دهایجزء نبا دنشیپرس یبدانم، ول

 .زدیاز او نم یحرف

ام رو بهت بگم، مکث کردم که خواسته فیبرات تعر رونایا–

 .کرد و مظلومانه نگاهم کرد یکوتاه

 .... شکستن دل تولیراح یما رو ببخش دیبا–

. دمیرنج اشیهمه خودخواه نیبشنوم. از ا گرید نخواستم

 :و گفتم دمیحرفش را بر

نکردم. انشاهللا که هر دوشون حالشون خوب  نیرو نفر یکس من–

بلند  میکرده. از جا کاریچ دونهیبشه. هر کس خودش بهتر م

 .شدم

 .برم دیبا من–

 :هم بلند شد و گفت او

 یباهات حرف بزنه، تو خوادیمامان هم م رون؟یب یایم–

 ...ازت خواهش کنم. گفت نجایا ادینشسته، نتونست ب نیماش
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  .امیم–

افتاد،  فشیراه افتادم. چشمم دوباره به دختر ضع دنبالش

. چقدر نگاهش آشنا بود. چقدر کردیدر آغوش مادرش نگاهم م

حرف بزند، دلم  توانستینم ندهیکه در آ نیحرف داشت. از ا

 :دمیشده بود پرس جادیکه در دلم ا یشد. با حس ترحم شیر

 ؟یدرس خوند ییارشته چه–

 چطور؟ تیریمد–

 واقعا؟–

 .و نگاهم کرد ستادیا

 ه؟یچ منظورت–

بتونه  دیخونده، حداقل با تیریکه مد یبه نظرم کس ،یچیه–

 .کنه تیریرفتار و احساسات خودش رو اول مد

 :تفاوت گفت یب

 یحسادته، من گاه هیداره؟ اگه منظورت اون قض یربطچه–

بار  هی یوقت یعنی شه،ینم یول رمیباهاش کلنجار م یلیخ

 ...دفعه بعد دوباره شهیم

 .توش زنیریکه جوهر م نایاز ا ؟ینوشت سیبا روان نو حاالتا–

 .به طرف در خروج راه افتاد دوباره

 نکنم، چطور؟ فکر–

 کردیچند ماه ازش استفاده نم یداشت. وقت دونهی مامانم–

. به نظرم رفتارامونم نوشتینم گهید شد،یجوهرش خشک م

. شنیخشک م میمدت کنارشون بزار هی یهستن. وقت ینطوریهم

 یرو وقت یبد. هر رفثار ایرفتار خوب باشه  کنهینم یفرق

 یخند. پوزشهیروان م سیمثل همون روان نو میانجام بد ادیز

 :زد و گفت
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که فقط ازت بخوام من رو  نجایول کن، من امدم ا لیراح–

جور حرفها بزنه، همون  نیتو خونه هست که از ا یکی ،یببخش

  .برامون بسه

 :دمیپرس ناخواسته

  ؟ییایازت خواست که ب اون–

 .سرعت داد یکم شیجوابم فقط به قدمها در

شد  ادهیپ نیاز ماش دونیفر م،یدیرس نیماش کیکه نزد نیهم

 .داد لمیتحو یو لبخند ترسناک

 :قدم عقب رفتم و با لکنت گفتم کی اریاخت یب

 کنه؟یم کاریچ... نجای... انیا–

 :و گفت دیبه طرفم چرخ مژگان

 .اون دانشگاه رو بلد بود، ما رو آورد گه،ید داداشمه–

ظاهر شد و با  میروبرو لیبزنم کم یاز آن که حرف قبل

 :توجه به مژگان گفت یخاص خودش، ب یجذبه

منتظرتون  نجایوقته ا یلی. خمیبر دییخانم بفرما لیراح–

 .هستم

که  یو اخم تیمانده بودم. نگاهش پر از سوال بود.  جد مات

  .جا خوش کرده بود مرا به خود آورد شیابروها نیب

به طرف  لیکنم همراه کم یکه از مژگان خداحافظ نیا بدون

باز کرد.موقع  میرا برا نیدر عقب ماش لیرفتم. کم نشیماش

 .اندآنها به ما چشم دوخته یکه هر سه دمیسوار شدن د

 :دمیرا روشن کرد پرس نیکه ماش نیهم

 کو؟ حانهیر پس–

 :گاز گذاشت و گفت یرا رو شیپا

  .زهراست شیپ–

 "هنوز از دستم ناراحته؟ یعنی"
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 .نسبت داشت دونیبود؟ انگار با فر یخانم ک اون–

 :دادم و گفتم رونیرا به ب نگاهم

 نیو ا یعذر خواه یبود. امده بود برا دونیفر خواهر–

 .حرفها

 :پر رنگ تر شد و گفت شیهااخم

 نیاز ا گهیرو شکر که امتحاناتتون تموم شد. د خدا–

 :گفت زدی. بعد انگار که با خودش حرف ممیها راحت شداسترس

. انگار زهرا دونهیخدا م شهیاز سر ما کم م نایشر ا یک–

 .گهیدرست م

 دنشیجرات پرس ی. ولستیبپرسم منظورش چ خواستیدلم م یلیخ 

 .را نداشتم

 :سکوت ادامه داد قهیاز چند دق بعد

 چرا امدم دنبالتون؟ نیپرسینم–

موضوع را  نیفکر به سرم هجوم آورده بود که کال ا آنقدر

 .فراموش کردم

 .بپرسم خواستمیم اتفاقا–

 :را باز کند و گفت شیهاکرد اخم یسع

که اون روز در موردش باهاتون  ییادر مورد برنامه امدم–

بعد از  یگفتم برا ادتونهیحرف زدم. نظرتون رو بپرسم. 

 امتحانها براتون برنامه دارم؟

  .تپش گرفت قلبم

 :. منتظر ماندم که ادامه دادادمهی بله–

 مونیمسئول روابط عموم یهایمدت بود به خاطر کم کار هی–

 ییادهیفا . بارها هم تذکر دادممیبه مشکل برخورده بود

 .که اخراج شد نینداشت. تا ا

 شرکت؟ دییایجاش ب دیتونیمدت م هیازتون بپرسم  خواستم
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. اگرم دیکال اونجا کار کن دیتونیاگه دلتون خواست م 

 یکی. تا دیمدت کوتاه کمکم کن هی یفقط برا ومدیخوشتون ن

 .میکن دایجاش پ

 یخواستدر نینگاهش کردم. اصال توقع همچ نهیتعجب از آ با

زهرا  یعنی. دیچرخیم یگرید زیرا نداشتم. فکر من حول چ

 .به او نگفته است یهنوز حرف

 منتظره بود؟ رهیحرفم غ یلیخ–

 :گفتم یاز او گرفتم و با دست پاچگ نگاه

 ییانهیزم شیفقط، آخه...من اصال تا حاال کار نکردم. پ نه،–

 .ندارم

 ...نتونم دیشا

 .باال رفت شیابروها

  .دیزنیم یبیعج یحرفها د؟ینتون شما–

 ستم؟یبلد ن گمیکه م بهیعج–

االن  دیکه بگ نهی. مثل ادمیکه تا حاال شن هیحرف نیتربیعج–

  .دیو انجامش بد دیریبگ ادیزود  دیتونیشبه. مطمئنم که م

 .دیسخت تر رو انجام داد یلیخ یکارها شما

  .قند در دلم آب شد نانشیهمه اطم نیا از

 .ستین دیگیکه شما م مینجورینه ا د،یلطف دار شما–

 ادی کنم،یمن کمکتون م دیاگر قبول کن ه،ینجوریهم–

  .ستین ی. از اون نظر مشکلدیریگیم

 ...یکه بخوام کار کنم خوشحالم ول نیاز ا راستش–

  ؟یچ یول–

 ...یلیراستش... رفت و آمدش برام خ خب،–



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

11

04 
Hiltun.ir 

 .شهیحل م اونم–

مدت تو  هی دمیم حیبهتون زحمت بدم. ترج خوامیمن نم نه،–

 .نرم ییخونه بمونم و جا

 .نگاهم کرد نهیسکوت کرد و بعد از آ ییاقهیچند دق دوباره

اول زهرا زنگ زد  یعنیامروز با حاج خانم صحبت کردم.  من–

 .و صحبت کرد

که  ییاشد که باهاتون صحبت کنن. در مورد همون مسئله قرار

  .زهرا قبال مطرحش کرده

که باشه کارتون سر  یصحبت مادرتون با شما هر چ یجهینت

جابه جاتون  گهیبا واحد د تونمیجاشه. اونجا چند طبقس م

  .دیو تو واحد من نباش دیبکنم که راحت تر باش

من محترمه و با ارزشه،  یبرا دیریبگ یمیهر تصم شما

  .دمیراحت باشه. من بهتون حق م التونیخ

که  نتوانستم سرم را  زدیحرفها را م نیا ایبا ح آنقدر

  .بزنم یبلند کنم و حرف

 .میدیدر خانه رس یکه به جلو نیکردم. تا ا سکوت

از پشت چادرم را  دهیرا در قفل چرخاندم. ناگهان سع دیکل

 :و گفت دیکش

قلبم  ی. دستم را روادیخبرها رو رد کن ب یباش همه زود–

 .گذاشتم

 کیکش نجایچرا ا ؟یتو از کجا سبز شد وونه،ید دمیترس–

  ؟یدیم

 :و گفت دیخند

ازم  یزیوقت چ هیباال چون خاله تنهاست. گفتم  نرفتم–

 .لو بدم شمیمنم مجبور م پرسهیم

 .نگاهش کردم زیت

 اسرا کجاست؟ ؟یدهن لق نقدریا یعنی–
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آموزشگاه سر چهار راه بپرسه  نیتو راهه، رفته ا اونم–

  .خوانینم روین یخصوص سیواسه تدر نه،یبب

 تونمیوقت بخواد م مهیکه اون روز بهش گفتم اگه کار ن من–

 ...بگم لیبه کم

 :و گفت دیرا بر حرفم

 ...یگیتشنس حاال تو م لیاسرا به خون کم ل،یکن راح ول–

 :خانه شدم و گفتم وارد

 ...منه، بزار بره بگرده دنبال کار ریکرده، اصال تقص خودیب–

 

 .نبود مادر

 ییاروضه ی. جلوتر که رفتم صداآمدیاز اتاقش  م ییفقط صدا 

در خانه روضه  یتر شد. مادر گاهواضح دادیکه مادر گوش م

 .کردیو خودش را سبک م کردیگوش م

 :گفتم دهیبه سع آرام

 .میمامان امد دور هم بخور ؟یسازیدم نوش م هی–

 :گفت یآرام یهم با صدا دهیسع

! هاکنهیخاله زود به زود با خودش خلوت م ایتازگ گمیم–

 گهیهر چند خودش م شم،یناراحت م کنهیم هیگر فهممیم یوقت

 .شهیحالم خوب م

امام  یبرا هیکردن الزمه، فقط گر هیگر گهیمامان م اصال–

 .کنهیکه آدم رو واقعا سبک م نهیحس

باشگاه دارن که دور هم  هیتو هند  گفتیاون دفعه م خاله–

اونا که  ره؟یگیم شونیگر ی. آخه چطورکننیم هیگر ننیشیم

 .ستین شونیروضه و ُمحرم حال

  :دادم و گفتم رونیرا ب میلبها
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و مشکالت خودشون رو  بتهایمص ای دن،یگوش م نیغمگ یآهنگها –

  .کننیم فیتعر گهیواسه همد

موقت  یسبک هی زهایچ نیا یبرا هیاونا توهم دارن، گر یول

که بعد  ی. شادشهیم یآخرش باعث افسردگ یول اره،یممکنه ب

کجا، اون  دهیبه انسان دست م نیامام حس یبرا هیاز گر

 .هاشون کامال مخالف همهکجا. اصال طبع هیگر

 :دیپرس دهیسع

  ه؟یاونا سرد یهیگر یعنی–

 .کرد یفکر دهی. سعشهیم یباعث افسردگ نیواسه هم آره،–

و اون رفت  میتصادف کرد گاردتیباد نیموقع که با ااون  –

بد جور خوف کرده بودم. حالم  ادته؟یکرد  تیاز من شکا

 یبود. خاله گفت تو کیبد بود، همون روزها محرمم نزد یلیخ

کن. چون  هیگر نیامام حس یبرا ادیمحرم ز یمراسمها نیا

 . خالهیکنیم دای. اعتماد به نفس پدهیبهت شجاعت و قدرت م

  .لیراح گفتیراست م

  :رو به عالمت مثبت تکان دادم و گفتم سرم

هست  هاهیو گر هایعزادار نیهم یَاسرار تو یلیمطمئنم خ من–

 .که هنوز کشف نشده

 .کردم یاخم تصنع بعد

 .میدرست کن بخور میزیچ هیگشنمه،  دهیسع یوا–

 :بلند گفت کردیهمانطور که دگمه مانتواش را باز م دهیسع

 .دیکن بخور. بعد خند تیدم نوش رو با نون تل همون–

را عوض کردم.  میگفتم و به طرف اتاق رفتم و لباسها یسیه

. من نشیریتلخ و ش یدانشگاه هم تمام شد، با تمام ماجراها

 یآورادی میبرا شیهاینیریناشکر ش یهاآدم یلیهم مثل خ

آخر خط  یدانه یمشت بادام که تلخ کی. مثل خوردن شدینم

 .یقبل یبادامها یبه خوشمزگ کشدیم
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 یزیکه در دانشگاه بودم را مرور کردم. واقعا چ ییسالها 

گرفته بودم که هدر رفتن چهار سال از عمرم به آن  ادی

که مادر وارد اتاق شد.  کردمیفکر م زهایچ نیبه ا ارزد؟یب

نشان  شیهانگاهم کرد. چشم ییاقهیو چند دق ستادیدر ا یجلو

 :دیمقدمه پرس یداشته است. ب یکه دل پر دادیم

 ؟یباهاش ازدواج کن یخوایم چرا–

مادرها  یهمه یعنیحرف مادر با بهت نگاهش کردم. " با

 "هستن؟ زیت نقدریا

 .کنم یرا مخف امیریکردم غافلگ یسع

 .تخت نشست یداره؟ کنارم رو یاشکال خب–

. ستیعالقه ن لتیکه دل دونمیرو بشنوم. م لتیدل خوامیم–

 .نرو هیرو بگو. حاش هیزود اصل قض

انداختم و با خودم فکر کردم. مادرها چقدر  نییرا پا سرم

که  نی. حرفها را قبل از اشانیهابچه یخدا هستند برا هیشب

 یلیپا و آن پا کردم، مادر خ نیا ی. کمدانندیگفته شود م

 میفکر کردم و در آخر تصم یرفت. کم هیحاش شدیبود نم یجد

 .حرف بزنم مقدمهیگرفتم من هم ب

رو که آرش کرده من هم انجام بدم.  یکار خوادیم دلم–

بود  یدرس نیبزرگتر نیکرده. ا یبزرگ یفداکار دیگفت ادمهی

  .گرفتم ادیکه ازش 

 .دیکش یآه مادر

 یبرا لیدل نیبچه مال برادرشه، از خون خودشه، به هم او–

  .فراموش نکن نویراحت تره. ا یلیآرش پدر اون بچه شدن خ

 یعوضش اون مادر بچه رو اصال قبول نداره. بزرگ دونم،یم–

 حانهیمن پدر ر یبه نظرم مشهود تره، ول نجایا شیفداکار

 .شهیبه اون در م نیقبولش دارم. ا یلیرو  خ

 .کرد نگاهم

 شه؟یدر م واقعا–
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 یبا من نسبت حانهیدرسته ر. در ضمن کنمیفکر م نطوریا–

هاشون مادرا بچه دونمیمن بهش عالقه دارم. نم ینداره، ول

عاشق بچه برادرشه و  یآرش چطور ایدوست دارن.  یرو چطور

دارم که حس آرش  ی. چون نه مادر شدم، نه برادرکنهیولش نم

 .رو بفهمم

به مادر  ی...نگاهخوادیدلم نم یول ه،یچه حس دونمینم

 .انداختم

 ؟یچ خوادینم دلت–

گرفتم. مادر دستم را گرفت و  یبلوزم را به باز یگوشه

 .دیام را باال کشچانه

 ؟یچ خوادینم دلت–

چرخاندم نم داشتند. من هم بغض کردم  شیهارا در چشم نگاهم

 .و سکوت کردم

 .و منتظر نگاهم کرد دیرا کش دستش

 اشنهیس یرا دور کمرش حلقه کردم و سرم را رو میدستها

 .گذاشتم و بغضم را رها کردم

بزرگ  ییاگهیدست کس د ریز حانهیر خوادیدلم نم مامان–

رو با اون  یمادر خوامیبشه، اون به من عادت کرده. م

 د؟یدیتجربه کنم. اجازه م

 :را دور تنم حصار کرد و گفت شیهم دستها مادر

 ...ها هیعمر زندگ کی ؟یفکر کرد هاشیبه سخت ل؟یراح یتونیم–

 .را بلند کردم سرم

شما پشتم  خوامیفکر کنم. فقط م هاشیبه سخت خوامینم–

که از  ی. مثل وقتشهیبرام راحت م یاونوقت همه چ د،یباش

 .تونستمیشما نبود نم یتهایآرش جدا شدم، اگر حما

ثابت ماند.  شانیو نگاهش رو دیکش میبه موها یدست مادر

 :پرآب شد و گفت شیهاچشم
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 یخودشون بخوان، تو خواست دیرو آدمها اول با یزیچ هر–

 .منم کمکت کردم

 .مامان خوامیم االنم–

 دیشا ،یهم آماده کن گرانید یخودت رو واسه حرفها دیبا–

 .اون روز خواهرت یاز جنس حرفها ییحرفها

 .وارد اتاق شد و به طرفمان آمد دهیلحظه سع همان

 د؟یراه انداخت هیشده؟ شما هم باشگاه گر یبابا چ یا–

 :با لبخند گفت مادر

 .میوسط ابرومون کم دار یخال هند دونهی یکیفقط  آره،–

 درست کنم، آرد کجاست؟ نهیخاگ خوامیم لیواسه راح خاله–

 .آرد را گفت یجا مادر

 :گفتم یفور

 .زایهم توش بر یجعفر دهیسع–

 .دستش را در هوا چرخاند دهیسع

 .کجا بود میبابا جعفر برو–

 :گفت مادر

 .دمیبهت م امیاالن م میرو دار خشکش–

که مادر  میخوردیرا م دهیدست پخت سع یغذا یسفره همگ سر

 :گفت

 :گفت یکه زهرا خانم زنگ زده بود بعد از عذر خواه امروز–

کردم ناراحت  یخواستگار لیکه از راح دیفهم یوقت برادرم–

 لیذهن راح دی. نباکردمیبا شما مطرح م دیشد. گفت اول با

من به شما زنگ زدم که کسب  نیهم ی. براکردمیرو مشغول م

 .کنم فیتکل
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 :گفت دهیسع

به  یخان. بعد چشمک لیکم نیا هییادهیعجب آدم فهم بابا–

  .اسرا زد

 .نزد ینازک کرد و حرف یپشت چشم اسرا

 ادامه داد؛ مادر

دادن و حرف زدن قرار شد دو روز  حیتوض یبعد از کل خالصه–

  .میبهشون جواب بد گهید

 :دیاش را قورت داد و پرسلقمه دهیسع

 خاله؟ هیخودتون چ نظر–

 :کرد و گفت یمکث مادر

هم موافقه، منتها  لیعمل که خوبه، به خصوص که راح باطن–

به اسرا  یقی. بعد نگاه عمخوادیم یادیصبر و شجاعت ز

 .انداخت

 ثیحد . چون ممکنه حرف وخوادیهم م  یاتحاد خانوادگ هی–

 شیکم داشت که داد یکه دخترت چ نیبشه. مثال ا دهیشن ادیز

که االن فکرش رو هم  ییحرفها ایکه بچه داره.  یبه مرد

که دل هر  ییممکنه گفته بشه. حرفها یول دیبکن دیتونینم

 همه نه،بازم فکر ک دیبا لیراح نیهم ی. براشکنهیکس رو م

 .کنه بعد جواب بده نیسبک سنگ دیرو با زیچ

 :کرد و گفت یپوف اسرا

 .موندم تو کار خدا یندارم، ول یکار لیراح میبه تصم من–

 :گفت دهیسع

 .شروع کرد نیا دوباره–

 :از سفره فاصله گرفت و گفت یکم اسرا

. چطور رمیبگ یرادیا لیاز راح خوامیباور کن نم دهیسع نه–

 یحور نیبچه، همچ هیآقا با داشتن  نیمثل ا یکیکه  شهیم

پرستار بچش باشه. بعد  شونیسال هم ا کی. تازه ادیب رشیگ
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اونوقت زنش رو که دوستش نداشته تو تصادف از دست بده، 

تر  مهمبشه،  دهیمثل خواهر من که آفتاب ند یکیبعد عاشق 

 ...که خواهر منم قبول نیاز ا

 :گفت دهیکش مادر

 !اسرا–

شانس  نقدریا هایچرا بعض گه،یجان برام سواله د مامان–

 یزندگ یکیبا  دیعمر با هیدارن. اونوقت اون آرش بدبخت 

 ...کنه که

نگاه کردم. احساس کردم هر چه با او در  دهیچپ، به سع چپ،

ام کف دست اسرا درد و دل کرده لیمورد همسر سابق کم

 .گذاشته است

 :گفت مادر

سن مادرش رو  نیتو ا حانهیکه ر یکنیفکر نم نیبه ا چرا–

 نیکه تو خودت ا یکنیفکر نم نیاز دست داده. اصال چرا به ا

که  یدست نیندارن. هم گرانید یول ختهیهمه نعمت دورت ر

هستن که حسرت داشتنش رو  ییکسا یدونیم ،یخوریباهاش غذا م

 ؟یادتو چرا با اون چپ افت دونمی. من نمخورنیم

 :انداخت و گفت نییسرش را پا اسرا

  .ادهیبراش ز لیراح کنمیمامان احساس م دونمینم –

 .یکن ههیدخترم، بهتره خودت رو تنب یکنیبهش حسادت م تو–

 :گفت یفور اسرا

 .رمیگیرو روزه م فردا–

 یلیکمه. چون خ یلی. روزه خادیکه دردت ب یهیتنب نه،–

  .شهیفکر ازت جدا نم نیوقته ا

 رم؟یهفته روزه بگ کی دیخواهیکنم؟ م کاریچ خب–

 :گفت مادر
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اندازت رو دوتا با هم محرم شدن، نصف پس نیاگر ا نه،–

عقد بهش  یو به عنوان کادو یخریم یزیچ هی لیکم یبرا

  .یدیم

 .گرد شده مادر را نگاه کرد یهابا چشم اسرا

 .اذان مغرب مادر بلند شد و رفت یصدا با

 :آرام گفت یلیبا لبخند و خ دهیسع

از  یباز شود. واال...حاال دار موقعیکه ب یبر دهان یوا–

شده،  لسوفیخب تو دلت نگهش دار، واسه من ف یترکیحسادت م

تو کار خدا موندم. خدام تو کار تو مونده. االن  گهیم یه

 شد خوبت شد؟ یلب تاب منتف دنیخر

 لیرو ناقص کردم اونوقت راح ارویبگم، من زدم  یمن چ پس

هم به ما نگفت خرت به چند  چکسی. هرهیگیداره سرو سامون م

من رو  یافهیق خوادیگفته اصال نم لیبه راح ارویمن. تازه 

 ...بگو آخه اگه من نبودم، تو نهیبب

 زیر زیر ی. فقط صدادمینشن گریسر سفره بلند شدم و د از

 .آمدیم دنشانیخند

 *آرش*

 

سوار  لیکه راح دهیدر دانشگاه د یمادر گفت که جلو یوقت

ام. مگر چقدر توان شده،  احساس کردم تمام شده یمرد نیماش

 یضی.. حال بد مادر. مرلیاز راح ییجدا ارش،یداشتم. مرگ ک

 یم یدواریبه خودم ام ی... گاهلیراح یسارنا و حاال نامزد

 یم لیراح د،یایکوتاه ب لیشود و راح ییامعجزه دیدادم شا

 ...استیدر دن زیچ نیبدتر یدیگفت ناام

ماجرا را از دهان مادر  قتیبعد از عقد حق یوقت یول

. حال بد دادمیبه خودم م یواه دیچقدر ام دمیفهم دم،یشن

ماجرا را  قتیتا حق اوردیمادر را به رحم ن میآن روزها

عذاب  گری. بعد دمی. آنقدر صبر کرد تا ما عقد کندیبگو

را سرزنش کرده  لیکنم. من راح یوجدان اجازه نداد زندگ

  .مبود
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 ده؟یمرا بخش ایو بپرسم آ رمیخواست با او تماس بگ یم دلم

ام که به مادرش داده افتمیم یقول ادیهر بار  یوقت یول

  .شومیمنصرف م

فرستادم،  شیبرا یخواهعذر یروز که  سبدگل نرگس را برا آن

کار را انجام دهم، گفت  نیمادرش زنگ زد. گفت حق نداشتم ا

گفت  ؟یکار را کرد نیتازه حالش خوب شده بود چرا ا لیراح

 شینکنم که گذشته برا یکار گریاگه واقعا دوستش دارم د

 .شود یآورادی

 

 یمادر گفت نامزد کرده هر روز به مزار شهدا یوقت از

. آوردیآرامش م شیبرا گفتیم لیکه راح ییجا روم،یگمنام م

  .شومیکنم. خودم هم آرام م یم یخوشبخت یآرزو شیبرا

امدم  تا سرکار بروم.  رونیروز طبق معمول از اتاق ب کی

به طرفش رفتم و  دمیکه سارنا را در آغوش مادر د نیهم

 .بودند  یزندگ یبرا دمی.سارنا و مادر تنها امدمشیبوس

 یتلفن یکیکه که با  دمیشنیو داد مژگان را م غیج یصدا

 .برد یبه کار م یکرد و الفاظ بد یصحبت م

 :دمیبه مادر نگاه کردم و پرس باتعجب

 شده؟ یچ–

 :سرش را تکان داد و گفت مادر

 یبرنم نایرفته اونور بازم دست از سر ا گه،ید دونهیفر –

 .داره

داره،  یتیدوباره شکا گفتیمژگان که م گه؟یم یچ چرا؟–

 رفته؟ یچطور

آشنا ماشنا دارن که...  نقدریا نایرفته، بابا ا ینیزم–

کرده که پول کم آورده،  یاونجا رفته چه غلط ستیمعلوم ن

روکه چندسال  ییخواد مژگان روزورکنه که خونه ا یحاال م

وکنارگذاشته بفروشه و  دهیبچه هاش خر یپدر مژگان برا شیپ

پولش رو براش بفرسته. خونه هم به نام سه تاشونه، مژگان 

باباشم بهش پول  گهید گفت،یمو خواهر برادرش. مژگان 

 .دهینم
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 .بفروشن سهم اون روبفرستن خب–

چون  دیکل پول خونه روبفرست گهیم ست،ین یراض دونیفر خب–

 .خونه اکثر پولش رو خودش داده دیموقع خر

 ه؟یمژگان راض خواهر–

بره دست  میبد گهیدعوا نداره م یاون حوصله  گهیم مژگان–

هر روز به مژگان زنگ  دونیفر نیاز سرما برداره. واسه هم

 .به فروش بشه یوراض ادیتا کوتا ب زنهیم

 :گفتم تیباعصبان

 ...دعوانداره مژگان داره یحوصله  اون–

به طرف اتاق مادر رفتم. در را باز کردم و با اخم مژگان  

من حرفش را قطع کرد و با تعجب  دنیرا نگاه کردم. با د

 :دینگاهم کرد و آرام پرس

از پشت خط  دونیفر یعربده یصدا ؟یدار یکار جان آرش–

 :آمدیم

خونه برات بخره، به من  هیتونه  یعرضت نم یشوهر ب اون–

را با خشم از  ی...گوشیچه مربوطه چرا چشم به مال من دوخت

  :دستش گرفتم و گفتم

 ...یباف یم یواسه خودت دار یچ–

 :ترآورد و گفت نییپا یرا کم شیسکوت کرد و صدا یکم

 .رمیگ نجایکن خونه روبفروشه، ا یروراض مژگان–

 ؟یزد یاونجا چه گند دوباره–

 .روکه گفتم انجام بده یتومربوطه؟ کار به–

اونور  یهمه نوکرت هستن؟ فرار کرد یکن یچرا فکرم تو–

 ؟یدار یکارات برنم نیبازم دست از ا

 :زد و گفت یپوزخند
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مثل اون دختره نرو رو منبر بابا. خوبه چندماه  توام–

 .گذاشته ریروت تاث نقدریا دینبود شترباهمیب

  .روببند درست حرف بزن دهنت–

که  ارمیسرش ب ییخواستم بال یکه شانس آورد، وگرنه م فیح–

نقشه ها  ست،یرنی. البته االنم دیوفتیاالن تو به پاهام ب

 .زدواسش دارم. حرفش که تمام شد قهقهه 

 :گردشده به مژگان نگاه کردم وگفتم یها باچشم

 :دمیپرس ادیبعد با فر زنه؟یحرف م لیداره درمورد راح نیا–

 داره؟ لیبه راح کاریچ نیا –

 :را گم کرد و گفت شیدست وپا مژگان

گه،  یم ینجوریخواداعصابت روخردکنه ا یم ،یچیخدا ه به–

پاک  خورهیو آشغاال م آت نیاون مست کرده، اونقدر از ا

و خاموش کرد و  دیرا از دستم کش یشده. بعد گوش وانهید

 :گفت

 .حرفهاش رو باور نکن زنه،یبلوف م شهیهم اون–

 یلیدرموردش خ ارشیخبرداشتم واز ک دونیفر یکارها از

 .بود یفیبودم. آدم کث دهیشن زهایچ

شده  یرا به هر نحو دونیفر دیشور زد و نگران شدم. با دلم

 .دادمشیو لو م کشاندمیم نجایبه ا

 .مژگان–

 .جانم–

 :تخت مادر نشستم و گفتم یرو

 .ازت بکنم یخواهش هی شهیم–

 .زد رونیب شیاز چشم ها یخوشحال
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 ی. دلم واسه مژگان هم مدمیانجام م یتو بگ یکار هر–

حال و  نیکه من را از ا زدیسوخت، خودش را به آب وآتش م

 شیبه خاطر حرف گوش نکردنها یگاه یهوا خارج کند. ول

  .دیکشیکارمان به مشاجره م

با ما  گهیکارش د یبهش بره پ یبد یخونه روبفروش شهیم–

 نداشته باشه؟ یکار

 :دیجا خورد و پرس یکم مژگان

 .اون خونه حق منم هست چرا؟–

با  ره،یگ یخونه روازت م نیاون ا یچه نخوا یچه بخوا تو–

پس از  ونس؟ید یگیهزارترفند و کلک. شده به زور، مگه نم

 .با شرط یاالن بهش بده ول نیهم

 ؟یشرط چه–

 :گفتم اطیبااحت 

 نقدریا کردمینداشته باشه. فکر نم یکار لیکه با راح نیا –

بار جوابش رو داده  هی لیکه راح نیباشه، واسه ا ییانهیک

 .رهیانتقام بگ خوادیم

 .در هم شد و کنارم نشست شیها اخم

کرده بود چون  فیتعر شیشمال را برا یهیقض دونیفر انگار–

  :گفت

 گفتیکرده، م رشیبعد از اونم تحق لیراح گفتیم دونیفر–

 .کنه کشیکوچ یتا حاال جرات نکرده اونجور یدختر چیه

  بهش گفته؟ یمگه چ ؟یک –

 :باال انداخت و گفت ییاشانه

 یفکرنکن لیبه راح گهیمگه قرارنشد د. بعدشم دونمیم چه–

  ؟یاریواسمش رو ن

 .زنمیحرفش رو نم گهید من–
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 :لبخند نگاهم کرد و گفت با

 یدراتاقت رو قفل نکن گهید یدیکار رو کنم قول م نیا اگه–

 ؟ینبود، شاد باش لیاز راح یها که اثرو مثل اون موقع

 :کردم و او ادامه داد سکوت

کنه.  یخودشه، اصال بهت فکر نم یاون االن دنبال زندگ آرش،–

خوام  ینم گهید گهیم کنه،یم یادقاطیاصال اون اسم تو م

 ...اسمش روبشنوم، ازت متنفره، اونوقت تو

 .کردم زیرا ر میرا به طرفش چرخاندم وچشم ها سرم

 ؟یکه بهم نگفت دیهم زد ییاگهید یاون روز حرفها مگه–

از تو  یزیاون اصال چ یفقط همونا که بهت گفتم، ول نه،–

ازت زده بشه،  یحرف خوادیقشنگ معلوم بود که نم د،ینپرس

اونقدر ذوق کرد  لیتازه اون نامزدشم که امد دنبالش راح

 .کنه یرفت از من خداحافظ ادشیکه 

 :و آرام گفتم یجد

 .فهمهیتعهد رو بهتر از من و تو م یمعن حتما–

 :و گفت میپا یدستش را گذاشت رو یعصب

نداشته باشه، اونوقت توام به  لیبه راح یکار دونیفر آرش

 ؟یکنیقولت عمل م

 .را تکان دادم سرم

 .بهم وقت بده ییادو هفته یکیکنم، فقط  یم ی. سعآره–

 :دستم را گرفت و گفت 

 .ها یداد قول–

  :گفتم کالفه

و زود از اتاق  دمیکش رونیدستم را از دستش ب گه،ید باشه–

نفس  دیکس نباشد با چیکه ه ییرفتم جا یم دیخارج شدم. با

 ...دمیکش یم
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 .که خسته شدم یرفتم. بعد از مدت یهدف راه م یب

 یشدم و به طرف شهدا نمیرفته را برگشتم و سوار ماش راه

 .گمنام راندم

 .آنجا بلند شد یهینیاذان از حس یصدا دمیکه رس نیهم

 :دمیپرس لیبار از راح کیامد  ادمی 

 شه؟یم یچ یساعت بعداز اذان نمازت رو بخون کیحاال اگه  –

  :. جواب دادکنهیخدا که فرار نم

دعاتم اجابت  یهمون موقع نماز بخون گنیاذان م یوقت آخه–

 یاجابت دعاست. چون درها یموقع برا نی. اذان بهترشهیم

 .آسمان بازه

 :وگفتم دمیبهش خند 

 نیازا ایمیدر قد نیمثل ا ایداره  موتیدرآسمون رحاال  –

 :و گفت دیکلون دارهاست؟ اونم خند

ُکد دارهاست،  نیاز ا دمیشا ه،ییبابا احتماال اشاره ا نه–

 .شد یاذان. بعدجد یصدا یکرده رو میُکِدشم خدا تنظ

به طرف  انیمثبت م یهایانرژ یکنم موقع اذان همه  یم فکر–

 م،یجمعشون کن میتون یوما با نمازخوندنمون سروقت، م نیزم

ام را  افهی. قمیبر یم بیکمتر نص میرتربرسیحاالهرچقدر د

 خنده دار کردم و گفتم؛ شیبرا

کجاش  یغرق خواب یمثال نماز صبح خوندن وقت ،یگیم یچ –

 داره؟ یانرژ

 :گهیوم زنهیلبخندم

خوردنه، اون لحظه متوجه  نیتامیخب سخته، مثل قرص و آره–

ضعف  گهید میشیمدت متوجه م هیاما بعد از  میشیاثرش نم

 .میندار

 نیا دانمیو قامت بستم. نم هینیگرفتم و رفتم داخل حس وضو

و  لیمن فقط راح یبرا دنشیاذان چه داشت که  شن یصدا

  .کردیم یخاطراتش را تداع
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 شهیرا که هم لیراح ی هیتربت، هد حیاز نماز، تسب بعد

را  شیدستها یبو شهیدرآوروم، هم بمیهمراهم بود را از ج

را کوتاه  شیموها گفتیرا...مادر م شیموها اسی ی. بودادیم

 یسع دیفراموش کردنم. من هم با یبرا کندیکرده. پس تالش م

مهرها گذاشتم و  یخودش کنار جعبه تیرا به ن حیکنم. تسب

 ".اذان را چه کنم یبا خودم گفتم: "صدا

بعد از کار در شرکت به طرف خانه راه افتادم. به محض  شب

 .به خانه سراغ سارنا را گرفتم دنیرس

 : مژگان گفت 

نق زد تا  یلیبشه ها. خ داریب یآرش. سروصدا نکن خوابه،–

 .دیخواب

بچه مظلوم  نی. "مگر ادمیبود که شن ییاجمله نیبدتر دیشا

 یخانه پر از صدا نیوقت ا چیه دیبشنود. شا توانستیم

 یرا داشت. نگاه شیآرزو شهیکه مادر هم یزیسارنا نشود. چ

به گوش  یبه مژگان انداختم. در عالم خودش هندزفر

آنقدر بلند  یقیتند موس ی. صدادیکشیرا سوهان م شیناخنها

 نیچند شی. پرونده سارنا را پشدیم دهیبود که راحت شن

از آنها گفت ممکن است به خاطر  یکیدکتر برده بودم. 

هم  یبلند در دوران باردار یمادر با صدا یقیموس دنیشن

تند و  یهایقیآمد که مژگان در آن دوران موس ادمیباشد. 

 .کردیگوش م شهی. البته همکردیگوش م ادیرپ ز

 :دینثارم کرد و پرس ینینگاه غمگ مادر

 رو گرم کنم؟ شامت–

قفل بود را باز  شهیکردم و در اتاقم را که هم دییباسرتا

 رهیخ رونیو به ب دمیکردم و داخل شدم. پرده را کنار کش

وارد نشود.   یتا کس کردمیشدم. در اتاقم را قفل م

 کردمیکه هنوز هم در اتاقم حس م لیعطر راح یبو دمیترسیم

 .رندیاز من بگ زهایچ یهیرا مثل بق

 گریمادر که د یهانفس یصدا دنیبا شن قهیاز چند دق بعد

  .وارد اتاقم شده است دمیفهم آمدیو م رفتیسخت م



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

11

20 
Hiltun.ir 

حاال  شنوه،یبچه نم دونهیدورت بگرده، اونم م یاله مادر–

اتاقت رو  یخواینم گهیمژگان گفت د ی. وقتاریتو به روش ن

  .خوشحال شدم یلیخ ،یقفل کن

 .تخت نشست و بغض کرد یرو بعد

 یکس روندارم. منم مادرم م چیه گهیمن به جز تو د آرش–

 گهیبوده د نجوریسرنوشت ما ا یفهمم که برات سخت بود. ول

 .مینداشت ییچاره ا

روح  یدونم تو به خاطر من، به خاطرسارنا، به خاطرشاد یم

با  یو بر یما رو ول کن یتونست یم شمون،یپ یبرادرت موند

  .ینرفت یول ،یخودت رو داشته باش ینامزدت زندگ

 .نشستم کنارش

و دوباره قربان صدقه  دیو بوس دیرا به طرف خودش کش سرم

 :ام رفت و آرام گفت

رو  یپسرم. مژگانم کس ییتو دمیام یهمه  ارشیبعد از ک –

. رنیم رانیاش از اخانواده یهمه گهینداره تا چند وقت د

حواست بهش باشه.  شتریکم ب هیاون فقط به خاطر ما مونده 

 .حساسه خب حرفش رو نزن لیبه اسم راح یوقت

 .انداختم نییرا پا سرم

که به خاطر بچش مونده مامان جان. دوما: اون به اسم  اوال–

 لیحساسه، اونوقت شما چطور اون موقع از راح لیراح

که با عقد من و مژگان موافقت کنه؟ البد االن  دیخواستیم

 .میداشت یوجود داشت هر روز جنگ جهان لمیراح

 :گفت مادر

تونست  یاش هم برداره ببره، مبچه تونستیاوال مژگان م –

ما بزرگ بشه، اونم گذشت کرده.  شیبچه پ نیاجازه نده ا

داشتم. خب  ییاگهید یمن چاره یدوما: خودت رو بزار جا

کم  یزندگ یبعد تو کرد،یقبول م لیاگر اون موقع راح دیشا

 تینقدر اذیتو بهتر بود. ا یبرا ینجوریکنار، ا دیکشیکم م

 .یشدینم
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 یگفتم به مادرم، آنقدر حساس بود که مخالفت یم چه

 یلیخ دیبا او بکنم. دکتر گفته بود با توانستمینم

. مادر فقط به فکر خانواده خودش بود. میاش را بکنمالحظه

فرد در خانواده  کیصبور نبودن  یگاه گفت،یدرست م لیراح

 گری. آنوقت است که دگذاردیم ریهم تاث هیبق یزندگ یرو

بود. بخصوص اگر  یراض دیندارد فقط با ییادهیما فا یورصب

 .آن فرد مادرت باشد

 :وار گفتم زمزمه

شرمندش  نیاز ا شتریبه نفع من بود تا ب ییجدا نیا دیشا–

 .نباشم

 :منتظر نگاهم کرد و گفت مادر

حرف من  شهیقسمت داده هم لیهمون راح یاون دفعه نگفت مگه–

پس به خاطر اونم که شده حرفم رو گوش کن و  ؟یرو گوش کن

 .با مژگان مهربونتر باش

بوده که من خالف حرف شما  ینوکرتم. ک شهیجان من هم مامان–

 ی. بعد آهشهیاونم درست م دیعمل کنم. اصال نگران نباش

 :و ادامه دادم دمیکش

 یچیشمانگران ه شه،یکم کم درست م یمرور زمان همه چبه  –

 یچیمهمتره. حرص ه یشما برام از همه چ ی. فعال سالمتدینباش

 .دیرو نخور

 :زد و گفت یلبخند مادر

تنت سالم باشه، به  شهیمن قربونت برم. انشاهللا هم یاله–

 .دونهیکس قدرش رو نم چیکه ه یتن سالم نعمت بزرگ نیخدا ا

 .شامت روبخور میبر ایب

به  یو نگاه دارشدمیو داد از خواب ب غیوج هیگر یصدا با

تخت  یساعت انداختم، ساعت از ده گذشته بود. بلند شدم ورو

امدم. مژگان  رونیآشنا نبود. از اتاق ب مینشستم، صدابرا

رفت و باخودش  یورواون ورم نیدر سالن بچه به بغل ا

 .زدیغرم
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 دنیکه طالقشم م نیبعد از ا رن،یگیدوتا دوتا زن م مردم–

و با  هیبهش کار دارن. آخه به تو چه زنه سابقت کدوم گور

 ؟ینکن یوسط کشته بشه تا فضول نیا یکیحتما  دیبا ه،یک

 :دمیپرس دنشیباد

 شده؟ یچ–

  آرش؟ یشد داریب عه–

تونه  بخوابه؟ سارنا را از  یم یسروصدا ک نیتو ا آخه–

 :آغوشش گرفتم و گفتم

  ؟یهست یبا ک تو–

 :گفت آرام

زن همون قاتله امده جلو در به مامان التماس  دوباره–

 یحووش بوده که بعد از طالق، برا ریتقص گهی. مکنهیم

 کشیکه زده تحر ییانتقام گرفتن از شوهرش با عکس و حرفها

حرف بزنه، اصال  ارشیکرده، اونم امده جلو در با ک

 یکه گفت ییهمون حرفها بای. تقرارهیسرش ب ییبال خواستهینم

 ...گهیدادگاه گفته د وت

رفتم، دو خانم  آمدیم یدر ورود یبه طرف صدا که ازجلو 

 یاز آنها به مادر التماس م یکیبودند و  ستادهیدر ا یجلو

 .ختیر یکرد واشک م

رفتم. خانم را  کیکرد. نزد یهم با اخم نگاهش م مادر

را کشته بود. بارها  ارشیبود که ک یشناختم همسرهمان شخص

 .بودمش دهید

بود و  ستادهیرخ ا مینبود ن دمیخانم صورتش در د یکی آن

 .تا آرامش کند زدیبا خانم طرف مقابلش حرف م

 :را در آغوشم جابجا کردم و رو به مادر گفتم بچه

 .داخل ایب مامان–

هم  اشیمن ساکت شد و نگاهم کرد. خانم کنار دنیبا د خانم

 .دیمن به طرفم چرخ یصدا دنیبا شن
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صورتش نتوانستم نگاهم را  دنیدختر جوان بود. من با د کی

 .از او بردارم

 اش،یفرم بستن روسر یبود، حت لیمثل راح اشیو روسر چادر

وصل کرده بود. با  اشیهم   کنار روسر زهایاز همان آو

 یچهره اش هم کم یو همان وقار و متانت. حت پیهمان ت

معذب شد و به  امرهیدختر از نگاه خ بود. لیراح ههیشب

 :مادرش گفت

 .میبر دییایجان ب مامان–

 :مادرش دست بردارنبود. باناله گفت یول

 د،یدیشوهرم روشن یدادگاه حرفها یشما که خودتون تو آقا–

 ن،یبرادرتون تعادلش روازدست داده و افتاده زم

 ومدهیضد وخورد ن یمن نبوده. شوهرمن برا رشوهریاصالتقص

فکرکرده ودعوا رو شروع کرده.  ینجوریبوده که، برادرشما ا

 .نشه زیفقط حولش داده که باهاش گالو نیا

 ...بشن میتیبچه هام  دی...نزاردیتو رو خدا گذشت کن آقا

توانستم چشم از آن دختر  یکرد. نم یالتماس م مدام

  .آرام بود. ضربان قلبم باال رفته بود لیبردارم، مثل راح

خورد مجبورشدم نگاهم را از او  میکه به پهلو ییاضربه با

 .و به مادر بدهم رمیبگ

 ...تو چته؟ زشته آرش–

بود که با چه  نیحواسم به ا یهمه یول دمیشن یرا م صداها

 .دوباره نگاهش کنم ییابهانه

 :رو به خانم گفت تیبا عصبان مادر

. دیکن یم جادیما مزاحمت ا یبرا دیدار ینجوریشما ا خانم–

 یاصال همون حوو د؟یدادیم تیرضا کشتیپسر شما رو م یکیاگه 

از اون  دیمجازات بشه، به نظرم شما با دیسابقتونم با

 .اونه نایا ی. چون عامل همهدیکن تیشکا

 :به مادر کرد و گفت یینگاه درمانده ا جارهیب زن
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 میکجا خودش رو قا ستیاون االن کجاست. معلوم ن دونمینم–

ما  یوارد زندگ ی. اون فقط چند سالستیازش ن یکرده، اثر

 یقتل عمد نیا دیشد بهمش زد و بعد هم رفت. باور کن

 رهیم گناهیشوهر منم ب ینجورینبوده. ا ینبوده، اصال قتل

 .دار یباال

 :گفت دیکشیکه سخت تر نفس م یحالدر مادر

 .حکم رو بده بعد یقاض دیصبرکن پس–

 :و گفت دیدست مادرش را کش دختر

 .میدصبرکنیگن فعال با یدرست م مامان–

 :دانم چه شد که باالخره قفل زبانم باز شد و گفتم ینم

 یتو دییایب ست،یشنون درست ن یصداتون رو م هاهیهمسا–

 .میخونه تا باهم صحبت کن

 دیضرب مرا به عقب کش کیخرجم کرد و با  ینگاه چپ چپ مادر

 :و به خانم گفت

 .نمتونیبیدادگاه م یتو–

 .هم در را بست بعد

 .هم هاج و واج نگاهش کردم من

 ؟یکن یم کاریچ مامان–

که چشم  روزیمعلوم هست چته؟ تا د چیه ؟یکن یکارمیچ تو–

 شد؟ یچ هوی ،ینیبب نارویا ینداشت

 یگریکه در عالم د ییدر بسته نگاه کردم و مثل کسا به

 :هستند، گفتم

 .بود لیراح ههیبودم، چقدر شب دهیرو تا حاال ند دخترش–

مژگان که  یبا تعجب نگاهم کرد و بعد نگاهش را  رو مادر

 .کرد، سُر داد یبود و نگاهمان م ستادهیحرکت ا یاو هم ب
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را بغل مادرش دادم و به اتاقم رفتم. غرق در فکر  بچه

 :دیبودم که مژگان وارد اتاق شد و پرس

 ؟یناراحت شد دنشونید از–

 :شدم و ادامه دادم رهیدلم سوخت. به روبرو خ شتریب–

. دهیپدرش رو از دست م لیاونم مثل راح میما قصاص کن اگه–

 یکه پدر نداشت ناراحت بود. مژگان ب نیاز ا لمیآخه راح

  .رفت رونیمقدمه از اتاق ب

را داخل قفل انداختم و  دیکه از سر کار برگشتم. کل شب

که  رفتمیدر سالن نبود. به طرف اتاقم م یوارد شدم. کس

 .باز بود مهی. در اتاق ندمیمادر و مژگان را شن یحرفها

 گهید میو بهشون بگ میبد تیکه رضا نهیتنها راهش ا مامان–

 روزیراه ما سبزنشن. مامان جان آرش تازه د یوقت جلو چیه

روفراموش کنه، تازه از امروز صبح  یگرفته همه چ میتصم

 .کنهیدر اتاقش روقفل نم گهید

 ییدوباره هوا نهیاون دختره روبب گهیآرش دوسه بارد اگه

 شه،یدچارم لیدختره هم به سرنوشت راح نیاون گفت ا شه،یم

 .یاونم پدرنداشت طفل

که من هنوز سر کار هستم داخل اتاق  نیا یبه هوا مژگان

موقع خواباندن سارنا  شهی. همزدیبلند بلند با مادر حرف م

 تشیکه نور اذ کردیم کیبست و اتاق را تار یدراتاق روم

 .نکند

 یچراغ توجه ییحاال آنقدر غرق حرف است که به روشنا یول"

 آنقدر مهم هستم؟ شیواقعا من برا یعنی." کندینم

 رونیگرفتم ب میبعد تصم یتختم نشستم ول یرو ییا قهیچنددق

ام. بروم و قدم بزنم، تا آنها متوجه نشوند من خانه بوده

 .مژگان آزار دهنده بود یحرفها

رفتم.  رونیاز اتاق ب جادنکنمیا ییکه سروصدا یطور آرام

 یبارصدا نیا شدمیدر اتاق مادر رد م یدوباره که از جلو

 :گفت یکه م دمیمادر را شن
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 نیمن از خون پسرم بگذرم؟ اونم فقط به خاطر ا یگیم یعنی–

که به  یدر حال له؟یراح هیکه به نظر آرش اون دختره شب

 لیکه داشت مثل راح ی. فقط پوششستین هشینظر من که شب

که  نهیبه بعد آرش هرکس روبب نیبود. اصال به نظر من از ا

در  یو. ازجلوفتهیم لیراح ادیچادر سر کرده  لیراح ههیشب

 دمیشن یمژگان را م یصدا شدمیرد شدم، همانطور که دور م

  :گفت یکه م

اونا  گهیتا آرش د د،یبد تیبه خاطرسارنا شما رضا مامان–

 گریرا بازکردم ود یاش با... در ورود هیبق نه،یرو نب

 .ندیگویچه م دمینشن

 .آمدم و در را بستم رونیب آرام

 دیگفتم با یتند بود و مدام به مادر م شمیآت یلیخ لیاوا

بعدا به مرور زمان  یمادر هم موافق بود. ول م،یقصاص کن

مادر  یهمسر او باعث شد، قصاص را به عهده  یوالتماسها

 .نه ایبدهد  تیکرد مادر رضا ینم یفرق میبرا گریبگذارم، د

آن هم آدم  شد،یزنده نم ارشیکه ک گرینفر د کی بامردن

 گریچندنفر د یمرد که مرگش باعث بدبخت نیمثل ا یبدبخت

 .شودیم

متزلزل  مشیمژگان مطمئن بودم مادر در تصم یحرفها با

 .شودیم

به هدفش  دنیرس یمژگان برا د،یایکوتا ن مشیهم از تصم اگر

 .نقطه ضعف مادر که آن هم بردن سارناست یرو گذاردیدست م

 .قدم زدم و دوباره به خانه رفتم یساعت مین

دوباره مادر ومژگان  دمیکه وارد آپارتمان شدم د نیهم

 .اند و در حال بحث هستندداده لیجلسه تشک

حرفشان را قطع کردند و مادر بلندشد  دندیکه من را د نیهم

 :و گفت

. بعداز فوت ارمیپسرم. االن شامت رو برات م ینباش خسته–

 .مهربونتر شده بود یلیمادر بامن خ ارشیک

 ارشیکاش ک گفتمیکرد باخودم م یم یبه من مهربان هربارکه

  .زنده بود و مادر باز هم با او مهربونتر از من بود
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کنم  یاحساس م د،یچسب یمادر به من نم یانگار محبتها گرید

من شده.  بینص ستیاست وچون االن ن ارشیمحبتها حق ک نیا

 یبرا یحت شد،یتنگ م ارشیک یدلم برا شتریب ینطوریا

 ...شیتشرزدنها

 .مژگان به مادر شدم یاشاره ها یشام خوردن متوجه موقع

 ینیمقدمه چ ینشست و بعد از کم یصندل یرو م،یروبرو مادر

 :گفت

 .میوقت دادگاه دار گهیروز د دو–

 ...گفت یصحبت کردم، م لمونیوک با

البته گفت  اده،یمحکوم بشه ز ارشیکه قاتل ک نیا احتمال

 یکشه تا به اون مرحله برسه که حکم قطع یحاال حاالها طول م

 .روبدن

 .دمیدهانم را قورت دادم و دست ازغذا کش یلقمه

 .شدم قیمادر دق یو در چشم ها امییدادم به صندل هیتک

 یبفهمم. نگاه ینیمقدمه چ نیتوانستم منظورش را از ا یم

 .بود شیلبها یرو یزیآم تیبه مژگان انداختم. لبخند رضا

 لمونیحرفها رو وک نیا د،یشده مامان؟ اصل مطلب روبگ یچ–

 ی. منم مستین ییبه خودمم گفت، حرف تازه ا شیپ یدفعه

 .کشه تا حکم رو بدن یدونم طول م

 :کرد و گفت یِمن وِمن مادر

سوزه، حاال پدر اون بچه ها  یدلم واسه زن وبچش م راستش–

بشن.  میتی دیدارن که با یکرده بچه هاش چه گناه یغلط هی

بهم  یما همه چ یخانواده  یچطورتو نیبب ارشیبارفتن ک

 گهیخانواده د هیخودمون  یما بادستها ستیدرست ن خته،یر

 رها. به خصوص که اون خودشم بامیخودمون کن هیرو مثل شب

خودش پاش سُرخورده وافتاده و اونم  ارشیقسم خورده که ک

 .ازترسش فرارکرده

 .گردشده نگاهش کردم یها باچشم

شما که خودتون  د؟یزن یم دیحرفها روشما دار نیا مامان–

 .دیکه حرف قصاص رو زد دیبود ینفر نیاول
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کردم فقط باقصاص  یبدبود و فکر م یلیموقع حالم خ اون–

 .شهیدلم خنک م

و  دیستیبه قصاص ن یمژگان و توام راض نمیب یحاال م اما

 ؟یرو نکشته، اگه راست گفته باشه چ ارشیک گهیاون طرفم م

سوزونه. االن اونام  یاش هم دلم رو مزن و بچه یهاالتماس

 .ختهیاونها هم بهم ر یآالخون واالخون هستن. زندگ

 .دمیکش یقیعم نفس

 یخودتون هر جورصالح م یجان من که گذاشتم به عهده مامان–

نه ما. منم امروز که زن  دیاصل کار شما هست د،یدون

براشون  یکار هیدلم خواست که  دمیدر د یودخترش رو جلو

 .مظلوم بودند به خصوص دخترش یلیانجام بدم. خ

رساند و نشست  یناهار خور زیخودش را به م یفور مژگان

 :من و رو به مادر گفت یکنار یصندل

آرش موافقه. آرش اونقدر دلسوز و  دگفتمیدیجان د مامان–

 .به قصاص فکر کنه یحت ادیمهربونه که اصال دلش نم

 .نگاهش کردم یسوال

 براتون مهم شده؟ هوی نقدریا هیقض نیشده ا یحاالچ–

 :من چشم دوخت وگفت یبه بشقاب غذا مژگان

تونم اونارو درک  یهستم که م یطیشرا یچون خودم تو خب–

بچه  دونهیسخته بخصوص بابچه، حاال من  یلیخ ییکنم. تنها

 یسختمه، اون خانم که سه تا بچه داره م نقدریدارم ا

 کارکنه؟یخوادچ

 :کردم و گفتم یپوف

 ؟یکم و کسردار یزیچرا سختته؟ چ ؟ییتوتنها مگه–

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش

نبود. بعدهم بلندشد و  زهایچ نیهست. منظورم ا یهمه چ نه–

 .به طرف اتاق رفت
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 :را به طرف مادر خم کردم و آرام گفتم سرم

 گه؟یم یچ نیا–

 شتریحواست ب کمیبابا، مگه اون دفعه بهت نگفتم  یچیه–

که من  نیآرش از ا گهی. مگهیبهش باشه. منظورش همونه د

 .خونه ام ناراحته نیا یتو

افتادم، واقعا زنها جنس خودشان را بهتر  لیحرف راح ادی

مژگان  نیا آمدیاگر هم کوتاه م یشناسند. حت یم یاز هر کس

  .کردیم یبود که ناسازگار

من به خاطر شماها نامزدم  ه،یانصاف یب یلیخ نیا مامان–

 ...رو ول کردم اونوقت

 .دیحرفم را بر مادر

دونه و ازدستم  یآرش من رومقصر م گهیم گه،ید همون–

 ...ناراحته. آرش جان باهاش صحبت کن، گناه داره پسرم

 تیرضا میزنگ بزن بر لیدادن هم فردا به وک تیرضا واسه

 .میبد

 :را در هم گره زدم و گفتم میدستها

هم باهاش  م،یدیم تی. هم رضادیشما بگ یمامان، هرچ باشه–

به نفع  یمامان کاش، هر وقت همه چ یکنم. ول یصحبت م

. میدرک داشته باش شهی. هممیوفتیدرک کردن ن ادیخودمونه 

 ...نهیبیمژگان حاال که م

سرم را در  سیبلندشد و نگذاشت ادامه دهم. با گفتن ه مادر

 :آغوشش گرفت  و با بغض گفت

نگو،  یول ه،یمنظورت چ دونمیپسرم. م ییما تو دیام ی همه–

  .شنوهیوقت م هینگو،  یچیه

 :و آرام گفتم دمیرا عقب کش سرم

. چرا دیکشیعذاب م دیکاراتون خودتونم دار نیبا ا شما–

 آخه؟ دیکنیمالحظه م نقدریا

 :و کنار گوشم گفت دیکش یدوباره نشست. آه مادر
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دعا  شهیعذاب بکشم. هم دمیرو شکوندم با لیدل راح من–

 گهیچون د یبر دیراهها رو نبا یکه خوشبخت بشه. بعض کنمیم

 .نداره یبرگشت

 میحداقل تو کمک کن که بدتر نشه، اگر پشت هم باش پسرم

 هیکه سارنا  گهی. چند وقت دمیباش یخانواده شاد میتونیم

سر  دیریم ادیکم بزرگتر شد و مژگان تونست از عهدش برب

خودت رو بکن که اون موقع  یخودتون، از االن سع یخونه زندگ

ن فکر یمژگان قهر نکنه و دعواتون نشه. به ا یزیسر هر چ

 ...کن اونم دل شکستس

تخت مادر  یبلند شدم و به طرف اتاق مادر رفتم. مژگان رو

را  یگوش دنمیبود. باد اشینشسته بود و سرش در گوش

 .زد یکنارگذاشت و لبخند زورک

مقدمه  ی. بزدمیم یحرف دی. بامیچه بگو دیدانستم با ینم

 :دمینشستم پرس یتخت م یهمانطور که رو

 شد؟ یخونه چ ی هیقض–

 :گهواره سارنا زل زد و گفت به–

که قراربود  یگفتم موافقم وازش قول دونیکه به فر نیهم–

واسه خونه  یمشتر هیکه  دیرو گرفتم، به دو روز نکش

 .فرستاد

 .کردم تعجب

فروخته  یزود نیبه ا یعنیفرستاد؟  یمشتر یاونجا چطور از–

 اد؟ینم ؟یشد؟ خودش پس چ

 یکشه که قولنامه م یدونم به هفته نم یم یهنوز. ول نه–

 ادیب دی. امدنش که بایشناس یداداش من رو تو نم م،یکن

 .سند زدن یبرا

کرد، گفت مست بوده  یاون روز هم عذر خواه یراجع به حرفها 

 ...رهیکم درگ هیگفته. گفت  یچ دهینفهم

 .دمیرا بر حرفش

 ره؟یگ ای رهیگ در–
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 .باال انداخت ییا شانه

 یم یکه چه غلط ستیمهم ن گهیدونم آرش، اصال برام د ینم–

نه  گهید رهیخونه روهم بگ نیحرفش رو نزن، ا گهیکنه. د

آرامش  خوامیم گهیداره نه من با اون... د یاون با من کار

 .همه کشمکش خسته شدم نیداشته باشم،  از ا

 ؟یکه خونه رو بهش داد نیاز ا یناراحت–

 :زد و گفت یزیآم تیلبخندرضا

کنم. گفتم که فقط تو  یم یتوهر کار یاصال. من برا نه،–

 ...مثل قبل باش

 :را گرفت و ادامه داد بعددستم

کن، سربه سرهمه بزار...دلم  یمثل اون موقع هاشوخ آرش،–

  .تنگ شده یواسه اون آرش قبل

 :وگفتم دمیکش یآه

بهم  یمثل قبله که منم مثل قبل باشم؟ همه چ مونیچ آخه–

 .زمیکه منم به هم بر هیعیطب خته،یر

 دیماهست شیکه تو وسارنا پ نیفقط امدم بهت بگم ازا من

 .خوشحالم

حتما بهم بگو. نگران منم نباش،  یداشت یامشکلی یکار اگه

 .کنم دعادتیباالخره با

 :دیپرس –

 ؟یچ به–

 رونیآرام دستم را از  دستش ب... طی...به شرایهمه چ به–

و نگاه  ستادمیسارنا ا یو بلندشدم و کنار گهواره دمیکش

 :وگفتم دمشیکردم. غرق خواب بود، خم شدم و بوس

. ارشهیادگارکیمواظبش باش.  یلیمژگان خ ده،یم یبهم انرژ –

 .نهیچقدر دوست داشت بچش رو بب
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 .ستادیهم امد کنارم ا مژگان

از عموش بکنه.  یچه دلبر نیاونوقت بببزاربزرگ بشه،  حاال–

 :خم شدم و با انگشت سبابه لپ سارنا را نوازش کردم و گفتم

  .هم خواب بود شیساعت پ کی خوابه؟ینم ادینظرت ز به–

 یام. براخودم را لو داده دمینگاهم کرد. تازه فهم مشکوک

 :حرفم گفتم یسرپوش گذاشتن رو

که از  نیا م،یبد تیرضا میقرارشد با مامان بر یراست–

 یخوام فکرکن ینم یول ه،یبده کارخوب تیرضا یمامان خواست

موضوع  نیدر لحظه ازش خوشم امده و ا دمیمن دخترطرف رو د

 .نگرانت کرده

 .نینفر افتادم. هم هی ادی دنشیمن فقط با د 

 .دهان باز نگاهم کرد و به ِتته پِته افتاد با

 یفکرنکردم، من فقط نم ینجوری...نه... آرش من انه–

 ...خواستم تو دوباره

 .ستیمهم ن گهید ،یکرد یدونم توچه فکر یم من–

 .انداخت نییزده سرش را پا خجالت

 .ینبود ینجوری. قبلنا ایعوض شد یلیتو خ آرش–

  .آشنا نشده بودم لیاون موقع ها هنوز با راح آخه–

 :تخت نشست و گفت یلبه یرو دلخور

حرف اون  گهیدرعوض فروش خونه د یتو به من قول داد یول–

 ...و مثل قبل یرو نزن

 یمثل اون موقع شاد و پر انرژ ی. توگفتگمیاالنم م خوب–

 بهم وقت بده،  یفقط کم گه،یباشم، گفتم باشه د

 .یدیکنم تو منظور من رو از افکار گذشته نفهم فکر

 .کرد ینگاهم م فقط
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. آبم از آب تکون شهیدرست م ینگران نباش همه چ مژگان–

 .ایکار دن نیصبر کرد. سخت تر دی. فقط باخورهینم

 *لیراح*

 

مانده  میاز کارها یهنوز کم یتمام شده بود، ول یادار وقت

 :وارد اتاق شد و گفت قی. شقارفتمیم شیکند پ یلیبود. خ

. یخودت رو هالک کن خوادیروز نم نیاول گه،ید میبر پاشو–

 .بوده فتیوظ گهیآخرشم م ها،دونهیما قدر نم سیرئ نیا

زود جوش بود. از صبح که آمده بودم  یاز آن دخترها قیشقا

شده بود که انگار مدتهاست هم  اقیبا من ع عیآنقدر سر

به طرفش سُر  ستمیس ی. نگاهم را از رومیشناسیرا م گرید

 :دادم و گفتم

 هی سیاز رئ دیکار دارم. با یساعت میبرو، من ن تو–

 یبر حسب چ دینامه ها رو با نیا دونمیبپرسم. نم ییزایچ

 کنم؟ یگانیبا

داد و  یمختصر حیکرد و توض ستمیبه س یآمد و نگاه جلوتر

 :گفت

 نداد؟ حیمگه برات توض صبح–

 ایآخر نیا یچندتا رو تند تند گفت انجام دادم ول چرا،–

  .رفته ادمی

 :زد و گفت یچشمک قیشقا

 کردمیداد. فکر م حیبود که خودش امد برات توض بیعج برام–

را آرامتر کرد و ادامه  شیاز ماها، بعد صدا یکیبسپره به 

 :داد

رو  سیبتونه قاپ رئ دهیدختر جد نیفکر کنم ا گفت،یم سحر–

تره. ما که تو کم با مالحظه هیبدوزده، چون انگار با اون 

  .میمدت موفق نشد نیا

  د؟یکنیرو رسد م گرانید ای دیکنیتو اتاقاتون کار م شما–
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 :و گفت دیخند

فرق داره. وگرنه ما که سرمون تو کار  گرانیبا د سیرئ–

 .خودمونه

 :باال دادم و گفتم ییابرو

 یروز اول نیاونقدر سرتون تو کار خودتونه که من هم بله،–

  .شرکت امد تو دستم یبه لطف شما شجرنامه همه کارکنا

 :حق به جانب گفت قیشقا

 دیکن. بده همه رو باهات آشنا کردم. آدم با یو خوب ایب–

 ادیخان ز سیرئ نیبدونه اطرافش چه خبره، فقط به ا

بغل،  بیقطب شمال رو گذاشته ج خه،ینباشا، کال  دواریام

ازت کار بکشه خامش  یکه حساب نهیتوجهاتشم واسه ا نیا

 رونیاز اتاق ب یشد. بعد هم فور رمید رمیم گهی. من دینش

 .فتر

غرق فکرم کرد. مادر جواب مثبت را به زهرا خانم  شیحرفها

از  لیداده بود و قرار بود آخر هفته که پدر و مادر کم

داشتم  می. تصمندیایب یرسم یخواستگار یشهرستان آمدند برا

 رویاصرار کرد که ن لیکم یتا مراسم در خانه بمانم. ول

خودم  رهزودتر کارم را شروع کنم. باالخ دیدارند و با ازین

را خاموش کردم و از  ستمیو س دمیکش رونیرا از افکارم ب

 یگوشه یستادهیا یچوب لباس یبلند شدم. از رو زیپشت م

  .را برداشتم شرتمیسو ییاشهیاتاق ش

 .برگشتم لیکم یباصدا

 .هاوقته تموم شده یلیخ یکار ساعت–

اتاقم  ییا شهیچهارشانه وقد، بلندش چارچوب کوچک درش کلیه

اش را در آن جذبه و ژست مردانه یرا ُپرکرده بود. وقت

 .و سحر حق دادم قیبه شقا دی. شادمید

 ...شماره آژانس یبرم از آبدارچ خواستمیم–

 .دیرا بر حرفم

 د؟یآژانس سر چهار راه قبول ندار یرو به اندازه من–
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 :گفتم دستپاچه

. مثل ادیبراتون حرف در ب نجایا خوامینم ه؟یچه حرف نیا–

  .شما حساس هستن یرو نجایکه ا نیا

 :به حرفم گفت توجهیب

 نگیرو از پارک نیمن ماش دیستیباا ابونیسر خ شما–

 .امیم دارمیبرم

 ییکه من تنها دانستیدهان باز نگاهش کردم. خوب م با

 .دمیترسیخودم هم م یهی. من از سارومینم رونیب

 .جلوتر آمد یزد و کم یمهربان یلبخند

 د؟یکنیچطور به راننده آژانس اعتماد م پس–

 .انداختم نییرا پا نگاهم

 :گفت لیکم–

 ازتونم بکنم؟ یخواهش هی شهیم–

 :دییبفرما–

. به دینباش یچیو نگران ه دیرو به من بسپر زیچهمه لطفا–

مونده تا بزرگ  یلیخ نای. ادینکن یدخترا توجه نیحرف ا

 هی. فعال دیفقط به خودم بگ دیداشت یمشکل نجایبشن. اگر ا

که تو چشم  میریرفتن م هیکه بق نیساعت بعد از ا میمدت ن

 .برداشت و دستم داد زیم یرا از رو فمی. بعد کمینباش

. شما با آسانسور جلو رمیسالن م یمن با آسانسور انتها –

 د؟یترسیکه نم ییتنها نگ،یپارک دییایب

از  یهم غرور، ، ول دیباشد، شا یبد جنس دی. شاختیر قلبم

 گریلذت بخش بود. د میبرا زدیبا من حرف م نطوریکه ا نیا

 .تیّ من چینبود.  بدون ه یاش خبرگونه سیرئ یاز آن جذبه

 .تکان دادم و او رفت نیرا به طرف سرم

صالح  شهیکه خودش هم لیمثل کم یمرد کیداشتم به  ازین من

 میها. شانهکندیرا م زیداند و فکر همه چ یکارها را م
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بگذارم.  شانیرو یبار توانستمینم گریخسته بودند. د

 .داشتم یاستراحت طوالن کیبه  اجیاحت

 .دادم هیتک نیماش یرا بستم و سرم را به صندل میها چشم

 .دییایبه نظر خسته م د؟یخسته شد امروز–

 :را باز کردم و گفتم میهاچشم

کم  هیهام چشم وترینگاه کردن به کامپ ادیبه خاطر ز نه،–

  .خسته شدن

 .شد رهیروبرو خ به

که تنها تو خونه  دیمدت گفتم کار کن نیبه خاطر ا من–

 ...و فکرتون مشغول باشه. اگر سختتونه دینباش

کم برام. کم هیخوب یازتون ممنونم. اتفاقا تجربه نه،–

 .کنمیعادت م

  :سکوت کرد و بعد آرام گفت یکم

 دمیم امیروز پنج شنبه رو فردا شب براتون پ قیدق ساعت–

 .میشیمزاحم م یکه چه ساعت

 :انداختم و گفتم نییخجالت سرم را پا از

  .درد نکنه دستتون–

 .نزد یحرف گریاحساسم را متوجه شد و د انگار

کارم نشسته بودم  زیبود که پشت م یساعت کیآن روز  یفردا

که سوگند  کردمیو موضوع مرتب م خیها را بر حسب تارو نامه

آمده است.  مانیدرسها یهازنگ زد و گفت که نمره امیبه گوش

که  خوردیزنگ م زیم یمختلف تلفن رو یهااز صبح به بهانه

و  گشتیم قیسحر دنبال شقا ایاشتباه وصل کرده بودند  ای

مدام به اتاقها سرک  قی. چون شقافتگریسراغش را از من م

 .شدیوقتم گرفته م یخودی. بدیکشیم

 نطوری. همنمیها را ببرا روشن کردم تا نمره ستمیس یفور

 یدوباره تلفن رو کردمیرا وارد م امییکه شماره دانشجو

 .ندادم یتیزنگ خورد. اهم زیم
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 شیتلفن دوباره درامد. صدا یها بودم که صدادنبال نمره 

  .اعصاب بود یرو یلیخ

هر   دنیگذاشتم. با د شیرا برداشتم و دوباره سر جا یگوش 

 ...گرفتم یم یانرژ میاز نمره ها کی

 به صدا توجهیبلند شد، ب فمیاز ک لمیزنگ موبا یصدا

 دمیترسیکه م یاز نظر گذراندم. درس یکییکیها را نمره

ها خوب بودند. نمره یهیبق یشده بودم. ول زدهیس فتمیب

 ینگاه م وتریبلند شدم و همانطورکه به صفحه کامپ میازجا

 :گفتم یرا به هم گره زدم و با خوشحال میکردم دستها

 .شکرت ایخدا–

 .وارد اتاق شد و به من زل زد لیزمان کم هم

 «جذبه گرفت نیخدا دوباره ا یوا»

نتوانستم لبخند را از  یخودم را جمع و جور کردم ول یکم

 .جمع کنم میلبها یرو

 .سالم–

 :دیو پرس ستادیا زیامد و کنار م جلو

 یسالم و احوالپرس شیدو ساعت پ یکیخوبه؟ ما که  حالتون–

 .میکرد

 : گفتم یخوشحال باهمان

  داره؟ یمگه اشکال اره،یم یسالم سالمت –

 .جمع کرد اشنهیس یرا رو شیدستها

. دمیشما رو د یکه باالخره بعد از مدتها خوشحال خوشحالم–

 نیا ای د؟یخوشحال دیکه تلفن من روجواب نداد نیاالن از ا

 د؟یکه من رو نگران کرد

 .انداختم زیم یبه تلفن رو یرا جمع کردم و نگاه لبخندم

 د؟یتلفنه که قطع کردم شما بود نیچرا؟ ا نگران–

 .چرخاند زیم یرا رو شیچشمها
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 .کجاست ستیکه االن معلوم ن تونیطور زنگ گوش نیهم–

 .درآوردم و نگاهش کردم فمیرا از ک یگوش زود

. بعد اشاره کردم به دییدونستم شما ینم د،یببخش یوا–

  .ستمیس

 .نمیخواستم زودتر نمره هام روبب یم–

را سمت  تورینشست و مان زیم یجلو یصندل یآمد و رو جلو

 :ها گفتنمره دنیخودش چرخاند. بعد از د

نمره  نیمثل شما ا یدختر باهوش و درس خون دمیبا ن،یآفر–

  .رهیها رو بگ

 .کرد یبعداخم

 نداره،  یهمه هم خوشحال نیا البته–

به خاطر اون نمره  قایدق د؟یگیم زدهیبه خاطر اون س اگه–

 یجا وفتادمیکه ن نیاسترس هم تیاون وضع یخوشحالم. تو

 .هیشکرش باق

 .تکان داد میحرفها دییرا به عالمت تا سرش

 .دیشیم خیبگم امروز توب دیگذشته، با ریحاال که بخ خب–

 .گرد شد میهاچشم

 .شد و حق به جانب نگاهم کرد بلند

. دیجواب نداد تونمیگوش دیمن قطع کرد یتلفن رو رو چون–

 امیکارم رو ول کنم و ب دیو باعث شد دیمن رو نگران کرد

  .نجایا

فرق بزارم. امروز دو  گهید یشما و کارمندا نیب خوامینم

 .دیرسیو به کارهاتون م دینمویم شتریساعت ب

 .طرف در حرکت کرد و رفت به
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واقعا  ایبودنش رو به رخم بکشه؟  ئسیر خوادیاالن م یعنی"

پس اونا حق  کنه؟یبرخورد م ینجوریهم ا گهید یبا کارمندا

 ".باشن یدارن از دستش شاک

دو ساعت ماندن هم به  نیبود که ا ادیکار آنقدر ز البته

من بوده  یکه قبال جا یکس دانمی. واقعا نمدیرسینم ییجا

 داده؟یهم انجام م یکار

 یگذشته بود. همه رفته بودند حت یاز وقت ادار دوساعت

همه جا را فرا گرفته بود. من تمام  یسکوت محض ،یآبدارچ

 یهم خبر لیردم. از کمبود که چطور به خانه برگ نیفکرم ا

 زنمیزنگ م دهیندارم به سع ییانبود. با خودم گفتم، "چاره

 ".رمیبگ یتاکس ابونی. من که جرات ندارم برم سرخادیب

  .دمیپر میاز جا زیم یرو یگوش یصدا با

 .بله–

 .دییایشما هم ب نگیپارک رمیم من–

  .خوشحال شدم یلیخ شیصدا دنیشن از

را  فمیک یاو هم نرفته بود و منتظر من بود. با خوشحال پس

رفتم. آنقدر سالن سوت و کور  رونیبرداشتم و از اتاق ب

 .لحظه ترس به جانم افتاد کیبود که 

 .دییایور ب نیا از–

در آسانسور منتظرم بود به  یکه جلو لیکم یصدا دنیشن با

 .طرفش پا تند کردم. حتما حدس زده ممکن است بترسم

 :. تشکر کردم و گفتممیاتاقک آسانسور شد وارد

 .گشتمیبرم دهیمن با سع د،یرفتیم شما–

 .کرد نگاهم

 خیتنها بزارم برم؟ محاله، درسته توب نجایشما رو ا یعنی –

 .من سرجاشه هیگاردیباد یول د،یشد

 :دلم قند آب شدم و گفتم در

 دلتون خنک شد؟ دیکرد خیتوب االن–
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فرو برد. نگاه  بشیرا در ج شیکرد و دستها یمصنوع اخم

که در آسانسور باز شد  نی. همکردمیرا احساس م نشیسنگ

 .رفتم رونیب یاز نگاهش فور ییرها یبرا

 :نگاهم کرد و گفت نهی. از آمیکه شد نیماش سوار

 دیکه بدون نهی. واسه استین یواسه دل خنک هاخیتوب نیا–

 دی. شما بادیتکرار نکن گهی. تا دشمیچقدر زود نگرانتون م

نزدم. خب  یحواستون به همه جا باشه. نگاهش کردم و حرف

 یزیچه چ یداشته. ول خیاگر واقعا نگران شده باشد حق توب

 یدیزود نگران شود. نکند اتفاق جد نقدریباعث شده ا

 .افتاده و من خبر ندارم

. ستین شتریتا ظهر ب یها ساعت کارپنج شنبه یراست–

  .دیخونه به کارهاتون برس یو تو دییاین دیتونیم

 .کردم نگاهش

 .تو خونه ندارم یخاص کار–

 :زد و گفت لبخند

 .گفتیخودشان را م د؟یپنج شنبه مهمون ندار مگه–

 .ادهی. تا اون موقع وقت زانیبعد از ظهر م مهمونامون–

بعد  دا،یکنیخودتون قبول نم دمیبهتون آوانس م د،ینیبب–

 ...ندادم یبهتون مرخص یمهم نیروز به ا دینگ

 :لبخند گفتم با

  .شامل حال من هست شهیشما هم لطف–

  .ستمیقدر نشناس ن نقدرمیمن ا نه،

 .داد رونیرا ب نفسش

 .نبود نیا منظورم–

 :دمیسکوت پرس قهیاز چند دق بعد

  .دلم براش تنگ شده دیاریرو هم حتما ب حانهیشنبه ر پنج–
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زهرا  حانهیها و زهرا. به خاطر ربچه شیپ مونهیاون م نه–

 .ادیهم نم

 د؟یاریرو ب حانهیر شهیم–

 :را کج کرد و گفت سرش

 .عمل نکرد شهیمگه م دیشما امر کن اگه–

 .باال دادم ییابرو

 واقعا؟–

 .داد رونیرا ب شیلبها

 .دینکن شک–

. دیشده که دوباره نگران یچ دیبگ شهیپس م ه،ینجوریا اگه–

 .افتاده ییااتفاق تازه کنمیاحساس م

 :فکر کرد و گفت یکم

 .گمی. حاال بعدا براتون مستیکننده ن نگران–

 

به  قیکه در اتاق کارم مشغول شدم شقا نیپنج شنبه هم روز

 :دو خودش را به من رساند و گفت

 .یعمرا حدس بزن لیو داغ برات دارم راح یخبر فور هی–

 :دمیپرس رمیبگ تویکه نگاهم را از مان نیا بدون

 خوادیم یشوهر کرده؟ ک یک ده؟ییزا یشده؟ ک یچ دوباره–

 ره؟یطالق بگ

 .ئسهیمهمه، در مورد ر گمیلوس، م عه–

 .نگاهش کردم یفور

 شده؟ یچ–
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 :ها را به خودش گرفت و گفتبرنده ژست–

 .یخوریکمم ضد حال م هیو  یاریشاخ در م مطمئنم–

 :گفتم یحرص

 ...زود باش بگو اده،یکارم ز قیشقا–

  .. از حرفش جا خوردمرهیگیداره زن م سیرئ–

 .دهانم را قورت دادم آب

 ؟یدونیکجا م از–

 .نشست زمیم یجلو یصندل یرو

 یم یبا ک نیخوام بدونم ا یفقط م دمیشن یکه از وقت من–

که تونسته دل سنگه  هیاون دختره ک یعنیخواد ازدواج کنه، 

  .رو نرم کنه نیا

 .به خودش گرفت ینیغمگ یافهیبعدق

 ...ادهیکه دختره نازشم ز نیمثل ا تازه–

 :کرد و سرش را باال گرفت ینوچ نوچ

 ...ضیدرسته؟ آخه چقدر تبع نیا ایخدا–

اند لبم را کرده یکه کارخالف ییسوخت، مثل کسا شیبرا دلم

 ییبه دندان گرفتم و با خودم فکر کردم، حاال باچه رو

 نیموضوع را زودتر از ا نیکه ا نی. از امیموضوع را بگو

 .کشف کرده بود جا خوردم میکه من بگو

  ؟یاطالعات رو از کجا آورد نیا ق،یشقا–

 .به غبغب انداخت یباد

را  شیبعددستها م،یشرکت جاسوس دار نیا یجا یدرجا ما،–

 :باز کرد و ادامه داد

 .کنن یروثبت وضبط م یهرحرکت نجاپخشن،یما ا یروهاین–
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 .دمیخند زیر

 ا؟ینیب یم ادیز یجاسوس لمیکن بابا، ف بس–

 .دوست دارم میلیخ نمیب یم ادیز آره،–

 ؟یدیاز کجا فهم گه،یلوس نشو بگو د قیشقا–

 .ماگفتیبابا، س یچیه–

 ما؟یس–

 .آبدارخونه مشغوله یتو گه،ید یخانم خّرم همون–

 ...دارد لیبه کم یچه ربط یخودم فکرکردم که خّرم با

 خیمر یازکره  یانگار خّرم یکن ینگاه م یجور هی لیراح وا–

 ...امده

 :کرد و گفت یفکر 

 .یندار داریباهاش د ادیز ،یخور ینم یینه که توچا آهان،–

 :دمیتفاوت پرس یب

 دونه؟یاون ازکجا م حاال–

 .خم شد زمیم یرو

کوچک  ی.)انگشت هامیهست ینجورینه که ما با هم ا آخه–

 .گهیبشه اول به من م یرا به هم گره زد.(هرخبر شیدستها

 یاونجا داشته ناهارم یمعصوم یکه آقا روزیگفت، د یم

با خواهرش  زهایچ نیوا یدر مورد خواستگار یخورده تلفن

 .زدهیحرف م

 .بهت دادم یچه خبر دسته اول یدینه؟ د یکرد هنگ

کارم  نجایاز دست شماها هنگ کردم، واقعا شماها ا شتریب–

 .مثل شمر باشه نجایحق داره ا سی. رئدیکن یم
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خواد  یم ی. هرکس هرکاررهیخواد زن بگ یم یما چه، ک اصالبه

 ؟یخبرش رو به همه بد دیبکنه شما با

 .کرد ینوچ نوچ

 هیتازه با  ست،ین یهرکس یمعصوم ی... آقالیکه راح واقعا–

خبر  یلیخ نیکنه، ا یدختر ازدواج م هیبچه داره با 

هم خودم هم  شه،یسوخت م ارمیاصال واسه تو خبر م ه،یمهم

 .یندار یجانیه چیخبرم. ه

 :با حرص گفتم یدفعه کم نیا

 .سر کارت، بزار منم کارم رو انجام بدم برو–

 ده،یکش رونیزبونم ب ریکن، حاال که خبرها رو از ز نگاه–

منه... همانطور که غر  ری. اصال تقصزارهیواسه من کالس م

 .رفت یبه سرعت به طرف در خروج زدیم

 .وارد اتاق شد و با هم رو در رو شدند لیزمان کم هم

 :را گم کرد و گفت شیدست و پا قیشقا

 .کار داشتم لیبا راح دیببخش–

 :گفت یجد یلیخ لیکم

 ه؟یخانم رحمان منظورتون–

 .یهمون، خانم رحمان بله،–

 .شد دیبه سرعت برق ناپد قیدر کنار رفت. شقا یاز جلو لیکم

 شانیهر دو یافهیق از

 :رو به مادر گفت پدرش

با دختر خانمتون حرف نگفته  لیخانم انگار آقا کم حاج–

  .با هم صحبت کنن یاقهیچند دق دیدارن، اگر اجازه بد

 

 یتخت اسرا نشستم و او کم یمن رو م،یدو وارد اتاق شد هر

  .پا و آن پا کرد و به طرف پنجره رفت نیا
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 .زل زد رونیه بو ب ستادیپنجره ا یرا کنار زد و جلو پرده

  .تعجب نگاهش کردم با

 «.گهید نیربشیبگ ایب یستین سیرئ گهیکه د نجایا»

 یخاص یبود، انگارعالقه دهیپوش یخوش رنگ یچهارخانه راهنیپ 

 اطشیکت تک، که انگارخ کیکال به طرح چهارخانه داشت. با 

تنش اندازه زده بود. آنقدرکه قالب تنش  یرو تریمیلیبا م

 ششیقالب آن کت بود.آنقدر ته ر لیکم کلیهم ه دیبود. شا

. دیدرخش یم دصورتشیرا مرتب آنکارد کرده بودکه پوست سف

 .فرق داشت یلیصبحش در اداره خ پیبا ت

بگو  ایبهم بگه. بابا ب یکنه که چ یاالن داره فکر م یعنی»

 نجایحرف دارم ا یمنتظرن. اونجا گفت رونیملت ب گه،ید

 «؟یکن یرو نگاه م رونیب یمنظره یامد

فکرها بودم که سرش را به طرفم چرخاند و چشم  نیهم یتو

 ...کرد ریرا غافلگ میها

گرم بود که قلبم شروع به تپش کرد، خجالت  آنقدرنگاهش

شده  مینگاهها یاحتماال متوجه ،یریغافلگ نیاز ا دمیکش

بود  دهیکه در صورتم دو یانداختم تا خون ریبود. سرم را ز

 .ندیرا نب

 برگرداند و شیاتاق را سرجا یپرده 

 شینشست، طبق عادتش دستها میآورد و روبرو فیتشر باالخره

وارد اتاق شد و خودش  حانهیرا به هم گره زد. همان لحظه ر

 :را به من چسباند و گفت

 .نجایا امیمن ب زارهینم عمه–

 شهیاسرا را که هم یو خرس عروسک دمشیکردم و بوس بغلش

 .را به دستش دادم گذاشتیتختش م یگوشه

 :به دخترش زد و گفت یلبخند لیکم

 حانهیعروسکت رو به عمه نشون بده. بعد از رفتن ر برو–

 :گفت

اتاقتون از  د،یروبکش ییاپرده ریز شهیباشه هم ادتونی–

 .داره دید  ییساختمون روبرو
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 یعنیچرخاندم. " لیپرده و کم نینگاهم را ب باتعجب

 یحرف. کال همه نیرا داشتم که بزند اال ا یانتظارهرحرف

 ".خاص بود شیکارها

 .دسیکش شهیهم رپردهیز–

 د،یاتاق هست نیکه نبود. باالخره دوتا دختر تو ا االن–

 .باشه دحواستونیبا

 "!!ت؟یموقع نیا یاونم تو رتیهمه  دقت و غ نیا یعنی"

بود که  نیکه خواستم االن باهاتون حرف بزنم ا نیا لیدل–

 امروز بهتون بگم، نیهم دیرو با ییحرفها هیاحساس کردم 

 .ِمن وِمن کرد یکم

به  یسخت بود ول یلیدلم گذاشتم. خ یبار پا رو کیقبال  من–

که خودتون کم و  گهیمسائل د یلیخاطر شما و عالقتون و خ

کار رو کردم. چون احساس کردم  نیا دیهست انشیدرجر شیب

 هاشیسخت ی. اون روزها باهمهدیتر باشخوشبخت یاونجور دیشا

 . سپردم ریگذشت و من خودم رو به دست تقد

شکر سرخ  حانهیر یافتادم که برا یآن روز ادیحرفش  نیباا"

 دمش،ید ابونیخ یبرده بودم و با آن سر و وضع آشفته تو

  ".چقدردلم براش سوخت

به خاطر  دیخوام فکرکن ی. نمدیدون یمن رو م طیشرا–

 یکرده م دایکه اون به شما پ یو عالقه و وابستگ حانهیر

 :کرد و ادامه داد ی. بعد مکثدیخوام باهام ازدواج کن

 ندهیکنم، چون نه از آ یتونم بگم خوشبختتون م یمن نم 

کرد.  نیتضم شهیرو م یزیچ ایدن نیا یخبردارم، نه تو

 ...هرکس متفاوته دگاهیهم از د یخوشبخت

 یکنم که رفتارهام از رو یروم میتونم بگم تمام سع یم فقط

در مورد خودم، انشاهللا  ینباشه. ول یوخودخواه یانصاف یب

مدت  نیا یکنه، چون تو یفقط ازدواج باشما من روخوشبخت م

کشش  نیاونقدر زمان داشتم که خوب بشناسمتون. و به نظرم ا

هستند.  لیهم دخ گهیمسائل د ست،یصرف ن یعالقه  هیفقط 

که فقط بخوام صرفا به خاطرعالقه  ستین یمن طور طیاصالشرا

 دهیاز مسائل هم عق یلیخ یکنم ما تو یبزارم. فکرم شیپا پ
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که دوسال زمان  دی. شما اونقدر زالل هستمیوهم فکرهست

 .شناختنتون یبرا هیادیز

هنوز به  دیکن یکنم، اگه فکرم یشما روهم درک م طیشرا

 یفراموش کردن گذشته من حرف یبرا دیدار اجیزمان احت

 .ندارم

جواب شما بله هست، چون شما هم  یعنیهستم  نجایمن ا یوقت

 .شناخت من یدبرایداشت یادیوقت ز

 .مسئله که اونم گذشت زمانه هی مونهیم

موضوع رو  نیو ا میما زودتر با هم عقد کن خوامیفقط م من

رابطمون مثل گذشته خواهد بود تا  ی. ولمیبه همه اعالم کن

 یزندگ هیشروع  یبرا یو آمادگ دیشما به آرامش برس یوقت

 یرییتغ دی. رفتارم باشما تا شما نخواهدیرو داشته باش

بود.  دخواه میاالن که باهم نامحرم هست نیمثل هم کنهینم

 ریکه رفت وآمداتون ز نیازشما ندارم، جز ا یمن انتظار

 .نظر من باشه

 .گردشده نگاهش کردم یها باچشم

  .ترس به جانم افتاد شیحرفها از

  شده؟ داشیدوباره پ دونیفر–

 .کرد سکوت

  عجلتون اونه، نه؟ لیدل–

 .جابه جا شد یکم

  .رو ادامه بده تتونیزاده گفتم شکا یمن به غن راستش–

 .دهانم گذاشتم یو دستم را جلو دمیکش ینیه

 دیبهش گفته اجازه نداره بهتون زنگ بزنه و تهد لیوک–

  ...و شهیم ترنیکنه، وگرنه جرمش سنگ

 .کنهیبخواد م یهر کار کنهیگوش نم اون–
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به من  یگاه دای. البته جددینگران نباش ستین رانیا–

 میزودتر محرم بش خوامیم نیهم ی. برادهیم دیتهد یهاامیپ

 .تو دادگاه داشته باشم یمحکم لیو منم دل

 :گرفتم و گفتم میرا با دستها سرم

اون  زه،یزهرش رو بر خوادیفقط م ست،ین شیحال یچیه اون–

به جلو خم شد  یکم لی. کمادیهم که باشه باالخره م ایسر دن

 :و گفت

 دی. نبادیریرو پس بگ تتونیشکا دینبا نیهم یبرا قایدق–

که قانون باهاش  نهی. تنها راهش ادیحرفهاش رو باور کن

  .زندان فتهیبرخورد کنه و ب

عطرش که به مشامم خورد سرم را بلند کردم و نگاهش  یبو

 .کردم

 د؟یو ضرر کن دیخانم تا حاال شده به من اعتماد کن لیراح–

 .تکان دادم نیرا به طرف سرم

 یزیدنبال چ میهاانگار در عمق چشم کردینگاهم م قیعم

 .سُر دادم راهنشیپ یقهی ی. نگاهم را روگشتیم

. نگاهش رعد و میمانده بود. دوباره چشم در چشم شد حرکتیب

  .برق شد و دلم را تکان داد

  .انداختم نییرا چنگ زدم و سرم را پا چادرم

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

  .دیراحت جواب بد خوادیسوال بپرسم دلم م هی خوامیم–

 .دییبفرما–

  ه؟یازدواجتون با من چ لیدل–

 توانستمیبدهم. اصل مطلب را که نم یچه جواب دانستمینم 

 .میبگو

 .قبولتون دارم یلیچون خ خب–
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 .نگاهم کرد طنتینشست و با ش صاف

باهاش ازدواج  دیشما هر کس رو قبول داشته باش یعنی–

 د؟یکنیم

 .دیام گرفت. خودش هم خندحرفش خنده از

 دیازدواج دار یمن رو برا یارهایکه تمام مع نهیا منظورم–

 .بگم تونمیهم دارم که االن نم ییاگهید لیو دال

 :گفت یجد یجمع شد و کم شیلبها

 .اعتماد شما رو داشته باشم نیا اقتیل دوارمیام–

  .تعجب نگاهش کردم با

  .بگه ینجوریبه کارمندش ا دینبا ئسیر هی–

 .زد لبخند

خانم، وگرنه من االن با گردن کج  ییما ئسیکه شما ر فعال–

 .ننشسته بودم نجایا

 

خواهش  لیروز قرار و مدارها گذاشته شد. پدر و مادر کم آن

 لی. کممیآنها تهران هستند ما محرم شو یکردند که تا وقت

زودتر  دیپس با  میداشت ییآشنا یبرا یادیگفت ما زمان ز

   .میعقد کن

 .که کارها انجام شد دیطول کش ییاهفته کی

به بازار  لیخانم و کمجلسه با زهرا کیهم  دیخر یبرا

 .میرا انجام داد دهایو خر میرفت

ماند، که به اصرار زهرا خانم  یلباس روز عقد باق فقط

 .میکن دیخر ییخودمان دوتا لیقرار شد من و کم

آدرسش را  لیکه کم ییآن روز از محل کارمان به جا یفردا

 .میاز کجا به دست آورده بود رفت دانمینم

 .بایز یبود که پر بود از لباسها کیفروشگاه ش کی آنجا
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با  لیرنگ بود که کم دیکت و شلوار سف کیانتخابم  نیاول

 .نگاهش کرد یلیمیب

 :را به طرفش چرخاندم و گفتم سرم

 .ومدیکه شما خوشتون ن نیا مثل–

 :مغازه انداخت و گفت نیتریبه و ینگاه دوباره

 .نه من ادیخوشتون ب دیقشنگه، بعدشم شما با نه–

 .دینظر شما برام مهمه، لطفا راحت نظرتون رو بگ –

 :دیکرد و پرس نگاهم

 اد؟ینم شیپ یمشکل دیراحت بگم مطمئن اگر–

 .بله–

لباس مردونس. بهتره  هی قتیراستش کت و شلوار در حق خب–

نظر  نیها لباس مخصوص خودشون رو بپوشن. البته اکه خانم

هست چرا  یقشنگ نیبه ا یو دامنها راهنهایپ یمنه، تا وقت

  کت و شلوار؟

 :نگاهش کردم و گفتم متفکر

نگاه نکرده بودم. حاال چرا  هیبه قض هیزاو نیحاال از ا تا–

 اد؟یم شیپ یبا گفتن نظرتون مشکل دیفکر کرد

که داشتم. البته  ییانهیزم شیبه خاطر پ دیشا دونم،ینم–

 ی. ولدیفرق دار هیکه با بق دونمیاز شما شناخت دارم م

به دست  کننیم یسع خوادیرو که دلشون م یزیخانمها چ یبعض

 چی. هدارنیو موانع رو هر جور شده از سر راه برم ارنیب

نظر  شونمخالف نظر یاگر کس ی. حتستیهم براشون مهم ن ینظر

 نیبه ا ادیگذشتم ز یدگ. من در زنخورهیبده بهشون برم

خانم هم در مورد  یبا همکارها نطوریمورد برخوردم. هم

 .دمید ادیموردها ز نیاز ا یمسائل کار

براشون مهمه که  یگانس ولو بچه کیدرخواستشون کوچ  یگاه

به  خوانی. فقط مکننیم ینیسنگ یهانهیانجام بشه و براش هز

 .اون خواستشون برسن
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 ستن؟ین ینطوریا ونیآقا یعنی–

 :زد و گفت یلبخند

 ینداره کل یاصال حرفم نژاد پرستانه نبود. فرق دیکن باور–

 ...آدمها یگفتم. همه

 :زدم و گفتم یتلخ لبخند

 یآدمها یتحمل کردن بعض یگاه دیگی. درست مدونمیم بله–

 یتیبراشون اهم گهید یکه کسا ییسخته. اونا یلیخ منطقیب

 ییانهی. حاال تو هر زمکننیندارن و فقط به خودشون فکر م

 .نداره. منم قبال تجربش رو داشتم یتیاونش چندان اهم

داد. انگار کامال منظورم را  رونیشد و نفسش را ب نیغمگ

 .متوجه شد

 .شروع کردن زایچ نیآدمها هم اولش با ا اونجور–

 :گرفت امخنده

 .شهیکم شروع ممعتادن که کم مگه–

ار  میتر نتون نییسن پا یتو ی. وقتادهیمثل اعت قایدق–

. قطعا هر مینکن نیکار رو تمر نیو ا میهامون  بگذرخواسته

که  ی. طورشهیکار سخت تر و سختر م نیسن بره باالتر ا یچ

هم  ینیریش ایشکالت  هیو نخوردن  دنیدست کش یگاه یحت

شکم  ینهیکه تو زم یکس ی. البته براشهیسخت م یلیبرامون خ

 .ضعف داره ییانهیتو چه زم یهر کس دید دیضعف داره. با

. میرو کرد رویدو ساعت که آن فروشگاه را ز یکیاز  بعد

و  شدیبلند که از کمر کلوش م دیسف راهنیپ کیباالخره 

داشت و در  ییادهیپوش یقهی. میدیبود خر پوریاش گباالتنه

 .ساده و قشنگ بود ییبایز نیع

 .خوشش آمده بود یلیهم از لباس خ لیکم

 یکارها انجام شده بود. همه خودشان را برا یهمه بایتقر

مراسم عقد آماده کرده بودند. قرار شد همانطور که مادر 

 .مراسم ساده انجام شود خواهدیم
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 یریسختگ چیه لیعقد انداخته شد. کم یاتاق مادر، سفره در

مهم  شیاز مراسم نداشت. نظر بزرگترها برا یمورد چیدر ه

اگر  یبرود. حت شیطبق نظر آنها کارها پ کردیم یبود و سع

با  کردیم یسع کردم،یمخالفت م یمن هم با موضوع یگاه

 .کند نه بزرگترها را یمرا راض شیحرفها

هماهنگ کرده بود که به  شگریآرا کیمراسم خاله با  روز

 میبرا لیرا که کم یکند. لباس شمیآرا یو کم دیایخانه ب

آمدن مهمانها سر سفره عقد  . بادمیبود  را پوش دهیخر

  .دمیصورتم کش ینشستم و چادرم را کامل رو

بعد  ایشد قلبم به تپش افتاد. خدا یعقد جار یغهیص یوقت

. شومیکه در کنارم نشسته است م یهمسر مرد قهیاز چند دق

به قلبم آرامش بده و عشق  است،یکه مرد خوب دانمیم ایخدا

لحظات  نیدر ا ندیگویم ایبگنجان. خدا امیرا در زندگ

بدون طمع  نساعات کمکم ک نیبه حق هم شود،یدعاها مستجاب م

مرا متوجه اطراف  ینیدوستش داشته باشم. سکوت و نگاه سنگ

بار بود و  نی. انگار سومکردیمنتظر نگاهم م لیکرد. کم

 دایهو لیکم یهااز چشم ی. نگرانگفتمی"بله "را م دیبا

تمام عمر  یتم و قبول کردم که براانداخ ریبود. سرم را ز

دست زدن و ِکل  یباشد. با صدا لیخوب و بدم کم یروزها کیشر

گفتن به طرفم آمد.  کیتبر یبه خودم آمدم. مادر برا دنیکش

 :کنار گوشم گفت  کیو بعد از  تبر دیمرا در آغوشش کش

خوار  ،یچون دنبال دلت نرفت یسختت باشه، ول یکم دیشا–

 میمهمه. از صم یلیخ نی. ازمیعز یکنیم دایو عزت پ یشینم

 .دلم  برات خوشحالم دخترم

 .آمد میمادر آنقدر آرامم کرد که لبخند به لبها حرف

که در خواندن  یسرّ  ایمادر بود  یحرفها ریتاث دانمینم–

عقد پنهان است بود. همان لحظه احساس کردم محبت  یغهیص

  .در دلم جوانه زد لیکم

کم مهمانها به سالن کرده بود. کم رییتغ شینگاهها رنگ

. خواهرش در اتاق میدر اتاق تنها ماند لیرفتند و من و کم

  .ردیرا بست و خواست که چند عکس از ما بگ

 :دیفاصله از من پرس تیبا رعا لیکم
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فقط اشاره  خوادیاگر دلتون نم م؟یریعکس بگ دیخواهیم–

 .دیکن

 :لبخند گفتم با

 دلم نخواد؟ چرا–

 .ستادینگفت و کنارم ا یزیچ گرید

 :کرد و گفت میرا تنظ نیدورب زهرا

 ...کم مهربونتر هی د،یمحرم هست گهید داداش–

سخت مواظب بود  یکرد ول لیخودش را به طرفم ما یکم لیکم

 .با من نداشته باشد یکه تماس

که  یحرف یعکس گرفتن پا رو کیدر حد  یحت خواستینم انگار

  .در مورد زمان دادن به من زده  بود بگذارد

 :چند عکس انداخت و بعد گفت زهرا

 .رمیازتون بگ خوامیم ستادهیچندتا هم ا حاال–

 نی. زهرا دوربمیستادیدو مثل دو تا چوب خشک کنار هم ا هر

 :گفت دهیچشمش کنار برد و کش یرا از جلو

 !لیکم–

 :لبخند زد و گفت لیکم

 .ریمن، شما عکست رو بگ خواهر–

 :گفت یرو به من با مهربان زهرا

 یحرکت هیداداش من بخار نداره حداقل تو  نیجان، ا لیراح–

با  کنهی، فکر م نهیعکساتون رو بب یبعدا کس ینجوریبکن. ا

 .دایهم قهر بود

راحت باشم.  لیسختم بود با کم یلیخ دم،یکشیم خجالت

چه کار  دیبا دانستمیبود. نم یجور  خاص میبرا تشیشخص

 :گفتم نیکنم. بنابرا

  کنم؟ کاریچ قایدق دیزهرا خانم االن با –
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 .ام رفتو قربان صدقه دیخند زهرا

 :به مرام زن داداشم، بعد جلو آمد و ادامه داد باز–

 .یداداش ما رو باز کن نیا خیکه تو  نیا مگه–

دست  کیبرادرش،  یشانه یدستم را گرفت و سنجاق کرد رو کی

برادرش را هم   به کمر من چسباند. دستش آنقدر گرم بود 

 .به بدنم منتقل شد شیگرما یکه فور

تاپ و توپ  یبود و از همان فاصله صدا اشنهیس کینزد سرم

قلبم را و لرزش دستم  ی. حتما او هم صدادمیشنیقلبش را م

 .را متوجه شده بود

کرده بود و  یزیسرم را بلند کردم و نگاهش کردم. اخم ر 

به پاست و  یی. معلوم بود در دلش غوغاکردینگاهم نم

را آغاز کرده است. در دلم گفتم، "اگر  یسخت یمبارزه

 "؟یدهیم تیندارم رضا یازیمن به زمان ن میبگو

که خواهرش نشنود  یلب جور ریعرق کرده بود. ز اشیشانیپ

 :گفت

زهرا هر دو به طرفش  یخانم.  با صدا لیراح خوامیم معذرت–

 :. او تند و تند چند عکس انداخت و گفتمیبرگشت

 ...ژست هیداره. خب، حاال  ایدختر ح هی یاندازه داداشم–

 .عقب رفت یآرام کم لیکم

 .یکرد شیا هیآتل یادیبسه، ز گهیمن، د خوهر–

 ...رو برداره تا شیروسر خوامیتازه م لیکم عه–

 :گفت رفتیم رونیهمانطور که از در ب لیکم

 .نکن، بزار راحت باشه تشیجان اذ زهرا–

 ا،ینش ریوقت دلگ هیمن قربون تو برم،  یجان، اله لیراح–

نبود،  یخجالت نقدرمیا لی. البته کمشهیفعال روش نم

  .چش شده دونمینم

 .رمیازت بگ یچندتا عکس تک ایرو بردار، ب تیروسر
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و اسرا باز هم در  دهیشب بعد از رفتن مهمانها سع آخر

 .زدندیداده بود حرف م لیکه اسرا به کم ییمورد کادو

 :که سر به سر اسرا بگذارم گفتم نیا یبرا

چقدر حرفش رو  ا،یداد یکیکادو به  هی یبعد عمر حاال–

 .یزنیم

 :گفت یبا ناراحت اسرا

اگر  میکردیحساب م میداشت دهیشده، با سع یچ یدونیم آخه–

 ییاسکه مین گهیکنه تا سال د دایادامه پ ینجوریتورم هم

. به همون اندازه شهیدو برابر م متشیکه به شوهرت دادم ق

 .شهیلب تاب هم گرون م

 دیکه شما حساب کرد ینجوریا د؟یحساب کرد دینشست واقعا–

 .اقتصاد مملکت نابوده

 :گفت دهیسع

 .رو گفت نیمسعود هم هم اتفاقا–

 نیقشر کارگر با ا نیا چارهیب ؟ینیبیاوضاع رو نم لیراح

 کنن؟یم کاریتورم چ

 .را باال دادم میابروها

اونوقت دولت ما  اره،یبچه هم از اقتصاد سر درم  اون–

جان اون موقع که  دهیکوچه مونده. سع کیهنوز اندر خم 

. االن یکردیرو هم م زایچ نیفکر ا دیبا یداد یاشتباه را

اقتصاد رو  نیو اتحاد ا یخودشون با هم دل دیمردم با

 .کنهینم یدولت که کار نیبچرخونن  وگرنه ا

 گفت؛ دیشنیرا م مانیکه از آشپزخانه صدا مادر

جان. بهتر از هر  لیراح ستیکوچه ن کیما اندر خم  دولت–

و فشار  انیکنه تا مردم به ستوه ب کاریچ دونهیم یکس

که تا حاال به پاش موندن رو  ییباعث بشه ارزشها یاقتصاد

 .هیوحشتناک زیکنار بزارن. فقر چ

 :گفت اسرا
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فقر از در  گهیالمثله که ممثل همون ضرب هیقض مامان–

 .گهید رهیاز پنجره م مانیا اد،یب

 :گفتم

كاد الفقر ان »شده که  انیهم به صراحت ب یثیحد یاره. تو –

 «انجامدیاست که فقر به کفر ب کینزد»: یعنی، «یكون كفرا  

 .رتریفق رایفق شن،یپولدارا روز به روز پولدارتر م

 .لبش را گاز گرفت دهیسع

همه کار انجام  نیو اشتباه ا یاحساس یرا هیما با  یعنی–

به موضوع نگاه نکرده  ینجوریاصال ا ایخدا یوا م؟یداد

 نیا یعنیدکترا داشت،  هیتیباور کن اون سلبر لیبودم. راح

 دونسته؟یرو نم دیگیکه شماها م ییزایچ

 .نگاهش کردم متاسف

از  ی. بعضستیداشتن ن رتیبر بص لیداشتن دل دکترا–

 یداشتن ول ییباال التیدانشگاه تحص یما هم تو یاستادا

. زمان انتخابات کردنیفکر م هیتیمتاسفانه مثل همون سلبر

ما از  یدانشگاه ما جنگ و جدل بود و استادا یهمش تو

 هیتیکه مثل همون سلبر کردندیم تیحما ییتفکرات دانشجوها

مخالف  ستم،ین شهیاند ی. من مخالف آزادکردندیم کرف

 مونیو ارزش ینید میبا تعال یهستم که گاه ییاشهیاند

 .داره رتیمغا

. که میدار ادیمدل ادما تو جامعه ز نیاز ا متاسفانه

  .هم دارن یادیز یچشم و گوش بسته یدنباله روها

کم  هیکورکورانه  یرویپ یکاش اون موقع به جا یا دهیسع

 یو باز هم اشتباه را یکردیم قی. اگر تحقیکردیم قیتحق

که خب من  یداشت یهیتوج ،یحداقل عذاب وجدان نداشت یدادیم

 ...حاال یقد نداد. ول شتریعقلم ب

 :گفت دهیسع

حداقل االن  .دادمینم یدوستم اصال را ایمنم مثل رو کاش–

 .عذاب وجدان نداشتم

 :زد و گفت یپوزخند اسرا
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 .تو یریپذ تیکه کارش بدتره. باز به مسئول اون–

 .باعث شد که بحث را رها کنم لمیزنگ موبا یلحظه صدا همان

  .بود لیکم

گفتم  کنمینم دایرو پ لمیکه مزاحم شدم. موبا دیببخش–

 د؟یاونجا جا نمونده. خواب که نبود نمیبپرسم بب

 .میکردیم یاسیبحث س میداشت نه،–

 چطور؟–

 :گفتم گشتمیکه م همانطور

وضع  نیکه ا ی. دولتمیزدیوضع مملکت حرف م نیمورد هم در–

 .فالکت بار رو بوجود آورده

 :و گفت دیکش یآه لیکم

. هر میهست یکشت هی یکرد، متاسفانه همه تو شهیم کاریچ–

 ریهمه تاث یکه از هر کدوم از ما سر بزنه رو یکار اشتباه

  .شهیم یکشت نیو باعث غرق شدن ا زارهیم

 کردمیسفره عقد را نگاه م لیوسا یو رو ریکه ز یحال در

 :گفتم

 یکشت نیبا سوراخ کردن ا کننیعده ساده لوح فکر م هی–

  .نجات بدن گانهیب یقهایخودشون رو با قا توننیم

و عبور دادن اون از  یکشت نیتنها راه نجات حفظ ا یول–

و رسوندنش به ساحل ظهوره.  استیدر یامواج و تالطم ها

باعث  یهدف رو گم کردن و با اختالف افکن هایمتاسفانه بعض

 .شدن جامعه شدن یدو قطب

گوش  یکشت یمسافرها یبفهمن که اگر همه خوانیم یک دونمینم

قطعا  شناسه،یباشن که راه رو خوب م یکشت یبه فرمان ناخدا

 .رسنیبه اهدافشون م

هم دل  شیبه حرفها کردمیم یهمانطور که کمد مادر را وارس 

  .سپرده بودم
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 نشد؟ دایپ–

حرف بزنم. چقدر  تونستمینه،  کاش منم مثل شما م فعال–

دادن  حیتوض یبرا یو به جا هست. من گاه یمنطق لهاتونیتمث

. شما نسبت به من آرامش کنمیصحبت م یحرفهام تند و حرص

 .دیدار یشتریب

 .دیخند لیکم

من. بعد انگار که  یبخصوص برا دیکه منبع آرامش شما–

  :حرف را عوض کند ادامه داد خواستیم

دنبالتون. االنم زودتر  امیفردا راس ساعت هفت م یراست–

 .دیتا فردا خواب نمون دیبخواب

  .کنمایم خیخواب آلوم رو توب یکارمندا من

  .ستیاونجا ن میکه گوش نیمثل ا خب

 لنتیسا ی. چرا رودمیکردم بهتون خبر م داشیپ اگر–

 نش؟یگذاشت

 .مزاحم داشتم مجبور شدم هی–

 :و گفتم ختیر قلبم

 جرات داره مزاحم شما بشه؟ یک دونیجز فر به–

از عقدمان گذشت. آماده شده بودم تا طبق  ییاهفته کی

و با هم به محل  دیایب لیمعمول هر روز ساعت هفت کم

 .میکارمان برو

تا هفت مانده بود.  ییا قهیساعتم را نگاه کردم پنج دق 

دوخته بودم را  لیکم یهفته برا کی نیرا که در ا یراهنیپ

 راهنیگذاشتم. پ ییبایدسته دار ز یهیهد ی سهیداخل ک

همان رنگ و  هیرا به سوگند داده بودم تا شب لیکم یپاره

 ندکه سوگ ییابخرد. البته پارچه میبرا ییاطرح پارچه

 ریرنگش فرق داشت.  نتوانسته بود مثل آن گ یبود کم دهیخر

 کیبدهم و  لیرا به کم راهنیخواستم پ ی. امروز ماوردیب

هنرم را هم به رخش بکشم. نگران بودم که نکند   ییجورها

 .داشته باشه یرادیتنش ا یدوختم تو ایتنش نباشد،  تیف
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که لبخندبه لب  دمی. از دوردستادمیدرا یجلو ییا قهیچنددق

ترمز  میپا ی. جلوداردیپشت فرمون نشسته و چشم از من برنم

 .کرد

 :دیپرس ،یشدم بعد از سالم واحوالپرس نیکه سوار ماش نیهم

 د؟یدرمنتظر یجلو یازک–

 .شهیم ییا قهیچهاردق سه–

 .محوشد لبخندش

 زنمیبهتون زنگ م دمیکه رس نیمن هم د،ییایدرن یجلو گهید–

 .دییایب نییکه پا گمیو م

  چرا؟–

 .به خودش گرفت یمهربان ی افهیق

  .گهیبهت م گاردتیخانم، چون باد این–

 تیمیگرفت صم میآن تصم کیزده نگاهش کردم. انگار  تعجب

 .خرجم کند یشتریب

 .دینگران یادیز گهیشماد–

و جزجزء صورتم را از نظر گذراند و بعد  دیطرفم چرخ به

که ازکنار  ییصورتم آورد و چندتارمو کیدستش را نزد

 .امده بودند را با انگشت داخل فرستاد رونیب امیروسر

کنه خانم خانما. چقدرم  ینم بیع یاز محکم کار کار–

. حاال چرا ادیبهت م یلی. خیبند یقشنگ م شهیرو هم تیروسر

 ؟یپوشیاداره رو نم یمغنعه

آن  کیقلبم  د،یلغز اشقهی یبه رو شیازچشمها نگاهم

زده ام حس  خیدستش باصورت  یانگشتها یگرما رشد،یغافلگ

 :به من داد. ازکارش خجالت زده شدم و آرام گفتم یخوب

کال مغنعه رو دوست ندارم. چهارسال  یپوشم، ول یم یگاه –

 بانهی. سادمیروزم مغنعه نپوش کی یدانشگاه درس خوندم، حت
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ام را مرتب کنم وباخودم  یزدم تا روسر نییرا پا نیماش

 .زمزمه کردم

 .رونیب انیمدام م گه،یدردسرهارم داره د نیکوتاه ا یمو–

 :انداخت گفت یرا راه م نیماش همانطورکه

 .کوتاه باشن ادموهاتیبهت نم اصال–

 :و با حسرت گفتم دمیکش یآه

 .بلندبود، کوتاهش کردم یلیخ–

 بود، آخه چرا؟ یچه کار عه؟–

 .انداختم نییرا پا سرم

  .واسه رشد بهتر گه،یالزمه د ییوقتها هی–

 .نگاهم کرد شهیتر از هم مهربان

  دمت،یند یکه تا حاال بدون روسر من–

 .ادیبهت ب یلیکوتاه خ یکال به نظرم مو یول

 نیتو ا گفتیدرست م زد؟یحرف م ینطوریچرا ا لیکم امروز

حجاب داشتم. البته نه با  میدیرا د گریمدت هر دفعه همد

همه درآمده بود و  یکه صدا یسرم بود. طور یروسر یچادر ول

 .خودم هم عذاب وجدان گرفته بودم

 شودیکه رفتار خودش باعث م دهیرس جهینت نیبه ا لیکم دیشا

 .که من با او راحت نباشم

 .رفتار با من گرفته بود یبرا یگرید میامروز تصم احتماال

  :دیپرس لیکه کم میشرکت، بود کینزد

شوک به همه  هیو  میبخر ینیریجعبه ش هیامروز  یموافق–

  .همه نسبت ما رو بدونن دیبا گهید م؟یبد

حرفتون  نی. احتماال ادیدونیهر جور خودتون صالح م دونمینم–

 نداره؟ دونیبه فر یربط
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 :تعجب نگاهم کرد و گفت با

. رانیداده بود برگشته ا امیپ روزی. دستین ربطمیب–

نسبتمون رو بهش گفتم  ی. وقتیرو پس نگرفت تتیشکا دهیفهم

 .نداشته باشه یکه با تو کار گمیم ینجوریباور نکرد. گفت ا

  .کنهیم داشیزاده گفت پ یفن

چون اگه خودش رو  ترسه،یاون از ما م گهینباش حاال د نگران

  .نشون بده، به ضرر خودشه

  د؟یدیم امیهر روز به هم پ شما–

واقعا با حرفهاش  ی. گاهکنهیکار رو م نیاون ا شتریب–

منم جوابش رو بدم و  شهیو باعث م زهیریاعصابم رو به هم م

 .بترسونمش

 یو رو دیبزرگ خر ینیریجعبه ش کیشرکت  کینزد یقناد از

 :عقب گذاشت و گفت یصندل

. کنهیاش رو باز مزود مغازه یلیکه صبح خ هیقناد تنها–

 .حرف نداره هاشمینیریش

را  هیهد یسهیرا آماده کردم و به محض سوار شدنش ک اشهیهد 

 .مقابلش گرفتم

 دوارمیمال شماست. خودم دوختمش، ام نی. ادییبفرما–

 .ادیخوشتون ب

 :لبخند گفت با

 منه؟ یبرا–

 .ناقابله بله،–

 :را از دستم گرفت و گفت هیهد

 یشیو هر روز با من همراه م یدیکه شما افتخار م نیهم–

 ه؟یچ هیهد نی. حاال مناسبت اسیهد نیخودش بزرگتر

 :ام را گرفتم و گفتمخنده یجلو
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  .رهنتونیمناسبت پاره شدن پ به–

 .دیخند

هر روز  ،یکنیبهم توجه م رهنمیبدونم با پاره شدن پ اگه–

 .کنمیرو پاره م رهنمیو برات پ کنمیجور م ییابهانه هی

 دیو تمج فی. موقع باز کردن کادو مدام تعرمیدیدو خند هر

 .کردیم

. دیکن فیو اندازتون بود تعر دیدیپوش یوقت حداقل–

 .دیریرو پس بگ فاتونیتعر یهمه دیبعدا با ینجوریا

  .گذاشت شیهاچشم یرا گرفت و رو دستم

 نیکه به خاطر من ا یی. دستهاکوستیچه از دوست رسد ن هر–

 .زمیعز چشم نگهشون داشت. ممنونم یرو دیلباس رو دوخته با

  .. صورتم داغ شددیکوب امنهیس یقلبم خودش را به قفسه 

 .ستیقابل دار ن د،ینکن شرمندم–

 :گفت نیرا باز کرد و با تحس هیهد

 هیعال نیداره. ا یخانم هنرمند. چقدر رنگ قشنگ بهبه–

 :چسباند و گفت میهااش را به چشمنهخانم. بعد نگاه عاشقا

 ؟یچ یعنی نیا یدون یم–

 .نگاهش کردم بالبخند

 .نه–

 .نمیزم یآدم رو نیمن خوشبخت تر یعنی–

چقدر راحت درمورد  لیکم شد،یجمع شد، باورم نم لبخندم

 .را آسان گرفته بود یچقدر خوشبخت زد،یحرف م یخوشبخت

 توانستم خوشبختش کنم؟ یمن م یعنی

دوختن  راهنیپ هی...  دیکنیمنگاه  بایز یبه همه چ چقدر–

  .انجام بدم تونستمیبود که م یکار نیکمتر
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و  دیکش یاش را غم گرفت. آههم لبخندش جمع شد و چهره او

 :گفت

برات بگم از  ی. چطورارزهیم ایکارت برام دن نیکوچکتر–

 .که بدون تو گذروندم ییروزها

 هیشدند. من االن قدرثان لدایرو که با رفتنت برام  ییشبها 

 .دونم یلحظه هام رو با توم یهیثان

معجزه  هیازهمون اول هم مثل  ،یمن یزندگ یتومعجزه  لیراح

طرز تفکر  نیات با ا. محال بود خانوادهیشد میوارد زندگ

سال و  کیاونم  ،یباش حانهیومراقب ر یایاجازه بدن تو ب

  .یاند

 .را در چشمانم چرخاند نگاهش

 .من یبرا ینیاسمت حورالع یمثل معن واقعا–

 .انداختم نییرا پا سرم

از  یکی نامِ  شما،هم،–. ستیدنیکه گفت ینیاسمم ا یمعن یول–

 .دییخدا یفرشته ها

عقب  یصندل یرا رو راهنیفرشته. بعدپ یعنیهم  نیحورالع

 .گذاشت و دوباره تشکرکرد

چون  کنه،یتنم م تیپوشم. مطمئنم خودش روف یخونه م میرفت –

 ی. راستدمیخجالت کش رشیتو دوخته شده. از تعب یبادستها

دلش برات تنگ شده،  حانهی، هم رخونه میریامروز با هم م

 .هم حاج خانم و حاج آقا ازم قول گرفتن که ببرمت

 :شرکت برد و گفت نگیرا داخل پارک نیماش.

 ی. مایبعد ب قهیتو چند دق رمیامروز رو من جلوتر م فقط–

 .ننیما رو با هم بب هوی وفتنیترسم همه َپس ب

  .طرف آسانسور راه افتاد به

 :گفتم

 ینیریباال. عه؟ ش امیو بعد م زنمیتلفن م هیمن  پس–

 .دیرونبرد
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 :وگفت برگشت

 .یزاریبرام حواس م مگه–

جعبه و  یرا هم گذاشت رو راهنیرابرداشت، پ ینیریش جعبه

 :گفت

 .پوشمش یباال م رمیتونم صبرکنم تاخونه، م ینم–

 :حرفش خوشحال شدم و گفتم از

 هیچطور نمیبب خوامیم د،یمن امدم بپوش یوقت دیصبرکن پس

 .تنتون یتو

 .چشمش گذاشت و رفت یرا رو شیدستها

 نیگرفتم به ا یرا م قیشقا یرفتنش همانطورکه شماره بعداز

حرف  ادیشده بود.  گرید یکیچقدر امروز  لیفکرکردم که کم

 یهایآدمها مهربان یآن روز مژگان افتادم که گفت، گاه

  .شانیخاص زندگ یهاآدم یدارند برا یخاصشان را نگه م

 .جواب داد قیکه شقا نیزنگ خورد، تا ا یلیخ تلفن

 ی. کلمهیخانم رحمان دیخانم. عه ببخش لیبه سالم راح به–

 ییبلند گفت. پس کجا یبا صدا یو کم دی" را با تاکی"رحمان

 گهید یهوات رو داره ول سیتو؟ لنگ ظهر شدا، درسته رئ

  .سواستفاده نکن

 .امیاالن م نگم،یپارک یتو ؟یخوب سالم–

 ؟یدیخر نیمگه ماش ؟یکارداریچ نگیپارک ی! تووا–

 :کرد و گفت ی. مکثستمیبلدن یبابا، من اصالرانندگ نه–

باورم نشد. گفتم  یول دمیشن ییزهایچ هی دایجد البته–

 .از خودت بپرسم یامروز که امد

 ؟یدیشن یچ–

ماه نشده  هی. هنوز یایو م یریکه با از ما بهترون م نیا–

 .یرو برد هایدل بعض نجایا یکه امد
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 :و گفتم دمیخند

 .. امروز با شوهرم امدمچسبهیها نموصله نیمن از ا به–

 :و گفت دیکش ینیه

  ه؟یکه من خبر ندارم؟ سرکار یشوهر کرد یک تو–

 .ستین یسرکار یفهمیم شیدیکه د گهید قهیدق چند–

 امیب ؟یهست یکاه ریعجب آب ز ؟یگیواقعا م لیراح عه؟–

 نمش؟یبب نییپا

 :گفتم باخنده

 .امد باال خودش–

 :سکوت کرد و گفت یکم

اتاق من و  یآورد. االن از جلو فیتشر ستمیاوه، رئ اوه،–

جعبه  هیتازه  ادیسحر رد شد. امروز خوش اخالق تر به نظر م

که اون دفعه بهت گفتم  یخبر یدیهم دستش بود. د ینیریش

روبهمون بده. بعد  شینیریخواد ش یدرست بود. امروزم م

 :باافسوس ادامه داد

رومحل  یکه کس رسرداشتهیرو، ز یکی نمیرفت،ا دیپر نمیا–

 .داده ینم

  .ایناهار بد دیبا ؟یدیم ینیریبهمون ش یتو ک نمیبب

 :دیکردو پرس یبعد دوباره مکث زد،یم نطورحرفیهم

باال؟ شوهرت  ادیب خوادیاقاتون م یگفت ؟یگفت یتوچ یراست–

 ...یچ لیراح کار؟یچ نجایا ادیخوادب یم

 .دمیرا بر حرفش

به منم مهلت بده. حاال  ؟یخورد یجان! صبحونه چ قیشقا–

 من؟ سیفقط شده رئ لیآقا کم گهید

 :گفت یمضحک یباصدا
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. حاال ایشد لکسیچه ر یچشمم روشن، شوهر کرد ل؟ی...کمجان–

 یکس نمیب یدر آسانسور رو م نجایآقاتون؟ من ازا نیکو ا

 .ومدین

  .دمیخند یسرکار بود بهش م ینجوریکه ا نیدلم از ا یتو

 .االن ازجلوت رد شد قی!شقاوا–

اصال آسانسور درش بستس. بعد  ومده،ین یجون تو، کس نه–

 .دیخند

 یشوهر شد یب یاول کار نیآسانسور، هم یتو رکردهیگ نکنه–

  .رفت

 .خدانکنه ر،یرو گاز بگ زبونت–

 .رمیام را بگخنده یتوانستم جلو ینم گرید

 ...یفقط ادعا دار ،یکه چقدرتوباهوش واقعا–

 یکند و تکه ها یکرد. احساس کردم با خودش فکرم سکوت

  .دهدیذهنش را کنار هم قرارم یهاافتهی نیجورچ

بهت بدم که تا آخر  یخبر هی خوامیدختر. االن م یخنگ چقدر–

  .یعمرت تعجب کن

 .زد ادیفر ناگهان

 یعنیوتو... یمعصوم یآقا یعنی ،یعنی ؟یگیم یچ لیراح–

 ...شمادوتا باهم

  .دمیخند

کشمت،  یم لیراح ؟یگ یجون من راست م ل،یراح شهینم باورم–

چرا  ،یبدجنس یلیخ ؟یهمه وقت من رو سر کارگذاشت نیا

 دهیدر موردتون شن ییزایچ هیراستش  ؟یازاول بهم نگفت

 .یستین یدختر نیباور نکردم. آخه تو همچ  یبودم، ول

 .ترکونمیرو م نجایاالن ا ،یچه خبر داغ یوا

 :دیو پرس ستادیکنارم ا یخانم چادر کیلحظه  همان
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  د؟یخانم هست لیراح شما–

 :گفتم باتعجب

 .بله–

 .باشما کار داره رونینفر ب هی دیببخش–

 .انداختم نگیبه در پارک یتعجب نگاه با

 .ستین یکه کس اونجا–

هستن. بعدخودش جلو راه افتاد و  ابونیکنارخ رونیب چرا–

 .هم بدون فکر دنبالشمن 

 .دیکش یم میهم از آنور خط، مدام خط ونشان برا قیشقا

همش صدات قطع و وصل  ینگیتوپارک گه،یباال د ایب لیراح–

 .دونم و تو یمن م ا،ی. تو بشهیم

 .قطع کن باشه–

 یکم دمیرا بهترسنج تمیتلفن را قطع کردم. موقع نکهیا بعد

 .استرس گرفتم

 ".اطالع بدم لیگفتم بهتره "به کم باخودم

بود،  امیوسرم در گوش گرفتمیرا م لیکم یشماره نطورکههما

و به  میکوچک شرکت خارج شد نگیبدنبال آن خانم ازپارک

  .میدیرس ابانیکنار خ

گوشم گذاشتم ومنتظر شدم. خانم رفت.  یرا رو یگوش

آمد که  ادمیکردم،  یباتعجب به رفتنش نگاه م نطورکهیهم

 دنیبرگشته. قصد برگشت کردم که باد دونیگفته بود فر لیکم

  چندشش یبا آن لبخند دندان نما دونیفر

بود، که  ستادهیمردتنومند هم پشت سرش ا کیزد.  خشکم

 نیکه در اول ییلهایبیسداشت، با یخشن وترسناک یافهیق

 .آمدیبه چشم م یلینگاه خ

 .دمیرا از پشت خط شن لیکم یصدا
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 ...گهید اریب فیمن تشر نیحورالع–

جلوتر  دونیتوانستم حرف بزنم. فر یقفل شده بود، نم زبانم

 .امد

 .ندارم تیخشکت زده، من که کار هیچ–

 .دمیرا شن لیادکمیفر یصدا

 ل؟یراح ییزمان، توکجا اامامی–

 .رفتمیو من عقب عقب م آمدیجلو م او

 .شدند یو توک رهگذر ها هم با تعجب از کنارمان رد م تک

فرار کنم. نکنه  دیبا کترنشدهیگفتم "تابهم نزد باخودم

اون گردن کلفت رو هم باخودش آورده که من رو بدزدند. از 

قدرتم را  ی. " پابه فرارگذاشتم، همه ادیبرم یهر کار نیا

. او هم دمیتوانستم دو یجمع کردم و تا م میدر پاها

 آمد،یدنبالم م

  ؟یکنیندارم، چرا فرار م تیمن که کار– 

. دمیشنیرا واضح م شیشده بود که حرفها کمینزد آنقدر

 :زد ادیفر

صبر کن.  ؟یرو پس نگرفت تتیچرا شکا یترسیم نقدریکه ا تو–

  ؟یزنش شد گهی. فقط بگو، اون راست میندادم لعنت تیکار

تنه  نی. مدام به عابردمیدو یبودم که فقط م دهیترس آنقدر

 یدر حق آن دختر چادر دونیلحظه فکر ظلم فر کی. زدمیم

. چشمم به کردیم شتریترسم را ب نیو هم شدیازذهنم دور نم

رد بشوم و  ابانیافتاد و باخودم فکرکردم از عرض خ ابانیخ

 یابان کمیگم وگور کنم. چون آن طرف خ تیجمع نیخودم را ب

 کیگذاشتم.  ابونیرا داخل خ میکه پا نیتر بود. همشلوغ

ترمز کرد. چون  رید یترمز کرد، البته کم میپا یجلو یسوار

  .شدم نیگرفت و نقش زم میبه پا نشیسپر ماش

راننده  یادهایو فر تیجمع یاهویه نها،یترمز ماش یصدا

  .را گم کنم تمیلحظه موقع کیباعث شد  یسوار

 حواست کجاست؟ ؟یکنیم کاریچ خانم–
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ازسرم افتاده بود، تنها فکرم نبودن چادرم بود. به  چادرم

بود را برداشتم  یزحمت بلندشدم وچادرم را که سرتاپا خاک

خودش را به من رساند و  دونیو سرم کردم. همان لحظه فر

  .به خودش گرفت یژست مهربان

سر خودت  ییچه بال نیمن مگه نگفتم مواظب باش. بب خواهر–

 :. بعد رو به مرد همراهش کرد و گفتیآورد

درمانگاه. راننده  مشیببر دیبا اریرو ب نیبرو ماش بدو–

 :دیپرس یسوار

به  ن؟یماش یخودش رو انداخت جلو هویخواهرتونه؟ چرا  آقا–

  .رفتمیخدا من داشتم راهم رو م

 :خونسرد گفت یلیخ دونیفر

خواهر من عقل و هوش درست و  نی. ادیبر دیتونیم شما–

. بعد رو به ستیشما ن ریاصال تقص دونمینداره. م یحساب

 :که دورمان جمع شده بودند گفت یتیجمع

. من فقط نگاهش ستین یزیچ دییخانمها، بفرما ون،یآقا–

 یدیماتم برده بود. احساس سوزش شد شیو از کارها کردمیم

  .رفت یم جیکردم. سرم گ یم میو دستها میدر پاها

خبر بدهم.  لیکنم و به کم دایرا پ امیچرخاندم تا گوش چشم

 میپاها یرو توانستمینصف عمرشده. نم یحتما االن از نگران

 .ستمیبا

 :جلو امد و گفت یخانم 

جدول  یبعدمن رو رو ن،ینجابشیا قهیدق هیایب دخترم–

را درآورد و  یآب معدن یبطر فشیک ینشاند و از تو ابونیخ

 .گرفت میجلو

 :خانم را گرفتم وبا بغض گفتم یبلند شدم و بازو میجا از

االن دستم بود. حتما  میخوام گوش یمن آب نم م،یگوش خانم–

 .اطراف نیافتاده هم

 :دوباره من را نشاند و گفت خانم
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 نیگچه، بش نیکنم. رنگت ع یم دایگردم پ یبرات م االن–

  :که آنجا بود گفت ی. بعد رو به پسر موتور سواریوفتین

. همان دیکن دایپ دیبگرد شهیازدستش افتاده. م شیگوش–

 :جلو آمد و گفت دونیلحظه فر

 :نداره. بعد آرام تر گفت یخواهر من اصال گوش نیا خانم–

. خانم مشکوک شهیداره، قرصاش رو بخوره خوب م یکم قاط هی–

 :نگاهم کرد. گفتم

. گهی. اون با من خصومت داره، دروغ مدیرو باور نکن حرفش–

را مقابلم  امیهمان لحظه پسر موتور سوار جلو امد و گوش

  :گفت کردینگاه م دونیگرفت. همانطور که مرموز به فر

 .خورده، فکرنکنم مثل اولش بشه ضربه–

  .صفحه اش را روشن کردم عیسر

 :گفت دونیموتور سوار به فر پسر

 نداره؟ یگوش یکه گفت تو–

 دونیکنارمان توقف کرد و مرد همراه فر یبلند یشاس نیماش

 ی. همانطور که سعدندیلرز یم میشد. دستها ادهیاز آن پ

 :با بغض گفتم رمیرا بگ لیکم یشماره کردمیم

 .هیداعش هی. من اصال برادر ندارم. اون ستیبرادر من ن اون–

. اما نه از دیچیدر گوشم پ شیبوق خورد و صدا لیکم لیموبا

 .بود میبلکه از روبرو ام،یگوش

 :با همان لحن گفت دوباره

 هیو با گر دیسرت امده. بغضم ترک ییزمان" چه بال اامامی"–

 .زدم ادیفر

جدول بلند شدم، او هم خودش را به  ی. به زور از رولیکم–

 هیتر گرمن رساند. خودم را در آغوشش انداختم و بلند

 :کردم. مرا از خودش جدا کرد و گفتم
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و  ستادمی. صاف انجامینترس من ا گهی. دزمیباش عز آروم–

. رفتیکم عقب، عقب مشد که کم دهیکش دونینگاهم به طرف فر

 ورشیبه طرفش  دونیفر دنینگاهم را دنبال کرد و با د لیکم

تا کمکش کند.  دیدو دونیبه طرف فر دونیبرد. مرد همراه فر

 .آمد سیپل نیماش ریآژ یهمان لحظه صدا

گرفت و از  یبرگشت و پشت فرمان جا یفور دونیهمراه فر مرد

 :همانجا داد زد

 .خبر کردن سیبپر باال پل دونیفر–

. دادیحرکت نم یرا گرفته بود و اجازه دونیفر یقهی لیکم

شد.  دیناپد یبلند فور یشاس نیو ماش دیرس سیپل نیماش

ماجرا  یهاکه از من و شاهد یو سواالت یبعد از بررس سیپل

را با خودشان بردند و قرار شد که من هم بعدا  دونیکرد فر

 سیپل نبروم. بعد از رفت یکه حالم بهتر شد به کالنتر

جدول نشستم.  یبدنم تازه خودشان را رو کردند. رو یدردها

و زد و به سرو زان میپا یجلو لیمردم هم پراکنده شدند. کم

مدت کوتاه  نیبود. در هم دهیانداخت، رنگش پر یوضعم نگاه

نگران شدم. از  شیآنقدر آشفته شده بودکه برا اشافهیق

را پست سر  یادیزکه استرس  دیفهم شدینگاهش وحالت صورتش م

 :گفت یلب مدام م ریگذاشته.  ز

  .اشکرتیخدا اشکرت،یخدا–

 .لیکم–

داشت خاک چادرم را  بتکاند با  یکه سع یدر حال لیکم

اسمش از دهان من، سرش را بلند کرد و لبخند زد و  دنیشن

  :گفت

 نیی. سرم را پانمی. جانم حورالعینیریتصادف ش چه–

 .انداختم

 .میبر نجایفقط ازا م،یابریب–

 میدستم را گرفت تا بلند شوم. واقعا راه رفتن برا لیکم

 .میگرفت وسوار شد یتاکس کیجلو تر  یسخت بود، کم

 .نداشت یچالق من قدرت یپا یشرکت ول ینبود تا جلو یراه
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نگران  لیرا به دندان گرفته بودم. کم میلبها ازدرد،

 :دینگاهم کرد. پرس

  ؟یدرد دار یلیخ–

 انداخت،  میبه پاها یبعدنگاه

 کنه؟ یپات دردم کدوم–

  .چپم را نشان دادم یپا

  .ادهیز یلیخ سوزشش–

 ینگه داشت تا وقت میپا یچادرم را جلو یشد و گوشه خم

نداشته باشد.  دید ییاز جا زندیشلوارم را باال م یپاچه

 .آخم باال رفت یشد و صدا دهیکش یدگیخراش یشلوارم رو یپاچه

 :دیبه ما انداخت وپرس ینگاه نهیاز آ راننده

 د؟یتصادف کرده بود شمااالن–

 :کالفه سرش را باال آورد و گفت لیکم

 میبر میدمستقی. بایدار یزیخونر قه،یعم خراشش–

 .دارمیرو از شرکت برم نیماش امی. حاال بعدا ممارستانیب

 .راننده کرد بعدروبه

 مارستانیبه ب یما رو فور شهیخانمم تصادف کرده. م بله–

 .دیبرسون

 ی قهیهست. چند دق دونهی یکینزد نیحتما، اتفاقا هم بله–

 .مییاونجا گهید

 :رو به من گفت لیکم

کرد و  کی. بعدسرم را به خودش نزدمیرس یکن، االن م تحمل–

 :دیاش و پرس نهیس یچسباند رو

  .هیزندان افتادنش حتم گهید ه،یریزنج یوانهید هی اون–

 :را بستم و ناخوداگاه گفتم میهاچشم–



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

11

73 
Hiltun.ir 

 .ترسمیمن م لیکم–

بترسونتت که طبق  خوادی. فقط مخوادیرو م نیهم اونم–

. با انگشت شصتش ینکن تیو ازش شکا یاون عمل کن یخواسته

 .شروع به نوازش کردن پشت دستم کرد

 .انداختم نییسرم را پا باشرم

  .کردمیفکر نم میبه دردها گرید

کار  نیا یخانمم، برا میحق اونو کف دستش بزار دیبا ما–

 .شجاع بود دیبا

 ...وقت هی ترسمیم–

 .حرفم را نزدم یهینگاهم کرد که بق قیعم آنقدر

 نگاهم کرد،  یفشار داد و با لبخند سوال یرا کم دستم

 ؟یوقت چ هی–

 :هم با همان شرم گفتم من

 .ارهیسرتون ب ییکنه و بال تتونیوقت اذ هی–

 :را گرفت و لب زد مینشد، با دو دستش دستها گهید نه–

 ؟یوقت چ هی–

نداشتم وفقط  یدرد گریرا نتوانستم تحمل کنم، د نگاهش

 نیریمشامم ش یعطرتلخش برا ی. بودمیشن یقلبم را م یصدا

مرد  نیداشتم، به ا ازین لیلحظه را ساخت. من به کم نیتر

وقت ازخودش دور نکند.  چیو ه ردیکه مرا در آغوشش بگ یقو

قلبم  یرو نینگ کیکه در نگاهش بود را مثل  یمحبت

 .قلبم ییتنها یتمام لحظه ها ی. براباندمچس

 :جواب دادم آرام

 .کنهیم تتیوقت اذ هی –

 :اش فشار داد نهیس یدوباره سرم را رو یتمندیرضا بانگاه
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 گه،یکنن د تیاذ دیسربه هوا رو با گاردی. بادنیآفر–

کرده ومن  یم بمونیمدت داشته تعق نیحقشه. اون تو ا

اش زمزمه مردانه طنتیگوشم باهمان ش ری. بعد زدمینفهم

 .یکه سربه هوام کرد رخودتهیکرد، تقص

 دایانجام بده باالخره فرصتش روپ یکه بخوادکار یکس–

   .ستیمقصرن ی. کسکنهیم

 یمن. اگه بدون نیکنه، حورالع تتیاذ یکس زارمینم گهید–

زنگ  اشی.  همان موقع گوشرونیازشرکت زدم ب یباچه حال

 .خورد

را  سیپل لیبود که انگار او به خواست کم شیازهمکارها یکی

به  تواندیداد که فعال نم حیتوض شیبرا لیخبر کرده بود. کم

  .شرکت برگردد

بود، تماس را، رد کردم و  قیمن هم زنگ خورد. شقا یگوش

 «.زنمیبعدا بهت زنگ م» دادم امیپ

 :ترمز کرد و گفت راننده

 .درب اورژانسه نجایا–

را گرفته بود،  ربغلمیز لی. کممیوارد اورژانس شد یسخت به

 .بود دهیچسب میشده بود و به پا سیشلوارم ازخون خ

تخت  نیتر کینزد یرو یفور دندیمرا د تیتا وضع پرستارها

دادند،  یدرازم کردند و همانطور که کارشان را انجام م

 .لیکردن من وکم چیشروع کردند به سوال پ

 شانیبرا لیحرف زدن. کم یبرا ینداشتم حت یینا گریکه د من

 .داد حیتوض

نوشته بود، تامطمئن شود  میبرا اسکنیتیو س شیآزما دکتر

 .امدهین شیپ یسَرم مشکل یبرا نیکه براثر خوردن زم

براثر  میودستها مینداشتم، فقط پاها یرا شکر شکستگ خدا

چپم.  یبرخورد با آسفالت خراش برداشته بودند، بخصوص پا

 .زخم شده بود قینقدرعمیدانم به کجاخورده بودکه ا یکه نم

کردم تمام  یچپم را پانسمان کرده بودند. احساس م یپا فقط

  .سوزد یتنم م
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 میپرستار برا کی شیگرفتن و دادن آزما اسکنیتیاز س بعد

 .سرم وصل کرد

  :گفت لیکم

به شرکت بزنم و  یسر هیتو سرمت تموم بشه من برم  تا–

بود که  دهینرس مهی. هنوز سرم به نارمیرو هم ب نیماش

 میپا ریز یاحساس سرما کردم. آنقدر توان نداشتم که پتو

 .را بردارم

تنها از  گریکرد. د زشیر میکوه بغض در گلو ییدرد و َ

مگر  د،یایبال سرمن ب نیدای. اصال چرابادمیترس یم ییازتنها

کند.  تمیاذ نطوریا دیبا یآدم عوض کیگناه من چه بودکه 

 دیهم با دی. شاشدیشترمیکردم غمم ب یم شترفکریهرچه ب

 .کردمیحواسم را جمع م شتریب

دست  امیو گوش فی. کزدمیزنگ م دیتنگ مادرم شدم، با دل

 .بود لیکم

 نجایفکرکنم، کاش ا لیباعث شد بغض کنم و به کم ییتنها

 یدل گرمم م شیگرفت و با حرفها یبود و دوباره دستم را م

سرد  یسرم با ناز خودشان را به رگها یهاقطره نیکرد. آخر

شدم.  لیو چشم به در منتظر کم دمیکش ی. آهرساندندیمن م

 البت،درظاهرشد با همان ص یستبرش جلو یناگهان شانه ها

پر از آب  لونینا کیلبخند قشنگ وارد شد. در دستش  کیبا

  .و کمپوت بود وهیم

را باز  میها را کناربزنم و راه گلو زهیسنگ ر خواستم

 .شده بودند ریکنم، امانشد. بدجور گلو گ

 لونیشد. نا قیدق میکنارتختم نشست و در چشم ها یصندل یرو

 :کمدکنارتختم گذاشت و گفت یرا رو

 یلیخ شیخانمم بغض کرده باشه. دستم راگرفت. دستها نمینب–

 :دیگرم بود. باتعجب پرس

 سرده؟ سردته؟ نقدیا چرادستهات–

باسرجواب مثبت  زد،یبر میبزنم اشک ها یحرف دمیترس یم

 .دادم

 .دیام کش نهیس یتخت را تا رو نییپا یپتو یفور
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 !اتاق که خوبه یهوا–

 :نزدم و او ادامه داد یحرف

که تنهات گذاشتم. خواستم به مامانت زنگ بزنم  دیببخش–

 .فکر کردم اول به خودت بگم بهتره یول شتیپ ادیب

 :دیرا شروع به نوازش کرد و پرس دستم

 ؟یدار درد–

 .راباز و بسته کردم میها چشم

 :دیزده پرس تعجب

 .ستایدرد ن یبغض برا نیشده؟ ا یچ–

 یراهنیلباسش، سُر دادم. متوجه شدم پ یقهی یرا رو میچشمها

 .بود. چقدرقالب تنش دهیدوخته بودم را پوش شیکه برا

 .رادنبال کرد نگاهم

نباشه،  تیتنمه، اصالمگه جرات داره ف تیچقدرف ینیب یم–

  .اونم لباس  دوخت دست خانمم

باز هم بغض  یکش امد ول ییا هیثان یبرا میلبها ازحرفش

 :کردم و او ادامه داد

به  یزیشده بود مجبورشدم عوضش کنم، چون چ یلباسم خون_

 .اذان نمونده

 :دستم را گرفت وگفت یدست دو

نشده که، خوب  یزی. چشهیحالم خراب م نمیب یروم بغضت–

رو  دخدایداشته. با یتصادفم حکمت نیمطمئن باش هم ،یشیم

به بغضم  شیمن. حرفها نیحورالع رگذشتهیکه به خ میشکر کن

راه خودشان  میبه اشک بشوند. اشکها لیکمک کرد تا تبد

 اهمنگ یشدند. بانگران یجار میهاگونه یکردند و رو دایراپ

 .کرد
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راپاک  میو اشکها دیکش میهاگونه یاش راروسبابه انگشت

ام  یو تمام سع دمیخجالت کش میاشکها ختنیکرد. از ر

 .رمیرابگ شانیراکردم که جلو

 مگه نه؟  ه،یقو یلیشناسم خ یکه من م یلیراح–

به  یرا به هم فشار دادم و سرم را به عالمت منف میلبها

 .تکان دادم نیطرف

 یرابست ودستم را رو شیتخت گذاشت وچشم ها یرارو شیآرنجها

  .بازشان کرد نم داشتند ینگه داشت. وقت شیچشم ها

  به مامانت؟ یزنگ بزن یخوایم–

 .ندادم جواب

 .کرد جو را عوض کند یدرآورد و سع بشیرا از ج یگوش

حتما االنم دلت  ،یهست ،یدونم تو دختر مامان یکه م من–

 .شهیحالت خوب م یزنیبراش تنگ شده، االن باهاش حرف م

 .را گرفتم یرا دراز کردم و گوش دستم

 .بهش بگم که حول نکنه یفکر کنم چ دینه، با االن–

 .دیرابوس میبعدخم شد و چشم ها ستاد،یا

ام نگران . تا من زندهمیبهش بگ یکه چ میکن یفکر م باهم–

 .نباش یچیه

 :گفتم

اگه  شد؟یم یچ یبود دهیرس ریاگه تو د کنمیفکر م همش–

 تونمیفکرشم نم ایخدا ی... وادنیدزدیاونا من رو م

تا  داشتیبرم یکمپوت لونیبکنم... همانطور که از داخل نا

 :باز کند. گفت میبرا

اجازه رو بهشون  نیخدا ا یعنی کردن،یکار رو نم نیا اونا–

نگاه نکردم که سر  یناموس کس. من تا حاال به دادینم

  .ادیب ییبال نیناموسم همچ

  .ستین ینطوریکه ا شهیهم یول–
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پس امتحان خدا بوده.  وفتادیم یاتفاق نیاگرم همچ درسته،–

 می. بعد براطونهیغصه خوردن تو کار ش نیدر هر صورت االن ا

 یدرد گریکرد که باعث آرامشم شد. د فیتعر ییتهایروا

فهمم  یبودند. حاال م یمسکن قو کی شینداشتم انگارحرفها

دل  هک یکیبوده،  بانیپشت کیروزها  نیتنها مسکنم در ا

 میکه برا یکینترسد و درکم کند.  زیچ چیگرمم کند، از ه

 زیکه خودش همه چ یمردقو کی ،یهمسر ،یکند، برادر یپدر

ن رادرست کند و منتظر من نماند. خودش عقل کل باشد و م

 .کنم یفقط زن باشم و زنانگ شیبرا

که  نیگفت خودم به مادر زنگ بزنم بهتر است. هم لیکم

راحت  الشیو خ ستین یکه مشکل شودیرا بشنود متوجه م میصدا

  .شودیم

بودند. مادر بغلم  ستادهیبابغض کنار تختم ا دهیو سع مادر

رابه مشامم فرستادم.  اشیکرد، باتمام وجود عطر رازق

 یدلواپس نیعطرش، َوهم ش،یمهربان ست،یمادرچه نعمت بزرگ

 ق،ی. مادر مرا از خودش جدا کرد ونگاهم کرد، عمشیها

 دهیخداروشکرکرد. سع رلبیو ز دیکش یمهربان. بعدآه ،یطوالن

کرد از او  یم یو سع دیکش یخجالت م لیهنوز هم از کم

رابه طرفش درازکردم و بغلش کردم  میدستها رد،یکناره بگ

 :گفتم رگوششیوز

نکن،  ینجوریات رو ا افتهیآقامون ق ینشده که، جلو یزیچ–

 .یشیزشت م یلیخ

 :عقب رفت و گفت یخنده و کم ریزد ز یپق دهیسع

 .یخبرندار ازخودت–

 .هم لبخندزدم من

وادکلن  دهیاتوکش یخواست یکه تصادف کردما، م نیا مثل–

 .زده باشم

 .دستم را گرفت دهیسع

 هیتا کل خانواده  یقرار داد رو فسخ کن نیا شهیم لیراح–

 بکشن؟ ینفس راحت
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حرفش  یدنباله  دهیوسع مینگاه کرد گریبه همد یسوال همه

 :را گرفت

 .گهید یکن یکه هرسال تصادف م نیهم بابا–

 .رخندهیزدند ز همه

  .ایخودت استارتش رو زد خوبه–

 یبرا دمیرود. فهم یم رونیاشاره کرد که ب لیلحظه کم همان

که من  نیا یبرا ینماز رفت. از اذان گذشته بود، ول

 .ماند شمیتنهانباشم نرفت نمازخانه و پ

 :گفت دهیسع

من گفتم چند  ،ییجنبه ا یکردم تو چقدر ب یغلط هیمن  حاال–

سربه راه شده وقصد  لیراح گهیود شهیسال تموم م گهیوقت د

 .رگذشتهیتصادف نداره و خدا روشکر که امسال به خ

 یاز رو هیموقع ها بود. اون موتور نیپارسالم هم ادتهی

 دایبه تصادف پ یخاص یپات رد شده بود. انگار کال عالقه 

 .یمعتاد پوداد نشده باش ه،یکرد

 .بود یلبخندزدم، اماتلخ، آن روز چه روزسخت دوباره

 هی یکردم، حاال برودعا کن سال دایپ ادیفکر کنم اعت آره،–

 .نزنه باال ادمیبارباشه، اعت

 :نوچ کنان گفت نوچ

تصادف.  ادبهیثبت کن، اعت نسیرو، به نظرم توگ ادتیاعت –

 .شهیهشت گانه م بیاصالاعجا

 :و گفتم دمیخند

رو بزار واسه بعد، االن تخت روبده باال، کمکم  هاتیحاالشوخ –

 .کن نمازم رو بخونم

. مطمئن باش هیوضع، حاال چه کار نیباا ل،یراح الیخ یب–

 .دهیم یخدابهت مرخص
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خوام نمازبخونم، تابه خدا ثابت  یوضع م نیبا ا اتفاقا–

 .کنم، من غالم قمرم

صورتم آورد و به  کیکرد سرش را نزد یکمکم م همانطورکه

 :گفت یپرسش یحالت مضحک

 د؟یهست ی! شما غالم کجانم–

بود  رونیرا که از شالش ب شیو موها دمیبلند خند ازکارش

 .دمیرا کش

 .رهیگ ینخندون پام درد م نقدریمن رو او ده،یسع بسه–

 :تا حاال دهنت به پات وصله؟ بعد روبه مادر گفت یک از–

اوضاع فالکت  نیاالن حاال با ا د،یبگ یزیچ هیجان شما  خاله–

 بار نماز واجبه؟

تختم بود،  یجلو زیم یدرحال پهن کردن جانماز رو مادر

 دهیبه من وسع یهمراهش بود. نگاه شهیکه هم یجانماز کوچک

لبخندش را صد جور  نیفقط لبخند زد. َومن ا حرفیانداخت و ب

 .کردم ریدر ذهنم تعب

که در دستش بود لبخند  یبرگشت باال، با ُتنگ لیکه کم نیهم

پر بود  مهیتنگ بزرگ که تا ن هیما کاشت.  یهمه یلبها یرو

شده بود و  دهیرز سرخ چ یوداخلش گلها یرنگ یاز شنها

قشنگ بود. تنگ  یلیشده بود. خ دهیاطرافش باخز پوش

آرام با نگاه دلبرانه لب  یلیوخ زکنارتختمیم یراگذاشت رو

 :زد

  .نمیحورالع یبرا–

 .نگاهش کردم بالبخند

 :دیمادر تشکرکرد و پرس  

  بمونه؟ نجایا لیراح دیامشب با لیکم آقا–

کنه و  نهیمعا ادیحاج خانم. دکتر قراره ب کنمینم فکر–

خونه.  میرینبود م ی. اگر مشکلنهیرو بب ششیجواب آزما

 .نماز خواندن رفتند یهم برا دهیمادر و سع
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 :نگاهم کرد و گفت قیتخت نشست و عم یکنارم رو لیکم

 .ینداشته باشه و مرخص بش یمشکل شهایشاهللا که جواب آزما ان–

 .را احساس کردم میگونه ها یداشت، سرخ یازمن برنم نگاه

 :شده بود دادم وگفتم دهیکش میکه رو ییرا به پتو نگاهم

 ؟یاونور رو نگاه کن شهیم–

 .را در دستش گرفت دستم

رو ندارم که نگاهش کنم، خانم  یتراز تو کسمحرم  نوچ،–

 ،ینداشتم تو خودت شروع کرد تیخانما. بعدشم من که کار

 گهینگاهتم نکنم. د یخوایحاال م ،یکنیبغلم م ابونیوسط خ

امد و  نییتونم ازچشمهات دل بکنم. بعد از تخت پا ینم

 :کرد گفت یهمانطور که دستم رانوازش م

 .ادیکنم دکتر داره م فکر–

که من  ستادیا ریو سربه ز نیآمدن خانم دکتر چنان مت با

 .است شیپ قهیچند دق لیهمان کم نیلحظه شک کردم ا کی

را در کدام گاو  اشیاوج از مهربان نیکنم ا یفکرم یگاه

 ...ِبکرحفظش کرده نقدریصندوق پنهان کرده بود، چطورا

 تیکه برا یکن یم یکار ایافتد،  یم یاتفاق ییوقتها کی

تا به  یکنیرا م تی. هر روز تمام سعشودیگران تمام م یلیخ

 دیو به خودت ام یفراموشش کن ،یان اتفاق فکر نکن یتلخ

خدا  یروز کیشود و باالخره  یدرست م زیکم همه چکه کم یبده

آن دست  دی. شادها را کنار بزن یتا تلخ فرستدیرا م یدست

 یادیفراموش کنم دستان ز دیدست خودت باشد. نبا یگاه یحت

 نیکمرنگ شوند. قدر ا امیزندگ یهایکمکم کردند تا تلخ

 هایبعض دیگوی. مادر مستیدستها را دانستن خودش خوشبخت

 یاحساس خوشبخت نیهم یبرا دانند،یرا نم یخوشبخت یمعن

خوشبخت  شودیهم م هایدر اوج تلخ دیگوی. او مکنندینم

 یرا به کس مانیهایکرد به شرط آن که عامل ناکام یزندگ

  .فهممیروزها چقدر حرفش را م نی. امینسبت نده

خواندم. آنقدرغرق  یبودم و کتاب م دهیتختم درازکش یرو

 .ورودش به خانه نشدم یکتاب بودم که متوجه 
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وارد اتاق شد و باعث شد افکارم را از کتاب  انیگو اهللای

 نییبکشم و با تعجب نگاهش کنم. خواستم از تخت پا رونیب

غرق بودم  نقدریا یعنیکه مانع شد. با خودم گفتم " میایب

 "که آمدنش را متوجه نشدم؟

تخت نشست وجواب سالمم را با لبخند داد و  یرو کنارم

که در دستش بود را  ییشده ا نییهمانطور که آناناس تز

 :فتگذاشت گ یتختم م زکناریم یآرام رو

  . امروز حالت چطوره؟یکتاب نقدرغرقیکه ا چقدرخوبه–

که داخل آناناس کارشده  ییشد دنبال گلها دهیکش نگاهم

تاج آناناس گل کارشده بود و  یبود، چقدرخالقانه به جا

 میگذاشته شده بود. آنقدربرا ییاشهیش ی هیپا شیبرا

 :داشت که گفتم تیجذاب

 !قشنگ و خالقانس نی. چقدر اخوبم–

 :تنش کرد و گفت راهنیبه پ ییاشاره ا باخنده

 ...یکنم، فکرنکن ییمنم هنرهام رو رونما گفتم–

 :دمیو با تعجب پرس دمیرابر حرفش

 کارخودته؟–

 .کج کرد یراکم سرش

 .میدرستش کرد شبی. دی...محصول مشترکه باخواهرگرامیه–

وقته به من ثابت  یلیتو خ یقشنگه. هنر مند یلیخ ممنونم،–

 یچ ؟ی. چرا سرکار نرفترسمیتو هم نم یشده. من به گرد پا

 اونم صبح؟ ؟یامد خبریشده ب

 یداد، که با وسواس خاص یکوتاهم تاب یموها یدستش را ال 

 :و با لبخند گفت ختیمرتبشان کرده بودم و بهمشان ر

نداره، مو قشنگ من. به حاج خانم خبر داده بودم.  قابل–

 .میباش ییجا دیبا گهیت دساع کی

 کجا؟–
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باشه  دیگفته موکلتم با زادهیبه فن ی...قاضدادگاه–

 .ازت بپرسه ییسوالها هی خوادیم

 ...یتو که گفت یول–

. چرا گهیمتفاوته د هاینظر قاض یگاه یگفتم، ول آره–

  .که...آروم باش من اونجا کنارتم ستین یزیچ ؟یناراحت شد

 .آورد میبغض به گلو دونیفر دنیدوباره د تصور

زودتر  خواستمیاز تو امدم. نم خبریچرا ب یدیفهم حاال–

  .یکن الیو فکر و خ یبدون

 :دیلرز میتمام وجودم را گرفت. لبها استرس

. نمیکدومشون رو بب چیه خوامی. اصال نمترسمیاز اون م من–

  شه؟یکابوس تموم م نیا یک

اش گذاشتم و بغضم را  نهیس یسرم را رو یچشم برهم زدن به

 "شود؟یمن تمام م یگذشته یک ایرها کردم. "خدا

مثل  دم،یتلخ گذشته را بار یتمام لحظه ها میاشکها با

 .یدیباران اس

 یرو تروژنیگوگرد و ن یدهایمثل اکس امیزندگ یها یتلخ 

 یدیباران اس نیکه از ا نیازا دمیترس د،یچک یلباسش م

 .ندیبب یبیآس

 یسرم گذاشت وهمانطور که کمرم را نوازش م یرا رو سرش

 :کرد، زمزمه وار گفت

 ریگبهانه یومدیخونه، سرکار ن یچند روز موند فکرکنم–

  .گردش، تا حالت عوض بشه میری. بعد از دادگاه مایشد

 .نپرسد یزیو چ اوردین میبلد بود، به رو چقدرخوب

نتوانستم  یبلندکردم، ول اشنهیس یرا شرم زده از رو سرم

 :قاب کرد و گفت شینگاهش کنم. صورتم را با دستها

 .زارمیلحظه هم تنهات نم کی. من اونجا یبترس یدار حق–

 .لباسش یقهیشد  نگاهم
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 .لیکم–

 .نداد، باتعجب نگاهش کردم یجواب

را  میپاک کرد و چشم ها شیرا با انگشتها میاشکها بالبخند

 و گفت؛ دیبوس

 .دلم جان–

 .یوقت تنهام نزار چیافتاد ه یبده هر اتفاق قول–

 :اش چسباند و گفت نهیبه س مرا

خدا  ینترس. تاوقت ییروبسپار به خدا خانمم از تنها دلت–

. ان کارسیخدا چ ی. تا خدا هست بندهیستیتنها ن یرو دار

  .کنارتم شهیشاهللا منم هم

  .ختیرا بهم ر میموها دوباره

 .حاال پاشو آماده شو –

  کجاست؟ حانهیر–

 ؟یبه فکرخودت هست ،ییا حانهیبه فکر ر تواونقدرکه–

بابا  شی. پبرمشیامدن کال مهد نم نایبابا ا یوقت از

 دشهرستانی. بهشون گفتم تاخانمم کامل خوب نشده نباناستیا

باشم،  حانهیر شیکنم پ ینم ادوقتیبرگردن. چون من فعال ز

 .به همسرم برسم دیبا

 .دیبلند شد و دستم را کش بعد

 .یدیاز بس خواب یزخم بستر گرفت گه،یپاشو د االی–

را به هم  شیو دستها دیمن دراز کش یکه بلند شدم جا نیهم

 .رابست شیاش وچشم ها نهیس یگره زد و گذاشت رو

 .چرت بزنم آماده شو هیمن  تا–

 :را بو کردم و گفتم زیم یرو یگلها
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چرا هر  ه،یکاف یزنیبهم سر م یایکه خودت هر روز م نیهم–

  ؟یکشیزحمت م نقدریدفعه ا

 :بسته گفت یهاچشم با

 .المیازع یدلبر محض–

به  دیامدکه موقع خر ادمیدستش افتاد،  یبه حلقه نگاهم

 قیکوچک عق نینگ کیانگشتر نقره برداشت، با  کیحلقه  یجا

 ینم شیوقت ازخودم جدا چیداشت وگفت،  ه یزیناچ متیکه ق

 .کنم

 .دلبرانه بود شیکارها ی همه

پله  یرا برداشتم تا رو میاز مادر، کفشها یبعدازخداحافظ

 میبرا دنیو بپوشم. هنوز خم شدن وراحت کفش پوش نمیها بنش

 .هم داشت یکفش ها که بند مختصر نیسخت بود. بخصوص ا

دستش را دور  لیکم نمیپله ها بنش یکه خواستم رو نیهم

 :را از دستم گرفت و گفت میکمرم حلقه کرد و کفشها

 .صبرکن چندلحظه–

رابپوشم و بعد  میخم شد و کمکم کرد تا کفشها بعدخودش

درقلبم بزرگش  شیکارها نیبست. چقدر ا میرا برا شیبندها

 .کردیم

 یبدون بندم را م یزده باخودم فکرکردم کاش کفشها خجالت

 .را به زبان آوردم نیو ا دمیپوش

 :گفت د،یبلندشد و صورت ُگر گرفته ام را د یوقت

 ....کرد میکه تعظ دیبند کفش است!   با تیعشق حکا تیحکا

 :گفتم لیبود. رو به کم یهوا ابر 

 .ادیبارون ب خوادیم–

 .به آسمان انداخت ینگاه

 .بهتر نیازا یچ–

وحشتناک  شی. رعدوبرق شد. صدامیدیرس نیکه کنارماش نیهم

 .بود
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فشار داد و  یرا گرفتم. دستم را کم لیدست کم اریاخت یب

 :را باز کرد و لبخند زنان گفت نیدر ماش

جا  هیانداخت که قبال  یمطلب ادیرعد و برق من رو  نیا–

 .خوندم

 :گرفت و ادامه داد یفرمان جا پشت

 ؟یافتادن رو ندار نیترس به زم ای: آدنیپرس یعقاب هی از–

 :گهیو م کنهیو پرواز م زنهیلبخند م عقاب

 !رفتن تکبر کنم یبه بلند یکه با کم ستمیانسان ن من

 ...نهیبه زم شهینگاهم هم ،یدر اوج بلند من

و  کنهیبهش اصابت م دیشد یلحظه ناگهان رعد و برق نیهم در

 .شهیعقاب پودر م

 ...در نکنه یسوال ساده، قمپز فلسف کیاون باشه در جواب  تا

منظورش  دمیکه تازه فهم. من دیکه حرفش تمام شد خند نیهم

 :و گفتم دمیخند ستیچ

 یاخالق جهینت هی یخوایو باش که فکر کردم االن م من–

 ...یریبگ

 لیزاده زنگ زد و به کم یفن م،یدیدر دادگاه که رس یجلو

 .میو زودتر داخل برو میگفت که عجله کن

کردم آرام باشم.  یقلب گرفتم. با فرستادن صلوات سع تپش

اول نشستم. پدر و مادر  فیرد یهایصندل یرو لیکنار کم

مژگان هم به  قهیهم آمده بودند. بعد از چند دق دونیفر

 .شان اضافه شدجمع

. مانیهر دو یهالیبعد از چند سوال و جواب از وک یقاض

 دونیاز من کرد. با نگاه کردن به فر دنیشروع به سوال پرس

اندم. با چرخ لیضربان قلبم باال رفت. نگاهم را به طرف کم

 یرا باز و بسته کرد و آرامم کرد. با صدا شیهالبخند چشم

آزار و  یکرده بود و همه دونیکه فر ییدهایلرزان از تهد

 یبرا یزاده هم به اندازه کاف یفن یگفتم. آقا شیتهایاذ

 .مدرک جمع کرده بود میاثبات حرفها
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نشستم،  لیتمام شد و دوباره کنار کم میکه حرفها نیهم

 .در بدنم نمانده یتوان گریاحساس کردم د

  :ام را در دستش گرفت و کنار گوشم گفتزده خی یدستها لیکم

تا جلسه  دیطول کش یساعت کیحدود  کنمیبود. فکر م یعال–

 :شد و گفت لیکم کیزاده نزد یتمام شد. فن

سابقه هم داشته کارمون راحت شد. چند سال زندان رو  چون–

 .شاخشه

آنجا  یهم فور لیبردند. من و کم رونیرا از اتاق ب دونیفر

  .میرا ترک کرد

مژگان  یکه  با صدا میبود امدهین رونیاز ساختمان ب هنوز

برگشتم. مژگان و مادرش خودشان را به من رساندند و شروع 

 .به التماس کردند

برادر رو دارم. اون طاقت زندان  هی نیجان من هم لیراح–

سر  ییبال هیوقت  هیرو نداره، تو ناز و نعمت بزرگ شده. 

 ...گردن توها، گذشت کن و وفتهیخونش م اره،یخودش م

 :و گفت دیحرفش را بر مادرش

رو  یکه تو گفت ییکارا نیا دونیفر شهیهنوزم باورم نم من–

باهات حرف  خواستهیفقط م گهیانجام داده باشه، اون م

 شه،یسرت م غمبری. تو که خدا و پیبزنه، تو بد برداشت کرد

  زندان بره؟ گناهیدرسته که پسر من ب

 :گفت لیانداختم. کم لیبه کم یتعجب نگاه با

. بعد دستم میبر دی. ما بادیلطفا مزاحم وقت ما نش خانم–

 :با خودش زمزمه کرد لی. کممیو از آنجا دور شد دیرا کش

  .کردنشونم با همه فرق داره التماس–

که پدر  میاز ساختمان فاصله نگرفته بود یچند قدم هنوز

 :راهمان سبز شد و گفت یجلو دونیفر

نه،  ایکه پسر من مقصر هست  نیهستم. ا دونیپدر فر من–

 تی. شما رضادنیکه براش زندان بر نهی. مهم استیمهم ن
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وقت  چیه گهیکه د نی. اول ادمیبده، من دوتا قول بهت م

 هیکه  نی. دوم امیریمملکت م نیچون از ا ،ینیبیاونو نم

 یکه ارزش ماد دمیتهران بهت م یمنطقه نیبهتر یخونه تو

 .داره یادیز

  ...یموافقت کن اگه

 :و گفت دیحرفش را بر لیکم

که  دیکردیپسرتون م تی. پولتون رو خرج تربکنهینم موافقت–

خسارتها با پول قابل  ی. بعضشدیمزاحم ناموس مردم نم

 .ماند رهیخ لیهاج و واج به کم دونی. پدر فرستیجبران ن

را  نیقفل ماش لیکه کم نی. هممیپا تند کرد نیطرف ماش به

 .میهر دو متوقف شد ییآشنا یزد. با صدا

آرش همانجا مثل درخت خشک  دنیبرگشتم ناگهان با د یوقت

 .آب نداده ماندم شیپا یدراز کس انیکه سال ییشده ا

صورتش قفل شده  یشده بودم که نگاهم رو ریانقدر غافلگ 

 .روفو کرد میهابود، او هم نگاهش را به چشم

 .شد یکلمه از زبانم جار کی نیفقط هم َومن

 !آرش–

مطمئن شوم که خودش است، نگاهش فرق کرده  خواستمیم انگار

را بارها و بارها درخودم  ییابتدا یبود. چقدر کتاب فارس

 یعقل را آن موقع ها سرزنش م یکردم. چقدرالک پشت ب یهج

 .کردم

 یشده بودم؟ "لعنت بردهان گرانیسرزنش کردن د یمبتال یعنی

 ".موقع بازشود یکه ب

اسم آرش از  دنیاجازه نداد مثل الک پشت رها شوم. شن لیکم 

 یغرنده ول رهیش کیبه  لیرا تبد نیآرام و مت لیدهانم، کم

 .خاموش کرد

 رییکه از خشم حالتشان تغ شیهاطرفم برگشت و با چشم به

در کنترلش  یکه سع یتیکرده بود نگاهم کرد و با عصبان

  :داشت گفت
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قفل نگاهم باز شد. در  ی. با حرفش فورنیتو ماش برو–

 :را باز کرد و گفت نیماش

 .نیتو ماش نیبرو بش گفتم–

 کی ریلحنش، باعث شد فکرکنم قلبم را ز ش،یصدا کارش،

 .رد شده شیچرخ گذاشته است و از رو جدهیه یلیتر

 آرش هم شوک بود،  یحرکتش برا نیا

 قهیمزاحمتون بشم. فقط چند دق خوامیمن نم لیکم آقا–

 .رمیم دیشیخواستم باهاتون حرف بزنم اگه ناراحت م

 شیرا رها کرد و به طرف آرش رفت. روبرو نیدر ماش لیکم

 :را در پشتش نگه داشت و گفت شیو دستها ستادیا

شد و  ریآرش سر به ز د؟یکن یونیپا در م دیهم امد شما–

گفت. بعد با هم، هم قدم شدند و از من فاصله  یزیلب چ ریز

  .گرفتند

 ینشستم. ازکارم شرم داشتم، تا م نیماش یصندل یرو

توانستم خودم راسرزنش کردم که چرا نتوانستم خودم را 

است. آن دو  لیکم امیتمام زندگ گرید یکنترل کنم. وقت

دورتر و  نیقدم زنان از ماش زدند،یهمانطور که حرف م

  .شدندیدورتر م

که کرد  یو حرکت تشیبود، عصبان لیمن چشمم فقط به کم 

من از دستش  یهم حق داشت  ول دینبود. شا یباورکردن میبرا

ترس داشتم. خدا خدا  یکم ییدلخور شده بودم. به خاطر تنها

 .دیایزودتر ب لیکردم که کم

با  لیکم دمیکه د دینکش یو طول دیراشن میخدا صدا انگار

بودند.  قیعم شیها. اخمدیآیم نیبلند به طرف ماش ییقدمها

 .را راه انداخت نیگرفت ماش یکه پشت فرمان جا نیهم

زدم و از خجالت سرم را باال  هیرا به گردنم بخ سرم

برخورد  نیماش یشهیقطرات آب که باش ی. فقط ازصدااوردمین

خوف آور  یکه باران گرفته. باالخره آن صدا دمیکرد فهم یم

 .رعدوبرق کارخودش راکرد

شده بود، و  یکیباران  یباصدا لینامنظم کم ینفسها یصدا

دوشم  یرو نمانیکرد. سکوت ب یگران ممرا ن نیا
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توان به دوش  گریکرد که احساس کردم د یم ینیآنقدرسنگ

 .را ندارم دنشیکش

 اشیبزنم، که با ترمز ناگهان یخودم جرات دادم تاحرف به

 .دیدهانم خز یحرفم گوشه

 نیشد و در را محکم بست. مثل آتشفشان بود. به ماش ادهیپ

 .زد و سرش را باال گرفت هیتک

که از سر و  دمید یقطرات آب را م یبه من بود، ول پشتش

را کنار  امیدلخور اوردم،ین گرطاقتی. دزدیریم شیرو

در  شهیکه هم یبود، مرد لیکم نیشدم. ا ادهیگذاشتم و پ

 میبرا شهیکه هم یکمکم کرده. مرد امیزندگ یبحرانها

 .کرده یبزرگتر

  .ستادمیا شیروبرو

 .لیکم–

که هوا آنقدر سرد است که  یسوزاندم، مثل وقت نگاهش

جز  ماندینم تیبرا ییو چاره ا سوزاندیدستت را م یانگشتها

 .ی" کنشانیکه "ها نیا

 .نیماش یتو میابری. بیخور یسرما م ،یشد سیخ–

 .ردیگیبغضم م نباریهم همان نگاه. ا باز

 ل؟یشده کم یچ–

 نیکه ا نیکار خودش را کرد و من مغرور شدم از ا بغضم

 .را دارد اال غم من یزیمردطاقت هرچ

 :نداشت گفت یمهربان لونیاپس کی یکه حت ییباصدا

 .امیمنم م برو–

 یکردم حرف یوسع ستادمیرا باور نکردم، همانجا ا حرفش

 .بزنم که دلش نرم شود

 .میریم باهم–

 یبازشد نه حرف شیداشت، گرچه نه اخم ها ریکردم تاث احساس

 .رساند نیزد. فقط خودش رابه اتاقک سرد ماش



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

11

91 
Hiltun.ir 

خشک کردن  یرابرا یآب شده بود. جعبه دستمال کاغذ سیخ

 .صورتش مقابلش گرفتم

 .شد رهیعقب و به روبرو خ یراگرفت وپرت کرد صندل جعبه

مالفه  حانهیر یرا روشن کردم و از صندل نیماش یبخار

 .شانه اش انداختم یرا برداشتم ورو اشیصورت

 .یخوریم سرما–

 :کرد گفت امیکه زهرش درجا متالش یلحن با

زندان.  رهیو م شهیمزاحمت نم گهید دونیتموم شد. فر گهید–

 یفهی. وظیتنها بر خوادیهر جا دلت م یتونیراحت م گهید

 میریم یتموم شد، هر وقت بخوا گارتیمنم به عنوان باد

 .میکنیرو تموم م یچمحضر و همه

ام، حال آن لحظه فیتوص یبود برا یناتوان یواژه یرانیو

لحظات جان کندنم را  توانستیبهتر م ینابود یواژه دیشا

 کند، فیتوص

 .دهان باز نگاهش کردم با

 چیرفتند و من جواب ه یم نییسوال از مغزم باال و پا صدها

 .کدامشان را نداشتم

. دهانم خشک شده بود. باهرجان دمیفهم یرانم لیکم حال

 :دمیبود پرس یکندن

 ؟یچ یبرا–

سخت شده بود فقط درعرض  کرد،یهم به روبرو نگاه م هنوز

 .شناختمشیشده بود که من نم یلیکم قهیچنددق

 .که جانم را سوزاند دیکش یآه

 :گفت دیلرز یکه م ییکه عجز داشت وصدا یبالحن

ازم خواست که باهاش ازدواج کنم  حانهیروزکه مادر ر اون–

که  یبهش نداشتم، چون با همسر ییقبول نکردم، چون عالقه ا

گفت اگه قبول  یوقت یفرق داشت. ول یلیذهنم بود خ یتو

نتونستم مقاومت کنم. مگه  گهیکشه، د ینکنم خودش روم

 .انسان هیداشت درقبال جون  یمن چه ارزش ی ندهیآ
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کرد  یم ییکارها یشد مادر دخترم، گاه م،یکرد یزندگ باهم

نه بنده اش رو، اون موقع ته دلم  ومدیکه نه خدا رو خوش م

کمکم کنه تا بتونم خوشبختش کنم گرچه به  خواستمیاز خدا م

 ...آزارخودم  باشه. من از خودم گذشته بودم متیق

فرستاد  نییپا یرا به سخت شیگلو یبرآمده بیمکث کرد س یکم

  :دو ادامه دا

 لیکم یمن، توشد یبرا وفتهیداره همون اتفاق م قایدق االن–

 .حانهیمنم شدم مادر ر

کاش چندسال  یدلم بود که ا یحسرت تو نیشناختمت ا یوقت از

 کباریشد.  لیحسرت به عشق تبد نیکم ا. کمدمتید یزودتر م

 ... که دمیخواستم گذشته تکرار بشه، د یازت گذشتم چون نم

که دلت  دمید دیتمام گذاشت. نتوانست بگو مهیرا ن حرفش

 .آرش بود شیپ

که به زبانش  ییجگرم را سوزاند. انگار هر کلمه ا شیحرفها

 .سوزاندنیکرد مواد مذاب بودند و قلبم را م یم یجار

 .زدم ادیشدم و فر یعصبان ازقضاوتش

 ینقطه یدست رو ؟یراحت قضاوت کن نقدریا یتون یچطورم–

 .حساسش گذاشتم

 یبه من التماس کرد یتوک ؟یبد یخوا یم یخدا رو چ جواب–

 یتون یمن رو مجبور نکرده بود. چطور م یکه زنت بشم؟ کس

 ؟یبزن ییراحت حرف از جدا نقدریا

 ...یحساب روچه

 :سرم آوار شد یرو ادشیفر

هات رو، نگاهت روبهتر از خودت چون چشم دم،ید چون–

  شناسم،یم

باهام  تیجان تیخوام به خاطر ترس، به خاطر امن ینم

  ...یدار تیامن گهی. االن دیبمون

دلت  ای ،یازش جدا بش یتونینم حانه،یبه خاطر ر دمیشا

 ...واسش سوخته
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که مرد  دمید میفرمان گذاشت ومن با چشم ها یرا رو سرش

باور  یول دمی. دزدیر یتنومندم با آن همه غرور اشک م

 .نکردم

خواستم حرف دلم  ی. من از اولم نملیکم یکن یم تواشتباه–

 ،ی. تو خواستشمینم ریدونستم عاقبت بخ یرو گوش کنم چون م

 شهیکارم درسته. من حرف تو رو گوش کردم، من هم یتوگفت

بهت اعتماد داشتم و دارم. همون موقع که داشتم با دلم 

 داخبه خاطر  یکار رو نکنم. گفت نیا یگفت ومدمیکنار م

  ادته؟یبهش جواب مثبت بدم. 

 :گرفتم و آرام تر ادامه دادم نفس

 دونینکن، من حاضربودم دست اون فر تیامن تیامن نقدرمیا–

 .یزدیحرفها رو بهم نم نیتو ا یول وفتادمیم

 اشیشد، سرش را بلند کرد و خواست مردانگ وانهید ازحرفم

 .را به رخم بکشد، اما همان باال دستش مشت شد

لب چند  ریرنگ آتش شده بودند. باخشم ز ش،یچشمها صورتش،

  .داد رونیبار  "ال اله اال اّلل " گفت. بعد نفسش را محکم ب

 :شد و ادامه دادم ریسراز اشکم

. ستیباشه، بازم قضاوتت درست ن حانهیاگرم به خاطر ر اصال–

بچت رو دوست داشته باشم؟  تونمیاگر من تو رو نخوام م

من... هق هق  یکنیحرفت تهمته؟ تو فکر م نیاالن ا یدونستیم

 یکه فقط صدا یسکوت طوالن کیامانم نداد...  بعد از  هیگر

 :گفت شکستشیمن م یهیگر

خبر  دونیفر یگفت از کارها ،یند تیگفت، بهت بگم رضا اون–

  .... اونینکن یاونها توجه ینداشته، گفت به التماسها

نتوانست  ی. حتدیآرش را بگو یحرفها یهینتوانست بق انگار

 داد و رونیب ی. نفسش را به سختاوردیاسمش را به زبان ب

را روشن کرد و راه افتاد. احتماال  نیلرزان ماش یبادستها

از  لیگفته بود راح دیهم زده بود. شا یگرید یآرش حرفها

 ایباشد.  تیزود ازدواج کرده که در امن دونیترس فر

 ...دست نیاز ا ییحرفها
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ام گذشته یحاال که خوب به زندگ یهم درست گفته، ول دیشا

 ی. چقدر بعضستین حکمتیکار خدا ب چیه نمیبیم کنمینگاه م

وقت  چیه دیما شا یاز امتحانات دردناک به نفع ماست ول

. انگار میکن یآور ادیرا  شیهایفقط تلخ شهیو هم مینفهم

و  میاشب نیواقع ب میخواهیتا آخر عمر هم نم یحت یگاه

ما هم زجر  یکه ار مییو بگو میناله کن میخواهیمدام م

 .میهست دهیکش

باران بود.  یشکست صدا یرا م نمانیکه سکوت ب یزیچ تنها

 .باران مشغول شدم یدادم و به تماشا هیتک یسرم را به صندل

واقعا  ایحسادت است  یاز رو لیحس کم نیدانستم ا ینم

 .وحشت داردکه مبادا عالقه را از من به زور بخواهد نقدریا

را ابتدا خودشان  ستیکه حقشان ن یزیآدمها چ یوقت

. همان روز ندیآیراحت تر با آن کنار م رند،یازخودشان بگ

 یدوست داشتنها و حت یمن حق همه میمحرم شد لیکه با کم

  .فکر کردن به گذشته را از خودم گرفتم

 نیانداختم. در ا اشیوعصب نیبه صورت غمگ ینگاه یرچشمیز

 .بودمش دهیو ناراحت ند یحدعصب نیوقت درا چیمدت دوسال ه

 میزل بزنم و بگو شیو به چشم ها رمیرابگ اشقهی شدیم کاش

بعداز تاهلم نسبت به  یمن اگراحساس ،یکن یتو اشتباه م

. من آن احساس را از برمیداشته باشم آن را سَر م یگرید

  .دهم تاهزار تکه شود یهلش م ایبرج دن نیبلندتر

 یجز همسرم نم یفکر و حسم راخرج کس یشوم ول یسنگ م من

پا  ریرا که با تو بسته ام را ز یمانیپ یول رمیم یکنم. م

باشد و آن  ایمرد دن نیتر نیاگرمرد من خشمگ یحت گذارمینم

 .ایمرد دن نیمهربان تر یکی

با او رعشه به تنم  مانمیپا گذاشتن پ ریفکر ز یحت

 .اندازدیم

 شهیباران که به بدنه وش یصدا نیشدت گرفته بود و ا باران

. چقدر اسفند ماه کردیم شتریخورد استرسم را ب یم نیماش ی

 .به بهار دنیرس یبرا دودیم

را  لیکم ی قهی المیباعث شد که درخ نیو تکان ماش ترمز

. دستم میدر خانه بود یرها کنم و دلخور نگاهش کنم. جلو

 که بازش کردم، نیدر رفت وهم یرهیدستگ یرو



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

11

95 
Hiltun.ir 

 دیکش یبه رخم م شتریکه حال بدش را ب ش،یآن صدا با

 .متوقفم کرد

 .صبرکن چندلحظه–

را باز کرد و  یرنگ اهیشد و از صندوق عقب چتر س ادهیپ

 امیشوم. دلخور ادهیگرفت ومنتظر ماند تا پ نیدر ماش یجلو

  .فراموش کردم ییلحظه ا یرابرا

 .سرم گرفت ینکرد و چتر را باال نگاهم

 .کردم اعتراض

 .شمینم سیچادردارم خ رمنیسرخودت بگ یرو ،یشد یخال سیخ–

کرد. قطرات باران  امیحرف، تاکنار در همراه ینگاه، ب یب

 .رحم نداشتند به سر و صورتش هجوم برده بودند

 نی. اما اداکنمیپ فمیرا از داخل ک دیماند تا کل منتظر

از  شتریسوزن شده در انبارکاه و قصد داشت ب یلعنت دیکل

تا  ستادیشرمنده کند. آنقدر منتظر ا لیکم شیمراپ نیا

 .شد. در را باز کردم و تعارفش کردم داخل شود دایپ دیکل

 .لب تشکر کرد و برگشت ریز یفور

که موقع برگشت  دمیدر د یشده بود. از ال سیلباسش خ تمام

سرش نگرفت. چقدر با باران هم مهربان  یچتر را بست وباال

 .شد شیر شیاست. سوارشد و رفت و من دلم برا

 

  :دادم امیپ شیبرا دمیتختم دراز کش یکه رو نیهم

 .شرکت امیازفردا م –

 :نوشت درجوابم

 .یکن داستراحتیبا هنوز–

 :دادم جواب

 .امیم خوبم،–

 .مکالمه راتمام کرد" باشه" کی بانوشتن



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

11

96 
Hiltun.ir 

 ستیدلخور ن گرید یعنیگفتم اگرفردا دنبالم آمد  باخودم

 .فراموش شده زیوهمه چ

بامترو رفتن بعد از مدتها راننده  نیو ا امد،ین یول

 .داشتن چقدر سخت بود

که در آسانسور شرکت بازشد و واردسالن شدم همکارها  نیهم

 ام کردند ودوره

کالفه ام  شانیگفتند وبا سوالها کیتبر دند،یتصادفم پرس از

هر  دندیراشن لیکم یقدمها یکه صدا نیهم یکردند. ول

 .کار خودشان رفتند یکدامشان پ

 .. سالم کردمستادیا میروبرو

 :به ساعتش انداخت و با اخم گفت یجواب داد و نگاه رلبیز

 خواب؟ ساعت–

 :جواب دادم آرام

 نیدنبالم. معطل شدم. باا ادیم گاردمیفکر کردم باد آخه–

 .امیب شدینم نیزودتر از ا مهینصفه ن یپا

 :را باز کند گفت شیابروها یلعنت یکه گره نیا بدون

 یکن رید نقدریدفعه بعد اگر ا فت،یزودتر راه ب ازفردا–

 .کنمیرد م بتیبرات غ

 راهنیوقتها پ شتریرفت و من از پشت نگاهش کردم. مثل ب او

کالمش زهر  نیهم یدبرایدوخت همسر تنش نبود. شا یچهارخانه

 .داشت

 .بود ییجادو راهنیآن پ انگار

خوانده  حانهیر یبرا شیافتادم که چند وقت پ ییقصه ا ادی

  .بودم

که  ییبایکردبه خاطرکاله ز یبود که فکرم ییدختربچه ا قصه

 .گذارند یسرش گذاشته همه به او احترام م

 .راهنشیو پ لیکم تیشده حکا حاال

 لیکم شیو شروع به کارکردم، اما فکرم پ زیپشت م نشستم

  .بود
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 یپرسد ول یو حالم را م دیآیبا لبخند جلو م کردمیم فکر

 .برعکس شد قایدق

به  قیآمدن شقا یبود. آنقدر مشغول بودم که حت ادیز کارها

 .دمیاتاق را هم نفهم

 .بکش ینفس هی ل،یخبرته راح چه–

 :را باال آوردم و کالفه گفتم سرم

  .شهیکنم تموم نم یم پیتا یتلنبار شده، هرچ کارها–

 :انداخت و گفت توریبه صفحه مان یشد و نگاه خم

داد  یمدت، اون بد اخالقه کارهات رو انجام م نیتو ا یول–

 ...که

 .مونده هاشیلیبازم، خ یمقدارش انجام شده ول هی آره،–

بخور و بخوابه، بدترم شد  گهید یبابا گفتم زنش شد یا–

 ...که

  .کردم و فقط نگاهش کردم یپوف

 .من رفتم ،یتو حاال حاالها کار دار پس–

 :گفتم دیکه رس ییاشهیدر ش کینزد

 .یبداخالقم خودت یراست–

 .نازک کرد یچشم پشت

 مهربونه؟ یبا اون اخالقش فرشته یبگ یخوا یم نکنه–

 .کردم یمصنوع اخم

 .یبهش بگ یخوام اونجور ینم گهیهر حال د به–

رفت  یطور که م نیحوصله دستش را در هوا پرت کرد و هم یب

 :گفت
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. یرسیکم به حرفم مباهات حرف زد. کم یصبح چطور دمیشن–

خودت  یگفت یاگر بداخالق است پس چرا م میبگو خواستمیم

بار هم نگاهت نکرد.  کی یحت یول یبه آب وآتش زد شیرابرا

 .را برداشتم یگوش ز،یم یتلفن رو یباصدا

 ...الو–

 :گفت یجد

 .اریجلسه تون تموم شد، درخواستها رو برام ب اگه–

 یام  وگوشهنوز همه را انجام نداده میاجازه نداد بگو اصال

 .را قطع کرد

 .تعداد را به اتاقش بردم نیو هم بلندشدم

 :دیبه اوراق انداخت و پرس ییمنتظر و گذرا نگاه

 همشه؟–

 .انداختم نییراپا سرم

 ...یازصبح داشتم نامه ها رو تا نه،–

 :خشک گفت یلیو خ دیرا بر حرفم

 .یریگرد بگ زیتاکارها تموم بشه و کمتر م یمونیم امروز–

 :زده گفتم تعجب

 ...شیامد پ قیهم نشد، شقا قهیهمش پنج دق ه؟یزگردچیم–

 .زد یبعدپوزخند ه؟یهمون خانم سکوت منظورتون–

 ...رفتارش برعکس اسمشه چقدر–

 :گفتم آرام

 .یهمون خانم سکوت بله،–
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دوست  یلیراخ شیهایکه من شمعدان ییاشد و کنار پنجره بلند

راپشتش قرار  شیشد و دستها رهیخ رونیو به ب ستادیداشتم ا

 .داد. دوباره آسمان بغض کرده بود درست مثل من

 .یبر یتون یم–

هم مثل قبل  هایشدم به گلها، به نظرم شمعدان رهیخ

 .کردند یراحس م لیکم یسرد نیو ا دندیخندینم

 .نگاهم کرد یو سوال برگشت

 .یینجایکه ا هنوز–

 .بروم، به اوراق اشاره کرد رونیکه خواستم از اتاق ب نیهم

داره، درستشون  یپیرو هم ببر، چندتاشون اشتباه تا نایا–

 .کن

 :دمیپرس ینگاهش نکردم و با دلخور 

 "شون؟ی" اصال تو خوند کدومشون؟–

 .را دسته کرد و به طرفم گرفت اوراق

کند. به  تیاذ خواهدیکن. معلوم بود م داشونیو پ بگرد–

 .اوردمیخودم ن یرو

 :گرفتم گفتم یبرگه ها را از دستش م همانطورکه

 ...یکنم، بمونه برا یوقت نم امروز–

 .دیکن یوقت م دیکمتر با تلفن حرف بزن اگه–

افتاد صبح که مادر زنگ زده بود تا حالم را بپرسد،  ادمی

 .شد یمان طوالنمکالمه یکم

لعنت فرستادم و بغضم را  ییاشهیش یوارهاید نیدلم به ا در

 نییکرد. پا یرا زخم م میگلو یستالیکر یگو کیکه مانند 

 :دادم و گفتم
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 دن؟یمن رو نشون م یگردها زیفقط تلفن و م هانیدورب نیا–

 هینتونستم  یبوده و حت توریازصبح تا االن سرم تو مانت

 .آب بخورم رو نشون ندادن کهیچ

 .امدم رونیاز اتاق ب یفور بعد

 .وارد اتاق شد قیکار بودم که شقا غرق

 .گهیخونه د دیبر یم فیآقاتون تشر با–

گردنم را ماساژ دادم  یزده ساعت را نگاه کردم و کم تعجب

 .و دوباره کارم را ادامه دادم

 .زود گذشت. تو برو چقدر–

 .زد یپوزخند

. خداحافظ من رفتم. یبس خوش گذشته زمان رو متوجه نشد از–

 :لب گفت ریز قیکه شقا دمیشن

به حال ما. همون بهتر  یوا کشهیکارم ینجوریزنش که ا از–

  .کرد ی. خدا چه رحمدادیکه به ما محل نم

آب  وانیل کیبا  یخانم خّرم قیبعد از رفتن شقا قهیدق چند

 .وارد شد وهیپاکت آب م کیو 

 .ارمیرو براتون ب نهایگفتن ا سیرئ یآقا–

آب  وانیبه ل یتوجهش خوشحال شدم. بعد از رفتن خرم نیازا

به من دوخته شده، چراکوتا  نقدرحواستیا یزل زدم، "وقت

دلخور  دانمیآب را نخوردم. نم ی." تشنه بودم ولییآینم

 ماتینامال نیهم خسته بودم از ا دیدلتنگ. شا ایبودم 

 .روزگار... دوباره شروع به کارکردم

 .بازش کردم امیگوش امیپ یباصدا

 .فردا یاش بمونه برا هیبرو خونه، بق پاشو–

 شتریب قهیدق کی یکرد که قدرت حت یدرد م آنقدرگردنم

 .یستیرا بلد ن ییماندن را هم نداشتم. "تو اصال زور گو
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هم طعم  تیکه زورگو یخروار محبت نثارم کرد آنقدرخروار

 ".دهدیمحبت م

 .روزها تمام شود نیا کاش

را هم  رونیهم زمان از پنجره ب شرتم،یسو دنیپوش درحال

 .کردم ینگاه م

آسمان  نیکرده بود. ا دنینم شروع به بارباران نم دوباره

 .دارد یچه دل پر

 نمیبروم بب یفکرکردم بهتراست به بهانه خداحافظ باخودم

 .چرا خانه نرفته

 یکم دمیشدم. به خاطر برخورد صبحش بهترد مانیبعد پش یول

 .رمیخودم را بگ

به دست  یت یآسانسور را زدم، خانم خّرم یکه دگمه نیهم

 .را مقابلم گرفت لیخودش را به من رساند و چتر کم

 .گفتن چترتون تو اتاقشون جا مونده سیرئ–

خواست بپرسم  یچتر را گرفتم و تشکر کردم. دلم م دیباترد

 چرا هنوز نرفته؟ ایکرد؟  یچه کار م

 گفتیم قیشقا دم،یترس یجرات نکردم، از خانم خّرم یول

بپرسم  یزیسازد. اگر چ یازکاه کوه که نه رشته کوه م

 .شکر آب است نمانیکه ب فهمدیم

در لحظه  دمیشن یاسم جنگ نرم رام یکه کمتر بود وقت ِسنم

رفت، در تصوراتم دو جبهه  یفکرم سراغ بالشت و متکا م

ازبالشت و کوسن رابه  یگرفتم که انبوه یرا در نظر م یفرض

 .کنند یپرتاب م گریطرف همد

 .با من وارد جنگ نرم شده لیهم کم حاال

فتح کدام  ینستم. برادا یجنگ م نیحداقل هدفش را از ا کاش

 .جنگم یاو م یدهد. من که درجبهه یخودش را آزار م نیسرزم

 

بود و  دی. باد شددمیبه خانه رس یگل یچادر و کفشها با

 .را از دست بدهد اشییباعث شده بود چترم کارا

  .دیهم زمان با من رس اسرا
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 میبه سر تا پا ینگاه متعجب دیکه من را با آن وضع د نیهم

 :انداخت وگفت

 ؟یامد ادهیپ توام–

 .چادرم رانشانش دادم یانتها

افتاده نگاه کن،  افهیازق یکفشها نیو ا سیچادر خ نیا به–

 امدم؟ یبه نظرت باچ

 دارن؟ فیآقاتون کجا تشر اونوقت–

 :حوصله گفتم یب

 :دمینکند پرس لهیکه پ نیا یبود. برا شرکت–

 چه خبر؟ دانشگاه–

 هی الینگاهم کرد و دکمه آسانسور را زد و به خ مشکوک

 :زدن گفت یدست

باهاش  یبارون یکن حداقل روزها یشماست...سع شیپ خبرها–

از  یبش دهیو موش آب کش یگز کن ادهیپ دی. چون  بایقهرنکن

شاپ رفتن هم  محروم  یدونفره و کاف یهوا نیقدم زدن تو ا

داشته باشه، قهر واسه  استیذره س هی. خواهر من یشیم

 .خونه نهیکه آدم دوست داره بش هیآفتاب یروزها

 .لبخند به لبم آورد شیحرفها

باد  نیدرست نکن، اون امروز کار داشت. بعدشم تو ا عهیشا–

 .یچه قدم زدن

 .استیدن یعهیشا نیتر یواقع نیدانستم که ا یخودم م فقط

 .زد یچشمک اسرا

سرت  ها،کهیسال نو نزد یدهایرو بزار واسه بعد. خر قهر–

 .مونهیم کالهیب

 .را تکان دادم سرم

 :مادر گفت میشام که نشسته بود یسرسفره
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 خواستنیمادر شوهرت زنگ زده بود حالت رو بپرسه، م امروز–

. تعجب کرد. فکر یکه من گفتم سرکار دنتید انیدوباره ب

 گفتی. میبهشون نزده که تو شروع به کارکرد یحرف لیکنم کم

آخر هفته دعوتشون  گمی. مرهیگیمدام سراغت رو م حانهیر

 .بره شهرستان خوادیچون پدر شوهرت م م؟یکن

 .هیفکرخوب–

 :صورتش را جمع کرد و گفت اسرا

 ...که نیرو پا گشا کنن، نه ا لیراح دیمامان! اونا با وا–

 :حرف اسرا را گرفت یادامه مادر

 گهیگفته آخرهفته باهم د لیاتفافا خودش گفت که به کم –

اونجا  یچند روز لیو کم لیبرگردن شهرستان و راح لیباراح

 .رنیبگ یکیجشن کوچ هیبمونن. که هم پاگشا و هم 

 .مخالفت کرده و گفته فعال دست نگه دارن لیکم یول

 یسنگ شد و من هرچه تقال کردم برا میمادر غذا درگلو باحرف

 .بود دهیفا یب دنشیبلع

 :دیپرس اسرا

 گفته دست نگه دارن؟ چرا–

 یمرخص اده،یانگار گفته، فعال کارمون ز دمینفهم درست–

 ...یزیچ نیهمچ هی ایگرفت  شهینم

چسبانده.  میهشت پا محکم خودش را به نا کیکردم  احساس

و غذا را باال آوردم تا راه تنفسم  ستادمیا ییکنارظرفشو

 .باز شود

 :دیکمرم را نوازش کرد و نگران پرس مادر

 ؟یچت شد؟ خوب هوی تو–

 .رکردیگلوم گ ینبود، غذا تو یزیمامان، چ خوبم–

بزرگ  پوریش کی یموشکافانه نگاهم کرد. نگران مادر

رسم مادرم  ی.. ولزدیجارم شیبرداشته بود و درچشمها
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 یبعد مادر گوش قهیواعتراف گرفتن نبود. چند دق دنیپرس

 .بدست مهمانها را دعوت  کرد

کاناپه نشسته بود و از  یازخواب اسرا کنارم رو قبل

 یدرحوال ییمن حواسم جا یول کردیم فیتعر میدانشگاهش برا

فردا شب سرگردان  یمادرش و مهمان یشرکت، حرفها ل،یکم

هرکدام درمراتع  شیراداشتم که گوسفندها یبود. حاِل چوپان

 .ندده ینم یتیوسوت وهوارش اهم یپخش هستند واصال به هااا

باالخره حواسم راجمع کردم و  میبه بازو ییاخوردن ضربه با

 .به اسرا نگاه کردم

 زنم؟یدارم حرف م یک واسه–

 .بلند شد و با حالت قهر به اتاق رفت بعد

 .حق داشت خواهرم

 یدم نوش بهارنارنج دم کرده بود. فنجان را رو میبرا مادر

 .گذاشت و کنارم نشت زیم

 .بخشه، بخورش آرامش–

مادرش توانسته بود  یحسها یاز رو ونانینظرم ارسطو در  به

 .حس ششم را کشف کند

گذاشتم. بغضم  شیپا یوسرم را رو دمیکاناپه دراز کش یرو

  .دادم نییرا با آب دهانم پا

  .کرد میشروع به نوازش کردن موها مادر

 .مامان–

 .جانم–

 د؟یخندیسوال بپرسم بهم نم هی–

 ؟یجوک بگ ای یبپرس یخوایم سوال–

 یکیآدم خودش رو عاشق  شهی. مهییهویکم  هیسوالم  آخه–

 کنه؟

 .گرد شده نگاهم کرد یهابا چشم مادر
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 .زدم لبخند

 .دیکه فقط تعجب کرد هیشکرش باق یجا–

کم عاشقش اونقدر خوب و مهربونه که من مطمئنم کم لیکم–

محبتش رو  یو بتون یچشمت رو باز کن دی. فقط بایشیم

ذهنت محبتهاش رو  یفکر کن. تو ادیز هاشیخوب . بهینیبب

کن زود  یسع یکرد که ناراحت شد یبزرگ جلوه بده. اگر کار

 نفکر کن که او نی. به ایو تو ذهنت پرورشش ند یفراموش کن

عالقس، هر  یاز رو کنهیم یواقعا دوستت داره و اگرم کار

 .تو نباشه لیکارش باب م دیچند شا

 .لبخند زد بعد

و مهربان. نگاه  قیمحبت، عم ینگاهش کن. از رو ادیز–

 هینامحرم حرامش کردن. عکسش رو  یاونقدر مهمه که برا

  .تیگوش یصفحه ی. مثال روینیبزار که مدام بب ییجا

 :اکرم )ص( فرمودند امبریپ

عبادت  هیزن به همسرش عبادت است. عشق به همسرت رو  نگاه

 .بدون

دوباره  امدیدلم ن یم ولبا مادر درد و دل کن خواستمیم

 دیفهم یکرده بود. وقت داینگرانش کنم. تازه آرامش پ

هم باعث شده  اشیو پرونده قبل شودیمزاحمم نم گرید دونیفر

آب خنک بخورد. نفس  دیشود و حاال حاال ها با ترنیجرمش سنگ

. دور از انصاف بود که دوباره فکرش را مشغول دیکش یراحت

  .خوردمکنم. دم نوشم را 

من برم  دیممنون مامان. اگه اجازه بد یهمه چ بابت–

 .بخوابم

 .زمیعز برو–

خرجم کرد. کنارش  یاتاق که شدم اسرا نگاه قهر آلود وارد

 .تختش نشستم یرو

. رهیدرگ یلیببخش که حواسم به حرفات نبود، ذهنم خ اسرا–

 .انگار منتظر فرصت بود
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 یلیخ روزیشده، از د یچ یبگ نکهیا بخشمت،یشرط م هی به–

  د؟ی. اصال چرا با هم قهریتو فکر

 ...دعا کن حل بشه اونو تو–

 :دیرا بر حرفم

  .بخشمتینم پس–

 ...یکه قول بد یخوب بابا، به شرط یلیخ–

 :گفت یفور

 .نگم یبه کس دمیم قول–

  .کردم فیتعر شیماجرا را برا یهمه

 .در گم نگاهم کرد سر

. البته آدم خودش هابتیازدواج توام شده مص نیبابا ا یا–

 .حق داشته باشه دمیشا لیکم یجا زارهیرو م

 ...تو که ؟یشده طرفدارش شد ی. دوما چلیآقا کم اوال–

دوستت داره، دلش شکسته  نقدریا دونستمیاون موقع نم خب–

 دونیاز ترس فر ینکنه تو مجبور شد کنهیفکر م دی. شالیراح

 .یباهاش ازدواج کن

 :بغض گفتم با

  کنه؟یبهش بفهمونم اشتباه م یچطور موندم–

 .بهش باشه شتریخب، حواست ب –

  .کردم یپوف

  .شد کیبهش نزد شهیشده، اصال نم یرغضبیچه م یدونینم آخه–

 .دیخند

 .ادیاصال بهش نم رغضب؟یو م لیو...آقا کم لیکم–
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آنقدر محکم است که تا نخواهد  لیفکر کردم که کم نیبه ا 

عشق بتواند  یرویهم ن دی. شاکندیدر قلبش رسوخ نم یمحبت

 .معجزه کند

 

 یاز رنگش خوشش م لیرا که کم یموقع آماده شدن روسر صبح

 .آمد سر کردم

 :دیپرس اسرا

 سرکار؟ یریم یبا روسر شهیهم–

 .جواب مثبت دادم باسرم

دلش بخواد  یشوهرش باشه هرچ ئسشیآدم ر یوقت گهید آره–

 .پوشهیم

  :زدم و ادامه دادم ی. چشمکادیچون از مقنعه بدم م ر،ینخ–

رنگ  نی. حاال امروز اپوشمیم رهیرنگ ت یروسر شهیهم البته–

  .غضب ریعبوس و م ی. واسه جلب توجه آقادمیرو پوش

 .لی! اونم آقا کمچسبهیبرچسبا بهش م نیا چقدرم–

. میرو در رو شد لیخواستم وارد اتاق کارم شوم با کم تا

  ."سالم کردمکنه؟یم کاریتو اتاق من چ نی"ا

در کنار رفت تا داخل  یگره خورد. از جلو شیابروها دوباره

لب جواب سالمم را داد  ریانداخت و ز یشوم. به ساعتش نگاه

  :و گفت

  .یکرد ریربع د کی–

 .دادم راهنشیپ یرا به دگمه نگاهم

  .شد ریامدم، د ادهیپ نجایمترو تا ا ستگاهیا از–

 :فرو کرد و طلبکار نگاهم کرد بشیرا در ج شیدستها

  .یومدیم یبا تاکس خب–

  :ِمن وِمن کردم و گفتم یکم
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بشم.  یشخص نیسوار ماش ترسمیم یینبود. هنوزم تنها یتاکس–

  .کم زمان الزمه هی

 ینیکه پشتش به در بود. سنگ یبه طرفم برگشت، طور کامل

. زل زده بود به رمینگاهش باعث شد سرم را باال بگ

  .امیروسر

کار مناسبه؟ مگه  طیمح یبرا یرنگ روسر نینظرت ا به–

توجهش رو جلب کنم، بدتر  خواستمی"منو باش م ؟یامد یمهمون

 ".شد

به خاطر تو سر  میبد اخالق بود که جرات نکردم بگو آنقدر

 :به حرفش گفتم تفاوتیکردم. ب

  .من به کارم برسم یاجازه بد اگه–

رو  تیخونه و روسر یاالن برگرد نیبگم هم خواستمی. مِبرس–

. از فردا مغنعه بپوش. به کنمیبهت ارفاق م یول ،یعوض کن

 .طرف در برگشت که برود

 ...آخه مغنعه یول–

 .را به عالمت سکوت باال برد دستش

نشستم و سرم را  ستمیکه گفتم. بعد از رفتنش پشت س نیهم–

که با  دمیشنیرا از سالن م شیگذاشتم. صدا زیم یرو

با آرامش  د،یپرسیم ی. هر کس سوالکردیهمکارها صحبت م

. واقعا گناه من چه زدی. فقط با من بد حرف مدادیجواب م

کار  یبرا خواهدیم یعنی ست؟یچ هایبد اخالق نیا لیبود؟ دل

به  دیاو با م؟یکنم؟ اصال چه بگو ینکرده از او عذرخواه

آنقدر  خواهدیم دیکند. شا یخاطر قضاوتش از من معذرت خواه

 .کند که بروم تمیاذ

گوشه  کی ،ییجا کیبارهم که شده  کی یحداقل برا ایخدا

خفتم کن و به من بفهمان که  میتنها هست ییدوتا یوقت ،ییا

! ایچه کار کنم، چطوردلش را نرم کنم؟ "خدا لیبا کم دیبا

 " .خب خودتم راهش رو نشونم بده ،یکرد رغضبشیم نویا
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من  شهیحکم فرما شد. مثل هم ینیمن و خدا سکوت سنگ نیب

بازم بحث غرور و  دم،یسکوت را شکستم. "باشه فهم نیا

 ".کنمیم شیکار هیتکبره، خودم 

 دنشیسرم رابلندکردم و با د ز،یبام وانیبرخورد ل یباصدا

 .بلند شدم میهول شدم و ازجا

 .کردینگاهم م یبا نگران 

 .شد قیخم شد و در صورتم دق یکم

 خوابه؟ یجا نجایا–

  .برو خونه ستیحالت خوب ن اگر

شود، کجابروم، حداقل  یحالم با تو خوب م میبگو خواستم

 .دارم دنتیبه د دیام نجایا

 .اشاره کرد توریمان یصفحه به

 :گفت یو جد سرد

تلنبار شده بود. مجبور شدم چندتاشون رو که امروز  کارا–

 .شدیداده م لیتحو دیالزم داشتم خودم انجام بدم. امروز با

 .نگفتم یزیو چ دمیخجالت کش ازحرفش

 .باشه زمیم یتا ظهر رو کارها–

 .زود رفت یلیبعدخ

 میاز آب خوردم. چشم ها ییارا برداشتم و جرعه وانیل

 .بود وانیل یهنوز عطر دستش رو دمیرابستم و بو کش

بدهم، همانطورکه چشمش به  لیکه رفتم کارها را تحو ظهر

 :مانتور بود گفت

 .زیم یرو بزارشون–

 .ستادمیکه گفته بود را انجام دادم و ا یکار

 :دیپرس یگرفت و با نگاه سوال ستمیازس چشم

 ؟یدار یکار–
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 :وِمن گفتم باِمن

 .شام خودم دعوتت کنم یبرا خواستم–

 .دیکش یزوم کرد و آه توریمان یرو

 ؟یندارم. فکرهات رو کرد یمهمون یاطالع دارم. حوصله بله–

 ؟یچ درمورد–

اخم نگاهم کرد. به اخم کردنش عادت نداشتم و فکر نکنم  با

 توانستمیچون هنوز هم نم دیوقت هم عادت کنم. شا چیه

  .باورکنم از دستم ناراحت است

 .که اون روز زدم ییدرموردحرفها–

کردم و پوست لبم را  ینگاه م میبه نوک کفشها همانطورکه

 :کندم گفتم یبادندانم م

 .که همون موقع جوابت رو دادم من–

 .جواب نبود دمیکه من شن یزیچ–

  .دندانم له کردم و نگاهش کردم ریرا ز بغضم

 .... اون روز...اون روز منیکنیاشتباه م تو–

که بغضم به اشک  نیا ینتوانستم ادامه بدهم، برا گرید

غرورم را  خواستمیآمدم. نم رونینشود از اتاق ب لیتبد

چشمم کنار  یبشکنم. نگاه آخرش که نگران نگاهم کرد از جلو

 .رفتینم

 

است.  یتفاوتیگفتم رسم کدام جنگ ب یماندم و م یم کاش

بزن، من خودم  خونی. توشبیبتاز دیبردن بابه تاراج  یبرا

جنگ من  نیکنم. درا یم متیتقد متیدلم را به عنوان غن

 ...فتح من  شکستن حصار آغوشت خواهدبود شومیمغلوب نم

صبرکنم تامن را به  یداده بود بعد از ساعت کار امیپ لیکم

 .خانه برساند
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 شیرا ندادم. البد دوباره با هزار گره در ابروها جوابش

 .نمیکنارش بنش خواهدیم

 :فرستاد که امیکار که تمام شد، دوباره پ ساعت

  .میکه بر ام،یمنم م نگیبرو پارک گهید قهیدق چند–

 .به کارم ادامه دادم تفاوتیب

 گفتیهم م یکه به خانم خرم دمیهمه رفته بودند. شن بایتقر

بودم  پشیکه در حال تا ییااز نامه شتریکه برود. چند خط ب

  .رومیو بعد م کنمینمانده بود. با خودم گفتم تمامش م

 شرتمیرا خاموش کردم و سو ستمیکه کارم تمام شد، س نیهم

 خواستمی. از دستش انقدر ناراحت بودم که نمدمیرا پوش

 .بشوم نشیسوار ماش

در ظاهر شد. با  یحال مرتب کردن چادرم بودم که جلو در

 :دیاخم پرس

 ؟یرو نخوند اممیپ مگه–

 .هم اخم کردم من

  .رمیم خودم–

 ...سوار یترسیم یگینباشه، توام که م یتاکس ممکنه–

  .رمیم ادهیپ ستگاهیا تا–

  پات؟ نیا با–

 میبفرست یخواستیپام م نیپام امدم، بعدشم با هم نیهم با–

رو عوض کنم. االنم دلت واسه من نسوخته،  میخونه که روسر

  .میبرسون یخوایم میحتما به خاطر رنگ روسر

 .نگاهم کرد میداد و مستق هیاتاق تک ییاشهیدر ش به

 .داد رونیرا ب نفسش

همون روز  یتونستیبدهکار شدم. م میزیچ هیکه  نیا مثل–

 .. بغض کردمیو تمومش کن یو قانعم کن یجوابم رو بد
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با قضاوتت  ،یبدهکار یقضاوت کرد ،یکه بدهکار معلومه–

 یذهن خودش قضاوت م یکه تو یکس یبرا ،یبدهکار یکرد میعصب

 زهایچ نیدرمورد ا گهید خوامیداد.  نم دیبا یکنه چه جواب

اگه دلت  ؟یبر ی. واقعا از عذاب دادن من لذت ممیحرف بزن

 یگفت وزاون ر ؟یریگیبگو، چرابهانه م تعارفیرو زدم ب

 یشناسیبهت بگم، نه نگاهم رو م خوامیم ،یشناسینگاهم رو م

و  نیبود. به خاطر توه یبزرگ نینه خودم رو. حرفهات توه

. چرا فکر یکنیخدا قضاوت م یجا ی. نشستبخشمتیتهمتت نم

من خودم بهتر از هر  ؟یکنیکارت به من لطف م نیبا ا یکنیم

بعد همانطور که به . رمیبگ میتصم میزندگ یبرا تونمیم یکس

 :بردارم ادامه دادم زیم یتا از رو رفتمیم فمیطرف ک

. چرا فکر کننیاستفاده ممن سو یچرا همه از صبور دونمینم–

. به شکنهیو از کاراشون دلم م شمیمنم ناراحت م کننینم

شد خواستم از در بگذرم که  ی. اشکم جاردمیرس شیروبرو

 .را گرفت میبازو

 .بزند یبه خون نشسته نگاهم کرد. نگذاشتم حرف یهاچشم با–

 :گفتم هیگر با

فرقت من رو به  نیهم ،یفرق دار هیتو با بق کردمیم فکر–

 ی. ولیارزش قائل گرانینظر د یبرا کردمی. فکر مدیطرفت کش

 یسع یگفت ادته؟ی یانگار اشتباه کردم. روز خواستگار

بود؟  نیانصافت ا ؟یانصاف رفتار کن یاز رو شهیهم یکنیم

را از  مینماندم. بازو گریمن د یبزند، ول یخواست حرف یم

 .و به دو خودم را به آسانسور رساندم دمیدستش کش

 گریسوارشدم. د نیماش نیاول دنیباد دمیکه رس ابانیبه خ 

از آنجا دور  خواستمی. فقط مستین یمهم نبود تاکس میبرا

 .شوم

 یکس یام افتاد. شماره یگوش یاش روشماره قهیازچند دق بعد

 یرمق پرستار یگل پژمرده و ب کیبود که دلم را مانند 

 بیتا آس دیکرد. آب داد. نور تاباند. دورش راحصارکش

 دیگو ی. حاال که شکوفا شده حصارها را برداشته و مندینب

 .برو

 شهیر لومترهایقلبت ک نیبروم دل من درخاک سرزم چگونه

 ؟یتوانی. میبزن شهیمرا از ر دیدوانده است. با
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کم به که کم یمهاراسترس یشود برا یتا سد دمیکش یقیعم نفس

 .شدیم قیتمام بدنم تزر

 ..الو–

 .رعشه به جانم انداخت اشیصوت یتارها

 ؟ییکجا لیراح–

 :دهانم راقورت دادم و آرام گفتم آب

 .خونه رمی. دارم منمیماش تو–

 :دیدرکنترلش داشت پرس یکه سع ییکرد بعد با صدا یمکث

از اون راننده هم برات  یعنی ؟ینخواست با من بر دلت–

 ترم؟بهیغر

تر حرفم را منعطف تر شده بود. آنقدرکه توانستم راحت یکم

 .بزنم

 .از دستت دلخورم که نتونستم اونقدر–

 .میبا هم حرف بزن دیبا لیراح–

 یربط بشنوم. برا یب یحرفها یسر هیکه دوباره  میبزن حرف–

راقطع کردم و  یراننده رها نشود گوش یکه بغضم جلو نیا

 .سکوت گذاشتم یرو

داد.  یپاس م ابانیو خ نهیمدام نگاهش را به آ راننده

 .شده بود میصورت من تنظ یرو اشنهیبدبختانه آ

دادم  حیکرد، ترج یکه معذبم م شیاز نگاهها ییرها یبرا

  .با مترو بروم شهیمثل هم

 د؟یمترو نگه دار ستگاهیا نیهم شهیم آقا–

 :کرد و گفت ییدندان نما یخنده راننده

کرد.  اموانهی. حرفش درسونمتیم یبر یخوایهر جا م نیبش–

 :زدم ادیبا وحشت در را باز کردم و فر
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 ...دار نگه–

 :گفت تیترمز گذاشت و با عصبان یرا رو شیناگهان پا 

آمدم و  نییپا ی. فوروونهیشو بابا د ادهیپ ؟یکنیم کاریچ–

چه  لیاز تلفنم با کم دانمی. نمدمیبه طرف مترو دو

درد گرفت  یکم میرفتار کرد. پا نطوریکرد که ا یبرداشت

 یشده بود. حال بد شتریندادم. درد گردنم هم ب یتیاهم یول

. ومحالم به خانه بر نیداشتم. بغض داشتم. نخواستم با ا

 دنمیکه به د شیپ یبه سوگند بزنم. هفته یگرفتم سر میتصم

گفت که باعث شده رفت  راهیبد و ب دونیبه فر یآمده بود کل

  .و آمدمان کم شود

جا دادم  تیشلوغ بود. به زور خودم را وسط جمع یلیخ مترو

که در آغوش مادرش به خواب  ییاو چشم دوختم به دختربچه

 .فرو رفته بود یقیعم

او هم با  دایدل تنگش بودم، جد یلیافتادم خ حانهیر ادی

  .پدر و مادربزرگش سرش گرم بود

 یکه بچه به بغل بود و کل یخانم دیرس ستگاهیکه به ا قطار

 ستادهیسرش ا یبه من که درست باال یکرده بود نگاه دیهم خر

 :بودم انداخت و عاجزانه گفت

 دهامیمن خر دیریگ یبچه رو م د؟یکنیکمکم م دیببخش خانم–

 رو بردارم؟

که بچه را دستم داد شروع کرد به جمع کردن  نیهم

 .بود ییکنم هفت، هشتا یکه فکر م دشیخر یلونهاینا

 :گفتم بااسترس

 .شهیاالن دربسته م دیزود باش خانم–

 :رفت گفت یم یکه به طرف در خروج همانطور

 .رمیگ یتا جلو در؟ اونجا ازتون م دیاریبچه رو م دیببخش–

ام او بودم بچه یبود، اگر من جا بیعج میبرا اشیالیخ یب

 یحتما از کس میدهایآوردن خر یبرا یول دادمینم یرا به کس

 .کردم که کمکم کند یخواهش م
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که دربغلم بود فقط  نیسنگ یقطار با آن بچه یشلوغ درآن

 کیخودم را به نزد تیجمع نیاز ب یداند که باچه سخت یخدام

من و مادر بچه فاصله افتاده بود. او  نیدر رساندم. ب

سوار شدن به  یبرا تیشده بود و منتظر من بود. جمع ادهیپ

  .ردندداخل قطار هجوم آوردند و من را با خودشان عقبتر ب

 :بلند گفتم یصدا با

 .شم ادهیپ خوامیم من–

جلوتر آمدن  یتالش مرا برا یو نه کس دیشنیم ینه کس انگار

 .دیدیم

 یدر خروج کیآوردم باالخره نزد تیکه به جمع یبا فشار  

ماند  رونی. اما همان لحظه در بسته شد. مادرکودک بدمیرس

 .و من هم داخل قطار

 :زدم ادیپشت در فر از

کرد که من  یم یکنم؟ اشارات کارشیخانم بچتون، بچتون، چ –

 .دیگو یچه م دمیفهمینم

 .انداختم ینگاه انمیعجز به اطراف یرو از

  .نگه داره دیدست من جامونده، بگ بچش–

 :دیپرس یهمان لحظه قطار راه افتاد. خانم یول

 مادرشه؟ اون–

 :ترس و استرس گفتم با

 .ارمیبچش رو داد من براش ب بله،–

 ادهیبعد پ ستگاهیبعد. تو ا ستگاهیا ارشیکرد ب اشاره–

  .دنبال بچش ادیشو، اونم خودش م

کردن  هیشروع به گر گرانیمن و د دنیشد و با د داریب بچه

 .کرد. مستأسل مانده بودم چه کنم

 لشیهم موبا یکیدست بچه داد تا آرام شود.  یشکالت یخانم

 یجلو یقیهمراه با موس یشنیمیبرنامه ان کیرا درآورد و 

که  نیساکت شد. هم ستگاهیبه ا دنیچشمش گرفت. بچه تا رس
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اره بچه انداختم. دوب رونیخودم را ازقطار ب ستادیقطار ا

گرمش  رکه خانم داده بود س یکرد. با شکالت هیشروع به گر

گرفته  ادی حانهیآرام کردن ر یکه برا یریکردم و هر تداب

طول  ییاقهیدق ستیآرام شد. ب یبودم به کار بردم تا کم

بچه رابه  یتا مادرش خودش را به ما برساند. فور دیکش

 حالیب یصندل یرو یناتوان یمادر خونسردش سپردم و از رو

 .افتادم

گذاشت. آب  ستگاهیا یهایازصندل یکی یبچه را رو یفور خانم

درآورد و باز کرد و  شیدهایخر لونینا نیاز ب ییا وهیم

 :گفت

خودت روکنترل کن، من که  ؟یکن یم ینجوریچرا ا دخترخانم،–

  .امدم

 میاش برا یهمه خونسرد نیو واج فقط نگاهش کردم، ا هاج

 .قابل باور  بود ریغ

 .بخورم وهیاز آب م یکرد تا کم مجبورم

 نیبود او هم از ا بیمن عج یکه رفتار او برا همانقدر

 .من بهتش برده بود ینگران

خدا رو شکر کرد که همه  دینگران نباش االن فقط با گهید–

 .گذشته ریبه خ یچ

 .گرفتم میدستها نیرا ب سرم

خودم  د،یخانم شما امروز به من شوک وارد کرد یوا–

اتفاقم  نیاعصابم خرد بود، ا یکاف یبه اندازه ینجویهم

 .باعث شد حالم بدتر بشه. نصفه عمر شدم

 .لبخند کنارم نشست با

چرا؟ با خدا کالهتون رفته تو هم؟ با دهان باز  یعصب–

  .نگاهش کردم

  .نه–

  .ستین یمشکل گه،یپس حله د خب–
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 یکنیم دایپ ییآدما هیبا  یمشکالت هی یخب گاه یول درسته،–

 ...که

 یجو هیکه با خدا آبت تو  نهیمشکل ا نینظر من بزرگتر به–

  .شهینداره. درست م ینره، بنده خدا که ناراحت

 .به خدا نداره یربط نه،–

 یاز دستت کار گهیبه خدا ربط داره، اگه د یهمه چ چرا،–

 کنه،یبسپار به خدا، خودش حلش م ادیواسه حل مشکلت برنم

  .ظن به خدا گناههسوء یدونستیم

  .نگاهش کردم فقط

حواسم  شتریب دیکه باعث استرست شدم، منم با زمیعز ببخش–

. اونقدر دادمیطهورا رو بغلت م دیکردم، اصالنبا یرو جمع م

خواد بغلش  یکه احساس کردم دلت م یکرد یمادرانه نگاهش م

 .یکن

 .که در موردش کرده بودم ییشدم ازفکرها شرمنده

کردم که چقدر  یخودم فکر م شیمن همش پ د،یببخش دیبا شما–

 حانهیر هیزود قضاوت کردم. راستش منم  د،یالیخ یشما ب

 .براش تنگ شده یلیدارم که دلم خ

 هیکنم برخورد امروز ما باهم  یدونم چرا فکر م ینم–

 .داره یحکمت

 یخوام ازطهورا جدا بشم، احساسات یمن امروز م دچونیشا

. پس حدسم درست هیجور خاص هیشدم و فکر کردم نگاه تو هم 

 .بود

 :دمیپرس مبهوت

 د؟یازدخترتون جدا بش دیخواه یم چرا–

 .خواد باخودش ببرش اونور آب یم پدرش–

 خواست شما؟ به–
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 .می. به اصرار خودش. آخه ما از هم جداشدنه–

 ...دیکن تیشکا دیتون یم–

 یکیاون  م،یمراحل گذرونده شده، ما دوتا بچه دار نیا–

 شیو چون به من وابسته تره پ خونهیدخترم بزرگتره، درس م

دخترم رو با  نیکه شوهر سابقم ا می. توافق کردمونهیمن م

 .خودش ببره

 .شهیماجرا داره که با گفتنش فقط وقتت گرفته م یکل

 .کرد یرا برداشت و خداحافظ شیدهایو خر بلندشد

توانست دست دخترش  ینم گریپر بود و د دیدو دستش از خر هر

 .ردیرا بگ

را از دستش  دیخر یلونهایو با اصرار چندتا از نا جلورفتم

 .گرفتم

 .کمکتون کنم خوادیم دلم–

 ییا. بعد با اصرار تا خانهمیبا مترو برگشت ستگاهیا کی

 .کردم اشیبرود همراه خواستیکه م

 ازمندیخودش هم ن یکه ازلحاظ مال نیشد، با ا ینم باورم

 گرید ازمندیخانواده ن کی یبرا یاز فروشگاه خاص یبود، ول

 .کرده بود دیخر

خودش انجام  یرا اصال برا یو سخت یآن همه بارکش قتیدرحق

 .نداده بود

 نیهم ازبابت جا ماندن دخترش در مترو ا شیخونسرد لیدل

و دخترش  وفتدینم یداشت تا خدا نخواهد اتفاق نیقیبود که 

نبود چون معتقد  نی. از رفتن طهورا غمگدیآیسرش نم ییبال

 یبود که خدا اگر بخواهد حتما دوباره دخترش کنارش برم

چون  ت،درکار اس یباشد حتما حکمت نیاز ا ریگردد و اگر غ

نگه داشتن دخترش انجام داده است.  یاو تمام تالشش را برا

 .که من از خدا شرم کردم ادیبه خدا اعتماد داشت، آنقدر ز

 :دمیپرس
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از  یعنی د؟یزنیلبخندم یهمه مشکالت به زندگ نیبا ا چطور–

 د؟یستیشوهر سابقتون متنفر ن

  .شاکر باشم شهیکنم هم یم یسع–

دوست  شتریب هیگفته که من بندگان شاکرم را از بق خداخودش

کردم خدا  داشیپ یدارم. مثال جا موندن دخترم تو مترو، وقت

 .ومدهیسرش ن یبدتر ییرو شکر کردم که بال

 :دمیپرس

 یآمد خودتون رو سرزنش نم یسرطهورا م ییاگر بال یعنی–

 د؟یکرد

 :آرامش جواب داد باهمان

و مشکالتمون خودمون  هایکه عامل اکثر بدبخت یشک دار مگه–

 م؟یهست

. شدیم دهیمثال اگر دزد ؟یچ ومدیسرش م یبدتر یاگر بال خب–

  .دیدیم بیآس ای

 بیکنم. اگرم آس داشیتا پ گشتمیهمه جا رو م دنبالش–

  .تا درمان بشه کردمیتمام تالشم رو م دیدیم

 لیدادم. او هم تحو لشیرا تحو لونهایخانه که شد نا وارد

مترو برگشت.  ستگاهیصاحبخانه داد و دوباره همراه من به ا

به اذان  شتریب قهیغروب بود. چند دق شیهوا گرگ و م

 :دمینمانده بود. پرس

 مسجد هست؟ یکینزد نیا–

نماز خونه داره. بعد از خواندن  ستگاهیا نیا یول نه،–

  :لب گفتم رینماز ز

  .بودن سخته یراض چقدر–

 .به دخترش داد یخوراک کی فشیک از

 :دمیشجاعتشه. با تعجب پرس شیاز سخت شتریب–
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 ترس داره؟ مگه–

 یبنده یریبگ میامروز که تصم نیاز هم ینه، ول خودش–

گرفت. هر وقت  یقرار خواه گرانیمورد تمسخر د یباش یشکور

 .یکنیحرفم رو درک م یریمن قرار بگ تیدر موقع

خودم  شیساعت پ کیانداخت که همان  یقضاوت ادیمرا  حرفش

  .است الیخیدرموردش کرده بودم. که چقدر ب

همانطور که  ی. موقع خداحافظمیبا هم بود ستگاهیا چند

 :دستم در دستش بود گفت

بسته بشه مطمئن  یزندگ یتو یکن. هر در نانیخدا اطم به–

ما  یگاه یول کنه،یرو به رومون باز م ییاگهیباش خدا در د

و با  میکنیاونقدر به اون در بسته با آه و افسوس نگاه م

 .میشیباز غافل م یکه از اون درها مینیشیحسرت پشتش م

شده بود.  رقتیسوگند منصرف شدم. د یرفتن به خانه از

برداشتم تا به مادر زنگ بزنم اگر  فمیرا از ک امیگوش

 امیگوش یانجام بدهم. صفحه شیخانه دارد برا یبرا یدیخر

افتاد که  ادمیهمه تماس،  نیا دنیراروشن کردم و با د

  .سکوت گذاشته بودم یبار رو نیرا آخر امیگوش

و  دهیتماس از مادر و سع نیو چند لیتماس از کم هجده

  .سوگند داشتم

فکر بودم  نیاول به کدامشان زنگ بزنم. در هم دانستمینم

 :جواب دادم یافتاد. فور امیگوش یرو لیکم یکه شماره

 ...الو–

 :دیپرس یهراسان و پراسترس یباصدا

 تو؟ حالت خوبه؟ ییکجا ؟یخودت لیراح–

 .خوبم، تو مترو من–

  .راحت شد یکم الشیخ انگار

 :زد ادیفر
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چرا جواب تلفن مادرت رو  ،یچیحاال من ه ؟یحاال کجا بود تا–

 ...یاز نگران یما رو کشت ؟یدینم

 شده؟ یچرا نگران شده؟ چ مامان–

 .داد رونیرا ب نفسش

 سادمیخونه، منم امدم در خونتون وا یریم یبه من گفت تو–

. گفتم تا اون موقع آروم تر میبا هم حرف بزن یایتا ب

. مجبور شدم یزنگم زدم جواب نداد ،یومدین دمید یول ،یشیم

زودتر از  دینه. گفتم شا ایخونه  یاز مامانت بپرسم رفت

خالت  ربا دخت دی. مامانتم گفت شادمیخونه من ند یدیمن رس

 ...یبا اون دوستت. به اونام زنگ زد ول ای ،یرفت ییجا

 :گفتم یعصبان

 ...نیآخه ا ،یهمه رو نگران کرد ؟یکرد کاریتو چ یوا–

 :گفت یحرص

 ...رو تیگوش یچ یکردم؟ برا کاریچ من–

زودتر به  دی. باستین یوقت قضاوت و دادگاه باز االن–

  .مامانم زنگ بزنم

. گمیدر خونتونم، بهش م یمن االن جلو ،یزنگ بزن خوادینم–

 ؟یفقط تو بگو تا حاال کجا بود

  .مترو تو–

 :گفت تیداد و با عصبان رونیرا ب نفسش

 .را قطع کرد یکه. بعد هم گوش واقعا–

 

هم  ینبود. تا آخر ساعت کار لیکه به سرکار رفتم کم فردا

. رمیزنگ بزنم و خبر بگ خواستمینم ی. نگرانش شدم ولامدین

 .داردیدست از سرم برم یک یغرور لعنت نیا دانمینم

 .دست به دامان زهرا خانم شدم دوباره
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 لیاحوال کم یایجو یرا گرفتم و بعد از احوالپرس اششماره

 :گفت یچون با ناراحت خبر داشت. زیشدم. انگار از همه چ

که فقط  دونمی. مستیروبراه ن لیروزا حال کم نیا لیراح–

  .یحالش رو خوب کن یتونیتو م

 ...اون یکنم وقت کاریمن چ آخه–

ازدواج تو با اون از  کنهیفقط مطمئنش کن. اون فکر م تو–

 ...یزیچ نیهمچ هی ایبوده.  یدلسوز ای یناچار یرو

 ...که من بخوام دهیخوش به من نشون نم یاون اصال رو آخه–

 ...باور کن اون دوستت داره فقط دونم،یم–

دوست داشتن به چه درد من  ینجوریزهرا جان، ا آخه–

. اگر کردیکه ادعاش رو داشت تالش هم م نقدریکاش ا خوره؟یم

رو  یشما هم کس جنگه؟یهست چرا براش نم ییاواقعا عالقه

 برو؟ یگیبهش م یدوست داشته باش

 :و گفت دیکش ینیه

 :بهت گفته برو؟ بغضم گرفت لیکم–

. از طرف کنهیم یداره مردونگ یلیبگه خ خواستیمثال م بله،–

 خوادی. دلم مخوامیرو نم یمردونگ نجوریمن ا دیمن بهش بگ

. به رهیمن هم خواستم برم اون جلوم رو بگ یحت یروز هی

 .را دوست ندارم هایآزاد نجوریزور نگهم داره. من ا

. اصال میکرد یداد و بعد خداحافظ میدلدار یخانم کم زهرا

بپرسم  اینه.  ای ندیآیمان مرفت بپرسم شب به خانه ادمی

 .امدهیسرکار ن لیچرا کم

کمک به مادر به آشپزخانه  یو برا دمیپوش یلباس مناسب شب

زنگ نزده بود و سرکار هم  روزی. از دزدیرفتم. دلم شور م

 .برود میو آبرو دیایبود. نکند امشب ن امدهین

 .زنگ خانه اسرا در را باز کرد یصدا دنیشن با

به  حانهیبا باز شدن در آسانسور ر میستادیدر ا یجلو همه

 .را در آوردم شی. بغلش کردم و کفشهادیطرفم دو
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 .چرخاندم همه بودند جز او چشم

من فقط دلم  یام رفت. ولبغلم کرد و قربان صدقه لیکم مادر

  .خواستیاو را م

 :گفت یخانم که جلو آمد نگذاشت بپرسم فور زهرا

امد دنبال ما.  می. از فرودگاه مستقادیم گهیساعت د مین–

  .امیب رمیگفت برم دوش بگ

 :را باال دادم و گفتم میابروها

 فرودگاه؟–

 :گوشم گفت کیرا باز و بسته کرد و نزد شیهاخانم چشم زهرا

 .بود مشهد رفته–

به  دیکه به من بگو نیبدون ا یعوض شد. تنها، حت حالم

  .مشهد رفته

 .گذاشت میبازو یخانم دستش را رو زهرا

. سرم را به گهی. حاال خودش بهت مرایبگ دهیمن نشن از–

کردم ظاهرم را حفظ کنم.  یعالمت مثبت تکان دادم و سع

 :دمیپرس

 ومده؟ین آقاتون–

 .ادینم رونیاز خونه ب ،یدونیاخالقش رو که م نه،–

. باالخره زنگ کردمیگذشت مدام به ساعت نگاه م یساعت مین

 .در به صدا درآمد

 دنیوارد شد. با د ری. سر به زستادمیدر منتظر ا یجلو

انگار  یتنش ناخداگاه لبخند بر لبم نشست. ول راهنیپ

که  نیرا از دست داده بود. بدون ا اشییجادو تیخاص راهنیپ

 ینگاهم کند جواب سالمم را داد و به طرف سالن رفت. فور

. ختمیدم کردم و داخل فنجان ر ظیترش غل یچا کی شیبرا

 :گفت اسرا
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حداقل کم رنگش کن.  کنه،یبخوره که واقعا ترش م نویا–

 :با لبخند گفت دیسکوتم را د یوقت

که نگاهم  نیبدون ا لی. کمیکن یریحال گ یخوایم آهان،–

کنار زهرا خانم  شیبرداشت. روبرو ینیکند فنجان را از س

را  حانهی. رنمیبب یالعملش را موقع خوردن چانشستم تا عکس

سرگرمش کرد. بعد  فنجان  ییاقهیگذاشت وچند دق شیپا یرو

 .خورد ییارا برداشت و جرعه یچا

را در  شیهارا جمع کرد و اخم شیهاترش بود که چشم آنقدر

گذاشت و طلبکار نگاهم کرد.  شیهم گره زد و فنجان را سرجا

 :دمینگاهم را به زهرا خانم دادم و پرس یفور

 تموم شد؟ زهرا خانم تونیتکون خونه–

نبود.  شیمن حواسم به حرفها یدادن کرد. ول حیبه توض شروع

برداشت  زیم یاز رو ینیریش کیبود.  لیکم شیحواسم پ یهمه

کند  بمیکه با نگاهش تاد گشتیم یو خورد. مدام دنبال فرصت

بعد مادر  قهیفرصت را به او ندادم. چند دق نیمن ا یول

 :گفت

کانتر  ی. سفره را از رومیجان پاشو سفره بنداز لیراح–

بود.  ستادهیا میروبرو لیکه برگشتم کم نیبرداشتم هم

 زانیکه به گردنم آو یگردنبد یبه رو میهانگاهش از چشم

بود که خودش پارسال  یکرده بودم سُر خورد. همان گردنبند

  .بود دهیخر میبرا

 یکیخواهرش که  یرا از دستم گرفت و رفت. با پسرها سفره

شد.  دهیساله بود کمک کردند تا سفره چنه یگریهفت و د

 :و به دستم داد و گفت دیکش یبزرگ یمادر سوپ را در کاسه

 یرو ی. آنقدر داغ بود که فورریبگ رهیبا دستگ هاداغه–

به طرف آشپزخانه  لیکانتر آشپزخانه گذاشتمش. با آمدن کم

سوپ  یبه کاسه یفور دیبه سرم زد. به کانتر که رس یفکر

  .اشاره کردم

که نگاهم کند  نیرو هم بزار سر سفره. بدون ا نیا زحمتیب–

عتش دوبرابر شد که جلو رفت سر یکاسه را برداشت و رفت. کم
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دستش سوخته  یسوپ را وسط سفره گذاشت. حساب یکاسه یو فور

  :ام گرفت. پشت به او به طرف مادر رفتم و گفتمبود. خنده

  من برنج رو بکشم؟ مامان–

  .اونجاست بردار بکش هاسید–

 :وارد آشپزخانه شد و گفت لیبرنج بودم که کم دنیکش مشغول

سفره  یکم از سوپه رو هی د؟یدیدستمال م هیخانم  حاج–

  .ختیر

 سید یرو یبرنج زعفران ختنیر یکه کنار من برا اسرا

 :از کشو برداشت و گفت یدستمال یبود فور ستادهیبرنجها ا

 نشی. نگاه سنگستادیاسرا ا یجا لی. کمکنمیپاک م من–

 :کردم و گفتم نییبرنج را تز سیضربان قلبم را تند کرد. د

 :. زمزمه وار گفتیزیفقط مواظب باش نر ؟یببر نویا شهیم–

 .توئه یمقر فرمانده نجایفعال ا شه،یمنم م نوبت–

 لیبود. کم لیکنار کم یکم یجا کیهمه که دور سفره نشستند  

که آن طرفش نشسته بود گرم بود. زهرا خانم  حانهیسرش به ر

 :گفت دید ستادهیکه مرا ا

. جا نیشوهرت بش شیپ ایب ،یسادیچرا وا زمیجان، عز لیراح–

خودش را جمع و  یبه من انداخت و کم ینگاه لیکه هست. کم

  :گفت حانهیبه ر لینگفت. مادر کم یزیچ یجور کرد. ول

کنار مادر  حانهی. رنیمن بش شیپ ایمادر تو ب حانهیر–

جا باز کرد.  میباالتر رفت و برا یکم لیبزرگش نشست. کم

 یرا به مادرش داد. هنوز برا حانهیکنارش نشستم. بشقاب ر

بعد به  دیمن غذا کش یبود. اول برا دهیخودش غذا نکش

 :بشقاب خورشتش اشاره کرد و گفت

  .یاز شرم خالص بش یباش ختهیتوش نر یزیچ یسم–

من  کردیچرا، حرفش دلم را شکست. چرا او فکر م دانمینم

 .نگاهش کردم یاز دستش راحت شوم. با ناراحت خواهمیم
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 ؟یختینر یعنی نیا–

 یکردم. برا میکردن با غذا ینزدم و شروع به باز یحرف

مدام بهانه  حانهیو مشغول خوردن شد. ر دیخودش هم غذا کش

من  یبه بشقاب غذا ینگاه لی. کمخوردیو غذا نم گرفتیم

  :دیاش را قورت داد و آرام پرسکرد. لقمه

 دیمن مهمونما، تو با نجایا نکهیمثل ا ؟یخورینم چرا–

حواست به من باشه. با حالت قهر نگاهش کردم و سرم را 

 :گفت هیبا گر حانهیانداختم. همان لحظه ر نییپا

 .جون لیراح شیبرم پ خوامیم–

 :گفت مادربزرگش

 .کالفس بچه ده،یظهر نخواب امروز–

 برمیبعد م دمیمن، غذاش رو م شیپ ادیب دیخانم بزار حاج–

  .خوابونمشیم

 :را دادم، زهرا خانم گفت حانهیر یکه غذا نیاز ا بعد

کردم لبخند  ی. سعیجان، تو که غذات رو نخورد لی! راحعه–

 .بزنم

به غذا ندارم. حاال  لیم گهیخوردم، د ینیریقبل شام ش آخه–

در آغوشم خواب  حانهی. رخورمیبعدا که گرسنم شد م زارمیم

  .خوردیآلود تاب م

همه  بایرو بخوابونم. تقر حانهیبا اجازتون ببرم ر االن–

 دمیرا خورده بودند. از سر سفره که بلند شدم د شانیغذا

 .کندینگاهم م یکه با نگران

گذاشتم و تکانش دادم خوابش  میپا یرا رو حانهیکه ر نیهم

 هیتک واری. سرم را به دآمدیجمع کردن سفره م یبرد. صدا

چند  نیا ی. دوباره که به حرفهارا بستم میهادادم و چشم

  .چنگ زد میوقتش فکر کردم بغض به گلو

عطر خودش بود. چشم  یمشامم را نوازش داد. بو ییآشنا یبو

تخت نشسته و به من زل زده.  یرو دمیرا باز کردم و د میها
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را از  حانهیسُر دادم. امد و ر حانهیر ینگاهم را به رو

تختم گذاشت. بعد کنارم نشست. چند  یبرداشت و رو میپا یرو

  .سکوت بود نمانیب قهیدق

 :وگفت دیکش یآه

  ؟یغذات رو نخورد چرا–

 :گفتم یجد

. دستم را یشد رحمیب یلیاز حرفت دلم شکست، تو خ چون–

 .گرفت

 .پشتم رو لرزوند روزتید یحرفها ل،یرو حالل کن راح من–

. من کار یکه نر رمیبه زور جلوت رو بگ یزهرا گفته بود به

 ...یزور

اشکم باعث شد صورتش را تار  ینگاهش کردم. حلقه زیت

  .نمیبب

. من اون یریجلوش رو بگ یبره که تو بخوا خوادیم یک حاال–

  ؟یفکر کرد یرو مثال زدم. تو در مورد من چ

 .دیدستش چک یرو اشکم

 .شد قراریب

ام گرفت و سرم چانه ریانداختم. دستش را ز نییرا پا سرم

 :کرد و گفت میچشم ها زانیرا باال آورد و نگاهش را آو

 .نکردم یفکر چیه من–

 دیترس یم دیترس بود، من کامال احساسش کردم، شا درنگاهش

همه  نیشود. از ا شتریفاصله ها ب نیبزنم که ا یحرف

 .دست خودم نبود گریخوشحال بودم، کنترل تپش قلبم د یکینزد

 .تنگ شده بود شیهاچشم یبرا دلم

 .دیکش یقیکرد و دستش را عقب برد و نفس عم یزیر اخم

 .میبا هم حرف بزن دیبا–
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 .میزنیباشه حرف م یزنیدوباره حرف خودت رو نم اگه–

 .شنوم یم بگو،–

 :کردم و گفتم شیراخرج دستها نگاهم

  .با تو ندارم یبگم، من که مشکل یچ–

 .حرفم را گرفتم یآرامتر دنباله بعد

 یبرا تهات،یحما ی. برالیتنگ شده کم اتیمهربون یبرا دلم–

. ترسمی. من از نبودنت میکه بازم مثل کوه پشتم باش نیا

 .وفتهیوحشت به دلم م هاتیوسرد اتیبداخالق نیازا

را آنقدر فشار  میراه گلو یقو یرهیگ هیبغض مثل  دوباره

 .سخت شده است میبرا دنیداد که احساس کردم نفس کش

 نیاز ا شتریرا ب امیو دل تنگ زدیدوباده اشکم بر دمیترس

 .سکوت کردم نیهم یجار بزند. برا

 .برد میموها یرا ال دستش

 تینگه داشتنش اذ یرو برا نقدرخودتیا ست،یکه بد ن هیگر–

 .نکن

 .کردم خدا شاهده به خاطر خودت بود یهر کار من

 یبرا زه،یخاطرت چقدر برام عز یدون یخودت بهترم لیراح

 ایحرف مردم  ای ،یبهت بگم به خاطر رو درواس خوامیم نیهم

نکنن  دییکارت رو تا گرانیوقت د هیکه  نیازا دنیترس

من  یریبگ یمینگران منم نباش، تو هر تصم ر،ینگ میتصم

  .ستیاولم که ن یکنم، دفعه یقبول م تیبارضا

تر فشرده میگلو ی رهیکه گ دیکش یکرد و از ته دل آه یمکث

 .شد

 ییامهایمحرم شدن عجله کردم به خاطر ترس از پ یبرا اگه–

کردم. در ضمن  فهی. احساس وظدادیم وانهیبود که اون د

پس با خودم فکر  ،یکردم تو خودت هم به من عالقه دار یفکرم

 .منم راحت بشه الیو خ میکردم چه بهتر که زودتر عقد کن

 .نگاهش کردم یآخرش بادلخور باحرف
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 بهت عالقه ندارم؟ یکه تو فکر کرد کارکردمیچ من–

موضوع  ،یکرد یکه توکار ستین نیاصال موضوع ا لیراح نیبب–

 خوام که یمن نم ه،یعمرزندگ کیخودمه، حرف  یگذشته  یزندگ

... 

 .بلند کردم یرا کم میو صدا دمیرابر حرفش

اون روز تو هم  ،یکه تو به من اعتماد ندار نهیا موضوع–

 .یکردیهمون برخورد رو م یمن بود یجا

 ؟یشیم یروبروت ظاهر بشه چه حال هوی حانهیاالن مادر ر اگه

 ؟یشیشوکه نم

من مرده، فقط زنده شدنش جلوم بهم شوک وارد کرد  یبرا آرش

 .نیهم

کارهات فقط  نیا ؟یکن یبه من محبت م یدار یکن یتوفکرم

 یکنه. مگه نگفت یات کم مداره اعتمادم رونسبت به عالقه

  ؟یزاریوقت تنهام نم چیه

 .صبور نبودند گرید میاشکها

چه  یزندگ نیموندنم تو ا ،یبه حرفهام اعتماد ندار یوقت–

 گهی. ددنهیداره. حرف زدنمون آب در هاونگ کوب ییادهیفا

 .نمیبش نجایا تونمینم

 .شدم و به طرف در رفتم بلند

 .خودش را به من رساند. دستم را گرفت یدانم چطور فور ینم

 .وحرفت رو بزن سایفرارنکن. وا –

 .ندارم که بگم یزیچ گهیحرفهام رو زدم، د من–

سنجاق  میکرد و نگاهش را به چشم ها شیراقاب دستها صورتم

 :گفت یکرد و با مهربان

 ؟یرو گفت زیهمه چ یمطمئن–
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بودم.  دهیافتادم که در مترو د یخانم یحرفها ادیلحظه  در

تواند نگاهم کند،  ی. ممیخدا را شکرکردم که هر دوچشم دار

 .توانم نگاهش کنم یم

 یهمه حرفها را چگونه با زبان نگاه به هم م نیا وگرنه

 .که زبان قاصراز گفتنش است یی. همان حرفهامیگفت

 .ام بند آمد هیسرخ شدم و گر ازسوالش

 :دیرا کنار زد و دوباره پرس میاشکها شیانگشتها با

 ؟یمطمئن–

 نییرا پا میآتش شده، چشم ها یکردم صورتم گلوله احساس

 .انداختم

و  ختیانداخت و بهمشان ر میموها یدستش را ال دوباره

 :گفت ییباحالت بامزه ا

به  ی. مشتنماینب گهی. دکنهیام واسه من قهر م یفور چه–

 .زدم اشنهیس

 .برعکس شده یچهمه ،یکنیکه تو ناز م فعال–

  .دیرا دور کمرم حلقه کرد و مرا در آغوشش کش شیدستها

در آغوشم  تواندیشکر که م ایدست نداشت چه؟ خدا لیکم اگر

 .ردیبگ

گرفت. او شروع به  امهیهمه داشتنها دوباره گر نیا از

 یکه معلوم بود سع ییگوشم با صدا رینوازش کمرم کرد و ز

 :کند آرامش داشته باشد، گفت یم

بعد  دم؟یکش یچند روز چ نیتو ا یدونیم زم،یعز هیچ ناز–

 .دیکش یآه

 ...من نیآروم باش حورالع زدلم،یباش عز آروم–

 .کرد میکه آرام شدم، از خودش جدا یکم

 :و گفت دیرا بوس سرم

 ل؟یراح یبخشیرو م من–
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دادم. دوباره سرم را  نییلباسش باال و پا یرا رو نگاهم

 .گذاشتم اشنهیس یرو

 . دی. سرم را بوسیکرد تمیاذ یلیخ– 

  .نبود تیخوام. قصدم ناراحت یم معذرت–

فکر کنم، نکنه واقعا کارم  یگاه شدیسکوت تو باعث م نیا

  .درسته

 :را باال گرفتم سرم

 کاریمن چ یدادینم یتیتو به من اهم یخب وقت سکوتم؟–

  بکنم؟ تونستمیم

 .نشست شیلبها یرو یلبخند

تموم  یکه همه چ یکار کن هیبود  یهمون اول فقط کاف تو–

 .بشه

 .نگاهش کردم مبهوت

 کار؟یچ–

 .ثابت ماند میجستجوگرش در چشم ها نگاه

راکنار زد  هایکم بانگاهش دلخورکم ر،یگو نفس یطوالن ینگاه

فقط درکتاب لغت چشم  شیرا مرحم شد، حرفها میو غصه ها

که  کردندیرا تمنا م یزی. انگار نگاهش چشدیترجمه م میها

 ...میتپش َوحرکت خون، در رگها جان،یداشت. ه یتازگ میبرا

 نیا یمعان یبرا یگریدهخدا بود حتما کتاب لغت د اگر

. او ختیبه هم ر زی.  درتنم انقالب شد همه چنگاشتیحرفها م

ه موفق شده بود. آنقدر جستجو کرد تا باالخره به آنچ

 .دیگشت رس یدنبالش م

گذاشتم  میپا ریکردم و ز ییاام را پلهو تمام گذشته غرورم

 .شد ترقی. لبخندش عمستادمیا شیو رو

 دمیکش نییسرش را پا یو کم ختمیرا دور گردنش آو میدستها

وآرام  دمیو گونه اش را بوس ستادمیا میپاها یپنجه یو رو

 :گفتم
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 .دارم دوستت–

 دیرامحکم تر دور کمرم حلقه کرد و گردنم را بوس شیدستها

 :گفت دمیشن یرا م شیکه به زور صدا یلب طور ریو ز

 .باالخره امام رضا جوابم رو داد –

همان خدا را شکر  یخوشبخت ست،یسادگ نیبه هم یخوشبخت

 .است، دل سپردن است تیاز سر رضا یهاگفتن

 یدل بسپار به خدا، خداقول داده که خوشبختت کند. گاه تو

بسته است و ما پشتش  مانیکه خدا برا ستین یآن در یخوشبخت

گشت و به  یباز خوشبخت یدنبال درها دی. بامیاتحصن کرده

و بهتر از  شتریکه خدا ب میباور کن دیخدا اعتماد کرد. با

 .داندیما م

 *آرش*

 

 

خودش  ی نهیکه آ یآن هم با مرد ازدواج کرده بود، لیراح 

از دست  شهیهم یرا برا لی. راحکردمیباور م دیبود. با

 دونیکه فر ییتمام بالها میبرا لیکم یداده بودم. وقت

کرد تازه  فیو خودش آورده بود را تعر لیسر راح وانهید

. کردمیبود که فکر م یزیچقدرصبورتر از آن چ لیراح دمیفهم

نگفته  یزیمورد به من چ نیکلمه هم در ا کی یآن روزها حت

 .بود

 یکه برا یشناختم. درست زمان یقبل ترها م یلیرا خ لیکم

از او خواهش و تمنا کردم که  لیمن و راح نیب یانیپادرم

فرق  هیجنسش بابق دمیکمکم کند، همان موقع بود که فهم

زن خوب ». همان موقع بود که گفت، لیدارد، درست مثل راح

 داخ یعنی یازداج کن ینعمت بزرگه. اگر با خانم رحمان هی

 لیراح یوقت« نعمت رو بهت داده، پس قدرش رو بدون. نیا

  .دمیحرفش را فهم یتمام شد معن

ام کرده یبزرگ یچه از خود گذشتگ کردمیتا آن روز فکر م من

 .امهشدن نجات داد دهیام را از پاشو خانواده

که  ی. ظلمکردمیدعا م لیآرامش راح یدلم فقط برا در

 کی یناخواسته و به جبر زمانه در حقش کرده بودم.  برا
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 دیشا دونیفر ینبود، بعد از آن هم ظلمها یکم زیدختر چ

از  ییجورها کیوادارش کرده بود که او هم با ازدواجش 

 میشد ییرد شود. ما هر دو پدر و مادر بچه ها شیهاخواسته

. میدرکنارشان احساس آرامش دار یول ستندیمال خودمان ن هک

نگران بود و  حانهیر یبرا شهیهم لیکه راح دیآ یم ادمی

خوب بودن بدون  دم،یرس لی. به حرف راحشدیمدام دل تنگش م

را  گرانیبه و چه چه د فقط به ست،یتاوان دادن خوب بودن ن

 .خوب بودن درد دارد یاست، و چقدر گاه دنیخر

بچه  میو تمام محبتمان را تقد مین گذشتهر دو از عشقما ما

 .محتاجش بودند یازهرکس شیکه ب میکرد ییها

با  لیوقت متوجه نشوند که راح چیمن ه یخانواده دیشا

 .آورد شانیبرا یگذشتش چه آرامش

 .داند یبه قول خودش خدا که م یول

وقت فکرش  چیو آرام. ه صدایآمد، ب کمینزد زیخ نهیس سارنا

ناک باشد. درد نقدریبچه در خانه ا کیسکوت  کردمیرا نم

سارنا هزار بار قربان صدقه اش  یکار نیریهرش یمادر برا

بغضش را نشان  کردیم یسع زدیبا بچه حرف م یوقت یول رفتیم

صداها را  یسکوت سارنا چقدر تلخ همه نیا یندهد. گاه

مدتهاست قلبش درد نگرفته و کارش شده  گری. مادر دشکستیم

 .من دعا کردن یابر

انگار او هم آرام  یکه حاال با برگشتن من به زندگ مژگان

 وهیم میگرفته کنارم نشست و با لبخندنگاهم کرد و برا

 .پوست کند

 رابغل کردم و سارنا

 :که مژگان سرچنگال تعارفم کرد را گرفتم و گفتم یبیس تکه

 یبافاصله ایکه،  مینخور وهیبود بعدا ز غذا م قرار–

 .میحداقل دوساعت بخور

 یانگشتر ی. بعد به حلقهشهینم یزیچ  یزیشب ناپره هیحاال  –

انداخت و دستش راکنار دستم  یبودم نگاه دهیخر شیکه برا

 .نگه داشت

ام رو دوست حلقه یلیآرش، خ یانتخاب کرد یست قشنگ چه–

 .دادم رونیدارم. نفسم را ب
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 .قشنگه آره–

فکرکردم  نیبه ا شیزالل شفاف چشم ها دنیکرد، با د نگاهم

 یرو م رویمحبت ز یاز آدمها فقط با کم یکه چقدر بعض

 .یو رفت میو تکاند یشوند.مثل من که تو آمد

 :سارنا را از بغلم گرفت و گفت مادر

 .بده من ببرم عوضش کنم بچمو– 

 یهایمهمان یحت گریآنقدر به سارنا وابسته شده که د مادر

 یاش مو تمام وقتش را صرف نوه رفتیرا هم نم اشیدور هم

 .تکه موز مقابلم گرفت کیکرد. مژگان 

تا وقت هضم شدن تو معده  نایا یجان بسه، االن همه مژگان–

 ...بدن ندارن که یبرا یتیخاص گهیگندن و د یم

داد  هیتک میرا در بشقاب برگرداند و سرش را به بازو موز

 :گفت یو با مهربان

 .رینگ ادسختیرو ز ایکل خودم، دو روزه دن عقل–

 .اندازد یم ارشیک ادیمرا  شیچقدرحرفها

 .رو خوش باش ایگفت دو روز دن یهم مدام م او

سخت  یلی. اتفاقا تو خگمیم استیچون دو روز دن قایدق–

 .دو روز رو نیا یریگیم

 :گفت دهیکش

 رو منبر؟ ی...دوباره رفتآرش–

هنوز در جمع ما هست.  تیحرفها ینیب یم یول لیراح یستیتون

حرص و جوش  ادی شتریب کنم،یبخصوص هر وقت اخبار گوش م

شود سکوت  یدوباره حرف از تورم م ی. وقتافتمیم تیخوردنها

 .دارد یتمام خانه را بر م ینیسنگ

 :برداشت و گفت زیم یازرو یمژگان زنگ خورد، فور یگوش

 .مامانه–
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. زنندیحرف م دونیدوباره در مورد فر دمیفهم شانیازصحبتها

و تبرئه کردنش ادامه  اشیآزاد یپدرش هنوز برا یتالشها

 .دارد

که به  ییافتادم که به خاطر عالقه ا یدختر ادی ناخوداگاه

 .را بر باد داد شیداشت زندگ دونیفر

 .وجدان شده است یب ییاعقده کیدانست عاشق  یچه م دخترک

 ی افهیق نیکرده پشت ا یحتما فکرش را هم نم چارهیب

العقل پنهان آدم ناقص کی دونیفر یباندراس گونه  ایآنتون

 .شده است

 تشیمسئول یپدر و مادر ب یهم قربان دونیفر دیشا دانمینم

پدرو مادرش به خاطر  یمژگان از بچگ یشده است. به گفته 

به  یدگیرس یبرا یوقت ادیز یمسافرتها و رفت وآمدها

بوده  یطونیشروش یبچه دونیو چون فر گذاشتندینم شانیهابچه

بوده  ریساخته ومدام باهم درگ ینم شیاست، با پرستارها

 .اند

. رندیبگ شیپرستار مرد برا کیشودکه  یموضوع باعث م نیهم

دوهفته به مسافرت خارج از  یبرا دونیهمان موقع هم مادرفر

 .رود یکشور م

رفته  ینم یجو کیآبشان در  دونیاز همان اول با فر پرستار

 .کرده است یم هیبهانه او را تنب کیو هر دفعه به 

را مورد آزار  دونیفر گرانیچند بار به دور از چشم د یحت

 .قرار داده است تیو اذ

و انتفام  یعصب یبچه  کی دونیاز فر هایکشمکش و تنب نیا

 .سازد یجو م

مژگان آن پرستار هم بعداز مدت  یالبته به گفته  که

 .شود یاخراج م دونیمکرر فر یتهایباشکا یکوتاه

بود، تا مرا  دهیحرفها را از مژگان شن نیا یاز وقت مادر

اگر تو سارنا و مادرش رو  گفتیآورد مدام م یم ریتنها گ

 .کردیمواظبشون باشه، بعد تشکر م خواستیم یک یکردیول م

 :روز در جواب تشکرش گفتم کی
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 یچون اگه اون اصرار م د،یتشکر کن لیاز راح دیبا مامان–

که به خواستش  نیمن قدرت ا میداشته باش ییجدا یکرد زندگ

 .تن ندم رو نداشتم

 .را به عالمت مثبت تکان داد سرش

 ت،یدنبال زندگ یرفت یوم یکرد یبچه رو ول م نیتو ا اگه–

دونه تو اون خانواده و با اون داداش و خانواده  یخدا م

 .آمد یسرشون م ییمژگان چه بال تیمسئولیب

 م؟یبچه رو بهش ند میتونست یمژگانم مادرشه م باالخره

 :هم دعا کرد و گفت لیبه جان راح د،یسکوتم را د یوقت

 نیبده، خدا رو شکر که درکش باال بود و از ا رشیخ خدا–

کنن و مثل کنه  یرو درک نم تینبود که موقع ییدخترها

 .. ان شاهللا هرجا هست خوشبخت بشهچسبنیم

 .زدم یپوزخند

 :ادامه داد د،یپوزخند مرا د یوقت

 یول ،یگذشت کرد یلیدونم مادر بهت سخت گذشت، توام خ یم–

طور بوده. من تا آخر  نیکرد سرنوشت ا شهیم کاریچ

آمد.  یازش خوشم نم لیشما دوتا هستم. راستش اوا ونیعمرمد

 یادیربط ز تیانسان دمیفهم دمیکم که رفتارهاش رو دکم یول

که  ااون کردمیو مذهب نداره. قبال فکر م نیبه پوشش و د

جلب  یاجبار و برا یهستن، کارهاشون از رو لیمثل راح

 هی. چون واقعا ،کشنیواسه ماها جانماز آب م یتوجهه و ه

 یاخالق و ببد یلیخ یبود ول یکه چادر شناختمیفر رو من

  .بود دنیفرهنگ و کال اهل جانماز آب کش

بزرگ منشانه  یلیرفتارهاش خ یمن بود ول یبچه یجا لیراح

 خواستمینم یول شدمیخوب بود، من متوجه م یلیبود. اون خ

 .ارمیبه روم ب

 .نگاهش کردم دلخور

بود. ما قدرش رو  یادیما ز یبرا لیفکر کنم راح مامان،–

رو که خدا بهت داده رو  یبا ارزش زی. اگر قدر چمیندونست

 لیکه شما از راح ییخوبها نی. اشهیازت گرفته م یندون
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 هیاون  یبرا یخاص باشه ول یلیما خ یبرا دیشا دیگیم

 یکار خاص  لیبود.  با خودم گفتم "راح یرفتار معمول

. اون مثل ما کردیفقط از عقلش درست استفاده م کرد،ینم

سود ببره، اصال به  شیبود که از زندگ نینبود. همش دنبال ا

 ".. درست برعکس ماکردیفکر نم انیز

 :با تاسف گفت مادر

 یجور هیچند بار از خدا خواستم که  تونینامزد لیاوا اون–

 .بهم بخوره و عروسمون نشه نتونیب

 .از حدقه درآمده نگاهش کردم یچشم ها با

 چرا مامان؟ آخه–

 .کرد بغض

آوردم و احساس عذاب  یکم م ششیخوب بود، پ یادیز چون–

 .وجدان داشتم

 :و گفتم دمیکش یآه

 .راستیمادرها گ یگن دعا یراسته که م پس–

 .شد ریسراز اشکش

سر  دیرفت یبود و شما هم م ارشمیکردم، کاش ک اشتباه–

 .تونیخونه زندگ

 لیمن و راح ییجدا یکه  برا ییحرفش را با دعا نیا ربط

 .دمیکرده بود را نفهم

را هم  یاشتباه یفکر کردم که مگر خدا دعاها نیبه ا یول

 کند؟ یبرآورده م

 .کردم یمادر فکر م یسجاده نشسته بودم و به حرفها یرو

فرق  هیبا بق شینفر افکارش، رفتارش و حرفها کی یوقت چرا

توانند تحملش کنند.  ینم گرانیشود. چرا د یدارد طرد م

 نیا کانمانینزد یخوب دینکرد. شا یبد یکه به کس لیراح

که با وجدان راحت اشتباهاتمان را  دهدیاجازه را به ما نم

شود. اصال یم تیباعث عصبان ی. آن درد وجدان گاهمیادامه ده

 یکه گاه دانمیچرا راه دور بروم خودم بهتر از هر کس م
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که  یدر حال شدم،یم یعصبان لیراح یچقدر از حرفها

که نسبت به او داشتم  ی. اما عشقدیگویدرست م دانستمیم

فکر کنم.  شیفرو کش کند و به حرفها تمیعصبان شدیباعث م

 .فکرها باعث شد آرام باشم نیانگار هم

داد و چه  رییتغ میرا برا زیهمه چ یکم معانکم لیراح

که از  یآمد. روز اول ادمی ارشیک. حرف ییبایز رییتغ

 یکن. وقت شیگفتم، مخالفت کرد و گفت رها شیبرا لیراح

 .است ییادهیگفت چون دختر عاقل و فهم دمیرا پرس لشیدل

 یماند تمام عمرم، شرمنده اش م یم لیاگر راح گفتیم راست

از او  انمیهر روز به خاطر رفتار اطراف دیبا دیشدم. شا

 .کردم یم یعذر خواه

 .خواستم یرا نم یشرمندگ نیا من

 .کنم دایرا خودم بهتر بتوانم پ لینداشتن راح  لیدل دیشا

 میاز سوالها یلیدر گذشته ام بزنم جواب خ یاگر قدم دیشا

 .کنم دایرا بتوانم پ

  

 .مهر گذاشتم یرا رو سرم

خوب  صیتشخ نجایکرده ام، ا دایپ مانیا ریمن به تقد ایخدا

. من  خیتار یو بد از هم سخت شده، مثل تمام دورانها

همه سال گم  نیهستم. چطور ا خیتکرار تار یدرحال تجربه 

 میبرا یزیچرا آن سالها چ دم،یشده بودم که خودم هم نفهم

 نبود؟ بیغر

کرد و مرا به خودم پس  یم میدایپ نیزودتر از ا لیراح کاش

 .دادیم

 .مژگان، سراز مهر برداشتم یزنگ گوش یباصدا

 .وارد اتاق شد و متاسف نگاهم کرد مژگان

تخت برداشت وتماس را متصل کرد و  یرا از رو اشیگوش یفور 

 .رفت رونیاز اتاق ب

و به طرف سالن  دمیراپوش میراجمع کردم و لباسها سجاده

 .رفتم
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که تازه سارنا را از حمام آورده بود درحال پوشاندن  مادر

 .بود شیلباسها

 .برم سرکار خوامیم م؟یخوردن دار یبرا یزیچ هی مامان–

مامان، ناهارحاضره، دستم بنده مژگان رو صدابزن  آره–

 .. فکر کنم رفت تو اتاقنهیبچ زویم ادیب

 یبا کس یکه بادلخور دمیراشن شیصدا دمیدر اتاق که رس پشت

 .کرد یکه پشت خط بود درد و دل م

ازدواج کرد. من  گهیبابا، دلم خوش بود گفتم اون د آره–

 ییچه بال لیراح نیدونم ا یاشتباه کردم. نم یراحت شدم. ول

 .شده گهیآرش د هیسرش آورده کال 

... 

 یکه اصال فکرش به من نم یکیبا  دیتا آخر عمر با فکرکن،–

 .کنم یخوره زندگ

... 

حرفهاش رو هم قبول کنم.  یتونم بعض ینم یدارم، ول دوسش–

 .قبول کردنش سخته یعنی

 .کردم و وارد اتاق شدم ییسرفه ا تک

کرد و  یبا فرد پشت خط خداحافظ یفور دنمیبا د مژگان

 :دیپرس

 ؟یداشت یکار–

 :دمیدستش اشاره کردم و پرس یگوش به

 بود؟ یک–

 .بود دوستم–

 .تخت کنارش نشستم یرو

 کنهیداره که تو رو ناراحت م یبیرفتار من چه ع یبگ شهیم–

 .یتحملم کن یومجبور
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 :وِمن گفت باِمن

 .یبیع چیه–

 .نگاهش کردم یجد

به خودم بگو، تا  یدار یلطفا اگه حرف دم،یرو شن حرفهات–

 .میحلش کن ییدوتا

 :انداخت وگفت نییرا پا سرش

  .کرده ناراحتم رییکه رفتارات تغ نیاز ا خب،–

  ؟یومدین نایا یال یچرا مهمون مثال

 یکه زن ومرد در هم گره م یینبود. جا یکه مهمون اون–

تازه اونم از نوع خفنش. توام  ،یپارت گنیخورن رو بهش م

. اون دفعه هم به اصرار مامان یبر یاجازه ندار گهید

 .اجازه دادم. چون خودشم همراهت امد

 .داد رونیرا ب شیلبها

 .... تو که خودت قبالیحاال هر چ خب–

 :زدم ادیفر

گذشته ُمرد  ؟یاز گذشته نزن یحرف گهیقرار نشدکه د مگه–

  .مژگان

 .کن یحال زندگ در

 :شد و گفت یحرص

 یبرنم تیتموم شد، ازدواج کرد، چرا به زندگ گهید اون–

 تو نمرده؟ یبرا لیاگه گذشته ُمرده، پس چرا راح ؟یگرد

 .گرد شده نگاهش کردم یهاچشم با

کنم مژگان.  اونم دنبال  یم یدارم زندگ قایاالن دق من–

بود،  یادیمن ز یخودشه و خوشبخته،اون از اولشم برا یزندگ

که هر دفعه  یکردم. بلند شدم و به کتاب ی. مکثدمیمن نفهم

 .شدم رهیخ خواندیو م داشتیتخت برم یکتابخانه باال ومدازیم
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  .نمونه یول ادیداشت ب فهیاون وظ انگار–

 :کرد ناله

 ؟یبریلذت نم تیچرا از زندگ آرش–

کنم که  یم یمرا به فکر انداخت. مگر چطور زندگ حرفش

 .برمینم امیاز زندگ یکند لذت یمژگان احساس م

دونم تو چرا  یباورکن من االن آرامش دارم. نم مژگان–

 یم یخودم دارم زندگ یمن االن برا ،یکن یفکر م ینجوریا

 .گرانید یبرا هادشتهڱکنم، نه مثل 

 نیبرات مهمه، قبول کن که من هم یزندگ نیواقعا ا اگر

  .هستم

 :کرد و گفت نگاهم

ندارم، باالخره  یمن که حرف یدوست دار ینجوریخودت ا اگه–

 یبهش م یزیچ هی دیبا یال ینرفتنت به مهمون حیتوج یبرا

ندارم اون جور  یلیباور کن آرش من خودمم تما گه،یگفتم د

 .جاها برم

به تو  هیمدام مواظب نگاه بق دیکه اونجا همش با بخصوص

 .باشم. اصال آرامش ندارم

 میمجبورم، اگه رفت و آمد نکن ییجورا هیکنم  کاریچ یول

 .گهیو ...هزارتا برچسب د ستنین یاجتماع گن،یم

 .کردم مهربان باشم یسع

اون موقع به  دیکردم، شا یمثل تو فکر م یزمان هی منم–

بودم.  گرانید دییخودم و کارهام شک داشتم که دنبال تا

وابسته بود.  گرانید دییبه تا م،یخوشحال یجور هیانگار 

 ینامرئ ریزنج هیهم با  میمسائل زندگ نیتر ییجز یگاه یحت

تونستم یگرفت. چون نم یبهشون متصل بود که آرامش رو ازم م

 گرانید یحرفها گهیالن دا یاز عقلم درست استفاده کنم. ول

 .کرده دایهدف پ میکه زندگ نیا ینداره. برا یتیبرام اهم

مدام  شهیبه پشت سر نگاه کردن باعث م یبرگشتن و ه مژگان،

.  همش با ینیبب یتون یپات رو نم یچون جلو نیزم یبخور
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 یمنطق یاز نظر آدمها لیمثل راح ییچرا کسا گمیخودم م

 .دنیم صیخوب و بد رو از هم تشخ هیعاقلن؟ و راحت تر از بق

 .نازک کرد یپشت چشم مژگان

 .هستن یچون چادر چاقچور البد–

بودن زن،  نیو مت حجاب داشتن یدونستیمهست. اتفاقا  اونم–

  کنه؟یم ادیعقلش رو ز

 .گرد شده نگاهم کرد یهابا چشم مژگان

 :دادم ادامه

همون مقدار  میرو ترک کن یهر دفعه که ما گناه آره،–

رو نگاه کن  دونیباال، برعکسشم هست. مثال فر رهیم ومونیکیآ

 میهر چقدر از خدا دور باش ه،ینادون یچقدر کاراش از رو

 .ستادیا می. روبرومیکنیتر عمل مبه همون اندازه احمقانه

 .داشت بغض

به گذشته فکر نکنم؟  یتو من چطور یحرفها نیبا ا آرش–

اون  هیحرفهات هم شب یحت یحسادت نکنم؟ وقت لیچطور به راح

 هیمن  یبرا لی. راحشهیم یادآوریذهنت  یشده و مدام تو

تونم  یبشم نه م زیتونم باهاش گالو ینه م ه،ینامرئ یهوو

 جمبزنم که دلم خنک بشه. اون تا آخر عمر شکن یبهش حرف

 .دهیم

پر و  ،یتوجه کن یمنف یبه فکرها یفکر نکن، وقت ینجوریا–

از  یتونینم گهیکه د برنتیو اونقدر باال م کننیم دایبال پ

 .تموم شده یکن که همه چ حی. خودت رو توجیدستشون خالص بش

 .یزنیو سخت حرف م نینشده، تو هم مثل اون سنگ تموم–

 .دمیخند

 تو در،  یگوشها ینیمن به سنگ یحرفها ینیسنگ–

. ستین نیمن گوشهام سنگ ریکرد. نخ مینثار بازو یمحکم مشت

 .سخته یلیانجام بدم خ یگیکه م ییکارا نیفقط ا

 :. رو بهش گفتملیحرف تو افتادم راح ادی بازم
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سخته چون هنوز عقلمون خوب رشد نکرده، هر دفعه  دونم،یم–

َنفست رو بزن کنار تا جا واسه رشد عقل بدبختت باز بشه که 

 .دمیعدس.  بعد خند هی یاالن شده اندازه گهید

من  یعنی. شهیوقت عوض نم چیاخالقت ه نیا ؟یگیم متلک–

 .عقلمیب

 .و به طرف سالن بردم دمیرا کش دستش

 .کن بخورم برم فینهار رو رد ای. حاال بمیشیم یگاه هممون–

بود  دهیگردن مادر را چسب یسارنا که دو دست دنید با

 :لبخند زدم و از بغل مادر گرفتمش و گفتم

از لپش گرفتم و محکم  ی. بعد ماچ آبدارنیا یعنی یخوشبخت–

 .بغلم فشارش دادم یتو

 .نگاهم کرد یمند تیهم با لبخند رضا مادر

بوسه از  کی خوردمیکه م ییغذا با هر قاشق غذا زیم سر

 .داشتمیسارنا برم

 .کرد یبا ندامت نگاهم م یمدت مژگان جور تمام

 .را برداشتم و راه افتادم چمیسو بعدازغذا

 ری. سربه زدمیمژگان راکنارخودم د دمیراکه پوش میکفشها

 :گفت

گفتم  یکه پشت تلفن در مورد تو به ال ییاون حرفها بابت–

به  یجواب هیخواستم  یخوام. باور کن فقط م یمعذرت م

جواب بدم و دست به  شیسوالهاش در مورد نرفتنت به مهمون

 .سرش کنم

 ومیاوران ادیشنوم  یکه هروقت اسمش رو م اریرو ن اسمش–

 .وفتمیشده م یغن

  .خودت باش حیاون، فکر توج حیتوج یجا به

 وم؟یاوران–
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رو هم مثل  یمثل ال ییو فرهنگ کسا شدشعوریکاش م آره،–

 .کرد یغن ومیاوران

شوهرت از دستت نره  یخوا یرو رک بهت بگم، م یزیچ هی بزار

 .کاتش کن

کل  میبگم ها ما با اونا رفت وآمدکن نمیا البته

 .رهیخانوادمون از دست م

 :ادامه دادم دمیتعجبش را د یوقت

خورده بهتر اطرافت رو نگاه کن. اون  هیکن مژگان،  باور–

 .کنه هدف داره یکه بهت م ییمحبتها نیاز ا

 .آسانسور شدم و اشاره به سرم کردم وارد

در را برداشت تا به طرفم  یکن تا رشد کنه. کفش جلو کاتش–

  .پرت کند، همان موقع در آسانسور بسته شد

 یباشد و معن یحد ساده واحساسات نیمژگان درا شدینم باورم

 گرانیمحبت از طرف د نیمحبتها را متوجه نشود با کوچکتر

در اجتماع بوده  شهیکه هم نیشد. با ا یم دهیبه طرفشان کش

دختر  کی هیشب یگاه شیارفتاره یدارد ول ییباال التیوتحص

  .خام هفده ساله است

 مادر نبود، غیدر یب یاگر محبتها دیشا

فقط خدا م شدیاش سرد ماش با ما هم مثل خانواده رابطه  یو َ

 یم یکردم چه اتفاق ینم یداند که اگر من از عشقم چشم پوش

 .افتاد

نتوانستم به شرکت  گریزد که د لیمژگان حرف از راح انقدر

 .بروم

گمنام  یسر مزار شهدا افتادمیم ادشیکه تا  شهیهم مثل

 .دادم رییرا تغ رمی. دوباره دور زدم و مسرفتمیم

حس  نجایآنجا نبود. ا یسرد بود. در آن وقت روز کس هوا

ها گذاشتم و بغضم را رها مزار یدارم. سرم را رو یخاص

 یاما گاه نمشانیبیکردم. شروع به حرف زدن کردم. نم

از حضورشان  شهی. مثل همکنمیحضورشان را در کنارم احساس م

چقدر منبع  هایفکر کردم که بعض نیآرامش گرفتم. به ا

 ...شهدا نیاگر در کنارمان نباشند مثل هم یحت آرامشند،
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 .کردکه برود یرا جمع م لشیکم باروبند کم آفتاب

 یمحمد یسوگند نشسته بودم و به گلها اطیح یباغچه کنار

 .سوگند بود یحرفها اریکردم و گوشم در اخت ینگاه م

کرده  یچقدر سع یعروس دیخر یکه برا نیو ا گفتیم یگران از

 .دستش نگذارد یخرج رو ادیو ز دییایکه با داماد کنار ب

بود که  یراض شیهایکم و کاست یاز نامزدش با همه آنقدر

  .دانست یم نیزم یآدم رو نیخودش راخوشبخت تر

همه  نیکه بعد از ا نیکرد، از ا یخوشحالم م شیچقدرحرفها

 .ندیبیآرامش را م یسخت باالخره رو یزندگ

 :را به طرفش چرخاندم وگفتم سرم

و  اتیاون صبور یهمه ی جهینت نیا ،یشکر که خوشبخت خدارو–

 .خدا بودناته یبه رضا یراض

 .انداخت نییرا پا سرش

اونقدر بهم فشار  یکردم، گاه یناشکر یلیخ یگاه منم–

 مونیپش یبعدش مثل چ شهیکه دست خودم نبود، گرچه هم ومدیم

 .شدم

 .دمیخند

 ؟یچ مثل–

 .دیخند اوهم

 .با وفا وانیهمون ح مثل–

 .دمیکش یرا گرفتم و آه دستش

اگر  دیشا م؟یکه من و تو برس دهیرس ییبه جا یبا خوش یک–

 ی هیقض. مثل رفتیم ادمونینبودن خدا رو  هایناخوش نیا

 .السهیهمون گ

 ؟یالسیگ چه–

به درخت متصله،  کشیبا بند بار السیگ یجا خوندم، وقت هی–

 ..عوامل در جهت رشدش در تالشند یهمه
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 شهیباعث طراوتش م خاک

 شه،یو کمالش م یو آفتاب باعث پختگ شهیباعث رشدش م آب

 اما به محض پاره شدن  و جدا شدن از درخت،

 یدگیخاک باعث پالس ،یدگیباعث گند آب

 .شهیرفتن طراوتش م نیو ازب یدگیآفتاب باعث پوس و

 نیبند به خدا بودن، که اگر ا یعنی ن،یهم یعنیبودن  بنده

همون بند  هایناخوش نیتمومه. ا یهمه چ گهیبند پاره شد، د

 .هستش

 .ساعتم نگاه کردم به

 .کرده بود. زنگ زدم رید لیکم

 .جان، سالم لیکم الو،–

 .خودم هیبر حور سالم–

 .نگران شدم یرکردید–

 ردادهیگ حانهی. ررسمیم گهید یقهیتو راهم، تا چند دق –

تا حاج خانم قانعش کنه  دیکم طول کش هی. ادیبود باهام ب

 .میکه بمونه تا ما برگرد

 .شیاوردیم خب–

خوام باهم  ی. ممیتنها باش ییخوام دوتا یم گه،ید نه–

 .میبر ییجا

کرد و دستم را گرفت و  ییکه شدم سالم بلند باال نیماش سوار

 .گذاشت شیچشم ها یرو

 .شد رید دیببخش–

 :و با خجالت گفتم دمیرا آرام کش دستم

 م؟یرینکن. حاال کجا م شرمندم–
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 میریوشامم م میگرد یکم م هی. بعدشم دیخر میریم االن–

رو پخته. گفت حتما  یکه دوست دار ییخونه، حاج خانم غذا

 .ببرمت خونه

 بیعج شیمحبتها نیبا من مهربان بود و ا یلیخ لیکم مادر

 .نشستیبه دلم م

 یپسند م یزیچ نمیبب میهست، بر هایکینزد نیپاساژ ا هی–

 ؟یکن

 .الزم ندارم یزیمن که چ ؟یچ–

 .دینگاهم کرد و لپم را کش عاشقانه–

 .تعجب داشت یالزم دار یزیچ یگفت یم اگه–

 .بود زیسرر شیازچشم ها اشیخوشحال 

 .نبود یخبر یجد لیاز آن کم گرید

 مانیدستش در دستم قفل شد و به روبرو میپاساژ که شد وارد

 .بود اشاره کرد یشیلوازم آرا یمغازه کیکه 

 .چند رنگش رو بخر میبر–

 نیتریپشت و یرنگ یرنگ یالکها یشیمغازه لوازم آرا صاحب

 .بود دهیچ

 .نگاهش کردم باتعجب

 .ادینم اصالبهت–

 :گفت ییلحن بامزه ا با

 .ادیخوام استفاده کنم که بهم ب یمن م مگه–

 .دمیخند

 .ادیخوشت ن زایچ نیکردم کال از ا یفکرم نه،–

ندارم. بعدشم تو  یبه جا استفاده بشه، من مشکل یزیهرچ–

 .ادیکه خوشت م
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 .ندارم یازیمن چند رنگش رو دارم ن یول–

 .به طرف مغازه دیرا کش دستم

 .روبخر یکه ندار ییرنگها–

 یکه خانم فروشنده رو ییباهنرنما میکه شد واردمغازه

 یصورتش انجام داده بود جا خوردم. احساس کردم از همه 

 .صورتش انجام داده یرو یتست کیلوازم داخل مغازه 

 .رفتم وسه رنگ از الکها را خواستم کینزد

 .به فرچه اش انداختم یآورد، درش را باز کردم ونگاه یوقت

ناخن خودش امتحان  یفروشنده الک را ازدستم گرفت و رو خانم

 .کرد

 .چقدر نما داره دینیبب–

رابرداشت و با  گرالکیبود رنگ د نییهمانطورکه سرش پا لیکم

 .سر اشاره کرد که به طرفش بروم

 یگذاشت وخم شد و با دقت الک رارو شخوانیپ یرارو دستم

 .دیناخنم کش

کردم.  ینگاه م شیبودم ازتعجب فقط به کارها رشدهیغافلگ

 .زدیم ادیرا فر یناهمگون شیالک دردستها یفرچه 

 .آمد ینم کلشیوبخصوص ه پیکارهابه آن ت نیا اصال

 :دیکه تمام شد پرس کارش

 نه؟ قشنگه،–

 :لبخند آرام گفتم با

 .بخر یزنیهردفعه خودت برام م اگه–

که به  نی. بدون ازنمیبرات م یکه هر وقت بخوا معلومه–

 :خانم فروشنده نگاه کند با اشاره به دستم گفت

بعد رو به من  د؟یکنه دار یکه راحت پاکش م نایاز ا خانم–

 بود؟ یاسمش چ دیپرس
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ماتش برده بود، به  لیفروشنده که هنوز به حرکات کم خانم

 :خودش آمد و گفت

 .ارمیاالن م بله،–

 :گفتم لیکنارگوش کم 

 گهید ؟یدونیرو از کجا م نای...تو اادیاصال بهت نم سیرئ–

 .ارمیدارم شاخ درم

 .لبخندزد

 .نگو گهیمگه نگفتم د ،یخودت سیرئ–

 :زده گفتم ذوق

 .وفتهیکنم، پس م فیتعر قیکارت رو واسه شقا نیاگه ا یوا–

 .راگاز گرفت شیلبها

تو شرکت  گهیاونوقت د ا،یکار رو نکن نیوقت ا هی زشته،–

  .کنه یبرام تره هم خرد نم یکس

 زهایجور چ نیاز ا حانهیمادر ر دیخودم فکر کردم شا با

 زهایچ نیهم با ا لیکم نیهم یبرا کردهیاستفاده م ادیز

 .ستین بهیغر

 .انواع پوشاک بود میپاساژ رفت یباال یطبقه  به

 یازیپوست پ یمانتو کیو به  ستادیاز مغازه ها ا یکی یجلو

 .اشاره کرد

 به نظرت چطوره؟ اد،یکنم بهت ب فکر–

 .نازه یلیخ رنگش–

 .اتاق پرو بودم که در زد یتو

 .هم دستش بود یگرید یدر را باز کردم مانتو یوقت

جلوتر آمد و براندازم  یبه مانتو تنم انداخت و کم ینگاه

 .کرد
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 :. بعد به مانتو دستش اشاره کرد و گفتادیم چقدربهت–

 ؟یامتحانش کن یخوا یقشنگه، م نمیا–

به رنگ  پوریکلوش از جنس گ ینهایقشنگه، آست چقدرمدلش–

 .بود کیش یلیخ یمانتومجلس هی ،یمشگ

 ؟یکنیم پرو–

 .مثبت دادم باسرجواب

بزرگ لباس بودکه باعث شده  یقفسه  کیاتاق پرو  یروبرو

 لیتنومند کم کلینداشته باشد. گرچه ه دیبود داخل اتاق د

 .گذاشت ینم دید یبرا ییجا ستادیا یکه جلو در م یوقت

 :گفت لیکم

 .لونیکه تنته بده من ببرم بدم بزارن تو نا یاون پس–

 .آمد قهیدادم و رفت و بعد از چند دق لشیرا تحو مانتو

 .لبخند زد دیرا تنم د دیمانتو جد یوقت

  .قالب تنته یپوش یم یهرچ گهید نهیهم یکلیه خوش–

نگاهش کردم. با آن  قیکش آمد و عم میلبها فشیتعر از

 یلیکه به تنش نشسته بود خ یاسی دیسف یچهارخانه راهنیپ

 .شده بود یخواستن

مانتوام را درست  ینییخم شد تا کمربند تز یآمد و کم جلو

 گریو د دمیکش ششیته ر یکند. عطرش مستم کرد. دستم را رو

 یرو ییوبوسه ا اورمیراتاب ب اشیهمه دلبر نینتوانستم ا

 :گردنش کاشتم وگفتم

 .بندمی. خودم مدیزحمت نکش سیرئ یآقا–

 .بامزه گاز گرفت یلیرا باال آورد و دوباره لبش را خ سرش

 .دل منم باش نیمالحظه کن، فکر ا خانم،–

 .دمیخند
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 ...یکن یم یدلبر نقدریا یوقت رخودته،یتقص خب–

  .گهیکنم د یم نودرستیا دارم–

 کنه؟ یلباس کارمندش رو درست م سیتا حاال رئ یاز ک آخه–

 .دمی. من هم لپش را کشدیخند

 :از کارش منصرف شد و گفت کال

 دختر؟ یامروز قصد جونم رو کرد« إله إال اّللّ  ال»–

 .عقب رفت و نگاهم کرد یکم

  .ایحساب کنم، بپوش ب نارویببرم، تا من ا بده–

 .. شما در رو ببندسیرئ چشم–

 .کرد و رفت ینوچ

 .ستادیا م،یدیرس یفروش یروسر یبه مغازه  یوقت

 .بخر که با اون مانتوت ست بشه امیروسر هی–

 یبودم، اصالحدس هم نم دهیرا تا حاال ند لیکم یرو نیا

باشد ودرمسائل  فیو لط قهیسل نقدرخوشیتوانستم بزنم که ا

 .هم حواس جمع باشد ییجز

 شده؟ چرا ماتت برده؟ یچ–

 .دادم و دستش را گرفتن هیتک شیرا به بازو سرم

 .یباحال یلیخ سیرئ–

 .لبش را گاز گرفت دوباره

  .یبه اطرافت بنداز ینگاه هیبهتره  زم،یعز–

 .ستادمیو صاف ا دمیخند

 .کنما یم ختیتوب سیرئ یبگ گهیبار د هی–
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. خب یگاز گرفت نقدریا یتو که اون لبت رو َکند سیرئ آخه–

 .شاخ درآوردم خب ،یشد گهیمدل د هیکنم کال  کاریچ

 رتیبا چشم بص یبودم. جنابعال یمدل نیازاولشم هم من–

  .یکرد ینگاه نم

  .کنم فیتعر قیواسه شقا نویحداقل اجازه بده ا سیرئ–

 :گرد شده نگاهم کرد یهاچشم با

 یبرا یزیچ هیحتما  یخوایچرا م ؟یشد ینطوری! تو چرا اعه–

  ؟یکن فیاون تعر

 .یستیبدونه تو اونقدرها هم عصا قورت داده ن خوامیم –

 .شد رهیخ نیتریو به

بزار اون هر جور دوست داره فکر کنه. من واقعا  لیراح–

رو ثابت  زیدو چ گرانیبه د خوانیچرا آدما مدام م فهممینم

عده هم  هیبدبختن،  یلیثابت کنن خ خوانیعده م هیکنن. 

و همه  گذرهیداره بهشون خوش م یلیثابت کنن که خ خوانیم

 .خوبه یچ

 .زدم لبخند

... ایگیافتادم. راست م الیپروفا یعکسها ادی یگفت نارویا–

 .بهش بگم هیچه کار

 هایاز همه بدتره. کال بعض گهید یمجاز یهاهمون شبکه اصال–

زندگشون خبر  زیاز ر ایکل دن خوانی. مزنیبرون ر یلیخ

 .ستنیباشن. نرمال نداشته

تو ذوق  ی. مثل االن که من از کاراادهیاز ذوقه ز بابانه–

 .کردم

 .دیخند

از ذوقشه؟ تا  زارهیرستوران عکسش رو م رهیطرف م یعنی–

 حاال رستوران نرفته؟
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 .گرفت امخنده

 ایکل دن خوادیعکس انداخته چرا م یلیبه هر دل حاال–

  نن؟یبب

 .زل زد میهابه چشم 

 .ها شروع کردن هابگم قیبه شقا نیهم اول از هم اونا–

استاد. کامال منظورتون رو متوجه شدم. چشم الم تا کام  بله–

 .گمینم یزیچ

داشت نشانم  یصورت یکه گلها یروسر کیدستم را گرفت و  

 .داد

 خوره به مانتوت؟ یاون م یکن یم فکر–

 :گفتم

 .خوبه–

 .میو از مغازه خارج شد میدیرا خر یروسر

 .ردیاز من فاصله بگ یزنگ تلفنش باعث شد کم یصدا

 .که من متوجه نشوم یجور زدیمرموز وآرام حرف م یلیخ

اش چون فاصله دیشنیرا نم شیکه پشت خط بود انگار صدا یطرف

 :کرد و گفت شتریرا از من ب

 .چقدر بلند حرف بزنم گهید–

نگرانم کرد وباعث شد مدام بادندان پوست لبم را  کارش

 .بکنم

 .شد نیتلفن مرموزش تمام شد وسوارماش باالخره

 یبه صفحه  یزنگ خورد نگاه اشیبالفاصله دوباره گوش اما

که فاصله  نیشد و از ماش ادهیانداخت و دوباره پ اشیگوش

 یحرف زد و فور ییوصل کرد و چندجمله اگرفت تماس را 

 .برگشت

که نشست پشت فرمان نگران نگاهش کردم. نگاهش که به  نیهم

 :صورتم افتاد گفت
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به  یدادم. بعد نگاه یجواب م دیواجب بود با دیببخش–

 .کندم انداخت یکه هنوز هم از استرس پوستشان را م میلبها

لبم  یبر رو ییاآرام ضربه لشیکرد و با موبا یمصنوع اخم

 .زد

 .داره؟ ولش کن ریواگ –

 .نگرانم کرده تلفنات–

 :خونسرد گفت یلیخ

 .سوال کرد جوابش رو دادم هیچرا، زهرا بود،  نگران–

 .میرا روشن کرد و راه افتاد نیماش

داد  شنهادیپ م،یکه نمازمان را در مسجد خواند نیاز ا بعد

 .میقدم بزن یکم

 .استرس دارد یکردم کم احساس

 .جواب داد یآمد و فور شیبرا یامکیپ

 .انداختم شینگاهش کردم ودستم را دور بازو مشکوک

 .لیکم–

 .نگاهم کرد باذوق

 .من یحور جانم–

 .ستادیگرفت و ا یحالم بده. نگاهش رنگ نگران من–

 فشارت افتاده؟ چرا؟–

 .تو استرس گرفتم یکارها نیاز ا نه،–

 ؟یکار چه–

 ...مزاحم یجواب دادنات، نکنه دوباره کس یگوش یواشکی نیهم–

 .دیرابر حرفم
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بود که  یخانوادگ یمسئله هیاصال. باور کن زهرا بود.  نه،–

کرد که  یسوال هی یامکینبود. االنم پ یمهم زیحل شد. اصال چ

 .منم جوابش رو دادم

 .نازک کردم شیبرا یچشم پشت

سوال  هیبا جواب دادن  یامکیرو پ تونیمسائل خانوادگ شما–

 د؟یکن یحل م

 .و دستم را محکم گرفت دیخند

. اصال ستین یینگران کننده ا یباور کن اصال مسئله لیراح–

 .دهیم حیخونه خودت  باهاش حرف بزن، برات توض میرفت

شده که زهرا خانم امروز  یبده. اصال چ حیتو توض خب–

 سوال داره؟ نقدریا

 .دیکش نیکرد و دستم را به طرف ماش یمکث

 .یکرد خیهوا سرده  م،یبر ایتو االن ب فقط–

 .شدم نیسوار ماش یناراض

 .را راه انداخت و دستم را گرفت نیماش

 .میزد یقدم نم یگفت یخب سردت بود م یکرد خیآخ  آخ–

 .دیسرم را برگرداندم و او خند دلخور

 .ایشیم مونیبعدا پش ل،یراح نکن–

کرد. زل زده بود به  ینگاهش کردم، نگاهم نم باتعجب

 .داد یرا کش م نمانیو سکوت ب ابانیخ

 .شلوغ بودند ابانهایاسفندبود و خ ماه

 .تا خانه مانده بود که تلفنش دوباره زنگ خورد یکم هنوز

  .با استرس نگاهش کردم 

 .کرد ینوچ

 .لیبابا راح یا–
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 .دمیرا به طرفم گرفت، اسم زهرا را د تلفنش

 .جواب بده رخودتیبگ–

 .را به طرفش هل دادم یگوش

راحت  المیاو اصرار داشت که خودم جواب بدهم تا خ یول

 .گوشم گذاشت یرا رو یسبز را متصل کردو گوش کنیشود. آ

 .داداش الو–

 .سالم کردم دیترد با

 یم یزنگ زدم بپرسم ک ؟یخوب زمیجان. عز لیسالم راح عه–

 د؟یرس

 .گهید ی قهیفکر کنم تا ده دق ما–

 لیقطع کرد. کم یبعد هم فور ؟یندار یکار زم،یعز باشه–

 .لبش بود یرو ییاروزمندانهیلبخند پ

کرد خودش را در کوچه  یم یاو سع ینگاهش کردم. ول یسوال

  چپ و چوله یها

 .کند گم

 :گفت ینگاهش کردم که باالخره برگشت وبا مهربان آنقدر

 ه؟یچ گهید یخودت که بازهرا صحبت کرد زم،یعز–

 .چشم هم از او برنداشتم یندادم، ول یجواب

 .دیخند

  .زننیم دیآدم رو د یینوچ، مردم به چه بهانه ها نوچ،–

 دیدر خانه پارک کرد و کل یلبخند به لبم آورد. جلو حرفش

شدم. در  اطیرا انداخت و در را باز کرد. من جلوتر وارد ح

 :دیرا بست و پرس

 کجا؟–

 .دیرا گرفت و به طرف خودش کش دستم
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 ؟یریکه جلو جلو م یدلخور االن–

 .دلخور باشم دی. چرابانه–

 .بخند پس–

 .ام خود به خود بخندم وانهید مگه–

کنم خنده  یدارم بهت التماس م کلیه نیکه من با ا نیهم–

 .گهیداره د

 :گفتم یخودم را کنترل کردم و جد یام گرفت ولحرفش خنده از

 .هم خنده نداره اصلن–

 رسرمیرا ز گرشیودست د میزانوها ریدستش را ز کی ناگهان

 .ُبرد و بلندم کرد

 .داخل خونه میریم ینجوریهم ینخند اگه–

 .وفتمیتا ن دمیگردنش را محکم چسب ازترسم

   .نیخندم، بزارم زم یباشه م باشه،–

به طرف  یکرد و من فور میآرام رها دیخند یکه م همانطور

 .در آپارتمان رفتم

زنگ رفت خودش را به من رساند ونفس نفس  یکه دستم رو نیهم

 :زنان لباسش رامرتب کرد و گفت

 .میباهم بر صبرکن

دستش را پشت  لیبعداز زنگ زدن در باز شد. کم هیثان چند

 .کرد تمیکمرم گذاشت و به داخل هدا

 .خشکم زد میروبرو یصحنه  دنیکه وارد شدم با د نیهم

 کیک کی شیوسط سالن گذاشته شده بود و رو ،یناهار خور زیم

و ُرز ُپر  خکیرنگارنگ م یاز گلها کیدو طبقه بود. دور ک

گلها نوشته  نیوارمر حروف اول اسم من ب یبود. باشمع ها

 .شده بود
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 زیاز م ییگوشه ا ییبایبه طور ز هایتنقالت و خوراک انواع

 .شده بود دهیچ

قرمز به  یهم بادکنکها زیسر م یو سقف باال زیم یها لبه

 .شکل قلب چسبانده شده بود

با  یتولدت مبارک گفتند و همگ دندیخانه تا ما را د اهل

 .هم کف زدند

تعجب کردم چون دو روز تا روز تولدم  شتریحرف ب نیبا ا 

 .مانده بود یباق

کنم به  دکنترلشیدانستم چطوربا یکه نم یو ذوق باتعجب

 .نگاه کردم لیکم

 :گفت باخنده

 .یشدیرنمیکه غافلگ میگرفت یزودتر نم اگه–

اصال فکرش  یکرد رمیواقعا غافلگ ؟یکارکردیتو چ لیکم یوا–

 بود؟ نیواسه ا هایواشکیکردم. پس تلفن  یروهم نم

 .دیخند

 .یشیخونه متوجه م میکه بهت گفتم بر من–

همانجا ماتم برده  ادیز یریو ذوق و غافلگ یخوشحال از

هم کنار  دهیو سع ییو زن دا ییبود، بخصوص که خاله و دا

 نی.  و ازدندیبودند و لبخند م ستادهیمادر و اسرا ا

 .کرد یرا دوچندان م امیخوشحال

جلو آمدند و صورتم  فشانینح یبا آن جثه  لیو پدر کم مادر

 .گفتند کیو تبر دندیرا بوس

 :گفت لیکم مادر

مادر، بعد دستم راگرفت  نیبش ایباشه عروس گلم، ب مبارک–

 .ُبرد زیو به طرف م

 .دمشی. خم شدم و بغلش کردم و بوسدیبه طرفم دو حانهیر 

گفتند. از همه چند باره  کیهم امدند و تبر هیو بق مادر

 لیکه کم نیبودم از ا رانیهنوز هم ح یکردم ول یتشکر م
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به من  یزیها را هماهنگ کند و چ نیا یچطورتوانسته همه 

 .بروز ندهد

روزها  یباکاکائو نوشته شده بود، "بعض کیک یطبقه باال یرو

 "اند مثل روز تولد تو، همسرم تولدت مبارکخاص

 کیک ینییپا یطبقه  یرو

و  کیک یها هیشعر گونه نوشته بود که به خاطر پا ییزهایچ

 .بودن نوشته ها نتوانستم بخوانم زیر

 :کنار گوشم گفت مادر

 ؟یعوضشون کن یخوا یجان لباسات تو اتاقه نم لیراح–

 میکه برا نیاستقبال کردم و از ا شنهادشیاز پ یباخوشحال

 .لباس آورده بود تشکرکردم

بود  کیک یشمع ها رو یکه در حال جاساز لیبه کم ینگاه

 :انداختم وگفتم

 .تو اتاق لباس عوض کنم رمیم من–

 .لبخند نگاهم کرد و سرش را تکان داد با

ام  یلباسم را که  عوض کردم در حال مرتب کردن چادررنگ 

 :واردشد و گفت لیسرم بودم که کم یرو

  .ستینامحرم ن ؟یچ یبرا چادر–

 :گفتم دیباترد

 اد؟یزهرا نم شوهر–

 .ادیاون سر شام م نه،–

رنگ که گل  دیسف یرهیگ کیکه دستش بود  یلونینا بعداز

 :داشت درآورد و گفت یبزرگ قشنگ ییپارچه ا

 اد؟ی. خوشت مدهیتو خر یبهت بدم، گفت برا نویگفت ا زهرا–

 موهات؟ یرو یبزن یخوایم

خجالت زده  لیخانواده کم یهمه مهربان نیاز ا گریکه د من

 :بودم گفتم
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 .داشتم اجیدرد نکنه، اتفاقا احت دستش–

را بازکرد و طبق عادتش دستش را داخل  امیروسر یرهیخودش گ 

 .ختیُبرد و به همشان ر میموها

 .دوست دارم ینجوریقشنگه، من که ا ختهیبهم ر ینجوریهم–

 یرا دور کمرش حلقه کردم وسرم رارو میمقدمه دستها یب

 :اش گذاشتم وگفتم نهیس

 تتیامروز به خاطر اون تلفن ها اذ دی. ببخشلیکم ممنونم–

 .یبه زحمت افتاد یلیخ یمهمون نیا یدونم برا یکردم. م

گرفت و صورتم را باال گرفت و نگاهش  شیرا بادستها سرم

 :چسباند وگفت میرابه چشم ها

 یاز تو ممنون باشم حور یکه کنارم نیخاطر ا دبهیبا من–

جشن  نیمن. بابتش اگر تا آخر عمر هم ازت تشکرکنم کمه. ا

 نیبه ا شهیهم یکه تو برا نیا یتولدته، هم برا یهم برا

 .کهیدوطبقه ک نی. واسه همیخونه برگشت

 . دوباره بامزه تر از قبل لبش را گاز گرفت بعد

داخل اتاق  ادیب یکیکن خانم. اگه  تیفاصله رورعا االنم–

 ه؟یچ فیتکل

هر دو دستم  یرا از دور کمرش شل کردم. فور میدستها

 .دشانیو بوس شیچشم ها یراگرفت و گذاشت رو

   .زمیدارم عز یچشم هام نگهت م یرو شهیهم–

 .رفت رونیاز اتاق ب بعد

بود. انگار  ختهیر میکه به پا یهمه عشق نیماندم و ا من

 یقیجراحت عم یکه روزگار یدلم مرهم بود، دل یبرا شیحرفها

  .دل مجروحم بود یبرا یبیخوب طب لیکرده بود. کم دایپ

 :سرش را داخل آورد و گفت دهیبه در خورد. سع ییاتقه

 داخل؟ امیب–

 .زمیعز ایب–
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 :گفت ریشد و در را بست. سر به ز وارد

 .نجامیخانواده شوهرت ناراحت نشن من ا گمیم لیراح–

  .را گرفتم دستش

 خودشون دعوتت نکردن؟ مگه–

  .زهرا خانم خودش دعوت کرد چرا–

 .نشستم و او را هم کنارم نشاندم نیزم یرو

 .نگران نباش ست،ین یپس مشکل خب–

 :دیشد و پرس ریبه ز سر

 .نگران توام شتریب من–

 .کردم نگاهش

 چرا؟–

 یگذشتت رو تونست یعنی ؟یهست یتو واقعا راض لیراح–

کارا  یلیراستش درسته واسه فراموش کردنش خ ؟یفراموش کن

همه جوره حواسش بهت بود،  یلی. خاله هم خب خیانجام داد

 ...بازم یول

 .دمیرا بر حرفش

نگاه  هیبود. من مثل تو به قض نیواقع ب دیبا دهیسع نیبب–

 ی. بازدونمیم یباز هیاتفاقات رو  نیا ی. من همهکنمینم

 نهیبب کنهیکرده و از اون باال نگاهم م شیکه خدا طراح

 .نه ایرد بشم  یباز نیاز مراحل ا تونمی. مکنمیم کاریچ

و در  میکنیاونقدر آه و ناله م ایباز نیتو مراحل ا یگاه

مرحله از امتحان خدا  هیسالها تو  یکه گاه میزنیجا م

رو  زیهمه چ یوقت ر،ی.. تصادف خودت رو در نظر بگمیمونیم

 یبعض یتونیخودت زودتر، م یگاه یحت ینیچیکنار هم م

  .یکن ینیب شیاتفاقها رو پ

 .دیکش یآه دهیسع
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. ستیدست خودش ن یاحساس آدم واقعا گاه یول درسته،–

 .یبش الشیخیب یتونینم

کمک  یلیاحساساتم خ نیمهار هم یمامان برا یکارها خب،آره–

راهش مبارزس.  نیداره که اول یراه یکرد. به نظرم هر مشکل

وگرنه اون مشکله بهت غلبه  ،یضعف از خودت نشون بد دینبا

 .کنهیم

خواست خدا  یگم بشه. گاه میهدف زندگ خوامیمن نم دهیسع

قانون  یجلو دی. بامیرد بش دیاز خواست ماست، با ریغ یزیچ

 میبگ دیچرا؟ فقط با ایخدا میبگ دی. نبامیخدا سر کج کن

  .چشم

  .داد هیتک میسرش را به بازو دهیسع

 گفتیم ادته؟ی. کردمیجمله خاله فکر م نیبه ا شهیهم–

  .دیخدا باش یبنده

نماز و حجاب و  نیمنظورش هم کردمیها فکر مموقع اون

 شه،ییجز هی نایا دمیبعد به مرور فهم یواجباته. ول

 ،یداد بزن دیکه تو اوج درد نبا شهیمعلوم م یوقت تیبندگ

. آره حرفهات رو قبول یکنارش بزار دیبا یتو اوج عاشق

 یهر کس شیبه خاطر سخت دیسخته. اصال شا یلیخ یدارم. ول

  .کنه. بعد صاف نشست و لبخند زد یتونه بندگینم

 ییجورا هیخداست و  یباز نایا یهمه میاگه فکر کن البته–

 .شهیکم کار آسونتر م هی گذرهیو م هیسرکار

 .نشست میروبرو بعد

 لیکه کم نیا گهید زیچ هی. یهست یکه االن راض نهیا مهم–

عاشقانه نگاهت  یلیحواست نبود خ یدوستت داره. وقت یلیخ

  .کردیم

  .عشقش رو داشته باشم اقتیل دوارمیام–

  .یکه دار معلومه–

 .نگاهش را در صورتم چرخاند بعد
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  .کنم شتیکم آرا هی ایب–

 .باال ادیبابا، واسه شام شوهر زهرا م نه–

 .خب اون موقع برو بشور شه،یساده که نم ینجوریا عه–

خوش  یلیخ حانهیزهرا و ر یبچه ها یهایجشن با بامزه باز 

به آشپزخانه برد و با  میتقس یرا برا کیک لیگذشت. کم

 .اشاره از من هم خواست که همراهش بروم

 :کرد و گفت نییپا کیباال را جدا کرد و اشاره به ک کیک

 مخصوص خودم و خودته،  نیا نیبب ایب–

 .توانستم نوشته اش را بخوانم باالخره

 

 ".توست یخانه مِ یبه دلم که حر یخوش امد"

 :نوشته بود زیر یلیبه شکل کج خ کیک ی بعدگوشه

 ".،آمدنت را باورداشتم یآن روز که رفت"

 

فقط من نوشته ها را بخوانم که استتارش کرده  خواستیم پس

 .بود

 میرا تقس کیک لیو با کم مینشست یقال یآشپزخانه رو در

زهرا خانم به  یبچه ها .میگذاشت هایدست شیو داخل پ میکرد

گذاشتند  ینیها را داخل س یدست شیآمدند و پ شانییکمک دا

 لیو گوش به فرمان کم عیمهمانها ُبردند. آنقدر مط یو برا

که  مانطوره لیشد. آخر سر هم کم میحسود لیبودند که به کم

در  شانیبرا کیاز ک یبزرگ یرفت  تکه یشان مقربان صدقه

 :گفتگذاشت و شانیبشقاب ها

گذاشتم. در حال خوردن  یشما سفارش یجان برا ییدا دییایب–

 :گفت کیک

 .امیو م زنمیبه شرکت م یسر هی رمیمن فردا م لیراح یراست–

 م؟یریبا هم نم مگه–
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که تا  یبند یچمدون م ینیش یم امیتا من ب یجنابعال نه،–

 .میبر میوفتیامدم راه ب

 :گفتم باتعجب

 م؟یبر کجا–

پات  یجلو خوانیحرفها. م نیپاگشا و ا .گهید شهرستان–

 .گوسفند پخ پخ کنن

 .لباس ندارم نجایمن که ا ،یدادیخبر م هی خب–

  .ارهیب یالزم دار یبه مامانت گفتم هرچ ،یدار چرا–

 .ذوق ایدانستم تعجب کنم  ینم

چقدر حواست  سایمثل رئ نینه. بب یگیم یسیگم بهت رئ یم–

 .یگینم یچی. به آدمم هیدیهست و همشم دستور م یبه همه چ

 :زد و گفت امینیشده بود را به ب ییاخامه یکه کم انگشتش

 .من یحور  استیکردن نه ر رتیمد گنیاون م به–

 نیمد شده و گرنه هم دایجد رتیداره، مد یچه فرق حاال–

 .سیگفتن رئ یرو قبال م رایمد

 :و گفت دیخند بلند

 .دمیوقت به شما دستور نم چیضمن من ه در–

 امیخواد فردا باهات ب یاالن من دلم م ؟یکن یکارم یچ پس–

 ه؟یکار چ نیاسم ا ؟یدیچرا اجازه نم

 :راجمع کرد وگفت شینگاهم کرد. بعد لبها مهربان

 .باشه ییزورگو فکرکنم–

دماغش  یآغشته کردم و رو کیک یبه خامه یانگشتم را کم نوک

 :زدم و گفتم

 .ادایم ییزورگو کلتیبه ه چقدرم–
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 :گفت باخنده

 یمن. مهمونا که رفتن. با هم چمدونو جمع م یحور باشه–

 . االن خوبه؟میریم ییو فردام دوتا میکن

 .مهربون سیرئ هی یاالن شد ن،یآفر–

 ؟یکرد یمدت رو نم نیزبونت کجا بوده تو ا نیا–

 .تو بوده یهایو بامزگ هایمهربون نیکه ا همونجا–

  هم ببرم؟ قیشقا یفردا برا کیک نیاز ا خوادیم دلم–

 .ایتو شرکت حرف نزن مونیشخص یباشه از زندگ ادتی فقط–

 یپسرها لیکم میندازیشام را ب یکه سفره  نیاز ا قبل

او  یخواهرش را فرستاد تا پدرشان را صدا بزنند. ول

 .کند ی. گفته بودکه سرش درد مامدین

 :گفت لیآرام کنار گوش کم زهرا

 .ادیم یبهش بگ یاگه خودت بر داداش–

 :باال داد و گفت ییابرو لیکم

 .دعوتش کردم دمشید اطیتو ح روزیکه د من–

 :خانم شرمنده گفت زهرا

کم  هی. هیچطور یدون یدونم، اما اخالقش رو که م یم–

 ه؟یانهیک

 :داشت گفت یبرم نتیرا از کاب اشهیهمانطور که تک لیکم

 نیا ی هیاول ی هیسرما یدون یخودتم م ؟یآبج یچ نهیک آخه–

پولشم که بابا داد قرارشد  یهیخونه مال خودم بوده. بق

که توشهرستان دارم بفروشه به جاش برداره. حاال  ینیزم

 رمنه؟یفروشه تقص یرو نم نیبابا اون زم

 هینجوریکنم اونم ا کارشیدونم داداش. حق با توئه. چ یم–

 .فرستم یاصال نرو ولش کن غذاش رو براش م یخوای. مگهید



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

12

66 
Hiltun.ir 

آخه داره  یدنبالش. ول رمیمن م یخواهر من، تو بخوا نه–

خوام حق خواهرم رو بخورم؟ بعد  یمن م یعنی. کنهیاشتباه م

 .داد و بلند شد و رفت رونینفسش را محکم ب

 :خانم سرش را تکان داد و گفت زهرا

 ؟ینیبیاصغر آقا رو م بیتوقعات عج ل،یراح ینیب یم–

 :گفتم اشیدلدار یبرا

 .کنه یم شونیراض لی. کمدینباش نگران–

به  دونمی. مادیکوتا م شهیتکه به خدا. هم لیکم دونم،یم–

که ما  نیهست. اصال هم یمنه. حواسش به همه چ یخاطر زندگ

 دادیرو م نجای. وگرنه اشهیخودش از بزرگوار شیرو آورده پ

 .گرفتیپرستار رو واسه بچش م نیاجاره، بهتر

خودشه.  کنهیکه فکر نم یاهل مداراست. به تنها کس داداشم

به تو عالقه داره روز و شب  دمیفهم یباور کن از وقت لیراح

و  دیکش یکردم که به خواستش برسه. بعد آه یبراش دعا م

 :ادامه داد

زنش تو همون چندسال  اورد،یاز زن اولش که شانس ن داداشم–

باهاش  لیبازم کم یسر بود، ول رهیکرد. از بس که خ رشیپ

 .ومدیراه م

 .گهیبود د یرحمتش کنه. قسمت اونم اونجور خدا

 :با لبخند ادامه داد بعد

 یلیروزا خ نیا ل،یخواد راح یخاطرت روم یلیخ لیکم–

سر  شیخوشحاله. به نظرم خدا تو رو به خاطر صبر و مهربون

 .راهش قرار داده

 .وارد شدند انیگو اهللایو شوهرخواهرش  لیلحظه کم همان

فکر  نیبرادرش رفت و من به ا یقربان صدقه  رلبیز زهرا

 .خدا از همه طلبکارند ی شهیاز آدمها هم یکردم که چرا بعض

خانه را  لیگذشته بود. با کمک پدر و مادر کم مهیاز ن شب

 .میمرتب کرد
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 میبود. هر وقت صدا یمهربان و خون گرم رمردیپ لیکم پدر

جور صدا  نیآورد. ا یپسوند بابا پشت اسمم م کیکرد،  یم

دانست که  یاو هم م دیدوست داشتم. شا یلیکردنش را خ

 .کلمه است نیا دنیشن یکه پدر ندارد چقدر تشنه یدختر

تو  حانهری با من–از تمام شدن کارها حاج خانم گفت:  بعد

 .ریخوابم شب بخ یاتاق م

 :به من کرد و گفت یااشاره لیپدرکم

مبل نشستم  ی. کنارش رویبابا خسته شد نیکم بش هی ایب–

 :وگفتم

  .دیدیزحمت کش یلیبه خاطر امروز ممنون خ آقاجون–

که تو  ینکردم بابا. من از تو ممنونم به خاطر شاد یکار–

 .یخونه آورد نیا

اش نگه داشت.  دهیزحمت کش یدستها نیرا درب بعددستم

 .است تمام عمر کار کرده دمیکه با لمسش فهم ییدستها

داشتم همون بار اول که  حانهیر یکه برا ینگران یهمه–

 .بر طرف شد وبه خاطر وجوت هزار بار خدارو شکرکردم دمتید

 .دیکش یآه بعد

 یکنم. م یزنده ام برات دعا م یبابا، من تا وقت لیراح–

 یکرد یمادر شتریاز مادر خودشم ب حانهیر یدونم که تو برا

 .کنهیرو م فتیتعر شهی. زهرا همیکن یوم

. بعد نگاهش را درچشم یندار یمن برام فرق یبا زهرا تو

 :چرخاند و با لبخند گفت میها

 .کرد به خودم بگو تتیاذ لیکم اگه

 :دیکرد. پرس یکه تشک پدرش را مرتب م لیو کم دمیدو خند هر

 یآب منو م ریز ینکنه دار لیشما دوتا؟ راح دیگ یم یچ–

 ؟یزن

فکرکردم که چقدرخوب است خانواده  نی. به امیدیخند دوباره

 .داشتنت خدا را شکرکنند یهمسرت دوستت داشته باشند و برا
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را مرتب در  مانیولباسها میدو کنار چمدان نشسته بود هر

 .باهم کردند یکه نگاهمان تصادف سخت میدیچ یچمدان م

 .ضربان گرفت قلبم

 .لیکم–

 .زمیعز جانم–

 ؟یگیسوال بپرسم راستش رو م هی–

 :کج کرد و گفت یراکم شیلبها

 ؟یدیدروغ شن یک–

 .بدون مالحظه جواب بده نهیمنظورم ا نه،–

 .بگذرونه، بپرس ریبه خ خدا–

و با پولش  یرو اجاره بد نییپا طبقه یتونستیکه م تو–

هم به  یاجیاحت ،یریپرستار تمام وقت بگ هی حانهیر یبرا

 ؟یکار رو نکرد نی. چرا ایمن و زهرا نداشته باش

 ؟یپرسیم نویشده که ا یچ–

  .ینجوریهم–

 :گفت گذاشتیرا در چمدان م اشیخطاط لیوسا همانطورکه

 کردم؟ یم دایمثل تو پ یکجا پرستار از–

 .گهید یشد راستش رو بگ قرار–

را که با خط خودش نوشته بود داخل چمدان  بایز یتابلو کی

 .گذاشت

داشته باشه. اونجا  یبهتر یزهرا زندگ خواستمیم خب–

بود و هم خارج از شهر براشون سخت  کیهم کوچ یلیخونشون خ

 .بود
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امدن خواهرم و  یبرا یاساس یبهانه هیدونستم اگه  یم

 حهینداشته باشم ممکنه غرور شوهرش جر نجایخانوادش به ا

خوام  یکنه و بهش بگه نم یزندگ نجایا ادیداربشه و کال ن

 .برادرت باشم طیبل ریز

با زهرا صحبت کردم تا به شوهرش بگه چون تو،  نیهم یبرا

. یباش حانهیر شیتمام وقت پ یتون یو نم یدانشگاه دار

 .کمک کنه ادیاونم ب

خونه کمکم  نیا دیخر یزهرا فکر کرده چون پدرم برا شوهر

که االن  ییسهم داره و کال اون جا نجایکرده پس زهرا هم ا

 .نشستن مال خودشونه

خواد  ینداشتم، گفتم تا هر وقت دلتون م یمن که حرف البته

 .دینیبش

خونه  نیسه دونگ ا یمحکم کار یبرا خوادیاصغر آقا م یول

 .میرو به نام اونا بزن

و  دهینم حیموضوع رو براش توض نیا یکنم زهرا برا فکر

اگه اصغر  ترسهیبرادرمه، چون م یکال برا نجایا گهینم

و ما  ی. بخصوص که حاال هم تو هستمیبر نجایبفهمه بگه از ا

 .میزهرا ندار یبه پرستار یاجیاحت

 .کردم شیاز بازو ییاشدم وکنارش نشستم و بوسه بلند

 .یتو مهربون چقدر–

را دور کمرم حلق کرد و مرا به  خودش چسباند و  دستش

 :وگفت ختیرابه هم ر میموها گرشیبادست د

 .شتریب تو–

 .لیکم–

 .سرم گذاشت و لب زد یرا رو صورتش

 .جونم–

من مواظب  یو قبول کرد یصرف نظرکرد تتیاز شکا چرا–

 باشم؟ حانهیر

 :زد و گفت میموها یرو ییرا بلندکرد و بوسه ا سرش
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 کیکوچ یلیرو که خ حانهیدونستم ر یروزا واقعا نم اون–

 .بسپرم  یبه ک دیبود، با

هم دور بود.  رشیداشت و مس یخودش زندگ یهم برا خواهرم

من تو بغلش  یکه زهرا مدام بچه  ومدیخوشش نم ادیشوهرشم ز

 .باشه

تونستم  یم یبه ک یول رم،یگیخودم گفتم پرستار م با

 .ارهیسر بچه ن ییبال ستمیمن ن یاعتماد کنم، که وقت

ات، بخصوص مادرت رو که . خانوادهدمیکه تو رو د یچندبار

خواستم  یدلم از خدا م ی. تودی. اعتمادم رو جلب کرددمید

 .یرو بد شنهادیپ نیدلت بندازه که خودت ا یتو یجور هیکه 

 یو به کس رمیبچم پرستار بگ یبرا خوامیگفتم م نیهم یبرا

 .اعتماد ندارم

پرستارش  امیب دیبه من اعتماد دار یدیتو خودت پرس که

. مگه شما بچه دمیکه رد گم کنم پرس نیا یبشم. منم برا

 د؟یبلد یدار

 :را بلند کردم و نگاهش کردم وبا لبخند گفتم سرم

 .نداره یخواد. کار یگفتم مگه بلد شدن م منم–

را کنار صورتم آورد و با انگشتش شروع به نوازش  دستش

 .ام کردگونه

 یگذاشته بودم. وقت نیذره ب ریاول رفتارت رو ز یروزا–

. یبستیو در روم شیتو اتاق تا بخوابون یبردیرو م حانهیر

 .زدیدلم شور م

دل  ییالال ایقرآن  ایدعا  هیصوت دل نواز  یصدا یوقت یول

 .دمیکشیم ی. نفس راحتشدیاتاق  بلند م یاز تو نینش

 ؟یخوابوند یم زایچ نیرو با ا حانهیاون موقع ها ر ادتهی

 .یراحت کرده بود یلیکارم رو خ

 ختهیر میصوتها رو رو گوش نیخواستم بخوابونمش ا یم شباکه

 .دیخوابیو م شدیآروم م ذاشتمیبودم و براش م

 .نگاهش کردم باتعجب
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 ؟یچرا تا حاال نگفته بود کلک–

 .دیخند

 .رو هم بهت نگفتم گهید یزایچ یلیخ–

 ؟یچ–

 یم رونیب یایکه ازت خواستم باهام ب یکه اون چندبار نیا–

مختلف قرارت بدم و عکس  طیشرا یبشناسمت، تو شتریخواستم ب

 .العملت رو بسنجم

 .شکمش کردمروانه  یهوا مشت یب

 .یجنس چقدربد–

 .گفت و دستم را گرفت ،یآخ

 .یکشف نکرده بودم. پس دست بزنم دار گهید نویا–

  .که داخل چمدان گذاشته بود را برداشتم ییتابلو

 ی... برایخط نوشتن توام. چه شعر قشنگ نیمن عاشق ا لیکم–

 ؟ینوشت یک

 .دیکش یآه

 واریبد بود نوشتمش و زدم به د یلیروزا که حالم خ اون–

بلند  . بعدشدمیآروم م خوردیاتاقم. هر روز که چشمم بهش م

 .شعر را خواند نیو آهنگ

 

 همه عالم یه طرف حسین زهرا یه طرف"

 "عشقا یه طرف عشق به موال یه طرف همه

 تو چمدون؟ شیچرا گذاشت خب–

. سمیاش رو براش بنوبود گفت لنگه نجایمدت که بابا ا نیا–

خودمون  یخونشون برا وارید زنمیم برمیم نویوقت نکردم. ا

 .سمینویم گهید یکیسر فرصت 
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اش گذاشتم و با خودم فکر کردم. کشف  نهیس یرا رو سرم

کشف  یبه جا یراز یایسخت است. کاش زکر یلیکردن آدم ها خ

پنهان  یایکردکه با آن زوا یاختراع م یفرمول کیالکل، 

 میکرد یکشف مهر انسان را  یوجود

بسازد تا  یخودش فرمول یبرا دیخودش با یهم هر کس دیشا

 .بتواند وجودش  را کشف کند

در  ینکردن درب خروج دایماندن و کشف نشدن  مثل پ پنهان

پشت در  یدر محوطه دیاست. مدام با ییا انهیرا یباز کی

 .یاور شو میتا وقتت تمام شودو گ یدور خودت بچرخ

حبس  یتولدش داخل قفس یکه از ابتدا ییمثل پرنده ا دهمیشا

کند وخودش را در  یخارج از آن را درک نم یهاییبایاست و ز

 .کند یکوچکش خوشبخت  احساس م یایآن دن
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 ادیکه  میدر حال حرف زدن بود میجلو در دانشگاه با دوستها

 :جزوه ام  افتادم، رو به سارا گفتم

 شد؟ یجزوه ام چ نیپس ا –

 :گفت دویکش ینیه سارا

 .ارهیگم ب یصبر کن االن م له،یدست راح –

در آوردو از ما فاصله گرفت، بعد از چند  بشیرا از ج یگوش

 .امد قهیدق

 .ارهیاالن م –

 .به او انداختم یدلخور نگاه

 لیاونوقت راح گه،ید یکیاجازه دادم به  یکه جزوتو ب دیببخش–

 ه؟یک

که بهش  شدیمنظمه،راستش نم یلیست،خین گهید یکی لیراح–

راحت حرفش حرفه، آرش باور  التیخ ده،یروزه م هیندم،گفت 

شد که نشد بگم جزوه مال توئه، االنم امد به روش  یکن جور

 .ایارین

 :کردم و گفتم یپوف

به در دانشگاه  یخوام برم. نگاه یکجاست؟ من م حاال االن –

 .انداخت

 .عه، امدش تودانشگاهه،–

باوقارو  یلیکه خ یچادر ینگاهش را دنبال کردم، دختر ریمس 

 یجذاب یآنقدر چهره  شد،یم کینزد د،یرس یبه نظر م نیمت

 یمشگ یداشت که نتوانستم نگاهم را از صورتش بردارم، ابروان

 ینیبه رنگ شب، پوست صورتش رنگ گندم بود. ب ییبا چشمها

  دمیامدد کینزد یوقت یکه به نظر عمل کرده بود ول دهیکش

صورتش را قاب  ییبایز ییاسرمه ی. با روسرستیطور ن نیا

 یکه در دانشگاه مغنعه م گرید یگرفته بود. برعکس دخترها

آن را بسته بود. مدل  یسرش بودومدل خاص یپوشند،او روسر

 .خوشم امد یلیش را خبستن
زد با اشاره  یکه به سارا م یچادرش خاص بود. با لبخند نوع

سر سارا را صدا کرد، تا جزوه را به دستش دهد. سارا به 

طرفش رفت و باهم دست دادند وخوش وبش کردند. سرش را به طرف 

 .بکشد رونیب فیبرد که جزوه را از داخل ک فشیک

 .به سراغم امد یبار طنتیلحظه فکر ش همان
خواستم متوجه بشودکه جزوه مال من  یم یدانم چرا، ول ینم

و توجه اش را به طرف  ندیخواستم من را بب یم دیاست. شا

خودم جلب کنم. جلو رفتم و سالم کردم. سرش راباال آورد ونگاه 

 یجوابم راداد. لبخند از رو یرلبیبه من انداخت و ز ییگذرا
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به خودش گرفت وجزوه را  یتر یجد ی افهیجمع شد، ق شیلبها

 .مقابل سارا گرفت و تشکر کرد
آرام و قشنگش شده بودم، قبل از سارا  یکه محو صدا همانطور

  :جزوه را گرفتم و گفتم

 :کردم و گفتم ییکنم، بعد خنده ا یم خواهش–

 .دیجزوه ام شده مارکوپولو، باالخره به دستم رس –

 :گرد شده، سارا را نگاه کردوگفت یچشمها با

 بودند؟ شونیاز دوستت ا منظورت–

  :گفت یبا دست پاچگ سارا

 :به سارا گفت یداره. با دلخور یچه فرق حاال–

 :شرمنده گفت یبعدهم برگشت به طرفم وبا حالت ،یگفت یم کاش–

دونستم...نگذاشتم حرفش راادامه دهد.  یمن نم دیکن حالل–

 :گفتم یفور

 .ستینداره، اصال مهم ن یاشکال–

 

به طرف سارا  شتریب ینگفت. کم یزیانداخت و چ نییرا پا سرش

 :شدو با او دست دادو گفت لیمتما

 ؟یایآخررو نم کالس–

 :گفت سارا

 .رونیب میبر میخواه ینه، با بچه ها م –

بچه ها انداخت وهمانطور که دستش را  یهیبه من و بق ینگاه

 :گفت دیکش یم رونیاز دست سارا ب

 .کالس رمیمن م پس–

 :که نگاهم کند گفت نیرا به طرف من برگرداند و بدون ا سرش

 .بابت جزوه ممنون–

 .کردو رفت یخداحافظ یفور
 

 

 :از رفتنش به سارا گفتم بعد

 اد؟یاونم با شما ب ینگفت چرا–

 :زدو گفت یپوزخند سارا

 .پسنده یجور جمع هارو نم نیا اون–

 .کردم اخم
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 کدوم جور؟ –

 ...مختلط-

 ؟یچ یعنی-

کنه، چه برسه باهاشون  یاون پسر جماعت را حساب نم یعنی-

 .بره رونیب

 دختره تو کالس ماست؟ نی!اسارا–

 .آره–

 :با تعجب گفتم 

 یچرا من تا حاال متوجه اش نشدم؟ سارا همانطور که نگاهم م –

 :کرد گفت

 .نداره، آرومه و سرش تو کار خودشه یکار یبا کس لیراح کال–

 :رفت که گرم حرف زدن بودندو گفت هیبق شیپ سارا

 .گهید میها بر بچه–

  ل،یبود اسمش، راح یدختر، چ نیدانم چرا ا ینم

 .را جلب کرد توجهم
 یهم بود، حت فتهیاز خود ش یچقدر جذبه داشت، فکر کنم کم 

شد،"او  یسارا در سرم اکو م ینگاه هم نکرد.صدا میدر چشم ها

 ".کند یپسر جماعت را حساب نم

بخصوص سارا  هیخواست رفتارش با من متفاوت باشد تابق دلم

دخترها دوست دارند هم کالمم  یکه همه  یشوکه بشوند...من

 ...افتخار ندادکه نگاهم کند یاو حت رند،یگ یم لمیشوند و تحو

 :گفت م،یبا تکان دادن دستش مقابل چشم ها سارا

 ؟یایآرش؟ تو نم ییکجا  –

 .برم دیگفتم که نه، کار دارم با –

 .میباشه پس خداحافظ ما رفت-
کردم و به طرف خانه راه  یبچه ها هم خداحافظ ی هیاز بق 

 ...افتادم

شام برادرم و  یکردم مادر برا یم دیخانه، خر یدبرایبا

اسمس داده  میبرا دیهم خر یهمسرش را دعوت کرده بود، کل

تره بار پارک کردم.  یرا جلو نیبود، تا انجام بدهم. ماش

 یکیمادر را خواندم و  امیدرآوردم و پ بمیرا از ج امیگوش

 .را انجام دادم دهایخر یکی
 یگذاشتم و راه افتادم. با صدا نیهمه را داخل ماش بعد

 .برداشتم و جواب دادم یکنار یصندل یاز رو امیگوش

 .جانم مامان ــ
 آرش؟ ینون هم گرفت ــ
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 .رسم یم گهیربع د هیگرفتم، تا  آره–

 شیدهایخر شتری. بیتو دست راست من هست دیگو یم شهیهم مادر

 .دهم یانجام م شیرا من برا رونیب یو کارها
کمک حال  شهیکردم،هم یسه سال سع نیاز فوت پدرم در ا بعد

 .مادرم باشم
خودم را  یکارها یحت ای میرفتن با دوست ها رونیب بارها

 تیاولو نیکردم تا در خدمت مادرم باشم. چون اول لیتعط

 .گذارم یم هیما یلیخ شیاست. برا میزندگ

 .مادر دادم لیرا تحو دهایو خر دمیبه خانه رس 

 :و گفت زگذاشتیم یرو ییچا کیاو هم با لبخند  

 .یگرم ش بخور–

مبل انداختم و فنجان را  یرا از تنم درآوردم و رو پالتوام

 :برداشتم و گفتم

 .کم درس بخونم هیبرم  یندار یاگه با من کار مامان–

 .برو پسرم دستت درد نکنه –

را عوض کردم و  میرا خوردم و به اتاقم رفتم. لباس ها ییچا

 .دمیپوش یلباس راحت

 .کردمراباز کردم و از آخر شروع به خواندن  امجزوه
شده  دهیخط کش اه،یازمطالب با مداد س یربعضیدو درس آخر ز 

شده بود.  اپرانتزگذاشتهیازقسمتهاهم عالمت ستاره  یبود. بعض

درس هارا هم مرور کردم  هیالبته کم رنگ، کنجکاو شدم، بق

 .شده بود یدو درس عالمت گذار نینبود فقط هم یخبر
 

 یم ینبود ول یمهم یشد، البته مسئله  جادیسوال ا میبرا

 .قشیرف ایخواستم بدانم کار سارا بوده 
 

سارا را  یرا برداشتم و شماره  یگوش یدانم چرا، ول ینم

 .گرفتم

 .بله آرش ــ
 ؟یستیسالم کردن  بلد ن ــ

 ؟یخب سالم،خوب ــ

ام عالمت سوال، تو با مداد رو جزوه هیسالم،ممنون، سارا  ــ

 ؟یزد

 ؟یعالمت؟ نه چه عالمت ــ

 زایجور چ نیجزه ام عالمت و پرانتز و از ا یبا مداد رو یکی–

 ...مطالبش رو، انگار مطالب مهم تر رو یگذاشته بعض

 :سارا تعجب مشخص بود که گفت یصدا از

 حاال مگه مهمه؟ له،یکار راح دینه من نذاشتم، شا –
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 .گهید یها رو برات مشخص کرده راحت تر بخون مهم

 :کردم و گفتم یپوف

لطفا بگو  یو اون بد نیام رو به اجزوه یخواست گهید ی دفعه–

 .نکنند شیخط خط

 !ایآرش!تو چته، حساس شد ــ

 .کردم یمقدمه خداحافظ یب
مهم نبود، فقط  میعالمت ها برا نیگفت اصال ا یراست م سارا

 نیکه ا نیاز ا یجور له،یخواستم بدانم اگر کار راح یم

 یفتگیاز آن خود ش یکمکاررا انجام داده خجالتش بدهم، تا  

 .ادیب نییاش پا
 

*** 

 

 دمیکنم، د دایرا پ لیکالس که شدم چشم چرخاندم  تا راح وارد

 .آروم مشغول حرف زدن است یلیکالس با دوتا از دختراخ یانتها
من  زند،یو آرام حرف م ندینش یکالس م یانتها شهیپس هم آهان

 ینشستم و با بچه هامدام در حال شوخ یجلو م فیرد شهیچون هم

 .شدم یوقت متوجه اش نم چیه میبود یو مسخره باز
 زیر یاش فرق داشت، روشن تر بود با گل ها یرنگ روسر امروز

 .آمد یبه صورتش م یلیخ ،یرنگ
کرد و با  یخودش حس کرد. برگشت نگاه ینگاهم را رو انگار

 .به خودش گرفت یجد ی افهیانداخت و ق نییسرش را پا دنمید
 ه؟ینجوریچرا ا نی!!اوا

 .کند طرفش برود یجرات نم گریکند که آدم د یبرخورد م یجور

 :خودم جرات دادم و به طرفش رفتم وگفتم به

 .داشتم یسوال هی دیببخش–

 :قدم به طرفم امد و گفت هیرا باال آوردو بلند شد،  سرش

 !بله– 

  :را در آوردم و عالمت ها را نشانش دادم و گفتم امجزوه

 د؟یدیشما کش نارویا–

آره فکر  د،ببخشی آخ–به جزوه انداخت و با تعجب گفت:  ینگاه

 .کنم
جزوه شما عالمت گذاشتم؟ اصال حواسم نبود. معذرت  یچرا رو من

مداد دستم  هی. آخه من عادت دارم موقع مطالعه مدام خوامیم

سرخ  یزارم. صورتش کم یو مطالب رو خط و نشانه م رمیگ یم

 .انداخت نییشدو سرش را پا

 .پاکش کنم براتون نیخودمه، بد یفکر کردم جزوه یاشتباه–
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من جزوه راعقب  یول رد،یدستش را دراز کرد که جزوه را بگ 

 :خجالتش ندهم گفتم نیاز ا شتریکه ب نیا یو برا دمیکش

که  هیزیچ ینمونه سوال نایا دینداره، گفتم شا ینه اشکال –

 .از خودتون بپرسم خواستمی. مدیعالمت گذاشت

 .را بلند کرد و زل زد به جزوه سرش

 شتریکشم،تا ب یکه هستند، کال من مطالب مهم رو خط م مهم–

 .بخونم
 

گفتم و برگشتم،  ییزدم وبا اجازه ا ییمندانه ا روزیپ لبخند

داد،  رونیمحکم ب یلیکه خ دمینفسش را شن یاز پشت سرم صدا

 .معلوم بود کالفه شده است
 رمیبگ یکه توانسته بودم حالش را کم نیهم خوشحال از ا من

 .راه افتادم امیبه طرف صندل
زنم،  یکند من که با دخترها  راحت حرف م یبرخورد م یجور

مانده به آخر نشسته  یکی فیشود. رد یحرف زدن با اوسختم م

آخرکه درست پشت سرش  یرا برداشتم و رفتم صندل فمیبود، ک

دلم  ینبودم ول ییبود. من آدم پرو ییپرو یبود نشستم. کم

 .نظر داشته باشم ریرفتارش را ز شتریخواست ب یم
وجالب بود. آنقدر حجب  بیعج میبرا شیدانم چرا رفتارها ینم

جور  نیکردم نسل ا یشد. فکر م یداشت که آدم باورش نم ایو ح

 .دخترا منقرض شده است
باتعجب نگاهم  نمیپشتش بنش فیاز کنارش رد شدم تارد یوقت

گوش  ریپشت سرش نشستم. سرش را ز یصندل قایکرد و من دق

 یزیبود، چ ییمانتو یدختر محجبه ول کیدوستش بردکه اوهم 

را با هم عوض  شانیبلند شدندو جاها هیگفت، بعد چند ثان

 .کردند
با امدن  ست،یمن حواسم ن یعنیام دوختم. رابه جزوه میچشمها

 .بچه ها سرم را بلند کردم هیسارا و بق

 :داد زد دیسع

 ؟یچرا اونجارفت آرش–

 .ندیدست اشاره کردم همانجا بنش با

 .ول کن هستند نهایمگر ا یول

 :دندیپرس یو بهار امدند و بعد از سالم و احوال پرس سارا

 نجا؟یا یچرا امد –

 :هم بشنود گفتم لیکه راح یبلندتر جور یصدا با

سر کالس باشه،  شتریحواسم ب نجایامتحاناس امدم ا کینزد–

 .دیذار یاونجا که شما نم

  :خنده گفت دبایسع
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 .یزن ینه که توخودت اصال حرف نم ،یآخ–

 :گفتم

 .تازس یریرو هر وقت از آب بگ یماه –

 :به من انداخت و گفت ینگاه مشکوک سارا

 .هیفکر خوب آهان،–

  :و گفت لیرو کرد به راح بعد

 .نمیتو بش شیپ امیخوام ب یم لیراح–

 :با تعجب نگاهش کردو گفت لیراح

 .نیبش ایبعد ب ار،یب یصندل هیکنه، ریعاقبت مارو بخ خدا–

  :آورد و کنار دوست مشترکشان گذاشت و گفت یصندل سارا

 تو؟ یو من برم جا ینیبش نجایا یایتو م سوگندجان–

 .اشاره کرد یخال یبه صندل و
 

 :اسمش سوگنداست. گفت دمیدختر که حاال فهم آن

 .گهید نیداره بش یچه فرق حاال–

 .جون من گه،ید ایب–

 .را به ساراداد شیگفت و بلند شدو جا ییبابا یا هی سوگند
آرام شروع  یلیوخ لیگوش راح ریتا نشست سرش را کرد ز سارا

 .به حرف زدن کرد
 دیخند یآرام م لیراح یول د،یخند یخودش بلند بلند م یگاه

گفت که  یبه سارا با اشاره م یکردو ه یو خودش را کنترل م

 .آرام تر
آرام حرف  یلیخ یول ندیگویخواست بدانم چه م یدلم م یلیخ

 .آمد یاز ته چاه درم شیصدا ل،یزدند، بخصوص راح یم
 

 .رفت ششیاستاد همه حواسشان پ باامدن

 .تمام مدت حواسش به استاد بودومن حواسم به او او
هست سر کالس، پس جزوه  نقدرحواسشیسوال شد، اوکه ا میبرا

  خواست؟ یچه م یبرا
بروم. اوهم بلند شد تابا  رونیاز کالس، بلند شدم که ب بعد

که خواست  نیتا اول آنهابروند، هم ستادمیبرود. ا شیدوست ها

من،  ییجلو یصندل ی هیچادرش به پا نییرد بشود، پا میاز جلو

 ینشد، فور یکه آزادش کنه ول دی. چند بار آرام کشرکردیگ

 :گفتم
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 ریکجا گ نمیخم شدم بب عیشه، سر یوقت پاره م هی دیصبرکن–

زده وچادرش به نوک  رونیب هیاز پا خیم کی دمیکرده است. د

 :کرده، چادرش را آزاد کردم و گفتم ریگ خیم

 .کرده بود ریگ یصندل خیم به–

از خجالت سرخ  نم،یرا باال آوردم که عکس العملش را بب سرم

 .شده بود

 :گفت یپاچگ بادست

 .زود رفت یلیو خ د،یکرد ممنونم،لطف–

 

که  میزد یسر سبز دانشگاه با بچه ها قدم  م ی کنارمحوطه

 .ندیآ یو سوگند به طرف محوطه م لیسارا و راح دمید
بود اشاره کردم و  ستادهیآن طرف ترا یسر به بهارکه کم با

 :گفتم

 .شاپ یکاف میبر انیم نیبپرس بب ازشون–

 :متعجبش رابه من دوخت و گفت ینگاه دیسع

ها، و اشاره  خورهیبه ما نم شونیاون دوتا گروه خون آرش–

 .و سوگند لیکرد به راح

 .به حرفش ندادم یتیاهم

  :دیکه شدندبهار پرس کینزد

  شاپ؟ یکاف میبر نییایها م بچه–

کرد و از هم جدا  یو سوگند پچ و پچ لیبرگشت و با راح سارا

 :ماآمد و گفت شیشدند سارا پ

 .امیم من–

او  یدولیایهم ب لیخواست راح یدلم م یلیخ یچرا ول دانمینم

 .رفت

 :سارا گفتم به

 ومدند؟ین چرا–

 .گهیرفتن د دونمیم چه–

 :گفت دیسع

 .ها ستنین یدوستهات اصال اجتماع نیا سارا–

 :کردو گفت یاخم سارا

 یاجتماع یلیکردند خ یم یآمدند با تو چاق سالمت یاالن م البد–

 بودند، نه؟

 .بابا رنیگ یم یلیکال خودشون روخ یــ نه، ول 
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مهربون و شوخ طبع و  یلی. اتفاقا خستین نطوریــ اصال ا 

 .گهیواسه خودشون دارند د ییخط قرمزا هیفقط  ن،یاجتماع
 

 نیکردم که ا یفکر م نیسارا من را به فکر برد. به ا یحرفا

پسرش  یها یبه همکالس یخط قرمزاچقد آزار دهنده است. او حت

 یکند، چطور م ینگاه هم نم یحت هیکند، سالم چ یسالم هم نم

 تواند؟

 یگاه صندل هیتک یکالس که تمام شد پالتوام را از رو نیآخر

زودتر به سر کارم  دیزدم. با رونیبرداشتم و زود از کالس ب

 .رفتم یم
 شانیکردم. برا یکار م لگردیدانشگاه در شرکت فروش م بعداز

خواستند ساختمان  یکه م ییکردم. به جاها یم دایپ یمشتر

 یکردم و زنگ م یم دای. شماره تماسشان را پرفتمیبسازند، م

را از ما  شانیلگردهایکردم تا م یم یزدم. شرکت رامعرف

 .بخرند
 یبا من بودوحقوقم راحت کفاف همه  شهیخانه هم یدهایخر

رساند. البته مادرم خودش  یخودم و مادرم را م یها نهیهز

 یدر مخارج کمکش م یخوب من هم گاه یحقوق پدرم را داشت، ول

 .کردم
پشت فرمان نشستم  عیباران شروع شد. سر دمیکه رس نیماش کنار

 .و روشنش کردم و راه افتادم. هوا سرد تر شده بود
 یکه منتظرتاکس دمیرا د لی. راحدمیکه رس یاصل ابونیخ به

 .بود ستادهیو با ابهت ا یجد ابانیکنار خ
کرد. به من برخورد که  یم یمتانت و وقارش به باران دهن کج 

 .باشد ستادهیا ابانیکنار خ امیهم کالس
و سرم را کج کردم  دمیکش نییراپا شهیترمز زدم و ش شیپا جلو

 .به او برسد میتا صدا
را بلد نبودم. فکر کردم  اشیلیکنم فام شیدانستم چه صدا ینم

 یب نیهم یاسم کوچکش را صدا کنم، برا دیایخوشش ن دیشا

 :مقدمه گفتم

حاال   ،یرسونمتون، به خاطر بارندگ یمن م دیسوار ش لطفا–

 .ادینم رتونیگ نیحاال ماش

 :گفت دنمیبا د ند،یآوردتا بتواند من را بب نییرا پا سرش

 .رمیبا متروم گهید کهی.مترو نزددییممنون شما بفرما نه–

 .از من اصرار و از او انکار حاال
نبرد  کیخواست سوارش کنم. انگار  یدلم م یدانم چرا ول ینم

 .باشم دانیم روزیخواستم پ یبود که من م
 

و  ستادمیرا دور زدم با فاصله کنارش ا نیشدم و ماش ادهیپ

 :گفتم یجد یلیخ



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

12

82 
Hiltun.ir 

 .دونم یمن اسمتون رو نم دیمم...ببخش خانم–

نگاه  میکه از حرکت من تعجب کرده بود، به چشم ها همانطور

 :کردو آرام گفت

 .هستم یرحمان –

 .دیلطفا تعارف رو کنار بزار یخانم رحمان ــ

  :گفتم شیبه جا یشماهم مثل خواهرم، ول میخواستم بگو یم

را در هم  میهستم، بعد اخم ها یمنم راننده تاکس دیکن فکر–

 :کردم و گفتم

 د؟یبهم اعتماد کن دیتون ینم یراننده تاکس یبه اندازه  –

  :انداخت و گفت ریرا ز شیهاچشم

 ...من فقط ه،یحرفا چ نیا–

را باز کردم و  نیحرفش را تمام کند، در عقب ماش نگذاشتم

 :گفتم

 .دیکه قبولم دار یهمکالس هیحد  د،درییلطفا بفرما –

به من انداخت و تشکر کرد و رفت  یدوباره نگاه دیترد با

 .نشست
هم امدم پشت فرمان نشستم و حرکت کردم. آهنگ عاشقانه  من

به او انداختم سرش در  ینگاه نهیدر حال پخش بود، از آ ییا

 :که گذشت سرش را بلند کرد و گفت قهیبود.  چند دق اشیگوش

مترو نگه  یبعد ستگاهیکه مزاحمتون شدم،لطفا ا دیببخش–

 .دیدار

 .را بشنوم شیپخش را کم کردم تا راحت تر صدا یصدا

 .رسونمتون یم یخانم رحمان نه–

  :گفت یجد یلیخ 

 .ممنونم د،یجا هم لطف کرد نیهم تا–

  :نداشت. گفتم یاصرارنکردم صورت خوش شتریب

 .کردم ادیپخش را ز یدوباره صدا د،یجور راحت هر–

  :نثارم کرد و گفت نهیبا اخم از آ ینگاه 

 .صداش کم باشه بهتره همون–

کردم،  ادیکنم، به خاطر شما صداش رو ز یاصال خاموشش م ــ

 .دیگوش کن دیبخواه دیگفتم شا

 .کنم یهارو گوش نم یقیجور موس نیمن ا ــ

 :به خودم جرات دادم و گفتم دوباره

 د؟یکن یپس چه جورش رو گوش م –
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 :رو به رو زل زدو گفت به

 .کنه یدور م یزندگ قتیها آدما رو از حق یقیسبک موس نیا–

 ادهی. بعدهم تشکر کردو پمیدیرس د،ینگه دار نجایهم لطفا

 .شد
در ذهنم  شیکردم. حرفها یرفتنش را  نگاه م همانطورکه

 .دندیچرخیم
را در ذهنم تکرار کردم. منظورش چه بود آدمهارا از  حرفش

 .کند یدور م یزندگ قتیحق
 یلیفرق دارد. خ هیدختر چرا حرف زدنش هم بابق نیبابا ا یا

 .با او هم کالم شوم شتریخواست ب یدلم م
 

که  ی. همان درسمیداشت یلیتحل خیکه تار یبعد روز ی هفته

 .داشت بتیباز غ لیجزوه از سارا گرفته بود. راح لیراح

 :گفت دمیراپرس لشیسارا دل از

 .بود ومدهیهم ن شیپ یدونم هفته  ینم–

 

ام شوم فردا جزوه کشینزد شتریکه ب نیا یفکر کردم برا باخودم

 .بکشد میبرا یمنحن یآورم تا از آن خط وخطوطها یم شیرابرا
زودترسر کالس حاضرشدم و منتظر نشستم، بچه ها تک تک  فردا

 .شدند یوارد کالس م
 امد؟یچرا ن پس

که وارد  نیدانم چرا هم یباالخره امد. نم یصبور یاز کم بعد

 کیشد، نتوانستم نگاهم را ازصورتش بردارم. به نظرم حجابش 

 فیبه رد دیبود، تا رس نییداشت. سرش پا یخاص ییبایجور ز

 :من، بلند شدم و با لبخندگفتم یجلو

 .یخانم رحمان سالم–

لبخندناقابل هم  کی یرا بلند نکرد جوابم را داد، حت سرش

 .نزد
 یابرمیدن یبه کجا یداد یخوش به ما نشان م یرو هی وارفتم،

 .خورد
درآوردم و مقابلش گرفتم  فمیجزوه ام را از ک اوردم،ین کم

 :و گفتم

گفتم براتون  د،یبود ومدهین روزه،یجزوه د نیا یرحمان خانم–

  .ارمیب

 :نگاهم کردو گفت دیباترد

 گرفتم،  یاز بچه ها م دیدیزحمت کش چرا–

  :و گفتم میلبها ینشاندم رو یلبخند  
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مطالب مهم  رینبود،خواستم جزوه من باشه دستتون که ز یزحمت–

 .دیزحمت برام خط بکش یرو هم ب

 :را گرفت و گفت جزوه

 .ارمیفردا براتون م ممنون،–

 .ستین ییاصال عجله ا ــ

 .نشست شیسرجا 
ام را  ینیریدلم خوش باشد که خود ش ،یزدیلبخند م کی حداقل

 .یکرد دییتا

 .بودم اوردهیجزوه ن یگریکس د یوقت برا چیحاال ه تا
 

سارا از آن سر کالس به ما زل زده،  دمیکه نشستم د میسر جا 

  :گفت  یلب ریجلو که آمد ز

  :گفتم یبا خونسرد ،یکن یکه جزوه ردو بدل م نمیب یبه م به–

 داره؟ یاشکال–

 ...جزوه ات رو دادم یشد یفقط، نه به اون دفعه که شاک نه،–

 .حرفش را تمام کند نگذاشتم

 .خودمونه یدونستم هم کالس یاون بار نم –

 :کردو گفت نییرا باالوپا گردنش

 .بله، و رفت نشست اوووه–

 *لیراح*
 

 .کردم یزدم و به صفحاتش نگاه م یآرام جزوه را ورق م آرام

 .بود دیبع یپسر کم کیمرتب نوشته بود. از  زویتم چقد

 ...بچه درس خوان است یعنی نیا

 تشیکرد. شخص یپرت م شیسر کالس حواسم را با کارها بارها

 .جالب بود میبرا
کرد بدم  یم یکه با دخترا  راحت شوخ تشییاز آن ُبعد شخص فقط

راحت بود  یلیخ گرانیکه با سارا و د نیآمد. اولش از ا یم

 .خوردم یحرص م
حق ندارد نگاهش کند  گریکردم که د ههیبعد دلم را تنب یول

 .شدیهم نسبت به او کمتر م تمیحساس ینجوریا
با  یکه بتواندسوارت شود، جور یدل، امان ازدل نیاز ا امان

دادن  یدرحال سوار یشویکه اصال متوجه نم ردیگ یم یتبحرسوار

 .یهست
بکشمش وراحت  نییتوانسته بودم ازُگرده ام پا خداروشکرخوب

 اوردیسرش ب ییچه بال میسارا خدا بگو نیکردم. که ا یم یزندگ

 .است یچه کس دمالیکه بگو نیجزوه اش را به من داد. بدون ا
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 ؟یانداز یتورت م یآدم ها را تو یجور نیکلک من، ا یخدا یا

 .کنند یچه کارم ینیتا بب
 

را مرور کردم و مطالب مهم را عالمت گذاشتم و بعد به  درس

 .دفتر خودم انتقال دادم

 .دهم لشیباشدتحو ادمیگذاشتم تا فردا  فمیرا داخل ک جزوه
توانم  یدوشنبه نم یکه کال من روزها میکردم به او بگو فکر

 اورد،یب میاش را براهر هفته جزوه یو او سه شنبه  میایب

کنم تا مختصرتر  یمشخص م شیدر عوض من هم مطالب مهم را برا

 .بخواند

 :بعدلبم راگازگرفتم وباخودم گفتم یول

من افکار او  یوقت زند،یبه سرم م ییجوروقتهاچه فکرها نیا–

 .را قبول ندارم پس بهتراست که رفتارم کنترل شده باشد
دوشنبه ها را نروم. چون با استاد  یمهتوانم ه ینم البته

 .دحاضرباشمیکه صحبت کردم گفت حداقل چند جلسه رابا
بچه  کیاز  دیدادم که با حیتوض شیبرا یوقت ستیخوب استاد

 .مراقبت کنم قبول کرد
 

چانه اش بود و زل زده  ریکالس که شدم، آقا آرش دستش ز وارد

 دایجد شینشستم. کارها یم شیرو شهیکه من هم یبود به صندل

کرد  کال ساکت تر شده بود  یشده بود. کمتر سرو صدا م بیعج

 گریگذاشت. بخصوص با دخترا د یسر به سر بچه ها نم گریو د

گفت. سارا از  میرا سارا برا نیگرفت. ا یمثل قبل گرم نم

کالس و دانشگاه را  یجز به جز خبرها ند،ینشیکنارم م یوقت

 .دیگویم میبرا
 افهیق یبرادر یشدم. جا قیکه حواسش نبود. درچهره اش دق حاال

سبزه،  یو پوست یمشگ یداشت. چشم و ابرو ییبایجذاب و ز ی

مرتب لباس  یلیو پر پشت، خ یمشگ یتند، موها ینه سبزه  یول

 فمینگاهم را ازصورتش گرفتم وجزوه را از ک د،یپوش یم

که در  نیمثل ا ریدرآوردم و با فاصله مقابلش گرفتم. نخ

 .هپروت غرق شده است
نبود، همه اسم کوچکش را  ادمیاش  یلی... فامیسالم آقا ــ

 .زود گفتم، آقا آرش نیهم یزدند. برا یصدا م
بلند شدو با  شیاز جا عیسر دنمیرابه طرفم چرخاند با د سرش

 :گفت یخوشحال

 سالم، حال شما خوبه؟ عه–

 .امدنتون نشدم دمتوجهیببخش

 :رابه جزوه دادم که او ادامه داد نگاهم
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 ینبود، زل زدم به دستش که دراز شده بود برا ییعجله ا حاال–

 :گرفتن جزوه و گفتم

 .نبود شتریدرس ب هی آخه–

کند، جزوه  یدانستم  نگاهم م یگرفت، م یاز دستم نم یوقت 

 .گذاشتم وتشکرکردم یصندل یدسته یرارو

 .ارمیبعدم براتون م جلسه–

 م؟یآ یدانست من جلسه بعد هم نم یاز کجا م او

با  رم،یگ یاز سارا م ونیجلسه در م د،چندیزحمت نکش ممنون–

  :تعجب گفت

  د؟یدار بتیکال دوشنبه ها غ یعنی پس–

کارها  نیچه کارر به ا نیزدن هم  بلداست. حاال ا یدست هی"

 "..دارد

 :گفت د،یمن در جواب دادن را د دیترد یوقت

 ...نداشتم فقط یقصد فضول البته–

 .حرفش را تمام کند نگذاشتم

چند جلسه  دیالبته استاد گفتن حداقل با ام،یتونم ب ینم نه–

 .شه یم یچ نمیرو حضور داشته باشم، تا بب
ندادم و رفتم  یحیتوض گریکرد. د یبا تعجب نگاهم م همانطور

 .نشستم

 *آرش*
 

روز در هفته شده بود. چون  نیعذاب آورتر میها برا دوشنبه

 یاو نم یگفتم وقت یبا خودم م یدانشگاه نبود، گاه لیراح

شد. با  ینم یدلم راض یروم ول یمن هم دوشنبه ها نم دیآ

چند  دکردهیگفته بود استادتاک د،یایب دیگفتم شا یخودم م

جزوه  ی انهبه به نکهیحضور داشته باشد. مهمتر ا دیجلسه با

 .رمشیهم که شده به حرف بگ ییتوانستم چند کلمه ا یدادن م
 ریبا انبردست حرف ازز دیبا ست،یاو اهل حرف زدن ن گرچه

بود. قرار  متیغن میبکشم. البته همان هم برا رونیزبانش ب

موفق که نشده  یکنم که توجهش به طرفم جلب شود، ول یبود کار

 .توجه و فکر خودم هم به اوچسب شده بود چ،یبودم ه
کردم و خودم  یعاشقانه گوش م یآهنگ ها کسرهی نیماش داخل

 ییآهنگ ها آدم را هوا نیکردم، واقعا ا یرا با او تصور م

بر سرم  یی. واقعا چه بالکردمیخودم را درک نم گریکنند. د یم

 .آمده بود
 لیراح ینگاهم به صندل نیاول شهیکالس که شدم، مثل هم وارد

 .بود
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 .نشسته بود. شوکه شدم اشیصندل یکه رو دنشیباد
 نییسرش را پا دنمیبود اوهم نگاهش به در بود. باد جالب

 .انداخت. تپش قلبم باالرفت
 کند؟ یاوهم به من فکر م یعنی

 .برگشتم دیسع یصدا دنیباشن
 ؟یکه پس چرا امد یاینم یگفت روزیعه آرش د ــ

 .با اخم نگاهش کردم ــ

 یبه تو چ روزیکل کالس بفهمند من د یداد بزن دیاالن با حاال–

 گفتم؟

 .آورد نییرا پا شیصدا

  گفتم حاال؟ یچ مگه–

 شده که؟ ادیاونجا کارت ز یگفت ؟یشرکت نرفت ؟یشد امد یچ

 یم شتریبهتره، فوقش از اون ور ب امیبابا گفتم ب یچیه ــ

 .گهیمونم شرکت د
 یو قبلش دوباره نگاه نمیرفتم تا بنش میبه طرف صندل بعدهم

به او انداختم. با سارا درحال حرف زدن بود و نگاهش هم به 

 .که در دستش بود یخودکار
 

که  دیآ یطرف خوشم م کیاست. از  نییوقت ها نگاهش پا اکثر

سخت  یلیتواند خ یم یکند. ."واقعا چطور ینگاه نم یبه کس

اش توجه. چون نگاه و ردیگ یحرصم م یطرف هم گاه کیاست"از 

 .خواست یرا دلم م

 .نشستم میسر جا 
را در آوردم به بهانه خواندنش، نگاهم رابه او   امجزوه

چرخواند تا حرفش  یکه سرش را به طرف سارا م یدوختم. گاه

کردم.  یگرفت.  نگاهش م یقرار م دمیرخش در، د میرا بزند، ن

گ به رن ییهااش سبز بود،با طرح بته، جقه یامروز رنگ روسر

 .ییمویل

 .است قهیخوش سل واقعا
 یبود به روسر زشیکه دو تا قلب کوچک  آو ییطال ی رهیگ کی

 .داشت دیکامال د هیزاو نیاش زده بود. از ا
کامال  دوینگاهم شد. چون چرخ یچشمش متوجه  یاز گوشه  انگار

 ینگاه م  شیسرش را نچرخواند. به دستها گریصاف نشست و د

 .زدیکردو حرف م
امدن استاد نگاه ازاو برداشتم و حواسم را به درس دادم.  با

کردم تا آخر کالس نگاهش نکنم تا نه او حواسش پرت شود  یسع

 .نه من
. اصال مگر حواسش به شودیخودم گفتم او که حواسش پرت نم با

 ...من هست که بخواهد
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برگشت  افکارم پاره شد پاره  یحرف سارا که به طورناگهان با

 .یمتالش میکه چه عرض کنم، بهتراست بگو

 :گفت یفور سارا

بهارو  نما؟یس میبا بچه ها بر یایبعد از دانشگاه م امروز–

 ...دویسع

  :را قطع کردم و گفتم حرفش

 .کار دارم یکل نه،–

 :کردو گفت یاخم

 ...شده ها ادینازت ز دایجد گهید ایب–

سارا و  یکه گذرا برگشت  و رو دمیرا د لیمتعجب راح نگاه

 .دیمن چرخ

 ...خدا...سارا...خدابگم چه کارت کند یا

 ...حرفها را زدن بود. آن هم جلو دختر مردم آخه نیوقت ا االن

 :کالفه گفتم یلیخ

 .میزن یحاال بعد از کالس حرف م –

 :من هم گفتم دویاز کالس دوباره سارا سوالش را پرس بعد

 ییتونم بعد از دانشگاه جا ینم گهیشده، کال د ادیکارام ز –

 .برم
 

که به او گفته  شیکه، بلند بلند به دوستها دمیرا د لیراح

 :گفت یم م،یبخور یزیوچ میبودند باهم برو

 .برم خونه دیمن با دیبر شما–

 .را جمع کرد و راه افتاد لشیبا عجله وسا 

 .و برگشت ستادیکردم. ا شیسرش رفتم و صدا پشت

 باهاتون حرف بزنم؟ یخواستم در مورد موضوع یم یخانم رحمان –

 .تعجب نگاهم کرد با

 .من عجله دارم زودتر دفقطییبفرما–

برسونمتون،  دیخوام برم، اگه اجازه بد یاتفاقا من هم م –

 ... هم ریتو مس

 .را قطع کرد حرفم

 .ستیرم الزم ن یممنون، من خودم م نه–

 هی.حرفم مهمه سوالدیقبول کن یکنم خانم رحمان یخواهش م ــ

 .خوام ازتون بپرسم یکه مدتها ست م
کوتا  دیاش کنم شا دهیچیپ یبرام مهمه."باخودم گفتم کم یلیخ

 "دیایب



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

12

89 
Hiltun.ir 

 .دیبپرس نجایخوب ا ــ

 .که شهینم د،یشماهم عجله دار هیکم طوالن هی ــآخه

 .نگاهم کرد کالفه

 .مترو ستگاهیپس تا ا باشه–

 .کنمیم یکردم حاال تا آن موقع فکر ینگفتم، چون فکر م یزیچ

 .امیمن م دیشما جلوتر بر لطفا–

 .رفتم رونیدانشگاه گذشتم وب یاز محوطه  یخوشحال با
حجب  ندوباهمانینش یم گرکنارمید یکه تاچندلحظه  نیفکرا

 .کرد یام م وانهیزندد یبامن حرف م شیدوست داشتن یایوح

 *لیراح*
 

 ای میجلو بنش یدانستم صندل یشدم نم کیکه نزد نشیماش به

 .عقب یصندل
 یرو یشدو بالبخند ادهیپ  دنمیبودم. با د ریخودم در گ با

 :لبش در جلو را باز کرد و گفت

 .دییکنم بفرما یم خواهش–

 .انداختم و سوار شدم نیینداشتم سرم راپا ییا چاره
 ییکاراها یوبرا رمیخودم را بگ یسخت است که مدام جلو یلیخ

 یترسم، از دلم م یم ییجورا هیدهد لبخند نزنم.  یانجام م

 .به فنا رفته است یترسم. اگر چه تا االن هم کل
 

کنه رو از  یها دورمون نم تیکه از واقع یآهنگ هی شهیم–

 م؟یگوش کن دیکن یپل تونیگوش

 تمام ماند مهیحرفش افکارم ن با

 «.راحت است چقدر»

 .ندارم یآهنگ من–

 :تعجب نگاهم کردو گفت با

از اون مدل متعصبا  د؟نکنهیکن یگوش م ی!پس شما چشهیمگه م –

 ...که

 :حرفش را قطع کردم و گفتم ــ

باشه که  نیآدم همش دنبال ا ستین یازیاصال، به نظرم ن نه–

سکوت باشه،  سکوت  دمیم حیگوش کنه، من ترج یقیمدام  موس

 یگاه ستم،ین یقیکنه، مخالف موس یآدم رو به فکر وادار م

 ...ستیفاخر بد ن یقیگوش کردن موس

کنند اگه سوار  یشده که همه فکر م ینظر من االن طور به

 هیکمه، انگار  یزیچ هینباشه انگار  یقیبشن و موس نیماش

 .تیدور شدن از واقع یعنی نیرو انجام ندادند، و ا یکار مهم
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  :به من انداخت و گفت یبا تامل نگاه

 د؟یکن یگوش نم یزیشما کال چ یعنی–

هم داشته باشم دلم  یمن اونقدر وقتم کمه، اگر فرصت  ــ

رو گوش بدم، به هرحال هر  یقیواجب تراز موس یها خوادصوتیم

...همانطور که حرف گهیکنه د یکس با توجه به افکارش عمل م

کردم که چشمش را از روبرو  یرخش هم نگاه م میبه ن زدمیم

هر چه خون  ردمنگاهم کرد که احساس ک یلحظه جور کیبرداشت و 

نتوانستم حرفم  گریطرف صورتم. د دبهیجه یدر بدنم بود فور

 یلیانداختم و خ نییچه شد، سرم راپا دانمیرا ادامه دهم. نم

 :که حرفم را جمع کنم گفتم نیا یبرا یفور

 ...دیدار دسوالی. شماگفتگهیخودش رو داره د دیکس عقا هر–

 

 :دیتفاوت به حرفم پرس یب

 د؟یر یسرکار م د؟یوقت ندار چرا–

 .گفت شهیم ییجورا هی ــ

 .نگاهم کرد قیعم

 دانشگاه؟ دییاینم نیها هم واسه هم دوشنبه–

 .انداختم ییزودپسرخاله شده ا یرا به صورتش به معنا نگاهم

 :گفتم یلب ریبا اکراه ز بعد

 بله –

 ".چه عجب متوجه شد"

بود، بعدهم  یکنجکاو ینداشتم،از رو یقصد فضول دیببخش–

 .زد یلبخند محو

 " دارد؟ یچه فرق یبا فضول یکنجکاو دمیمن آخر نفهم"

 :گفتم دمیمترو را که د ستگاهیا

 .شم یم ادهیپ گهید ممنون–

 .رسونمتون یم یبعد ستگاهیا تا–

 .شم یمزاحمتون نم گهید دینه زحمت نکش ــ

 .ستین یخودمه زحمت رهیمس هیچه حرف نیا ــ

 .زود سکوت را شکست یلیخ یبود ول نمانیسکوت ب یکم

رو نداشته  هودهیب یکه آدم فعال باشه و وقت کاراها خوبه–

 ست،ین ییا هودهیگوش کردن کار ب یقیباشه.البته به نظرم موس

 .الزمه یکنم گاه یفکرم
پر قو هم  یخونم، ال یکنم هم درس م یخودم هم، هم کار م من

که پدرم فوت شد، شدم به قول معروف  نیبزرگ نشدم، بعداز ا
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 یوقتها هست مجبورم م نجوریکه ا یدست مادرم. مشکالت یعصا

 .شهیآدم آروم م یقیگوش بدهم، با موس یقیموس یکنه گاه
نم که منصرف بز یگرد شده نگاهش کردم و خواستم حرف یچشما با

 .شدم

 دیآرامش ندار یوقت دیکن یکار م یشما چ نهیسوالم ا خوب–

 د؟یدار یامشکلیدلتون گرفته  ای

، من باتوچه  مینگاهش کردم،" آخرمن به توچه بگو دیترد با

 .دهم حیتوض تیدارم. چطوربرا یصنم

 .پارک کرد ییگوشه ا م،یدیکه رس یبعد ستگاهیا به

 .زل زد میبعددرچشم ها د،یخواد خب نگ یدلتون نم اگه–

برام  تتونیشخص دمتونیاز همون روز اول که د یرحمان خانم–

 رمیوقارو متانت شما واقعا تحت تاث نیقابل احترام بود، ا

 .قرار داد
باهاتون صحبت کنم، افکارتون برام  شتریخواد ب یدلم م راستش

 ...جالبه، من

 .ام حرفش نصفه ماند یزنگ گوش یصدا با
به صفحه اش انداختم،  یدرآوردم. نگاه بمیرو از ج یگوش

 .بود حانهیپدرر
 ؟یمعصوم یبله آقا ــ

 :از سالم گفت بعد

 .کنه یم یقرار یتب کرده و ب بچه–

 فونینیرسونم، سرراهم قطره استام یتوراهم زود خودم رو م ــ

 .امیو م رمیگ یم
کردم،  ینگاهش م یچشم ریزدم ز یطور که با تلفن حرف م نیهم

 .شدن بود یرتیکرد، فکر کنم درحال غ یم رییتغ یچهره اش ه

 :که قطع شدگفتم تماس

 یزود برم، کار فور یلیخ دیحرفتون نصفه موند من با دیببخش –

 .امده شیپ

 .اسمم برگشتم دنیبا شن یرفت ول رهیدستگ یرو دستم

 ...یخانم رحمان ــ

 شده؟ نطوریخش دار شده بود. چرا ا شیصدا

 .نگاه کردم شیلحظه به چشم ها کی
از  یقیبودکه تلف جادشدهیقرمز ا یرگه ها شیچشم ها یدیدرسف

 .داد یرانشان م رتیو غ تیعصبان

 .دستم انداخت یبه گوش ینگاه

 بود؟ یبپرسم ک شهیم–
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را  یمعصوم یآقا یام بلند بوده و صدا یگوش یصدا انگار

بود  یحالش طور یخواستم جوابش را بدهم ول یاست. نم دهیشن

 :گفتم یمعطل یسوخت. ب شیکه دلم برا

 .من پرستاره دخترشم – 

  :دیمتعجب پرس یچشم ها با

 بود؟ نیا دیکه گفت یکار–

کنم، فقط االن  یبله، البته ماجرا داره من براش کار نم  ــ

 .برم دیعجله دارم با

 .داد رونیراحت شد نفسش رو با صدا ب الشیخ انگار

را روشن کرد و حرکت  نیماش عیرسونمتون، و بعدسر یم خودم–

 .کرد

 .رم یم رمیگ یدربست م یتاکس هیمن  –

 .کجا برم دیفقط بگ گه،یهستم د یمن تاکس دیفکر کن ــ

 .راند یدرهم بود و با سرعت م شیها اخم

 :دمیوپرس دمیکش ینیترمززد زد. ه یرو یطورناگهان به

 شد؟ یچ –

 د؟یخواست یمگه دارو نم ــ

 .گردم یداروخانه هست، االن بر م نجایا
شدو رفت. رفتنش را  ادهیبزنم پ یاجازه نداد من حرف اصال

نگاه کردم، شلوار کتان کرم با بلوز هم رنگش چقدربرازنده 

 .اش بود

 .بود کلیو خوش ه پیت خوش

 .گرفتم تا نگاهش نکنم یجلو دلم را م دیمن چقدر با و

 .برگشت دینرس قهیچند دق به
انداختم و  نییبود سرم راپا یرو ادهیز گرینگاهش نکردم د 

 .خودم راسرزنش کردم یچشم چران نیازا
گذاشت.  میپا یکه پشت فرمان نشست دارو تب ُبر را رو نیهم 

 .دوباره تپش قلب گرفتم

 :گفتم یلب ریز

من  یبه حرفها قیرفتم. "چقدر دق یخودم م دیدیچرا زحمت کش –

 ".گوش کرده بود یمعصوم یوآقا

 .باز شد یکم شیاخمها

 .نبود یزحمت اصال–

 .دور نبود ادیز ریمس

 :سر کوچه گفتم دیرس یوقت 

 .دیجا نگه دار نیلطفا هم –
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 د؟یبرم داخل کوچه، مگه عجله ندار دیاجازه بد ــ

 .ادیکه تو کوچه نم ینه آقا آرش تاکس ــ

 :زدو گفت یلبخند

 یکاف هیقرار مالقات تو  هی شهیهم م یتاکس ی هیپس کرا باشه–

 .شاپ
بلند  یخواستم مخالفت کنم، دستش را به نشانه خداحافظ تا

 .کردو رفت
 

 .چه کار کنم دیدانستم با ینم

 .میشاپ برو ینداردبه کاف یلیدل 

 .مخالفتم را اعالم کنم دمشیبعد که د یگرفتم دفعه  میتصم
راداخل  میکه پا نیقفل انداختم و وارد شدم. هم دراداخلیکل

 .دمیرا شن حانهیر ی هیگر یگذاشتم. صدا اطیح

 .کوچک و جمع و جور بود یمعصوم یآقا یخانه  اطیح
جا داشت و از در  نیماش کی یبه اندازه  نکیاز در پارک 

که  ییسه تا پله ا کیاز پشت در تا نزد بایهم تقر یورود

 .بود اهیکرد پر از گل و گ یرا از ساختمان جدا م اطیح
بود، که کنار  یمتر کیبالکن  کیاز گذشتن از سه پله،  بعد

 .شده بود نییتز یبالکن هم با چند تا گلدان شمعدان

 .کال دو طبقه بود ساختمان
هم  نییو طبقه پا یمعصوم یآقا یباال خواهر ناتن ی طبقه

 .کردند یم یخودشان زندگ

 .رتمان را زدمآپا زنگ
 یکه بچه بغلش بود و رو یدررا باز کرد در حال یمعصوم یآقا

 .را بغلش نگه داشته بود، سالم کرد حانهیر یبه سخت لچریو

 .بچه راازبغلش گرفتم عیدادم و سر جواب
 د؟یدارو گرفت ــ

 .دمیبله االن بهش م ــ

 .داغ بود یگذاشتم کم حانهیر هیشانیپ یرا رو دستم
بغلش کردم آرام  یبود. وقت ییبامزه ا باویز یبچه  حانه،یر

 .تر شد
چادرم  یو لختش رو ییخرما یشانه ام گذاشت. موها یسرش رارو 

 .پخش شد
را دادم.  فونشینیچادرم را عوض کنم. استام نکهیا بدونه

وقشنگش  یتخت صورت یرا هم دردهانش گذاشتم ورو رشیش شهیش

 .خواباندم

 .بردآرام شد و خوابش  کمکم

 .قشنگ بود یمعصوم یآقا آپارتمان
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کرم  یفرش ها ک،یداشت با کف پوش سرام ینسبتا بزرگ سالن

 .که با پرده سالن ست بود ییقهوه ا
و  بایبود. اتاق ز حانهیمال ر یکیاتاق خواب داشت که  دوتا

براش  قهیمادرش چقدر با سل امرزیکامال دخترانه، خدا ب

 .بود دهیرا خر لشیوسا
 شرتمیبه غروب نمانده بود. گرمم شده بود چادر و سو یزیچ

آوردم و سرم  رونیخودم را از کمد ب یرت درآوردم و چادر رنگ

 .کردم
تعجب کردم چون  یمعصوم یآقا دنیامدم. باد رونیاتاق ب از

 نییآمد. پا ینم رونیازاتاقش ب ادیمن، ز یاو به خاطر راحت

 .نگاهش کنم قیبودن سرش باعث شد عم
 اشیعسل یو پنج سالش بود. پوست روشن و چشما یس یمعصوم یآقا 

و موقر  نیداد. مت یم یخاص تیبه اوجذاب اشیشگیهم شیبا ته ر

 .درخانه اش راحت باشم شدمنیباعث م اش،یریو سربه ز

 :شدو گفت رهیپشت سرم خ واریراباال آوردو به د سرش

 زیم یهایاز صندل یکی یخواستم باهاتون صحبت کنم. رو  یم –

ست بود، نشستم و  ییکرم قهوه ا یکه با مبل ها یناهار خور

 :گفتم

 .دییبفرما–

 :گفت یمهربان دوبالحنیکش ششیبه ته ر یدست

. دیکرد یبزرگ ی. فداکاردیزحمت افتاد یلیمدت خ نیا تو–

تونم  یخودم م گهیبزرگ شده، د گهید حانهیر میخواستم بگو

 نیاز ا شتریخوام ب یکنم،  نم یبا کمک خواهرم ازش نگهدار

  شتریکه قرارمون بود ب یسال کی. از دیبش تیاذ

 .وقته تموم شده یلیوقتتون خ د،یموند هم

 .دینزد یکه حرف دیشما اونقدر بزرگوار یول

واقعا  د،یحقتون گذشت دوازیکرد یبزرگوار دکهیشما بود نیا–

 .ممنون
مورد رفتن من هم، فکر کنم هنوز زوده چون خواهرتون که  در

 ...کمکتون کنه که تونهیتمام روز رو نم

کنم،  یتونم شب تا صبح ازش نگهدار یمن م یبله خب، وقت ــ

 یهاییاالن  توانا یعنیتونم. " یشماهم م یچند ساعت به جا نیا

 ویزیپام بهتره جلسات ف گهی." االن ددیخودش را به رخم کش

 ییتو خونه نرمش ها دیهم تموم شده، دکتر گفت فقط با میتراپ

 .شم یم بهترداده انجام بدم به مرور  ادیکه بهم 
. وفتمیکنم با عصا راه برم تا راه ب نیتمر دیکم با کم

 .دینگران نباش
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 یکرد و شما فقط صبور تیمدت شما رو اذ نیتو ا یلیخ حانهیر

  .دیکرد

 .دیشرمنده نکن نیاز ا شتریب گهیممنونم، د واقعا
 نمیا دیشا د،یجور دختر خالتون رو بکش دیخواه یچقدر م گهید

 .اتفاق باعث تنها شدنمون شد نیبوده که ا حانهیقسمت من و ر

 .ممنونم د،یکرد یسال واقعا براش مادر کی نیا تو
مونده تا آخر ماه، گفتم از االن بگم که تا سر  ییهفته ا دو

 گهیان شاهللا..بعد از اون د د،یاریب فیتشر دیماه زحمت بکش

 .دیش یاز دست ما راحت م

 .داد رونیبه من انداخت و نفسش را صدادار ب یبعد نگاه 

 .زده نگاهش کردم تعجب

 هیعادت کردم.  حانهیمن خودمم به ر دیزن یم هیچه حرف نیا –

و  نیریش یواقعا بچه  شه،یدلم براش تنگ م نمشیبیروز نم

 .هیدوست داشتن
 د،یدیام رو بخشکه دختر خاله دیکرد یمردونگ یلیضمن شما خ در

 .دیرو پس گرفت تتونیو هم شکا دینگرفت هیهم د

هم نداشت که  یپول یقسط دیمن با آن پرا یالبته دختر خاله "

 .رفت یزندان م دیبدهد، با هید
 دیتصادف مقصر شناخته شده بود با نیدختر خاله ام در ا چون

 .داد یخسارت م یکل
گفت  یم دهیسع شدوبهیم دایپ یکینداشت. کاش  مهیهم ب نشیماش

 .یرفت یسخت است حداقل با سرعت نم تیبرا نیتوکه کنترل ماش
 مارستانیماه ب کیبود تا  دهید بیآس یلیخودش هم خ البته

خدارا شکر االن حالش خوب است. من شانس آوردم که  یبود، ول

مشکلم  مارستانیدرب دنیو با چند روز خواب دمیند یجد بیآس

 ".برطرف شد

 یم نییاز حرفم خوشحال شدوهمانطور که سرش را پا انگار

 :گفت عیانداخت سر

 :ادامه داد یلب ریبعد ز شه،یهم دلمون تنگ م ما–

 .ادیز یلیخ–

 .نگاهم کرد نیسرش را باال آورد و غمگ 

 .میش یخوشحال م  د،یبهمون سر بزن دیوقت تونست هر–

 .سخت بود شیحرف برا نیاز حرفش، انگار گفتن ا دمیکش خجالت
 یدانم چه حس یسخت بود. نم ییمن هم واقعا جدا یبرا البته

 میبرا یمعصوم ی. آقاشدیهر دو تنگ م یدل من هم برا یبود ول

 .گرفتم ادیازاو  زهایچ یلیحکم معلم راداشت و من خ
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 سیآموزشگاه تدر کیاست. قبل از تصادف در یاستاد خطاط او

 یاضاع گاه نی. حاال با ااشیکرد. البته بعد از کار ادار یم

 .کندیدر خانه شاگرد قبول م

  :گفتم یاز سکوت کوتاه بعد

 .بشه تیاذ حانهیترسم ر یفقط م دیدون یجور شما صالح م هر–

هر چه  وفتهیباالخره اتفاق ب دیبا یول میش یکه م تیاذ ــ

 .بگذره سخت تره شتریب یزودتر بهتر، چون هر چ
بندد، ازاو  یقصد افعال را جمع م یدانستم خودش از رو یم

 .بود دیبع
شده  شیاواخرمتوجه محبت ها نیتعجبم شده بود، البته ا باعث

آنقدرجذبه داشت و آنقدربااحترام ومتانت  یبودم. ول

  .توانستم بکنم ینم یگریکرد که من فکرد یبرخوردم

 .رادوست داشتم شیپوست ریز یمحبتها یول
گفت  د،یمرا عالقمند به کتاب د یداشت، وقت یقشنگ یها کتاب

 .وبخوانمشان رمیتوانم امانت بگ یم
کتاب  نش،یبودند،  در مورد اسرار آفر بایواقعا ز شیها کتاب

خواندمش عاشقش شدم،  یاز عطارکه واقعا وقت ایتذکره االول

 نیخواندم بالبخندگفت که اوم هم عاشق ا یباعالقه م یوقت

کتاب ذوق زده  کیمشترکمان به  یعالقه  یکتاب است ومن برا

 .شدم
بلند  یطرف آشپزخانه رفت از اپن گرفت و به سخت لچرشیو با

 .شد

  :شدم وگفتم نگران

 .دیباش مواظب–

تواندراه  یکم مبودم از خواهرش زهرا خانم که  کم دهیشن

 .کاررا نکرده بود نیجلو من تا حاال ا یبرود. ول
دوستش  یلیخ مانیکه هردو یاپن بود همان کتاب یرو یکتاب

محبت به من انداخت  یاز رو ی.  آن رابرداشت و نگاهمیداشت

 :و گفت

کتاب رو  یخواد بدمش به شما. دودست یکتاب رو دلم م نیا–

 .به طرفم گرفت

 :ام مراشرمنده کرد. کتاب راگرفتم و گفتم یمعلم زندگ نیبازا

 ...شما خودتون یول–

 .راقطع کرد حرفم

 .شما باشه بهتره شیپ–

 یسر دادم. اوهم نگاهم م شیکتاب به چشمها یرا از رو نگاهم

 :گره نگاهمان را باز کرد. بالبخندگفتم نیا عیسر یکرد، ول
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چون خودتون  د،یکتاب ندار نیبه ا یازیبه نظرمن شما ن البته–

 .دیکتاب هست نیا یها تیاز شخص یکی ههیشب

 .حد؟ ممکنه فشارم روببره باالها نیاونم درا اغراق–

 .دیبهش ندار یازین گمیم نیهم ینظرمنه، برا نیا خب–

 :دوگفتیکش یآه

 .کنه یام مخفه یدل تنگ نمشیب یم ینباشه بهتره...وقت نجایا–

 .بود ختهیاش رغم عالم را در جمله انگار
 ؟یخواست بپرسم دل تنگ ک یدلم م یلیخ

 .بپرسم دمیترس یول

 .دمیترس ازجوابش
آرام به طرف اتاقش رفت. کتاب رادر بغلم فشردم و آرزو  یلیخ

 .مرد را داشت نیکردم کاش آرش اعتقادات ا
 یبه طرف اتاقش رفتم. دستم را رو حانهیر ی هیگر یصدا با

 .سرش گذاشتم. تبش قطع شده بود

 .کردم بغلش
درظرف مخصوصش  شهیدرست کرده بودو هم شیکه عمه اش برا ییغذا 

 .برداشتم خچالیگذاشت، از  یم

 .گرمش کردم و به خوردش دادم 

 .سرحال شده بود حانهیر

 .کند یتا باز ختمیمقابلش ر یتا اسباب باز چند
داده بود را باز کردم تا نگاهش  یمعصوم یرا که آقا یکتاب 

 .کنم
 نیکتاب بود، با خط خوش خودش ا یبرگه شدم که ال کی متوجه

 .کرده بود یخطاط ز،یشعر را با قلم ر
 

 

 آغوشستجز غم تو که با جان من هم به

 

 تو هر صبح و شام در گوشست یصدا مرا

 

 یدانینم یخانه چشم من چراغ

 

 تو چشم من و صحن خانه خاموشست یب که

 

مانده  رهینوشته خ جوربه نیخواندمش تپش قلب گرفتم، هم یوقت

 .یمدت طوالن دیبودم شا

 .یچ یعنیکند  یخفه ام م یمنظورش از دل تنگ دمیفهم حاال
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باشد  دهیداشت که اصال فکر نکنم من رادرست د ایو ح آنقدرحجب

 ...یچطور

 ریچرا تصو دانمیامد و نم میلبها یرو یفکر لبخند نیا با

 .ظاهرشد میچشم ها یمادرم جلو هیعصبان
کن بچه  یگفت تو نروآنجا، سع یمدام م چارهیب

 یمعصوم یآقا ی. ولدارمیمن خودم نگهش م ،یاورینجابیراا

 .خوب حق هم داشت دادیاجازه نم
بود  یناراض شهیآمدم هم یم نجایکه ا نیمامانم از ا چارهیب

 .باشم زیکرد مواظب همه چ یو سفارش م
 کمکردم که کم یم فیتعر رمیمعلم سربه ز نیمن آنقدراز ا یول

 .مامان اعتمادکرد
 ینم رونیب ادیمن آنجاهستم او ز یگفتم مامان تا وقت یم

به جزدرمواقع  ست،یاهل حرف زدن ن ادیز دیایهم ب رونیب د،یآ

 .یضرور
دهد  یمثل اداره است. اودراتاق خودش کارش را انجام م آنجا

 ور، نیمن هم ا

 یاز من م ند،یآ یم یآموزش خطاط یبرا شیکه شاگردها یگاه

بازکردن  یبرا ی. حتمیاین رونیب حانهیخواهدکه ازاتاق ر

  .رود یدرهم خودش م

حال سفارش  نیکرد. باا یمامان را راحت م الیحرفها خ نیا

  .کنم یکار م نجایا مینگو یکرده بود به کس

 .خبرنداشت یجز خانواده خودمان و خاله ام کس به
 وهیب میجوان بود و من و خواهرم کوچک بود یلیخ یوقت مادرم

شود ودر جا فوت  یم یشود. پدرم بر اثرتصادف ضربه مغز یم

 .کند یم
 دیگویم شهیاست و هم ختهیما ر یرا پا اشیتمام زندگ مادرم

 .دیخدا باش یخواهد مثل پدرتان بنده  یدلم م
بنده »است...  نیام هم دهیاز اوشن یکه از بچگ یحتینص تنها

 ...«باش

 ست؟یمنظورش چ دمیفهم ینم لیاوا

چقدر سخت است بنده بودن  دمیهر چقدر بزرگ تر شدم فهم یول

 .دو کلمه است نیو چقدر حرف در ا
شود در موردش کتاب نوشت وحرف زد و باز به قول  یم چقدر

 .کوچه ماند کیعطار اندر خم 
شده بود، من را از  میپاها زانیکه آو حانهیر یهیگر یصدا

 .آورد رونیب میفکرها انوسیاق

 .اذان بود کیبه ساعت انداختم نزد ینگاه

 .رفتم یخواندم بعد به خانه م ینماز را م حانهیر شیپ شهیهم

 .را بغل کردم تا آرامش کنم حانهیر
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کردو از من جدا  یم یقرار یب حانهیدانستم چه کنم. ر ینم

کردم  یبچه به بغل فکرم . اذان گفته بود ومن هنوزشدینم

 یباشد. آقا ندوآرامیبنش نیزم یاش کنم که رو یچطورراض

 نمشیخواستم بب ی. نمردیآمدتا وضو بگ رونیازاتاقش ب یمعصوم

وسرم  تادمنوشته بوداف میکه برا یادشعری. دمیکش یخجالت م

 .انداختم نییراپا

من نگه دارم، اذانه شما نمازتون  دیبچه رو بد یرحمان خانم–

 تتونیاذ ستیخونم. امروز حالش خوب ن یمن بعدا م د،یرو بخون

 .کنه یم
که نگاهش کنم بچه  نیبزنم. بدون ا ینشد حرف میاصال رو 

 .رفتم سیوضوگرفتن به سرو یرادرآغوشش گذاشتم و برا

 .آمدم نبود. بچه راداخل اتاقش برده بود رونیب یوقت

 .که بروم دمیاز نماز لباس پوش بعد

 :تا تقه به در زدم از همان پشت اتاق گفتم چند

فقط اگه دوباره  رم،یبا اجارتون من دارم م یمعصوم یآقا–

 .دیتب کرد داروش رو بهش بد

 :بروم که دراتاقش راباز کردو گفت خواستم

 یقرار یبچه در بغلش ب دمی. ددیدیدرد نکنه. زحمت کش دستتون–

 .کند یم

 :گفتم

بعد  دیدارم تا شماهم نمازتون رو بخون یبچه رو نگه م من–

 .رمیم

 .مییایما با هم کنار م دینه شما بر ــ
گرفتنش،  یرا دراز کردم برا میتوجه به حرفش دستها یب ــ

مشتاقانه خودش را دربغلم انداخت و نگذاشت  حانهیکه خود ر

 .پدرش تعارف کند

 :از تمام شدن نمازش، تشکر کردو گفت بعد

 .زنگ بزنم آژانس دیکن صبر–

 .با مترو راحت ترم نه–

شده،  رهیاپن، خ یبه کتاب رو دمیکنم د یشدم تاخداحافظ بلند

 :با سرش اشاره کرد به کتاب و گفت

 نش؟یبر ینم–

برم.  یهام م لیوسا ی هیروز آخر که خواستم برم با بق ــ

 رهیتا لباس و چادر نمازو کتاب و غ . )چون چندنهیسنگ کمی

 .(نجایآورده بودم ا
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از افکاربه  ییایو وارد شدن به کوچه، دن یبستن در خروج با

 یسالم یذهنم هجوم آوردند. غرق در افکارم بودم که با صدا

 .به خودم امدم
 هیتک نشیبودوبه ماش ستادهیا نهیآرش که دست به س دنید با

 یهم داشت که نم یخشم پنهان کیداده بود شوکه شدم. به نظر 

 .توانست خوب مهارش کند

 .رسونمتون یمن م دییلطفا بفرما یرحمان خانم–

 .نمیرا باز کردو اشاره کردکه بش نیرفت در ماش بعد

  :اخم گفتم با

 د؟یبود نجایاز اون موقع ا شما–

 :کم هول کردو گفت هی

 .نگرانتون بودم راااستش–

 :ادامه داد دیسکوتم را د یوقت

 ...بچه هیمرد تنها با  هیبا  خوب–

 :دمیرا قطع کردم و پرس حرفش

 د؟یدون یاز کجا م شما–

 حیبراتون توض دیسخت نبود،لطفا شما سوار ش ادیدونستنش ز ــ

 .دم یم

 :گفتم یعصبان

من دخالت  یتو کارا دیاصال درست نبود، شما حق ندار کارتون–

 .وبعد راهم راگرفتم و رفتم دیکن

 :امد و گفت دنبالم

 دیسوارش نییایخوام.لطفا ب یمن معذرت م د،یگیدرست م شما–

 .دمیم حیبراتون توض

 .من گوش نکردم و به راهم ادامه دادم یول
را به صورت  شیدو خودش را به مقابلم رساند وکف دستها به

 :آورد وگفت نییپا یبه هم رساند وسرش راکم یعذر خواه

 .کنم یم خواهش–

را  میشده بود،لرزش دستها کمینزد یادیز ستاد،یدرجاا قلبم

 .قدم عقب رفت کیو  دیخواستم چادرم را جلوتر بکشم د یوقت

 :که متوجه حال درونم نشود گفتم یشدم وطور رهیرو به رو خ به

 .شمیمن سوار نم دیبد حیجا توض نیهم–

عقب تر رفت  گریقدم د کیدوباره  د،یلرزانم را که شن یصدا

 :و گفت
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حرف زدن مردم  یبرا ستین یمناسب یجا نجایکنم، ا یم خواهش–

 .کنند ینگاهمون م
حدکوچک  نیهمان آرش است که  خودش را درا نیشد ا ینم باورم

 .کند یم

 .ناراحتش کنم نیاز ا شتریخواست ب ینم دلم
 یسخت هیگفت سوار شو، و من به حرفش گوش کردم.تنب یم دلم

 .روزها سوارم بود نیدلم خواهم داشت که ا نیا یبرا

 .مترو ستگاهیفقط تا ا ــ

 .حرکت کرد نینگفت، ماش یزیچ

 .دانست وقتش کم است پس زود شروع به صحبت کرد یم

کردم و رفتم کنجکاو شدم،بعد  ادتونیکه پ نیبعد از ا راستش–

  :کردوادامه داد یمکث

 دیرفت دمیبرگشتم و د د،یکن یکجا کار م نمیخواستم بب یم–

 .اون خونه که درش سبزه
زنگ اسم صاحب خونه نوشته شده، خب  یکه رو دمیامدم و د جلو

 یزنگه، بعد به حالت پرسش یشدکه چرا اسمش رو بیبرام عج

 .نگاهم کرد

 :به روبه روم نگاه کردم و گفتم تیعصبان با

 !خب–

در موردش برام راحت  قیچون اسمش رو در بود تحق گهید یچیه

که بر  دمیفهم یدانیم قیادامه داد با تحق یلب ریشد، بعد ز

 ...همسرش رو از دست داده و شیاثر تصادف سال پ

 .کردم خودم را کنترل کنم و آرامشم راحفظ کنم یم یسع

  .حرفش را قطع کردم آرام

 شه؟یبه شما مربوط م نایاالن ا اونوقت–

 .کوک شد میبه دست ها نگاهش

ندارم واقعا  یمن قصد بد دراستشیمهم هست یلیبرام خ شما–

 ...نگرانتونم، من

 :پارک کردوادامه داد ابانیرا کنار خ نیماش

 .خوام نظر شمارو راجع به خودم بدونم یم من–

خواب و  د،یامدنتون رو، اگه نگ نجایا ی هیکه قض نیا و

 .دیریگ یخوراک رو ازم م
 

 .بفهمم شیرا از چشمها شیحرفا قتیکردم تا حق نگاهش
جزصداقت درموردش  یکرد، نتوانستم فکر ینگاهم م آنقدرنگران

 .داشته باشم
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 .مراقبت کنم حانهیاز ر امیمجبور شدم ب ییجورا هیراستش  ــ

 .یمعصوم یخاطر لطف آقا به

 :رادرهم کرد و گفت شیاخما

 ؟یلطف چه–

 .هیکم طوالن هیقصه اش  ــ

 .زد یمحو لبخند

 .سرو پا گوشم من–

 :و گفتم دمیکش یآه

نامه گرفته بود  یبا دختر خاله ام که تازه گواه پارسال–

بده هم دست  ینیریکه هم بهم ش یگرد ابونیخ میرفته بود

 .فرمونش رو نشونم بده
 یتو میگفت، بر میرستوران شام خورد هیکه تو  نیاز ا بعد

  .میکن یدور دور هیخلوت  یابونهایخ

اون کوتاه امدم آخه  یبا اصرارها یاول مخالفت کردم ول من

 .میو هست میبا هم بود یاون برام مثل خواهرمه، از بچگ

 .نخواستم بزنم تو ذوقش و قبول کردم نیهم واسه
دادم که آروم تر،  یرفت و من همش بهش تذکر م یسرعت م با

 ی.صدادیشن یاون  اونقد ذوق داشت که اصال انگار نم یول

 یبلند بود که البته ب یلیخ شدیپخش م نیکه از ماش یقیموس

 .سرعت باال ینبود تو ریتاث
بشه اصال سرعتش رو  یکه خواست وارد اصل یفرع ابونیخ هی از

 نیخلوته، ناگهان ماش یلیکرد اونجا خ یکم نکرد چون فکر م

 .جلومون سبز شد ییپژو

 .شده بود واسه ترمز گرفتن رید یلیخ گهید
 یشد به اون پژوکه رانندش آقا دهیبا قدرت کوب دهیسع نیماش

 .به همراه همسرو فرزندش بودو اون فاجعه اتفاق افتاد یمعصوم
 ی شهیچون کمربند نبسته بودپرت شد تو ش یمعصوم یآقا همسر

کما  یتو یمدت نکهیشدبعد از ا یمغز یو ضربه  نیماش یجلو

 لشیدل. دید بیهم پاهاش آس یمعصوم یبود فوت شد و خود آقا

گرده   یتصادف بر م یدر لحظه  یمعصوم یبود که  آقا نیهم ا

خواب  نیماش عقب یصندل یبچه که تو یزاره رو  یو دستش رو م

 .بوده
کودک بوده وکمربندش روهم  یچون بچه داخل صندل خوشبختانه

کوچولو  حانهیر ده،یبسته بوده وپدرش هم به موقع به دادش رس

کرد.  یم هیبودوهمش گر دهیترس یلینشده بود، فقط خ شیطور

 .گوشم بود یتا مدتها صداش تو ،یوحشتناک یها هیاونم چه گر
 یبود ول مارستانیماه ب کیبود و  دهید یجد بیخالمم آس دختر

از مرگ به طور معجزه  قتیباالخره به مرور بهتر شد، در حق

 .کرد داینجات پ ییآسا
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 مارستانیب یتو یکه با چند روز بستر دمید یسطح یها بیآس منم

 .حالم خوب شد
  یلب ریز دمیجاش که رس نیا به

 .شکر خدارو–: گفت

 .ما بعد از اون شروع شد مشکالت
که  نیکردوبدتر از همه ا تیاز دختر خالم شکا یمعصوم یآقا

 میهم پول نداشت هینبودواندازه پول د مهیدختر خالم ب نیماش

 .میکه بپرداز

 .نداشت که بخواد بپردازه یمال ییام، هم توانا شوهرخاله
دختر  ای میداد یرو م دپولیبا ای مینداشت شتریراه ب دو

 .رفت زندان یخالم م
رو هم  ینداشت،  کس یهم اون روزا حال خوش یمعصوم یآقا

 .کنه ینداشت از خودش و بچش نگهدار
 اجیاحت یداره که خودشون به نگهدار ریپدرو مادر پ هی البته

موندن تهران و از بچه  یماه کیبازم امدن و  یدارند ول

پدرو  میهم داره که با تصم یخواهر ناتن هیکردند. ینگهدار

شهرستان داشتند که فروختند و  یتو ینیزم یمعصوم یمادر آقا

جا باشند  هی درکه خواهرو برا دندیخونه دو طبقه رو خر نیا

 یگهداراز بچه ن یمعصوم یشرط که زهرا خانم خواهر آقا نیبا ا

 .کنه
زنه  یم یمعصوم یکه سند خونه رو پدر آقا ییاز اونجا یول

 دهیاجازه نم گهیخوره و د یبه نام پسرش، دامادش بهش برم

که  نیو بچه رو نگهداره. چون مثل ا نییپا ادیزهرا خانم ب

 .به نام زنش زدنیاز خونه روهم م یبخش دیگفته با یم
 یمعصوم یبار از آقا نیروز که رفته بودم واسه چندم هی

 .صرف نظر کنه تشیخواهش کنم که از شکا
 یرو م هیگفت د یمجبور شد مشکالتش رو بهم بگه، م ییجورا هی

و اون  نیتو منت ا ی.تا کرمیخوام که واسه بچم پرستار بگ

 یبراش بپزه و کارا ییباشه که غذا میکیخواست  یباشم.م

 تتونیبهش گفتم شما از شکا هویخونشون رو انجام بده.منم 

رو  خونتون یو کارا شمیپرستار بچتون م د،خودمیصرف نظرکن

 .دمیانجام م امیهر روز م

 :حرفم جا خوردو گفت از

 واقعا؟–

 دن؟یاجازه م خانوادتون

 :گفتم نانیبا اطم منم

 د؟یریگ یرو پس م تتونیاجازه بدن شما شکا اگر–

 .سرش جواب مثبت داد با
خوشحال شدم و بلند شدم رفتم و به خالم و مامانم گفتم  یلیخ

 .رو  گرفتم یمعصوم یآقا تیرضا
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 .ینگفتم چطور یول
رو پس گرفتن، منم  تشونیشکا یمعصوم یکه آقا نیاز ا بعد

 .سال کیواسه  میسیبنو نمونیقرار داد ب هیبهشون گفتم 

 .من بهتون اعتماد دارم ستین یازیاون گفت:ن یول

 .به پا شد ییکه چه الم شنگه ا میبگذر دنیخانوادم فهم یوقت
هم هنوز کامال  یکارو کنه، ول نیخواست خودش ا یخالم م دختر

رو که  یخواد کس یگفت نم یم یمعصوم یخوب نشده بود، هم آقا

 .نهیحادثه شده بب نیباعث ا

 .فراوان من کارم رو شروع کردم یهر حال بعد از کشمکش ها به
متوجه موضوع شد گفت من تا ساعت دو  یخانم وقتزهرا  البته

 .تا شب دییایبچه شما از ساعت دو به بعد ب شیپ امیم
 ادیب شدینم گهیو د ومدیشوهرش ساعت دو از سرکار م چون

 .نییپا
به دانشگاهم  ینجوریخوشحال شدم و ازش تشکر کردم، ا یلیخ

 دم،یرس یهم م

 دمیکه رس نجایکرد، به ا یگوش م میبا تعجب به حرفها آرش

 :دیپرس

 دانشگاه؟ دییایخوب پس چرا دوشنبه ها نم –

ومنم  رهیدوشنبه شوهرزهراخانم کالسرکارنم یروزها چون–

 ...برم اونجا دازصبحیبا

خونه روخود زهرا خانم  یکارها شتریب گهید یروزها البته

 .دمیانجام نم یادیمن کار ز ده،یانجام م

 .مادرم یب یمواظب اون بچه  فقط

 .دیکش یقیعم نفس

 یسال از زندگ کیکه شما  ومدیاگه خواهرشون صبح ها نم خب–

 د؟یکار کن یچ دیخواست یاونوقت م د،یوفتادیم

 

 یچادرم که دور انگشتم م یبود و نگاهم به گوشه  نییپا سرم

 .کردم یو بازش م دمیچیپ

 .خواست زودتر به خانه بروم یداشتم دلم م استرس

 .کردم یرا احساس م نشیسنگ نگاه

 .گرفتم یاز دانشگاه م یخب فکرش رو کرده بودم دوترم مرخص ــ
خونه  دیزهرا خانم، چرا قبل از خر یعنیخواهرش  نیا ــخب

 از بچه مراقبت نکرد؟

خارج از  بایدور از برادرش بود، تقر یلیچون خونشون خ ــ

 .شهر، رفت و آمد براش سخت بود

 :دلخورم راازصورتش گذراندم و گفتم نگاه

 .شده رمید یسواالتتون تموم شد من برم که حساب اگه–
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 .دینظرتون رو نگفت ــ
 راجع به؟ ــ

 .راجع به من ــ
درگذاشتم و همانطور  رهیدستگ یتوجه به حرفش دستم را رو یب

 :کردم گفتم یکه بازش م

 .شده، خداحافظ رمید واقعا–

 یاطالعات هیراهم راگرفته، تخل ابانیدارد وسط خ یچه توقعات"

 ".خواهد یکرده، حاالنظرم راهم م

 :گفت یفور یلیخ

 .رسونمتون یم–

 .نه اصال ــ
 یخسته بودم،ول یلینشستن نبود، خ یشلوغ بودو جابرا مترو

 .فکر کنم هایشلوغ نیداد به ا یافکارم اجازه نم
بود، با فکر کردن به آرش در دلم غوغا به  یبیروز عج امروز

 .ریو دل پذ ندیحس خوشا کیشد،  یپا م
 

**** 

 

بد بود  یلیخ حانهیروز نتوانستم به دانشگاه بروم، حال ر دو

 .خورده بود یبد یشد، سرما یو تبش قطع نم

 .صبح تاشب کنارش بودم از

 .میآمد یخانم هم که بود بازم از پسش بر نم زهرا

 .شدیگرفت و فقط با بغل کردن آرام م یبهانه م مدام

 .در بغلم نگهش دارم ادیتوانستم ز یتپل هم بود، نم ماشاال

 .دیچسب یاو مدام به من م یول

 .میکرد یبغلش م ینوبت
داد.  یکردوننو وار تکانش م یآمدو بغلش م یهم پدرش م یگاه

بابت  حانهیکردکه به ر یکردونوازشش م یآنقدرباعشق بغلش م

کردم. آقامعلم پرُابهت من  یحسادت م یپدر نیداشتن همچ

دربغلش  حانهیداشت که ر یپهن یوشانه ها دهیورز کلیآنقدره

هم مثل  ودومنعروسک کوچک بود. کاش پدرمن هم زنده ب کیمثل 

 .بردم یبه آغوشش پناه م حانهیر
قطع شدو حالش  حانهیغروب بود که باالخره تب ر کیدوم نزد روز

 .هم بهتر شد

 : رو کرد به من وگفت یمعصوم یآقا

 .من مواظبش هستم دیکم استراحت کن هی دیخسته شد یلیخ شما–

 من برم خونه؟ دیاگه اجازه بد گهید نه–

 .دو روز ممنونم نیواقعا بابت ا ــ
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 دسریکه دکتر دادند رو با ییکنم، فقط داروها یخواهش م ــ

 .دیفراموش نکن د،یساعت بد

 .دونم، حواسم هست یبله م ــ

 .ام زنگ خورد یامدم گوش رونیخونه که ب از

 .ناشناس بود شماره

 .دییبفرما بله–

 .آرشم ،یسالم خانم رحمان ــ
محکم »از تنم رفت.  میتمام خستگ شیصدا دنیانگار با شن ــ

 «یاحساسات یباش، دختره 

 :جواب سالمش رو دادم و گفتم دیترد با

 د؟یمن رو از کجا آورد شماره–

 از سارا گرفتم ــ

 د؟یکاررو کرد نیا ــچرا

 .دانشگاه دیومدینگران شدم، دو روز ن ــخب

 .دانست یمن که امروز با او کالس نداشتم از کجا م اما

 .امیامد نشد که ب شیپ یمشکل ــ
 ؟یچه مشکل ــ

  :سکوت کردم و گفتم یکم ــ

 .برم، خداحافظ دیبا دمنیببخش–

 .را قطع کردم یگوش زود

 .کرد یعذاب وجدانم م ریدانم چرا بااوحرف زدن درگ ینم
 

 

کردم.مامان سرش را از آشپزخونه  یخانه که شدم سالم بلند وارد

 :آوردو گفت رونیب

 .یخدارو شکر که االن خوشحال ،یدمق بود یلیخ یصبح رفتن سالم،–

مبل انداختم و نشستم و از  یو چادرم رارو فیسالن و ک رفتم

 :همانجا گفتم

 .تبش قطع شده مامان، حالش بهتره حانهیر آخه–

و  ختیبه سالن انداختم. همه جا ر ییچرخاندم ونگاه گذرا سر

 پاش بود، 

 دفرشیگویم شهیانداخت. هم یسالن رو فرش فرش م شتریب مامان

 چیازه یحاال خبر یدارد، ول یخانه را گرم و زنده نگه م

 .کدامشان نبود
راه روئه کوچک  کیسالن  یانتها دمیکش یاتاق ها هم سرک به

و حمام  سیهم سرو شیاتاق بود و انتها کیبود که هر طرفش 

 .قرار داشت
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راشروع کرده  یاتاق ها هم نبود پس مامان خونه تکون یها فرش

 .بود

 :آشپزخانه و گفتم برگشتم

 فردا نرم دانشگاه بمونم کمکت؟ یخوا یجان م مامان–

 ینه دخترم اوال که خواهرت هست، بعدم تو دوروزه نرفت  ــ

 .برو به درست برس
رو شروع کردم که سر صبر  یکه ندارم زود خونه تکون ییا عجله

 .کارهام رو انجام بدم
امروز  نیبگو، پس واسه هم حانهیرو ولش کن از ر نایا حاال

 ؟یزود امد

 :و گفتم دمیخند

 .بهم داد یقیتشو یمعصوم یآقا –

 .مادر یشیراحت م گهیدو هفته د ــ
داشتم به آنجا،  یحرفش غم در دلم نشست، احساس خاص نیا با

 یخانه  دحسیدانم شا یبه آقامعلم قهرمانم. نم حانه،یبه ر

  .کند یراحت م شهیآدم را هم الیگر که خ تیحما کی ای یپدر

، سرم را به سمت  یدرقفل در ورود دیکل دنیچرخ یصدا با

 .راچرخاندم. خواهرم اسرا بود
درس  یدانشگاه شیسه سال از من کوچکتر بود و در مقطع پ اسرا

 .خواند یم

 .به به سالم بر خواهر بزرگوار ـــ
 ؟یسالم اسرا جان خوب ــ

 :گفت دویکش یآه

 ...آدم خوب باشه زارنیدرس و مشق م نیبابا مگه ا یا –

 .پهن کردم نیزم یرا از دست مادر گرفتم ورو سفره
 نیزم یرا رو مانیغذا شهیهم یناهار خور زیوجود م با

 یریزودتربه انسان احساس س ینطوری. مادرمعتقداست امیخوردیم

 .ردیگ یهضم غذابهترصورت م ایدهد  یدست م

 .میدیکمک کردبشقاب هارا آوردوسفره را چ اسراهم

 .درست کرده بود مهیق مادر
وقت رب گوجه نداشت به  چیه مانیزرد خوش رنگ، غذاها یمهیق

 .که دارد ییخاطرضررها

 .زدیر یم شیداخل غذاها گرید یرب آلو و رب ها یگاه مادر

 .ردیگینشات م مانهیما از تغذ یرفتارها د،یگویم مادر

 :شروع به خوردن کرد و گفت اسرا

 دیچون فردا با یمفصل گذاشت یمامان، خداروشکر که غذا یوا–

 .رمیروزه بگ

 :در حال رفتن به آشپزخانه گفت مادر
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 لیافتاد راح ادمی یآماده کنم ول یخواستم حاضر یم اتفاقا–

 .گذاشتم مهیق نیهم یدرست غذا نخورده برا یاز خستگ شبید

 :اسرا زدم و گفتم یآرنج به پهلو با

 ؟یریروزه بگ یخوا یم چرا–

  :انداخت و گفت نییراپا سرش

 .یجور نیهم–

کنم که مادر  فلفل ساب به دست  چشیدوباره سوال پ خواستم

 :امدونشست و گفت

 ختینمک ر یکم مانیکف دستها شهی. مثل همدیدستاتونو باز کن –

 .میتا بخور

 :دیزدپرس یرابازکردو همانطور که نمکش رازبان م اسرادستش

واسه دوست منم  یتون یفلفل سابها م نیمامان از ا یراست–

دونه هاش  گهینمکها دادم م نیاون دفعه که بهش ازا ؟یریبگ

 .غذا به مشکل خوردن یرو ختنیدرشته، واسه ر
 

 :گفتم دمیکش یمادر غذام یبرا همانطورکه

 .دارن ی! خب خودشون برن بخرن، مردم چه توقعاتوا–

 نیگفتم از ا یبهش م یگرفت. هرچ یمنظورم رونم ه؟یچ توقع–

. گفتم گمیکدومارو م دیفهمیچرخه،  نم ینمکدونها که سرش م

 .به مامان بگم براشون بخره

 :وگفتم سید یراگرفتم جلو بشقابم

 یزودمنظورت روم نیبودا، همچ دلباسیمدل جد هی حاالاگه–

 ...دیفهم

 :رو به اسراگفت دویخند مادر

 .براش رمیگ ینداره، م یبیع–

 :خوردگفت یغذام یدولپ اسراتشکرکردوهمانطورکه

رواز  مهیق نیا ،یخوب غذانخورد شبیبده که د رتیخداخ لیراح–

 .میتو دار

 :گفتم رگوششیزدم وز یلبخند

چه خبرته.. بعدباخودم  ها،یریروزه بگ یخوایروز م هی حاال–

 .نکردم هشیفکرکردم که من هنوز دلم راتنب

 .گرفتم یروزه م دیمن هم با فردا

 :دهانش را قورت دادو گفت ی اسرالقمه

 .خوشمزه بود، دستتون دردنکنه یلیجان خ مامان–
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 :زدو گفت یلبخند مادر

 .جان دخترم نوش–

 :دیزدوپرس یبه من انداخت وچشمک یبعدنگاه

 ؟یتو فکر هیچ–

 .ترسم دوباره تب کنه یام.م حانهیکم نگران ر هی–

زنگ بزن خبر  هینداره غذات که تموم شد  ینگران نکهیا ــ

 .ریبگ
 یکردکه نگران ینگاهش گوشزد م یول دینپرس یزیچ گرید مادر

 نیاز ا شهیکردن نبود. هم چی. اهل سوال پستین نیتو فقط هم

 ..شدمیکردخوشحال م ینم چمیکه سوال پ

 یخانه  یرا برداشتم و شماره  یاز جمع کردن سفره گوش بعد

 .را گرفتم یمعصوم یآقا

 .دییبفرما الو،
 د؟یسالم، خوب ــ

 د؟یخانم، ممنون شما خوب هست لیراح ــسالم

 .دمیکه اسم کوچکم را به زبان آورده بود خجالت کش نیا از
جون بودم گفتم حالش رو بپرسم، تب  حانهیممنون، نگران ر ــ

 که نکرده؟

 .دینه خداروشکر،حالش خوبه نگران نباش ــ

 :ادامه داد یهم با لحن  قشنگ بعد

 د،یممنون که تو فکر ما بود د،یخوشحال شدم زنگ زد چقدر–

 .دیکرد یبزرگوار

 .نکردم یکنم،کار یخواهش م ــ
نبود، کجا  خچالی یوقت داروهاشه، تو گهیساعت د هی یراست ــ

 د؟یگذاشت

 .گذاشتم خچالیکنار  نتیکاب یتو ــ

  .بچه سخته یخوردنش برا شهیسرد م خچالیتو  آخه

 :آروم  گفت یسکوت کوتاه .بعد ازیچه فکر خوب ــ

 .دیکن یم حانهیکه درحق ر ییمحبتها یبرا ممنون–

 یکنم یجواب بدهم، فقط آرام خواهش م دیدانستم چه با ینم 

 .کردم یگفتم وخداحافظ
 یگفتم فردا نم یکردن تلفن با خودم گفتم، کاش م بعدازقطع

سخت  حانهیآخه با زبان روزه سروکله زدن با ر م،یایتوانم ب

 .است
 زدم، بیباز به خودم نه یول

 یهیروز تنب کی دن،یکش یروز سخت کیروز روزه،  کی یبرا حاال

 یحد ناز کردن، لوس باز نیدر ا یکه خودت باعثش شد

 .بارته نی...مگه اولستین
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 میدرحال شستن ظرف ها بود و من و اسرا هم نشسته بود مامان

 .به حرف زدن
ترش قاچ شدهداخلش   مویکه چند تا ل یدست شیپ هیبا  مامان

 :بود وارد سالن شدو گفت

 حانهیوقت از ر هیبرش ها رو بخور  نیدوتا از ا یکی لیراح–

 .کنم ی. حاال اسفندهم دود میاش رو نگرفته باش یسرما خوردگ

 .ممنون مامان جان ــ

 .لیراح ــ

 .هوم ــ
من  ایو جوونه؟ کلیخوشگل و خوش ه یلیگم مامان خ یم ــ

 .دهیدرشتم که سنم رو باال نشون م یادیز
 چطور؟ ــ

خانمه  هیمسجد،  میآخه اون روز که با مامان رفته بود ــ

گفتم مامانمه،  یخواهرتونه؟ وقت دیشناخت، پرس یکه ما رو نم

 .اونقدر تعجب کرد روش نشد شاخاش رو بهم نشون بده

 :زدم و گفتم ییا انهیموز لبخند

 .یهم تو استخون درشت کله،یمامان ما خوشگل و خوش ه هم–

 :و گفت دیکش یآه 

 .تو خوش شانس نبودم که به مامان برم مثل–

 .دمیکش یقیبعدنفس عم ،یخوب میلیکردم بابا، خ یشوخ ــ

  .سوزهیزود تنها شد. دلم براش م یلیمامان، خ یطفل –

 اسرا ــ

 بله ــ

 یکنه نشونه  یکه االن مامان تنها داره کار م نیگم ا یم ــ

 ه؟یچ

  :گفت یخونسرد با

 .دختراش یمعرفت یب یگلم، نشونه  یاز جون شما آبج دور–

 خب؟ ـــ

معرفت  دیطبق معمول با کهیدوباره دختر کوچ گهید یچیه ــ

 .به خرج بده. بعدهم بلندشدوسمت آشپزخانه رفت

 .ادیرفتن اسرا مامان را صدا زدم که ب با
دود اسفند تو حلقم کردو  یبااسفنددودکن واردشدوکل مامان

 .کنارم نشست
 ؟یدار یچ دیخب خبر جد ــ

 .کردم فیتعر شیتلفن زدن آرش رابرا ی هیمن هم قض 
 فیرادر مورد آرش تعر زیاز روز اول واسه مامان همه چ ــ

 .کرده بودم
 ه؟ینظرش دوست ه؟نکنهیپسره چ نیقصد ا ــ
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 .مامانم ستمیمن که اهلش ن ــ

 .مواظب باش یدونم دخترم، ول یم ــ
دارن تو سرشون، قاپ دخترا  ییپسرا فکرا نیوقت ها ا یگاه

 .دختره بره دنبالش ننیش یدزدن بعد م یرو م
رفتن  یمن که اهل دنبال کس یمامان جان. ول یرگفتید یکم

 .ستمین
 

 :با سه تا دم نوش وارد شدو رو به من گفت اسرا

 به پچ پچ؟ ینیکه خودت بش یرو فرستاد من–

 .دینزدو خند یحرف گهید مامان
کم خونه  هیخوام پاشم کمک مامان  ینه بابا منم االن م ــ

 .یتکون

 :به مامان کردم و گفتم رو

 شهیتا آخر شب تموم م میآشپزخونه رو شروع کن ییاالن سه تا –

 .ها

 .شهیدخترم، حاال انجام م ییخسته ا ــ

 .دم نوش رو بخورم حله نیا ــ
کابنت ها و کف آشپز  یوقت به کمک مامان و اسرا همه  رید تا

 .میکرد زیو تم میخونه و... رو برق انداخت
سوگند  دمش،یکش رونیب فمیک یام از تو یزنگ گوش یصدا با

 .بود
 سالم ــ

 ؟ییمعلوم هست کجا چیه ؟یسالم خوب ــ

 .قیشف قیرف یبزن یزنگ هیافتاد  ادتیچه عجب  ــ
وقت نشد. االن  یبودم ول ادتیباور کن همش  دیببخش یــوا

 دانشگاه؟ یایامروز م ؟ییکجا

 .آره، تو راهم ــ
سراغت رو گرفت. خودت  نقدریپسره من رو کچل کرد ا نیا ــ

 .ادایرو برسون االن استاد م

 .صبح خواب موندم دم،یخواب روقتید شبید کم،ینزد ــ

 .چه خبر بوده نمیکن بب فیتعر ایزود ب ــ
که بارهاسراغم  نیفکر آرش وا ،یخداحافظ بعداز

 .ادکردیراازسوگندگرفته است تپش قلبم راز

 یجنبه هست یکه آنقدرب لیعالم برسرت راح یخاااک همه  یعنی)

عمر  کیکند.  یحرف زدن درموردش هم حالت را خراب م یکه حت

. روزه یده یحاال که نوبتت خوب خودت را نشان م یمنم منم کرد

 (.کرد زیحلق آو دیتو رو با ستین یزیکه چ

 .دمیشانس آوردم که بعدش نرس م،یدیاستاد با هم رس با
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 میچشمها یول نم،یبنش میام وخواستم سرجا یطرف صندل رفتم

توانستم کنترل کنم، دودو زدنشان در لحظه به استرس  یرا نم

بودمش و بد جور دلتنگ بودم، به  دهیانداختم، چند روز ند

 .زدم بیخودم نه
انداختم و  نیی.( سرم را پالیراح ییباشه چرا روزه ا ادتی)

 .نشستم میرا بستم و سر جا میچشمها
من در  یرا احساس کردم و تمام سع نشیهمان اول نگاه سنگ از

 نیدرآن لحظه سخت تر نیتفاوت نشان دادن خودم بود و ا یب

 .بود ایکار دن
 یو ماجرا میدانشگاه رفت یاز کالس با سوگند به محوطه  بعد

 .دادم حیتوض شیرا برا امدنمین
فروختند و کنار بوفه  یو نسکافه م یدانشگاه چا یبوفه  در

 .بودند دهیچ یصندل زویچند تا م
من برم  نتوبشی–اشاره کردو گفت  زهایاز م یکیبه  سوگند

 .ارمیب رمیبگ ییدوتا چا

  .ستمیخور ن ییاوال که من چا ــ

 .روزه ام دوما

 .رمیگ یم دونهیعه، قبول باشه، پس  ــ
 یمعصوم یآقا ریاخ یخورد و من هم از محبت ها یرا م شییچا او

 میشو یباهم، هم کالم م ادیز دایکه جد نیگفتم و ا یم شیبرا

 یدارم. مثل شاگرد یحس خوب ردیگ یم لمینقدرتحویکه ا نیوازا

 .که موردتوجه استادش قرارگرفته

 :درست کردو گفت یحصار وانیدور ل شیبا دستها سوگند

 ینم یول ل،یکرده راح دایبهت عالقه پ یمعصوم یآقا نکنه–

 .طشیتونه بهت بگه به خاطر شرا

 :روباال دادم وگفتم ابروهام

 .خواد مهربون باشه یآخر رو م یروزها نیا دمیشا–

 :شدو گفت کیبا لبخند به ما نزد سارا

 تنها تنها؟ سوگند–

 :ورو به سارا گفت دیرا هم سر کش شییچا یجرعه  نیآخر سوگند

 رم؟یبرات بگ یخور یم–

 ؟یچ لیپس راح ــ

 روزس؟ ــ

 ها چه خبره؟ ییبابا توام که همش روزه ا یا ــ

 :زدم و گفتم یلبخند

 .ستیدر ماه دو سه روز که همش ن ایبه ر تف–

 ؟ید یخودت رو عذاب م هیچه کار ــ

 :و گفتم دمیخند
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 :زدم و گفتم یبعد چشمک ست،ین عذاب–

 .داره یلذت محو هی–

 :راباال برد و رو به آسمان گفت شیدستها

 میلذت محوها به ما هم اعطا کن، حداقل بفهم نیاز ا ایخدا–

 .گن یم یچ نایا

 .خنده ریز میزد ییتا سه
 

خنده بودم که چشمم به آرش افتاد. با دوستش و  درحال

ما، و آرش زل زده بود  ییروبه رو زیبهارنشسته بودند سر م

من به  یچشم ها نیبه هم گره خورد و ا مانیبه من، نگاهها

 .نبودند میمستق یصراط چیه

 .شدم بلند شوم مجبور
 با تعجب گفت کجا؟ سارا

 .رم دفتر آموزش کار دارم بعدشم کالس دارم. فعال یم –

 .برگشتم شیبودم که با صدا دهیبه سالن نرس هنوز

 .خواستم باهاتون صحبت کنم ی... میرحمان خانم–

 .دیو شلوار سف وریآن پل یجذاب تر شده بود تو چقدر

 :و گفت نیزم یرا سر دادرو نگاهش

 کیشاپ نزد یکاف میامروز بعد از دانشگاه بر شهیم اگه–

 ...دانشگاه

تپش تند  ی جهیکه نت یلرزان یرا قطع کردم و با صدا حرفش

 :قلبم بودگفتم

 .برم دیمن کار دارم با نه–

 .میخب پس، لطفا فردا بر ــ

 .دیگفتم نه لطفا اصرار نکن ــ

  :با تعجب نگاهم کردو گفت ــ

 چرا؟–

 .ستین یکار درست یشاپ رفتن با همکالس یچون از نظر من کاف ــ

 .دیجا بگ نیلطفا هم دیدار یحرف اگه

 :انداخت و گفت شیشانیبه پ ینیچ

 هی...یآشنا بشه برا شتریدختر ب هیاگر آدم بخواد با  خب–

 :کم ِمن و ِمن کردوادامه داد

 حرف بزنن؟ دیازدواج، از نظر شما کجا با یبرا–

از حدقه در آمده نگاهش کردم و بعد با  یلحظه با چشم ها کی

 دانم چطور جمع شد سر زبانم، گفتم؟ یکه نم یخجالت و جرات
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 ... دیاحتماال اون دختر خانواده داره با خب–

 :و گفت دیحرفم پر یتو

 ؟یاز طرف دختر راحت باشه چ الشیاگه اول بخواد خ خب–

 دشیهوا هم تشد یحتما سرما د،یلرز یهول کردم، دستم م ــ

 .کرده بود

 :انداختم و گفتم نییراپا میها چشم

 .کارش رو، به اون بگه لیقصدش رو، دل دیاول با خب–

 شه،یم یریگ جهیحرف زدن ها با دو، سه جلسه نت نیدر ضمن ا 

 ...به یازین

 .حرفم را قطع کرد دوباره

 .خوام باهاتون حرف بزنم یلطفا چند جلسه م پس–

نتوانستم  گریکرد؟(د یاالن از من خواستگار یعنیشدم، ) سرخ

انداختم و به طرف سالن راه افتادم.  نیی. سرم را پاستمیبا

 .اوهم همانجا خشکش زده بود

 .کردم فیسوگند تعر یآرش را برا یبعد حرف ها ساعت

 :تعجب نگاهم کردو گفت با

 نظرت؟ اونوقت–

 .انداختم نییراپا سرم

 .میخور یجوره به هم نم چیبگم ما ه یچ–

 .راحت بگو یلیخب پس بهش خ ــ

 .امگره شده یکردم و زل زدم به انگشتا سکوت
که  نیقبولش داشتم، با ا یلیبود و من خ یدخترخوب سوگند

را  زیهمه چ دمیکشیبازهم خجالت م یبود، ول امیمیدوست صم

 .میبگو شیبرا
که وادارم کرد  د،یکش ینیناگهان ه یاز سکوت کوتاه بعد

 .هراسون نگاهش کنم

 شد؟ یچ–

 :گفت دیترس مرا د یاندازه گردو شده بود. وقت شیچشمها

 ...!نگو کهلیراح–

 .من فقط سرم را به عالمت مثبت تکان دادم 
 کیجا داد و من چقدر  شیدستا نیمن سرش را ب یگفتن خدا با

 .یدل سرکش نیلحظه احساس حقارت کردم از داشتن همچ
رنگ عوض  د،یحال بدمن را د یسرش را بلند کرد و وقت سوگند

 .کرد

به خاطر  دیشا ست،یکه جرم ن یعاشق شنیآدم ها عوض م البته–

 :اش راجمع کرد و ادامه دادکنه. بعد چهره رییتغ دشمیتو عقا
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آرش از اون دسته  دوارمی. امادیم شیاستثناهم پ ییوقتا هی–

 .باشه
 یزند، وگرنه حرف یحرف ها را م نیدانستم به خاطر من ا یم

 .به معجزه داشت ازیکه زد ن

 .کردم نگاهش

 رفته؟ افکارش عوض شد؟ ادتینامزد خودت  –

 .دیکش یآه

 یجورن؟ وقت هیآدم ها  یکردم، بعدشم مگه همه یخب من سادگ –

را  زهایچ یلیباز شد و خ میتازه چشم ها دیاز سرم پر یعاشق

 .دمشانید یکه اصال قبال نم دمید
نکرده بودم  یگفتم چرا من اون موقع توجه یبا خودم م همش

 نیدونم به خاطر سنم بود که ا یرفتارهاش. حاال نم نیبه ا

خواست از اون جنس،  یمحبت م هیدلم  ایهمه کوته فکر بودم 

 نقدریباالسرم نبوده ا یبرادر ایچون پدر  دیگم شا یم یگاه

توام  نمیب یکنم م یبه تو نگاه م یوقت یزود باختم، ول

. حداقل یکن یتر عمل م دهیسنج یلیخ یول یمن رو دار طیشرا

 دم،یکش سترخجالتیب شی. از حرفهایخود دار ،یدیزود وا نم

 چیه یول نم،یلحظه فکر کردم در حال سقوط به قعر زم هی"

 ".وفتادین یاتفاق

سوگند. منم باهاش  ستمین یکن یکه تو فکر م ینجوریمن ا ــ

 .چند بارحرف زدم
مترو  ستگاهیبار از دانشگاه تا ا هیمن بهت نگفتم،  راستش

 یبشم ول نشیخواست سوار ماش یچون م م،یباهم رفت ادهیرو پ

که  میبر ادهیاصرار کرد قبول نکردم، گفت پ یبار هر چ نیا

متوجه تفاوت  شتریومن ب میحرف زد یلی. تو راه خمیحرف بزن

 .هامون شدم
خواد  یخواستم برم نماز خونه واسه نماز، گفت م یبارم م هی

 ینماز بخونم، پوزخند دیگفتم آخه االن با یحرف بزنه، وقت

 .ستینکن خدا محتاج نماز ما ن تیزدوگفت، خودتو اذ

 .کنهیم یو شوخ دهیدست م یچطور یدینامحرمم که د با
من قبول نکردم.  یشاپ ول یکاف میکه ازم خواست بر امروزم

مسائل  یبعض تیالبته به نظرمن حرف زدن بانامحرم بارعا

 .هرکس ازدل خودش بهترخبرداره ینداره، ول یاشکال

 .کرد یزدم سوگند نگاهم م یکه داشتم حرف م یمدت تمام

 :دوگفتیکش یآه

رو  یبعد آب پاک یبه نظر من دفعه  هینجوریپس اگه ا خوب–

 .متوجه شد دیرو هم بهش بگو شا لتیدستش، دل یرو زیبر
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ام از  ندهیخواست همسر آ یدلم م شهیسوگند هم یدون یم ــ

 .از من جلوتر باشه و باعث رشدم بشه ینظر مذهب

 :کردو گفت ییبعدش خنده ا گه،یامتحان توئه د نمیخب ا ــ

 هیکرده، ک بتیهم نص یبه دادت برسه چه امتحان جذاب خدا–

مال من  نمیب یکنم م یکه بتونه ازش بگذره. حاال که فکر م

 رم،یبگ میمن نتونستم با فکر تصم یجذاب نبود ول ادمیز

برات انجام  ادیهم از دستم برب ی. هر کمکیتو بتون دوارمیام

 ..دمیم

هر  یرفتم. برنامه  یم حانهیر شیپ دیکالس با نیآخر بعداز

زودترتمام  میروزها کالسها یروزم بعد از دانشگاهم بود. بعض

 .بودم حانهیروزبار شترازنصفیب شدومنیم

 :آپارتمان را زدم زهرا خانم دررا باز کردو گفت در

 .جان لیبه سالم راح به–

 چطوره؟ بهتر شده؟ حانهیر د؟یسالم زهراخانم خوب ــ

همانطور که از جلو در به طرف رخت چرکها که در آشپزخانه  

 :گفت ینییپا یرفت با صدا یبود م

 .دهیبهتره، خداروشکر، سوپشم بهش دادم فعال خواب ــ

 .رفت یرخت ها را بغل گرفت و به طرف در خروج سبد

 .ادیمن برم، االن آقامون م گهید–

 .کردم به سبد دستش اشاره

 .هست نجایکه ا ییلباسشو–

کنم  یکنم و اتو م یشورم خشک م یراحت ترم باال م ینجوریا ــ

 .ارمیم

 .دستتون درد نکنه ــ
هم خودت بخور هم  یغذارو گازه اگه ناهار نخورد یراست ــ

 .به داداش بده

 .چشم ــ

 .سرم انداختم یام را رو یرا عوض کردم و چادر رنگ میلباس ها 
 کیبا  ینیو داخل س ختمیپلو بود داخل بشقاب ر ایلوب غذا

 .گذاشتم یترش الهیپ کیآب و  وانیل

 .راگرفتم ینیس گرمیدستم جمع کردم وبادست د کیرا در  چادرم

 .تقه به در اتاق زدم چند

 .دییبفرما ــ

 .سالم ــ
جواب  یاش بلند شد و با لبخند پهن یصندل یاز رو یسخت به

 .داد

 :بلند شد با خجالت گفتم شیکه به خاطر من از جا نیا از
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 .دییبفرما دینکن شرمنده–

 یکرد برا یبا احترام با من برخورد م شهیهم یمعصوم یآقا

 .قائل بودم شیبرا یادیمن هم احترام ز نیهم
بزرگ که  یلیخ ییقهوه ا زیم کیگذاشتم،  زشیم یرا رو ینیس

قرار  شیمختلف، رو یزهایچ یباکل وتریکامپ کیکارش بود.  زیم

 یاوراق برا یسر کیو انواع کتاب و  یخطاط لیداشت. مثل وسا

 .کرد یمطالعه م زشیپشت م شهیخط نوشتن. هم
 یداد. چندصندل یآموزش م ز،یم نیرا هم دور هم شیشاگردها

 .اش گذاشته بود یخطاط یشاگردها یبرا زیهم دور م
 یبود و پر بوداز کتاب ها یاتاق قفسه بند یوارهایاز د یکی

 .ارزشمند اریبس

 .شده بود نییتز دسادهیرسفیتور حر کیاتاق هم با  پنجره

 :داخل بشقاب انداخت و گفت یرا به غذا نگاهش

 .میشما هم غذا بکشم با هم غذا بخور یبرا دیکن صبر–

 .حرفش تعجب کردم نیاز ا ــ
وقت  یغذا نخورده بودم. اگر گاه زیم کیتا حاال با او سر  

ناهار  حانهیبا ر نجایدانشگاه، ا یشد ناهار بخورم تو ینم

  .خوردم یم

 .خورم ینه من نم ــ
 د؟یچرا مگه ناهار خورد ــ

 :پاو آن پا کردم و گفتم نیا یکم
 نه

 ...اگه با من سختتونه پس ــ

 :حرفش را قطع کردم و گفتم ــ

 :نکند گفتم ییا گهیکه فکر د نیا ی...برانه

 .آخه من روزه ام –

 :زدو گفت یدوباره لبخند ــ

 باشه قبول–

 ...شرمنده شدم آخه یلیکه من خ ینجوریا

و زود  حانهیر شیبرم پ دیمن با د،ینه، نه شما راحت باش ــ

 .آمدم رونیاز اتاق ب
هنوز خواب بود. آشپزخانه  حانهی. ردمیاتاق کش یتو یسرک

 .نامرتب بود. احتماال زهرا خانم وقت نکرده بود مرتب کند

 .کردن کردم زیبه تم شروع
کردن گاز و جمع و جور کردن کانترآشپزخانه.  زیاز تم بعد

 .اورمیغذا را ب ینیرفتم تا س یمعصوم یبه طرف اتاق آقا
غذارو  ینسی امدم–اتاق باز بود، درحال وارد شدن گفتم:  در

 .کرد یم یبودو خطاط نییببرم.سرش پا



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

13

18 
Hiltun.ir 

. چرا زحمت ارمیخواستم ب یدستتون درد نکنه، خودم م ــ

 .دیدیکش

 .ستین یزحمت ــ
 یکاغذ یکه رو یرا بردارم، چشمم افتاد به شعر ینیشدم س خم

 .نوشته بودو کنار دستش گذاشته بود

 .بود یلحظه مکث کردم، چقدر شعر قشنگ چند
 

       شتافـت اریبس هیباد نیگرچه در دل

 شکافـت یمو یندانست ول یمو کی    

 

         بتافـت ـدیدل من هـزار خورش اندر

 افـتیراه ن یآخر به کمــــــــال ذره ا  

 

 نیداشت ا یبودوچقدر خط خوش یشعر شدم، چقدر پر معن مبهوت

 .یمعصوم یآقا
 به خودم امدم، شیصدا با

 ه؟یشعرش از ک دیدون یم –

 :گفتم یبا دست پاچگ ــ

 نه–

 .ناستیس یازابو عل ــ

 :تعجب گفتم با

 .شاعرم بوده مگه–

 .سرودن یشعر م یو هم به فارس یبله هم به عرب ــ

 :گفتم باحسرت

 یهمه چ نقدرینفر ا هیکه  شهیخوش به حالش، چطور م واقعا–

 .شهیتموم م
ذره  گهیم ییجورا هیتو شعرش  یول دیگ یرو م نیحاال شما ا ــ

 .دمیبه کمال نرس ییا

 .دهیخواسته نرس یبه اونچه که م یعنی

 :کردم و گفتم ینچ نچ

 ینجوریا یوقت لسوفیف هیبزرگان.  نیتو کار ا مونهیم آدم–

 ...بگه پس

را برداشتم  ینیحرفم نصفه ماند،  س حانهیر ی هیگر یصدا با

 :و گفتم

 .با اجازه من برم –

 .بغلم کن یعنیرا باال آورد،  شیدستها دیتا من را د حانهیر



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

13

19 
Hiltun.ir 

خوشحال  یلیکه حالش خوب شده بود خ نیبغلش کردم. از ا محکم

آزار دهنده وبهانه  یلیشود خ یم ضیشدم، واقعا بچه که مر

 .شود یم ریگ

 .میکرد یبا هم باز یرا آوردم و کل هاشیباز اسباب
احساس کردم کالفس. لگن حمامش  را پر از آب کردم تا  بعد

 .حمامش کنم
 یو با باز ختمیرا داخل آب ر شیها یاز اسباب باز چندتا

 .کم خوشش امدو آرام گرفتشروع به شستنش کردم. کم
 یکم که بازکم یطور بود اولش استرس دارد ول نیهم شهیهم

 .دیآ یکنم خوشش م یسرگرمش م
سوپ به خوردش  یرا پوشاندم و کم شیاز حمام، لباس ها بعد

 .دادم
آنها را هم خورد  یاست. به سخت شیافتاد ساعت داروها ادمی

 .و پاش کردن ختیوبعد شروع کرد به ر
به طرف  دمیرا جمع کردم، د شیو پاش ها ختیکه ر نیاز ا بعد

 .اتاق پدرش رفت
درس  یرفتم تا کم میدانشگاه یهم سراغ کتاب هاو جزوه ها من

 .کرد میساعت پدرش صدا میبخوانم. بعداز ن

 یزود برم یلیخ رونیب رمیاتاق تنهاست من م یتو حانهیر–

 .گردم

 .توانست راه برود یکم باعصا مکم یمعصوم یآقا

 .رفت ینم رونیمعموال از خانه ب یول

 :تعجب گفتم با

 .تا براتون انجام بدم دیبه من بگ دیدار یکار ای یدیخر اگه–

 :زدوگفت یلبخند

کم عادت کنم. کم دی.باالخره باامیزود م که،یکار کوچ هی–

  .کنه یم تیاذ یچپم کم ی. فقط پادخوبمینگران نباش

 حانهیر دمیکه شدم د یمعصوم یاز رفتنش، داخل اتاق آقا بعد

 یفاتحه  دم،یرس یم ریچندتا کتاب رااز قفسه درآورده اگر د

 .کتاب ها رو خوانده بود
را دستش دادم  حانهیر ریش شهیاز جمع و جور کردن اتاق،ش بعد

 .تختش خواباندمش یو رو
خسته بودم در را  یلیکه خوابش برد، من هم که خ دینکش یطول

 .دمیبستم چادرم راکنارم گذاشتم و دراز کش
اذان از خواب  یبودم که با صدا دهیدانم چقدر خواب ینم

 .شدم داریب
رفتم. چند تقه به در  یخواندم وبه خانه م ینماز م دیبا

 .آمد یمعصوم یآقا یخوردو صدا
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 .دیافطار کن دیاریب فیخانم تشر لیراح–

 .نبود یرا سرم انداختم و در رو باز کردم،  ول چادرم
که کنار  یناهار خور زیم یرا که چرخاندم چشمم بر رو سرم

 .آشپز خانه قرار داشت ثابت ماند
 ،یشده بود. نان تازه، سبز دهیچ ییافطار شاهانه ا ز،یم یرو

 ...شله زرد،عسل، مربا، کره ا،یخرما، زولب

 درست کرده بود؟ یزرد راچه کس شله

باال،  نیبا آست یبهداشت سیاز سرو یمعصوم یامدن آقا با

 .وضو گرفته دمیفهم

 :گفت دیتعجب من را د یوقت

کم  هیخستتون کرده، رنگتون  یلیخ حانهیدونم امروز ر یم–

 .دیبعد نماز بخون دیاول افطار کن دیخواه یم ده،یپر

 :گفتم زیتوجه به حرفش وبا اشاره به م یب

 شماست؟ کار–

 .کرد دییبا اشاره سر تا ــ

 .باشم کیتو ثواب روزتون شر خواستم–

.شعله زرد رو از دیخودتون رو زحمت انداخت یلیممنون، خ ــ

 ...کجا

 .را قطع کرد حرفم

 یدادم که اگه م امیبه خواهرم پ د،ییروزه ا دیگفت یوقت–

 .کوچولو درست کنه هیتونه 

 .دستتون درد نکنه د،یشرمنده ام کرد یلیخ یوا ــ

 .ستین یزیشما که چ یدر برابر محبت ها هیچه حرف نیا ــ
بوده رفتم وضو گرفتم و نمازم را خواندم.  فمیگفتن من وظ با

 .دوست داشتم بعد از نماز افطار کنم یضعف داشتم ول یکم

 .فکر کردم کاش خودش هم بود نینشستم به ا زیسر م یوقت
آمد معذب  ی. اصال اگر مدیایخودش هم ب میبگو دمیکش یم خجالت

 .شدم یم

 .امدم رونیاز افکارم ب شیصدا با
 ؟ییچا ای دیکن یافطارتونو باآب جوش باز م ــ

 .زمیر یخودم م دیشما زحمت نکش ــ

 .سماور گرفت ریش یتوجه به حرفم فنجون را جلو یب 
 درسته؟ دیخور نبود یکنم چا فکر

 .خورم یبله.به خاطر ضررش نم ــ

 .راکناردستم گذاشت فنجان

 مادرتون؟ یبه خاطر سفارش ها ای دیبخور دیندار دوست–
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مادرم از ضرر هاش گفته  یاز وقت یخوردم.ول یخب قبال م ــ

 .کنم نخورم یم یسع گهید
گالب  ای نیاگه داخلش هل و دارچ میریم یکه مهمون یگاه البته

 یرو معتدل م ییطبع سرد چا نایخورم. چون ا یباشن م ختهیر

 .کنند

  :گفت یصندل ینشست رو یرا باال داد و همانطور که م شیابروها

  !یهمت چه–

 .ستیسخت ن ادیز  گهیداشته باشه د یادم اگاه یوقت ــ

 :گفت دیکش یخودش و من شله زرد م یکه برا همانطور

 .هیراحت طلب ست،ین یاز نظر من موضوع آگاه یول– 
 یهمت و اراده ندارند برا یدارند ول یآدم ها اگاه شتریب

 .ترکش
بده،  دانجامیبه گردنش هست با یفیتکل هیدونه  یم یکی مثال

 .دهیانجام نم یبه خاطره تنبل یول
 کجاست؟ یراحت طلب نیا ی شهی.خب ردیگ یبله درست م ــ

 ...گهید هیو خانواده، اکتساب تیگرده به ترب یبر م شتریب ــ

شله زرد خوردم، چقدر  یاز خوردن چند جرعه آب جوش، کم بعد

 .خوشمزه بود

 .هیواقعا دست پخت زهرا خانم عال ــ

 .زد لبخند

 .خدارو شکر که خوشتون امد –

 دمیکه د زبودمیاز خوردن افطار، شروع به جمع کردن م بعد

گرفته بود خودش  ادیها  یشد. تازگ داریاز خواب ب حانهیر

 .آمد یم نییاز تختش پا
کوچک با عسل در دهانش  یو چند لقمه  دمشیکردم و بوس بغلش

 .گذاشتم

 :از تموم شدن کارم گفتم بعد

زحمت  یلیواقعا ممنونم خ یبرم.بابت افطار دیبا گهید من–

 .دیافتاد

 ***آرش

 

 .اعصاب خرد بعداز دانشگاه به طرف شرکت رفتم با
دادم، دونه  یانجام م دیبا یکار نداشتم ول یحوصله  اصال

 یزنگ م یدر حال گود بردار یساختمانها یدونه به سازنده ها

گرفتم.خوشبختانه چند تا از آنهاهنوز  یزدم و سفارش م

قبول کردند که با شرکت ما  نیهم یبودند برا دهینخر لگردیم

را کمتر  لیحزهر برخورد را یخوشحال نیقرار داد ببندند. وا

 .کرد
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بعد که  یکند، ول یم تمیاذ یلیخ شیوقت ها برخوردها یگاه

زد  یراحت حرف م یلیخ یاگه با هر پسر نمیب یکنم م یفکر م

 گذاشت که حرف بزند، یو قرار م

 ...وبکر یافتنیشد، آنقدر دست ن ینم لیراح که

تنگ شد،  شیهوا دلم برا یبر لبم امد و ب یفکر لبخند نیا با

رابشنوم.  شینفسها یشد زنگ بزنم وحداقل فقط صدا یکاش م

برخوردآن روزش افتادم  ادی یوقت یرا دستم گرفتم، ول یگوش

 .شدم مانیپش
 یکه م امیپ کیداد.با خودم گفتم حداقل  یاجازه نم غرورم

 .هم ندارد، بهانه هم دستش نداده ام یتوانم بدهم مشکل

 .سمیفکر کردم که چه بنو یکل

 :نوشتم

 .خانم،آرشم. فکرتونم لیسالم،راح–

 .فرستادم

 .اش شدم و منتظر ماندم رهیوخ زگذاشتمیم یرا رو یگوش
 

ام انداختم  یبه گوش یرفتم خانه، باز نگاه یم دیبا گرید

 .نبود یخبر

 .را برداشتم و به طرف خانه راه افتادم یگوش وسانهیٲم
گرفتم، بعد  یشام چندتا نان م یبرا دیسفارش مامان با به

ام انداختم، باخودم  یبه گوش ینان دوباره نگاه دیاز خر

 .دمیرا نشن امیپ یجواب داده من صدا دیکردم شا یفکرم
گذاشتم و پشت فرمان نشستم  نیعقب ماش یصندل یها رارو نان

شاگرد.کالفه بودم که چرا  یصندل یرا پرت کردم رو یو گوش

زد، کاش هر  یداد و تشر م یجواب نداده.کاش حداقل  فحش م

 .تفاوت نبود یب یگفت ول یم یزیچ
پخش  یگاز گذاشتم و راه افتادم، دستم رفت رو یرا رو میپا

بده و من  امیشدم چون ممکن بود پ مانیپش یتا روشنش کنم ول

 .را نشنوم شیصدا
 میام پا یگوش امیپ یکردم که با صدا یم یسرعت رانندگ با

 یها نیماش ،یزدم به سمت گوش رجهیترمز گذاشتم و ش یرا رو

ممتدو کرکننده از کنارم گذشتند و من  یپشت سرم با بوق ها

 یجواب دنیام بود.با د ینکردم تمام حواسم به گوش یاصال توجه

 .محو شد بودکه به لبم نشسته  یکه فرستاده بود لبخند

 .دیند امیسالم،لطفا پ ــ
 نوشتم. چرا؟ زود

  :زود جواب داد اوهم

 .نداره یلیدل چون–

 .میکه هست یــ همکالس 
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بدن؟درضمن  امیبه من پ تونندیمن م یها یهمکالس یهمه  یعنی ــ

خواهم شد و ترم  یهمکالس ونیاز آقا یلیام باخ گهیمن ترم د

از راه  یهر کس دیبودم، با یها هم کالس یلیقبل هم با خ یها

 بده؟ امیبهم پ مهیچون همکالس دیرس

 .که فرستاده بود را بارها خواندم یامیپ
داد حرفش را قبول  یاحساساتم اجازه نم یگفت، ول یدرست م خب

 .کنم

 :به من برخورد و جواب دادم یکم حرفش

 .ندارم یبد تیمن ن یول–

هم داشته  تیحرف رو بزنه، و واقع نیا یــ خب ممکنه هر کس 

 .گهیکار اشتباه، اشتباهه د یباشه.ول

 .ازدواج تمیمن ن یــ ول 

 .هر چه منتظر شدم جواب نداد ام،یپ نیاز فرستادن ا بعد
مادرم  یاز دوست ها یکیرا روشن کردم وبه خانه رفتم،  نیماش

 .هم مهمان ما بود
 م،یمن دستش را دراز کرد و سالم داد، باهم دست داد دنید با

هم  نیاحتماال ا لیفکر کردم که از نظر راح نیآن لحظه به ا

 .از آن کار اشتباهاست
که از دانشگاه تا  یافتادم، روز لیحرف آن روزراح ادی

 .میرفت ادهیمترو باهم پ ستگاهیا

 : گفت

فرق داره، منم  یلیبا هم خ دمونیآرش من و شما عقا آقا–

  :گفتم

 :من محترمه، باتعجب گفت یشما برا دیعقا–

 یآدم ها، رفتارشون، پوشش اون ها، حت یزندگ یرو دیعقا –

  .داره ریغذا خوردنشون و حرف زدنشون تاث

 .طوره نیانگار هم واقعا

 :خانم دستش را جلو صورتم تکان دادو گفت نیریش

 پسرم؟ ییکجا –

 :زدم و گفتم یلبخند

 .نجامیهم–

 :نان ها را ازدستم گرفت و گفت مامان

 .ارمیب وهیبرات م نیبش –

ـ نه مامان م   ....شام حاضر شد صدامدیاتاقم شما راحت باش رمیـ

مبل کنار خودش  یرو دیخانم دستم رو گرفت و کش نیریش

 :نشوندونذاشت حرفم رو تموم کنم وگفت



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

13

24 
Hiltun.ir 

کارو  نمی.بگو ببیخواد بر ی. نمیتوام مثل پسرم م،یراحت ما–

 دانشگاه چه خبر؟

خانم ازنظرم گذشت،  نیریوشلوارجذب ش شرتیکه نشستم. ت کنارش

 یطرز حرف زدنش... وچقدر اعتقادات رو یطورحرکاتش و حت نیهم

 .دارد ریآدم ها تاث
به خصوص  دنشان،یطرز حرف زدن آدم ها وطرز لباس پوش قبال

حاال انگاربه  ینداشت، ول یتیاهم میاطرافم برا یخانم ها

 .کند یبرنامه داده باشم خودش ناخوداگاه کنکاش م هیذهنم 
زد از مسافرت چند روزه اش به  یحرف م زیر کیخانم  نیریش

سوار شدند و چقدر  یکه جت اسک نیا ش،یبا دوست ها هیترک

توانستند هر  یو راحت م هیبهشان خوش گذشته.چقدر آنجا آزاد

 .خواهد لباس بپوشند یجور دلشان م

اصال مهلت حرف زدن  د،یحاال خوب است از کارو دانشگاه من پرس"

 ".دهدیبه من نم

 یتکان م دییهم مدام با لبخند سرش را به عالمت تا مامان

مامان  یکرد یم یمخافت هی ،ینظر هیبابا حداقل  یداد."ا

 ".که مجبورم خودم وارد عمل بشوم نیجان. مثل ا

 یخانم با تعجب نگاه نیریبلند شدم، ش میکردم و از جا یپوف

 :من انداخت و گفت یبه سرتاپا

 ؟یریم کجا–

 .امیم ــ
و شروع کردم به  ختمیخودم آب ر یآب برا خچالی زیآب ر از

 .خوردن

 :را از من گرفت و رو به مامان گفت نگاهش

  ،یگلوش خشک شد.راست نیمن حرف زدم ا –

 .گذره یخوش م ا،یبعد توهم با ما ب یجون، دفعه  روشنک

 :انداختم و گفتم میبه ابروها ییا گره

 .ادیجاها نم نجوریخانم، مامان من ا نیریش نه–

 جور؟ ؟کدومیچ یعنیــ وا؟؟ 

 .ــ کال گفتم 

 :نازک کردو گفت یپشت چشم مامان

 .جور مسافرت ها رو ندارم نیحاال، اصال من پول ا خوبه–

کانتر آشپزخانه  یرارو وانی.لستیموضوع اصال پول ن یــ ول 

 .گذاشتم و به طرف اتاقم رفتم

 :گفت یم نیریکه مامان به ش دمیاز سالن رد شدم شن یوقت

 .جلو پسر جوون ،یکن یم فیتعر ازویتا پ ریس یتوام نشست حاال–
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ام را به شارژ بزنم  یرا عوض کردم و خواستم گوش میها لباس

بازش کردم، نوشته  یمعطل یامده، ب امیپ لیاز راح دمیکه د

 :بود

 .دارد یآداب یزیچ هر–

با تصور عکس العمل  یول امده،یکش امد، پس بدش هم ن میلبها

 .خانواده ام لبخندم محو شد
 شیفکر کنم کال دوست ندیرا بب لیخانم اگه راح نیریش نیهم

 .را با مامان کات کند

 :گفت یم شدیمن م ی ندهیخودم هم هر وقت حرف از همسر آ مادر

شغل خوب.  هیداشته باشه و هیعال التیخواد عروسم تحص یم دلم–

 شیبرا مییبایمهم نبود. البته ز شیمسائل برا ی هیاصال بق

را دارد.  نهیگز نیا میادیز لیمهم بود که خداروشکرراح

 .هم که مشغولش است التیتحص
 یمدل نیا یجار هیشود  یم یاوه، مژگان رابگو، چه حال اوه

 .کند دایپ

 .امدم رونیمامان از افکارم ب یصدا با

 .زدیم میشام صدا یبرا

 :فرستادم امیپ لیراح یام را برداشتم و برا یگوش

 میبا هم صحبت کن گریجلسه د کیحداقل  دیخب اگر اجازه بد –

 .میرو بزار یو قرارو خواستگار
 ی وارهیکردم قلبم خودش را محکم به د یم پیداشتم تا یوقت

 .داشتم جانیه یلیخ د،یکوب یام م نهیس یقفسه 
کوچک  یدستگاه ارتباط نیتوانستم چشم از ا ی. نممنتظرنشستم

 .کرده بود دایپ میرا برا یحکم زندگ گریبردارم، که حاال د
مامان  یموضوع راچطور با مامان مطرح کنم. صدا نیحاال ا اصال

 .دوباره بلند شد
 نیریرا هم کنار بشقابم گذاشتم. ش ینشستم و گوش زیسر م 

 :ام انداخت و گفت یبه گوش یدار یخانم نگاه معن

 .شلوغه ها انگار سرت–

 :که اخم داشتم گفتم همانطور

 .دیبابا خواستم مزاحم شما نباشم که راحت باش نه–

 :راباال داد وگفت شیابروها

 .میکه ما راحت باش یداد ریشده امروز گ یچ حاال–

اخمات  میبر ینم ییخب بابا مامانت رو با خودمون جا یلیخ

 .رو باز کن

 :زدم و گفتم یزورک لبخند
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خب، به نظر بچه هاش هم  یدست خودشه، ول ارشیمن اخت مامان–

 .زارهیاحترام م

 :کردو رو به مامانم گفت ینچ نچ

 .رو از پشت بسته لیدست چرچ ،ینیب یرو م استیس–

 :کردو گفت یبلند یخنده  مامانم

 .دیبر یباباش رفته اونم با پنبه سر م به–

 ".ما یبابا امرزیکردن خداب الهیبود فیتعر نیاالن ا"

 :گفت دویکش یخانم آه نیریش

 .مدارن استیجماعت همه س مرد–

 :زدم و گفتم یخند زهر

 .برخورد کرد استیبا س دیخانم ها با با–

 :کردو گفت میحواله باز یمشت

 منظور؟–

 ".داد یجواب سالمم را م گهیبود عمرا د نجایا لیاالن راحاگه "

چرخواندم  میبازو یمشتش رو یخانم و جا نیریش نیرا ب نگاهم

 :و گفتم

 .منظور یب–

 :و گفت دیخجالت کش یاز نگاهم کم انگار

 .راینگ افهیواسه من ق نقدریا یپسرم یجا تو

 :دلم گفتم تو

 .کرد یبود قشنگ روشنت م نجایا لیاالن راح کاش–

 .خانم نیریاز رفتن ش بعد
 یخسته بودم ول یلیخ دم،یتختم دراز کش یاتاقم رفتم و رو به

 .گذاشت بخوابم یانتظار نم

 .نبود اممیاز جواب پ یخبر یول یخشک شد به گوش چشمم

 .پهلو و آن پهلو شدم تا باالخره خوابم برد نیا آنقدر

 *لیراح*
 

 .زده شدم ضربان قلبم باال رفت جانیرا خواندم، ه امشیپ یوقت

 ".گرفته است یچه قدر جد نیحاال ا"

 .میچه بگو یخواستگار میایخواهم ب یدمیاگر بگو یوا

 .کار کنم یدچیدانستم با یهم نم خودم
 م،یخور یما به درد هم نم سمیبنو شیرا برداشتم تا برا یگوش

خواست از دستش  ینتوانستم، من عاشقش بودم و دلم نم یول

آنقدر  میبرا کلشیو ه پیگرم، ت یصدا را،یبدهم. آن نگاه گ

 .و کشش داشت که دل از دست داده بودم تیجذاب
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به غذا کم شده  میروزها دلم سرگردان بود. اشتها نیا

 یتابیب نیا ی. فقط مادرم متوجه دمیطلب یرا م ییبودوتنها

 .دمیفهم یم شیرا از نگاهها نیمن شده بود. ا

 .را بغل کرده بودم میتخت نشسته بودم و زانوها یرو

 :دیبرق گذاشت و پرس دیکل یوارد اتاق شدو دستش را رو اسرا

 کنم؟ خاموش–

 .میو اسرا اتاق مشترک داشت من
 مامان کجاست؟ دمیپرس

 .اتاقش یفکر کنم رفت تو ــ

 .مامان شیپ رمیبخواب من م ریخاموش کن بگ ــ
توانست آرامم کند و  یزدم، فقط او م یبا مادر حرف م دیبا

 .نشانم دهد  یراه

 .تقه به در زدم و داخل رفتم چند
که  یزیکه دستش بود و چ ییدفترچه ا یسرش را از رو مادرم

  :نوشت بلند کردو گفت یم

 ؟یداشت یکار–

  :به خودم گرفتم و گفتم یمظلوم ی افهیق

 .ینیشب نش امدم–

 :زدوگفت یلبخند

 .تو دخترم ایب–

  :اتاقش گذاشت وگفت یگوشه  یکتابخانه یرا بست و رو دفترش

 .بخوره ارمیب یزیچ هیواسه مهمونم  برم–

 :گفتم یهم به شوخ من

 .مینیخودتون رو بب میامد دینکش زحمت–

رفت ومن با نگاهم رفتنش را تا دم در  رونیبا خنده ب مادر

بود که خودش بافته  دهیتاپ و شلوار ست پوش هیکردم.  یهمراه

 .استاد بود یبود.واقعا دربافتن
داد با دستمز باال.  یانجام م یهم بافتن گرانید یبرا یگاه

 .رمیگ یگذاشته ام رام شانیکه پا یگفت پول وقت یم
غم دلم  دیپوش یآنقدر مرتب لباس م یبود. وقت پیخوش ت شهیهم

 .گرفت کاش بابا بود یرا م
کمد انداختم. اجازه نداشتم بخوانمش،  یبه دفتر رو ینگاه

از  نیواسه هم دش،یگفت بعد از مرگم بخوان یم شهیمادر هم

 .آمد یآن دفتر خوشم نم
گفت از دل  ینوشت، خودش م یم ییزایدفتر چ نیدر ا یمادرگاه

 .سمینو یم میها و غم ها یها، از شاد ییها، از تنها یگرفتگ

 .ساده بود یلیبر عکس اتاق من و اسرا،  خ اتاقش
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کرده بودو  زانیاز پنجره آو دیسف یبا گل ها ییمویپرده ل 

 ییشو یپوشاند.که البته االن قال یکه کل اتاق را م یفرش

 .بودوکف اتاق موکت بود

 .تخت نداشت خودش دوست نداشت بخرد 

 .راحتم نیزم یگفت رو یم 
با  شیکناردستم بود افتاد، رو نیزم یکه رو یبه کتاب چشمم

 "رنگ قرمز نوشته بود، "عطش

 :زدم، نوشته بود ورق

 "عشق همه بهانه از تو یا"

 .جالب شد برام

 :نوشته بود نشییپا خط

 :گفته اند مانیبرا یاله..."
با مردم و  ایکه تو را شناختند تنها جسمشان در دن آنان

ازتو چشم  ییدر نزد توحاضر است و اگر لحظه ا شهیقلبشان هم

 ".اوردیدر قالب جسم تاب ن دارتیبربندند روحشان از شوق د

دانم  یشد، حالم دگرگون شد، نم خیبدنم س یخواندنش موها با

 نیچه شد، احساس کردم دوباره از خدا فاصله گرفته ام و ا

 .تلنگر بود کی
گذاشته  یدست شیپ کی یپسته و بادام که تو ییا الهیبا پ مادر

 .بود امد

 :دمیرا بستم و پرس کتاب

 د؟یدیکتابو تازه خر –

خوام دوباره  یبارم خوندمش،  االن م هیوقته،  یلینه، خ ــ

 .بخونمش

 .بودمش تو کتابخونه دهیآخه ند ــ

 .تو اول بخونش یخوا یداخل کشو بود.حاال اگه م ــ

 .خونمش یاگه وقت کردم م– 

 .پرسش گرانه مادر وادارم کرد که حرف بزنم نگاه

 :مقدمه گفتم یب

 .میرو بزار یقرار خواستگار میگه فردا با هم حرف بزن یم ــ

 :با تعجب گفت مادر

 ؟یخواستگار ادیب یبگ یخوا یم –

 ه؟یکار کنم، نظر شما چ یچ  دونمینم ــ

 یریگ میتصم یکه تو در موردش گفت ییزایخب، با اون چ ــ

 ه؟یسخته. نظر خودت چ

  :خجالت گفتم با
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تنها وجهه مشترکمون...  م،یاز هم فاصله دار یلیخ ما–

 نییدوست داشتن است، سرم را پا مینتوانستم بگو

 :انداختم.مادر به کمکم امد و گفت

دورش بگذره، اگه  یوقت یقشنگه، ول ه،یخوب زیچ یلیعشق خ– 

نفرت، اونوقت  شهیم ،ینباش دهیهم عق ،یباهاش هم فکر نباش

 .بهم یزیریم ادیب یاسم عشق و عاشق گهید

 :لب گفتم ریهمانطور ز  دمیکش یبود خجالت م نییهنوز پا سرم

 عوض بشه؟ یکی ممکنه–

براش  زهایچ نیکه خودش بخوادو ا یآره ممکنه به شرط ــ

 .دغدغه باشه

 :ادامه داد دویکش یآه بعد

روزه  دونهیم یکیمثال بزنم، مثال  هیدخترم، بزار  نیبب–

اون  دیشا کنه،یم یتنبل یبهش اعتقاد داره ول رهیبگ دیبا

به روزه  یکه کال اعتقاد یکی یروز سرش به سنگ بخوره، ول هی

کنه  رییکنه، اگرم تغ رییاحتمالش کمه که تغ یلینداره خ

هم اتفاق  یلیخرسه به مرحله اون آدم تنبله، البته  یتازه م

رو به اون رو شده. استثنا هم  نیکال از ا یکیافتاده که 

 .هست
 ؟یاحتماالت بنا کن یرو برمبنا تیزندگ یخوا یتو م یعنی

بدهم قلبم  یکه بخواهم به آرش جواب منف نیلحظه از ا کی

خودم را کنترل کردم و  یرا گرفت. ول میفشرده شد و بغض گلو

 .قورتش دادم
انداخت و خودش را با پوست کندن پسته  نییسرش راپا مامان

 :ها و بادام ها مشغول کرد و گفت

 یفکرش روهم نتون زهارویچ یلیخ دیشا یتو االن جوون لم،یراح–

بچه  تیواسه ترب یفردا پس فردا که بچه دار شد نیبب ،یبکن

 .شوهرشه یکه واسه هر زن یدار بانیبه پشت ازیها ن
همشونم  یداشته باش ادیخواد بچه ز یدلت م یگفتینم شهیهم مگه

خواد  یدلت م یگفت یمسجد رفتن باشه، مگه نم حاتشونیتفر

بودن جز آرزوهاشون  نیبشن که نوکر امام حس تیترب یجور

 باشه؟

باالتر از من باشه که منم  یاز نظر مذهب دیهمسرم با یگفت یم

 .بکشه باال، تا درجا نزنم
 فرق کرده؟ ای نهیهنوزم نظرت ا نمیخوام بب یم

 :تکان دادم و او ادامه داد دییرا به عالمت تا سرم

 دیخواد با یداره، گذشت م نهیتو هز یخواسته ها نیا خب–

 .یبگذر
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 نیو ا تشیمهربان آرش از نظرم گذشت، جذاب یلحظه چهره  کی

من  شیو حواسش پ زندیبا من حرف م اطیبا احت  شهیکه چقدرهم

 .کردم احساساتم را بروز ندهم یمدت سع نیاست ومن چقدر تو ا
به  لیفراموشش کنم، بغضم را تبد دیبا دیکه شا نیا فکر

 .کرد یاشک یقطره

 .نتوانستم پسش بزنم گرید نباریا
چندتا پسته و بادام را که مغز کرده بودرا مقابل  مادر

 :صورتم گرفت و گفت

 .انگشتش افتاد یو رو دیبخور، هم زمان اشک من چک –

  :کرد و گفت یصورتش راگرفت مغزها را دربشقاب خال غم

 ؟یشد ریدر گ نقدریا یعنی–

بودم. کاش  یبودنم خسته بودم. از دست  دلم شاک فیضع نیا از

 شیشدزندانی. کاش ممیازدست دل داشت تیشکا یهم برا یدادگاه

دفنش کرد. اصالکاش  ییجا یمدت کوتاه یشدبرایکرد. کاش م

ومنگ  جیدلم گ یمدت یباخوردنش برا شدکهیاختراع م ییدارو

 .شناخت یرانم یشدوکسیم
آرام  یلیکه خ دینکش یطول یسکوت کرد، ول یمدت یبرا مادر

 :گفت

 .لیراح ــ

 .کردم نگاهش
 ،یخودت رندهیگ میکار درست کدومه، تصم گمیمن فقط بهت م ــ

 .کنم یم تتیمن حما یکن یخودته. تو هر انتخاب یزندگ

  :قلبش گذاشتم  و گفتم یشدم سرم رارو کشینزد

 .برام دعا کن مامان یلیخ–

موهام  یرا ال گرشیدستش را دور کمرم حلقه کردو دست د کی

 :نشاند وگفت شانیرو یبردو بوسه ا

 .توکلت به خدا باشه زم،یعز حتما–

ام راخواندم  یالکرس هیآ شهیو مثل هم دمیَتختم دراز کش یرو

شدم و  زیخ مین ام،یگوش امیپ یرا بستم. باصدا میو چشم ها

 .نگاهش کردم

 :خاله ام بود.نوشته بود دختر

 .دلم برات تنگ شده شتیپ امیفردا م –

 :هم نوشتم من

 .کم کمک کن تا من برسم هیبه مامان  ایب زودتر–

 مگه چه خبره؟ ــ

 .امیاتاق رو شروع کن تا من ب ایب ه،یخونه تکون یچیه ــ

 دنبالت؟ امیب یخوا ی.میلیباشه راح_
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 .کار در نرو ریاز ز ،یایخواد ب یجان نم دهیسع ــ
 میکن یم زیدنبالت بعد با هم تم امیکن.م یخوب اویب ــ

 .دهیبا تو جهنمم برم حال م گه،ید
 امیزنگ بزن بهم، ب یمعصوم یآقا یدم خونه یدیباشه پس رس ــ

 ...نییپا

 .ریشب بخ باشه،–

مترو  ستگاهیکالس دانشگاه من و سارا به طرف ا نیاز آخر بعد

 .میراه افتاد

 :سرش را به اطراف چرخاندو گفت سارا

 .رسوندا یم ستگاهیآرش بودو مارو تا ا کاش–

 .تعجب نگاهش کردم با

 رسونتت؟یم شهیمگه هم –

 .نهیب یم ریکه تو مس ینه، گاه ــ
سارا را  دیمثل خوره به جانم افتاد. چرا آرش با حسادت

 .کند نشیسوارماش

 .امدم رونیسارا از فکرب یصدا با

 .کنهیبابا، آرش داره صدامون م ییکجا–

ممتد  ی. پشت فرمان نشسته بودوبا بوقهادمیآرش راد برگشتم،

 .میکردکه سوارشو یاشاره م

 :سارا گفتم به

 .رمیبرو سوار شو، من خودم م تو–

 گهیتو و آرش که د گهید میبر ای. برمیخودم م یچ یعنی ــ

 ...که دیحرف ها رو با هم ندار نیا

 :گرد شده نگاهش کردم و گفتم یحرف، با چشم ها نیا دنیباشن

 ؟یچ یعنی–

 :ِمن وِمن، کردو گفت یکم

 .گهید یباهاش راحت نهیا منظورم–

 یکه حرف نیخودم را کنترل کردم وبدون ا یشدم، ول یعصبان

به طرف  یبزنم، راهم را ادامه دادم. سارا هم بدون معطل

 .آرش رفت نیماش
 یبه بهانه نیهم یکنجکاو شدم. برا امد،ین نیحرکت ماش یصدا

 نیسرم را به طرف ماش ابانیخواهم بروم آن سمت خ یکه م نیا

 .آرش چرخاندم
جلو نشسته  یدر حال حرف زدن با سارا بود. سارا صندل آرش

خودش را باسرعت  عیترم کرد و بغض سر یموضوع عصب نیبود، وا

 .چسباند مینور به گلو

 .ستگاهیکردم طرف ا پاتند
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 .دمیآرش را شن یبودم که صدا ستگاهیا کینزد

 .یرحمان خانم–

. سارا هم دلخور ستادهیا نشیبا فاصله از ماش دمید برگشتم

توجه  یشدم و ب یسارا دوباره عصب دنیکرد. با د ینگاهم م

 .رفتم نییمترو با سرعت پا یبه آرش برگشتم و از پله ها
ام بلند شد، آرش بود.جواب  یگوش یکه صدا دینکش قهیدق به

 .دادم

 ...مگه قرار نبود ؟یریکجا م لیراح ــ

اسم کوچکم از دهنش  دنینگذاشتم حرفش را تمام کند، شن گرید

 نیداد بزنم بابت ا دیگذاشت، که االن با یمن را سر دو راه

 :در کنترلش داشتم گفتم یکه سع ییبا صدا انه،یشدنش  یخودمان

را قطع  ی. گوشگهیوقت د هیآرش من االن کار دارم انشاهللا  آقا–

 .کردم
 یدست از سرم برنم الیفکرو خ یمعصوم یآقا یخانه ریمس تمام

داشت، آنقدر بغضم را قورت داده بودم که احساس درد در 

 .داشتم میگلو
روز انداخته.  نیحس حسادته که من را به ا نیخودم گفتم: ا با

کردم  یکنترل م شتریکردم کاش خودم را ب یمدام باخودم فکر م

  .کردم یتر برخورد م یو عاد

 .دمیرا شن شیبودم سر کوچه که دوباره صدا دهیرس گرید
 کرد؟ یم کاریچ نجایشدم، او ا شوکه

 .شدو سالم کرد کینزد 

 :دمیتفاوت به سالمش پرس یب

 ...کاریچ نجایشما ا –

 .حرفم راتمام کنم نگذاشت

 م؟یحرف بزن دیشده؟ چرا نموند یزیچ–

 .گفتم که کار دارم ــ

 ...یول د،یسارا بهم گفت که از حرفش ناراحت شد ــ

 .دمیگه، من بهش حق م یاون حق داره، خب راست م ــ

 .سکوت کرد ییانداخت و لحظه ا نییرا پا سرش
بلوزبافت  کیاز فرصت استفاده کردم و براندازش کردم،  منم

 .برازنده اش بود یلیبود که خ دهیپوش دیو سف یتوس

 .سرش را باال آورد و نگاهم را شکار کرد 
 رانیوو یشد، نگاهش همانطورناگهان یلحظه دردلم سونام کی

 .گربود
دنبالتون حرف  امیم شه؟یچند کارتون تموم م دساعتیبگ ــ

 .میبزن
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 دنبالم، ادیخالم قراره ب دختر–

 ...یپس ک خب–

 :گفتم یفور نیهم یخواستم زودتر برود برا یم

 .ستیدرست ن نجایا ستادنمونی. اگمیم دم،یم امیبهتون پ خودم–

 :وگفت یمعصوم یآقا یاشاره کرد به خانه  یعصب یکم

 خونه بودن درسته؟ یتو بهیمرد غر هیبا  –

 نداره؟ یاشکال گرانینظر شما و د از

 :گفتم بااخم

 .دادم حیکاردنم رو براتون توض نجایا لیکه قبال دل من–

 دیرانداشتم، اصال نبا یبرخورد نیانتظار همچ دیلرز یم میصدا

 .دادم آنقدر بامن راحت باشد یاز اول اجازه م

 .شده بود یخودمان یادیجاهم ز نیهم تا

 .دمیرا شن شیانداختم و راه افتادم. صدا نییرا پا سرم

 .هستم امتونیپ منتظر–

 .دستش دلخور بودم جوابش را ندادم از
 

را  شیرا بغل کرد وبعد دست ها میپاها حانهیدر بازشد ر تا

 .به طرف باال دراز کرد
بامزه بود  باویواقعا ز دمش،یبغلش کردم و چند بار بوس یفور

 .دوسش داشتم یلیو من خ
 دهیکنار کانتر آشپز خانه لباس پوش نهیدست به س یمعصوم یآقا

 حانهیوربه من  یینشسته بود و با نگاه پدرانه ا یصندل یرو

 .زد یلبخندم
 دهیبه خودش رس یرا آب وجاروکرده بودو حساب شییخرما یموها

 .ستادیبود. کنارم ا

 بخرم؟ رونیالزمه از ب یزیچ رون،یب رمیدارم م یکار هی–

بغل پدرش کرد. آخرهم موفق  زانیخودش را از بغلم آو حانهیر

 نیا دنیوشروع به نوازشش کرد. باد دشیشد و پدرش درآغوش کش

 تیحما یمعصوم یخواست مثل آقا یصحنه بغضم گرفت. دلم پدر

اش  نهیس یستبر، که سرم رارو ینهیچهارشانه باس ،یگرو قو

 .میبگو شیبرا میبگذارم واز دردها

 .نگاهم کرد یسوال یمعصوم یآقا

 :راخوردم وگفتم بغضم

 هی دیصبرکن سم،ینو یبراتون م دیبخر دیکه با ییزهایچ االن–

و  ییمخصوص مواد غذا نتیبه آشپزخونه بندازم. کاب ینگاه

 .را نوشتم و دستش دادم ستیانداختم و ل یرا نگاه خچالی
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رفتن او لباس عوض کردم و شروع کردم به مرتب کردن  بعداز

را دادم  رشیکردم و ش یباز حانهیبا ر یبعدکم حانه،یاتاق ر

 .دیخوردو خواب
شام  یبرا یزیدرس خواندم وبعد بلند شدم تا چ یهم کم من

 .درست کنم یمعصوم یآقا
گوشت چرخ کرده بود. فکر کردم کباب تابه  یزرمقداریفر در

برادرش ناهاردرست  یخوب است. البته معموال زهراخانم برا ییا

ازغذا  یامروز خبر یماند. ول یشامشان هم م یکرد، برا یم

 .نبود
 انیهللا گو ای یمعصوم یآقا دمیحال پختن غذا بودم که د در

 .وارد شد دیخر یانداخت به در،و با کل دیکل

 .گذاشت زیم یرو یرا به سخت لیوسا یخوشحال با

 .بود لیوسا نیهم ب ینیریجعبه ش کی
کردو  ینیریبه جعبه ش ییکه به هم افتاد اشاره ا نگاهمان

 :مقدمه گفت یب

 ه؟یچ ینیریش دیبزن حدس–

 :به جعبه انداختم و لبخند زدم و گفتم ینگاه

  رفتن منه؟ ینیریش–

از  یکی ی. رودیدر موهاش کش یشد و دست نیصورتش غمگ حالت

 :نشست و گفت یناهار خور زیم یها یصندل

 .دوخت زیبعد چشم به م د،ینگ–

 .دیخواست بر یوقت دلم نم چیبه من بود که ه اگه–

 ...که ستیانصاف ن یول

 :را قطع کردم وگفتم حرفش

  .را باز کردم ینیریکردم، بعد در جعبه ش یشوخ–

 .هیچ ینیریدشیدم نوش دم کنم شمام بگ هیمن  تا–

 :را باال آوردو گفت سرش

 یدم نوش رو باب کرد تو نیبده که ا ریمادرتون رو خ خدا–

وگفت فقط بعد از  دیکش ی. بعد آههیما. واقعا عال یخونه 

 .برامون دم نوش دم کنه یشما ک
 یعنیآقا." نیکرده بود ا رییتعجب نگاهش کردم. چقدر تغ با

 ".زدیکه اصال حرف نم هییهمان آقا نیا

که کنار سماور گذاشته  اهایانواع گ یها شهیکردم به ش اشاره

 :بودم و گفتم
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 قهیفقط چند دق شهیدم م ییمثل چا قاینداره دق یکار دینیبب

رو  شیکی دیدم کن دیهر دفعه هم خواست ه،یطوالن دنشیدم کش

 .دیزیبر
اش دستش  شهیرا به عالمت متوجه شدن تکان دادوبه عادت هم سرش

 .فشارداد یگذاشت وکم شیبازو یرا رو

 :گفت یسکوت طوالن کیاز  بعد

 .نهیماش ینیریش راستش–

 :کردم و گفتم یبعد مکث د؟یدیخر نیمبارکه، پس ماش ــ

 د؟یکن یرانندگ دیخواه یم یچطور –

 .یرانندگ یبرا ستین ازیدنده اتوماته،دوتا پا ن ــ

 :گفتم یخوشحال با

 باهاش؟ دیشکر.پس راحت خدارو–

 .دینیامشب برسونمتون خودتون بب دیخواه یآره.م ــ

 "خواهند مرا برسانند یحاال امشب همه مهربان شدند و م"
دنبالم باهم قرار  ادیچون دختر خالم م شه،یامشب که نم ــ

 .میگذاشت

 .شاهللا فردا شب ان
 همان دختر خاله سر به هواتون؟ ــ

 دنیتکان دادم. حق داشت که چشم د دییرا به عالمت تا سرم

 .را نداشته باشد دهیسع

 .کردو به طرف اتاقش رفت سکوت
 یبود فرن دهیکه پدرش خر یریباش حانهیر یکه برا نیاز ا بعد

پر  یدست شیپ کیو با  ختمیاستکان دم نوش ر کیدرست کردم، 

 .بردم شیبرا ،ینیریازش

 .به در زدم و وارد شدم ییباز بود، تقه ا در

  .توانم واردشوم یاست که م نیا شیدر بازاست معن یوقت کال

 .بندد یدارد در را م یاکاریندیآ یشاگردانش م یوقت
سرش گذاشته و   ریرا ز شیبود و دست ها  دهیتخت دراز کش یرو 

 :من بلند شد نشست و گفت دنیبه سقف زل زده بود. با د

 .میبا هم بخور امیخواستم ب ی. مدیدیزحمت کش چرا–

 .افتادم دیبه ترد زشیم یرو ینیگذاشتن س یحرفش برا با

 :گفت دیرا د دمیترد یوقت

 دیزیدم نوشم واسه خودتون بر هیسالن، شما  یتو ارمیم خودم–

 .امیتا من ب
 ی شهیشده بود و با ش داریزدم. ب حانهیبه ر یو سر برگشتم

 .کرد یم یباز رشیش

 .کردم و دست وصورتش راشستم بغلش
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 یرا آوردم و قاشق قاشق به خوردش م یسر حال شد، فرن یکل

 .شد زانشیبه دست، بلندشد و آو ینیپدرش س دنیدادم که، باد
قربون صدقه اش رفت و بعدبه سمت  آشپزخانه راه  یهم کل پدرش

 .گرفت
چانه  رینشست و دستش را ز یصندل یبه دست امد و رو فنجان

 .دوخت حانهیاش گذاشت و نگاه پدرانه اش رابه غذا خوردن ر
 یدانم چرا راحت بودم با آقا یمعذب شدم. البته نم یکم

 دایجد یولاش بود. موقرانه یبه خاطر برخوردها دیشا ،یمعصوم

 .شدم یمعذب م یگاه

 .غذاش رومن بهش بدم ی هیدبقیبد اجازه–

 .کرد حانهیر بعدروبه

 .نجایا ایب یی بابا–

ابراز محبت بود، به طرف  نیهم که انگار معطل هم حانهیر

 .دیپدرش دو
نشستم و او فنجان را که  یمعصوم یآقا یرو به رو یصندل یرو 

 :گرم وخوش بو بود مقابلم گذاشت وگفت عیما یحاو

 .دییبفرما–

 .کردم تشکر

 :را به طرفم گرفت و گفت ینیریش

 .دوتا مناسبت داره هینیریش نیا البته–

 :گفتم یبرداشتم وبا کنجکاو ینیریش هی

 ه؟یچ شیکی اون–

 .برگردم سر کارم گهید یاز هفته  قراره–

 یکردم با خوشحال یکه به غذا دادن پدرانه اش نگاه م همانطور

 :گفتم

 .هیخوب. واقعا عال چقدر–

 :دمیافتادم و پرس حانهیر ادیبعد  یول

 ؟یچ حانهیر پس–

 :و گفت دیکش یآه

 .گهیبزارمش مهد کودک د دیبا–

 میآ یمن م میخواست بگو ی. دلم ممیچه بگو دیدانستم با ینم

نگفتم، چون هم دانشگاه داشتم، هم  یدارم ول یو  نگهش م

داد. فکر  یاجازه نم دیاز طرف مادرم راحت نبود. شا المیخ

 .میایب نجایا نیاز ا شتریدرست نباشد ب دیکردم اصال شا

 :وگفت زانداختیم یرو ینیریبه ش ینگاه د،یسکوتم را د یوقت
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  د؟ینکنه روزه ا دیخوریچرانم–

 .انداختم نییراپا سرم

 .تمام شده بود حانهیر یخورم. غذا یم نه،–

که دست وصورتش راشست وخشک کرد در آغوشش گرفت و  نیبعدازا

هم خودش را به پدرش سنجاق  حانهیرانوازش کرد. ر شیموها

 حانهیداشت که ر یتنومند و قدبلند کلیکرده بود. آنقدر ه

 یرا هم رو حانهینشست ور میدرون آغوشش گم شده بود. روبه رو

 .زنشاندیم

 :گفت یبه طرفم آمد. پدرش بانگران یفور حانهیر

 .ادیخوادکنارب یدونم با نبودنتون چطورم ینم–

 .زنم یبهش سر م امیم– 

 واقعا؟–

 .شمیم تیخب خود منم اذ ،یبله البته گاه ــ

  .دیکن یکه واقعا خوشحالمون م دیکارو بکن نیا اگه–

توانم دل  یات نمپدرانه یمن هم از محبتها میخواست بگو دلم

 ...بکنم

 .دورا دورت را ازدست بدهم یخواهدمحبتها یهم دلم نم من
 

با پدرش  حانهیو جمع و جور کردن، ر ینیریاز خوردن ش بعد

اجاق را خاموش کردم و وضو  ریبه طرف اتاق رفتند. من هم ز

 .گرفتم. اذان شده بود

 .بود دهیبلند شد.سع امیزنگ گوش یاز نماز صدا بعد

 :جواب دادم عیسر

 .امیجان االن م دهیسع–

 :قطع کنم زود گفت نگذاشت

 .باال نماز بخونم امیگفتن ب اذان–

درهم  شیاسمش اخما دنیبا شن یمعصوم یآقا م،یچه بگو ماندم

 .ناراحت تر بشود دیشا دنشیرفت با د

 :گفتم نیهم یبرا

 .دمیم حیاونجا برات توض امیمنم م ابونیمسجد سرخ برو–

را قطع کردم و بلند شدم تا آماده  یبزند. گوش یحرف نگذاشتم

 .شوم
 شیبود و موها دهیسرش کش یکه شالش را تا جلو دهیسع دنیباد

 :خنده و گفتم ریزدم ز یرا پنهان کرده بود پق

 !به به خانم محجبه– 
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 یو دوباره موها دیزدو شالش را عقب کش یلبخند پهن دنمید با

 :و گفت ختیر رونیقشنگش را ب

 .بعد بغلم کرد. گهیبودم د نماز–

 .یلیبرات تنگ شده بود راح یلیخ دلم–

 :و گفتم دمشیهم بوس من

 .طور نیهم منم–

 مسجد؟ امیب یچرا گفت ــ

دنبالم اخماش  یایب یخوا یکه بهش گفتم تو م یآخه عصر ــ

 .ادیخوشش ن دیخونش شا یایرفت تو هم، اونوقت ب

 :وگفت دیکش یآه دهیسع

 یکنه عامل همه  یحق داشته باشه. احتماال فکر م دمیشا–

 .مشکالتش منم
خواست  یداره. ب یقسمت یفکر کنه، هر کس ینجوریا دینبا ــ

 .وفتهیاز درخت نم یخدا برگ
تکان داد و جلوتر از من  میحرف ها دییرا به عالمت تا سرش

  :راه افتادو گفت  نیبه طرف ماش

 .میبر ایپارکش کردم ب اونور–

تا کرده بود از پشت گردنش مشخص بود.  ادیرا از جلو ز شالش

پا تند کردم و خودم را به او رساندم و شالش را درست کردم 

 :و گفتم

 .از پشت شهیم دهیگردنت د –

 :زدو گفت یلبخند

 .لیراح–

 .هوم–

 شده؟ یچ یگ یم بهم–

. تمام تالشم راکردم که خودم را ختیناگهان قلبم ر باحرفش

 :نشان بدهم و گفتم الیخ یب
 ؟یچ

 ...ییو کم اشتها ی. توخودتیروزا غصه دار نیکه ا نیا ــ

 :کردم وگفتم یاخم

 من کم اشتهام؟ یدیکجا د تو–

 .اسرا گفت ــ
 یم دمیازش حالت رو پرس ،یزنگ زدم خونه، نبود بارها

 .لنتیرو سا یرفت ،یزن یحرف نم ادیباهاش ز گهیگفت:د

 .اسرا واسه خودش گفته، من خوبم ــ
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  :گفت دویکش یآه

 .کنه، من از خدامه خدا–

نوک  نیماش کیکه چشمم به  میشد یرد م ابونیاز عرض خ میداشت

 .آشنا افتاد یمداد
کرد.  یم کاریچ نجایآرش بود. ا نیمن ماش یشدم. خدا قیدق

 .کرد یخودش پشت فرمان نشسته بودونگاهم م

 :گفتم دهیگرفتم و به سع نیکردم. نگاهم را ازماش هول

 .میرو روشن کن بر نتیماش زودتر–

بزند  یطرفم که حرف دیرا چرخاند و چرخ چیسوار شدوسو دهیسع

نگاهم را دنبال  ریمس نم،یهم زمان من برگشتم تا آرش را بب

 .دیکردو آرش را د

 :گفت باتعجب

 ؟یکن یکجا رو نگاه م ،یاخالقا نداشت نیکه از ا تو–

 .شده یزی؟چیاسترس دار چرا
گم. هم زمان با حرف من آرش از  یفقط برو.بعدا برات م ــ

داد   نیاش را به ماش هیتک نهیشدو دست به س ادهیپ نیماش

 .ونگاهش را به من چسباند

 :با خنده گفت دهیسع

آرش گذشت و نگاه  نیبعددور زدو از جلو ماش ه،یخبر پس–

  :به او انداخت وگفت ییگذرا

 .چه جذاب پ،یبه چه خوش ت به–

افتادم، کال از  یتو بودم از غذا خوردن م یمنم جا ییخدا

 .شدم یساقط م یزندگ
 ه؟یچ هیقض نمیبگو بب زود

دستش  یبه گوش یزمان من هم نگاهم به آرش افتاد که فور هم

 .بدم امی.منتظره که پدمیاشاره کرد، منظورش را فهم

 :از آرش گرفتم و گفتم چشم

 .گم، فعال برو یم حاالبهت–

 .کرد ینگاه نهیآ به

 ؟یبابا، حاال چرا ُکپ کرد سادهیوا خیمثل م همونجا–

 .انداختم نییرا پا سرم

 .هم همونجا بود حانهیر شیرفتم پ یداشتم م آخه–

  :کردو گفت ینوچ نوچ دهیسع

 .بدبخت فلک زده نیبا ا یچه کرد تو–

 .نگاه کرد نهیاز آ دوباره
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 .ستین دمیتو د گهید گه،ید بگو–

 یکردم و گفتم که سر دو راه فیتعر شیرا برا هیقض یهمه  

 .مانده ام

 .نداره یدوراه دمش،یچسب یم یتو بودم دو دست یجا من–

کنند، همشون هم  یم یهمه زن و شوهر باهم، زندگ نیا حاال

 فکرو هم اعتقادهستند؟

 .دادم رونیرا ب نفسم

 ه؟یچ یهمه طالق برا نیا یکن یمفکر  –

 :گفت الیخ یب یلیخ

 .یو کم توجه یپول یبه خاطر ب –

 رند؟یگ یپول دارا طالق نم یعنی ــ

زن به شوهرش توجه  ای ه،یاونا احتماال کم توجه لیدل ــ

 .برعکس اینکرده 
 دیباشه چرا با شونیخدا تو زندگ تیکه رضا یزن ایشوهر  ــ

 کنند؟ یبه هم کم توجه

 :نگاهم کرد و من ادامه دادم گنگ

کنه،  یباشه به نامحرم نگاه نم یاگر مرد اعتقاداتش قو مثال–

 یتمام نگاه و عشق ومحبتش و...رو خرج زن خودش م جهیدر نت

 .کنه

 .طور نیهم هم زن

 :نگاهم کردو گفت یسوال ــ

 ؟یچ یعنی حاال–

 .یمثاله حاال تو بسطش بده تو همه چ هی نیا یعنی

 .دیخند

 ستندیها هستند معتقد ن یلی.خستندیجور ن هیهمه که  حاال–

 .کنند یم یسالم زندگ یول

 .کردن اونا ندارم یبا سالم زندگ یمن اصال کار ــ
  ه؟یپس دردت االن چ ــ

 .یفهم یدردم رو تو نم ــ

 .میبود دهیدر رس جلو
و  ستادیا میرو هیشدو رو ادهیشدم، او هم پ ادهیپ نیماش از

 :گفت

من  یزن یحرف م ،یواضح بگو خوب منم بفهمم.تو، کل لیراح–

 .شمیمتوجه نم

  :داخل دهانم و گفتم دمیرا کش میلبها
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روز دلم گرفت و به شوهرم گفتم پاشو  هی یمثال وقت نیبب–

معقول  ریگمنام، براش غ یشهدا میامام زاده، پاشو بر میبر

استقبال کنه و لذتم  یخواد من رو ببره کل ینباشه، دلم م

 .ببره
 ینذر هی ایبگه مثال روز تاسوعا و عاشورا ب ادیخودش ب ای

 یم یچ یفهم یاصال.با من پا باشه م تیهئ میبر ایب ای میبد

 گم؟

باشه.مثال  یجور نینباشه به خاطر من نباشه، خودش ا یزور

بپوشه. کاراش  یمشگ راهنیخودش زودتر از من پ شهیمحرم که م

 ؟یفهم یباشه م یدل

 :داد، گفت یکه تا حاال به حرفهام گوش م دهیسع

 ست؟ین یجور نیپسره ا نیا حاال—

حرف  یباهاش درست و  حساب دیبا ادالبتهیدونم بهش نم ینم–

 .بزنم تا متوجه بشم
و  زدیم وارهاراکفید دهی. سعمیکردن اتاق بود زیحال تم در

 .کردم یمن هم پشت سرش خشک م

 :به من انداخت و گفت یقینگاه عم دهیسع

 بگم؟ یزیچ هی لیراح–

 .بگو، راحت باش ــ

 ییزایچ نیکه فقط ا یآخه زندگ ؟یریگ یسخت نم یلیگم تو خ یم–

 ست؟ین یگیکه تو م

 ه؟یچ یخب پس زندگ ــ

 .شهیحل م نایدونفر عالقه باشه، ا نیب یخب وقت ــ
که در دستم بود را باز کردم پشت و رو تا کردم  یدستمال

 .وارید یرو دمیوکش

 شه؟یحل م یچطور–

توام براش مهم  قیاون دوستت داره، کم کم عال یخب وقت ــ

 .شهیم

 .دمیوارکشیرا محکم تربه د دستمال

 .اونم از نوع عاشقونش یدید ادیز لمیکنم ف فکر–

 .گهیمن و تو ساختن د یهارم از داستان زندگ لمیخب اون ف ــ

 :کردم و گفتم ییا خنده

 ؟یزن یخودت رو گول م ینجوریا شهیپس هم آهان–

. به خاطرش کم یهست رشیبابا، تو خودت االن درگ هیگول چ ــ

 .یومدیکوتاه ن

 .تعجب نگاهش کردم با
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 ه؟یچ منظورت–

رفت و آمدا  نیهم ،یشد نشیکه چند بار سوار ماش نیخب هم ــ

 ..و

 .دمیرا بر حرفش

 ؟ی! چه رفت و آمددهیسع–

 ی هیپسر همسا نیپارسال، هم ستین ادتی... گهیباالخره د ــ

 .شد چتیما چقدر پا پ
فکر کرده بود خواهر  یما بود یتصادف همش خونه  هیقض سر

 .یمن

 .یتو محل سگشم نذاشت یزد ول شیخودش رو به آب و آت چقدر
 د،یبار با هم حرف بزن هیحاال  ه،یبهت گفتم، پسر خوب یه

 .رهیخ تشین
به درد  رهیجلو آدم رو بگ ابونیکه تو خ ی: نه پسریگفت

بود که تو  ییهم از اون مدل ها پشیخوره، تازه ت ینم یزندگ

 .یدوست دار
گذاشته بود تا از  شیرو دوست نداشتم چون ر پشیاوال که ت ــ

 .و فکر آدم ها برام مهم تره وفتهیمد عقب ن

 .حرف زدنش از همون اول تو ذوقم خورد : طرزدوما
حداقل  دی.ظاهر و باطن باستیکه گردو ن یجان هر گرد دهیسع

تا  نیبه هم باشن.اون پسره که ظاهرش با رفتارش زم کینزد

 .آسمون فرق داشت
امد،  شیپ ییجورا هیآرش شدم  نی: من هر بار سوار ماشسوما

 .میکه نداشت ینشد که سوار نشم، قرار قبل
دونفر،  زمانش که  بگذره و تموم  نیب یضمن، عشق و عاشق در

 بشه،

 .شهیشروع م یکه تازه همه چ اونوقته

  :بهم انداخت و گفت یفیعاقل اندر صح نگاه

 ل؟یراح یخودت ؟یگیها رو م نیا یتو، دار االن–

و  واردادمیام را  به د هیپرت کردم و تک یراکنار دستمال

 :گفتم

 ...دونستم و یها رو م نیا یکه همه  یمن گم،یمن م آره–

سطل آب، که حاال  یکردم و نگاهم رااز نگاهش سُر دادم رو سکوت

 .شده بود یبا چند بار شستن دستمال داخلش کدرو خاکستر

 :زد و گفت امینیاش به ببا انگشت سبابه دهیسع

 که خجالت نداره، یبرم، عاشق قربونت–

 :رابغل گرفتم و گفتم مینشستم وزانوها نیزم یرو همانجا

 .کنم دایشدنم رو پ یراه قو دیبا ده،یشدم سع فیضع یلیخ –
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 یفیحرف ازضع شهیباورم نم ،یکن یم دایروپ یتو راه همه چ ــ

 .یبزن

 .کردم نگاهش

 ییخدا از جا گنیکنم.واقعا درسته که م یباور نم خودمم–

روبه روم نشست و دستم را  ،یکنه که  ضعف دار یامتحانت م

 :گرفت و گفت

  .یشیمن مطمئنم امتحانت رو قبول م –

 .دلم یتو ادیکه غم عالم م ریرو هم به خودت نگ افهیق نیا
ما در آن حالت،  دنیموقع مامان داخل اتاق آمدو با د نیهم

 :را باال داد وگفت شیابرو ها

  به حرف زدن؟ نینشست –

 :گفت دهیو سع میدو لبخند زد هر

 .آخرشه گهیتمومه، د گهیربع د هیجان  خاله–

 **آرش

 

صبرانه  ینبود.ب یانداختم خبر امیبه گوش یدوباره نگاه 

 .فردا یقرار بزاره برا هیبده و  امیمنتظر بودم تا پ
 نیانداختم. چند ینگاه میکه قبال با هم داشت یقبل یچت ها به

 .ومدیلبهام م یخواندم لبخندرو یبار خواندمشان هربار که م
که جوابم را  نیهم یننوشته بود. ول یزیمحبت آم یکلمه  چیه

 .شدیمحسوب م میبرا یداده بود قدم بزرگ
و در موردش  رمیامشب م نیداد هم امیخودم فکر کردم اگر پ با

آشنا شود  لیزنم. مطمئنم اگر مامان با راح یبا مامان حرف م

 .ردیگ یسخت نم گریو در مورد مسائل د دیآ یاز او خوشش م

 ..خودش بوددیکش رونیام مرا از افکارم ب یگوش امیپ یصدا

 .خواندم اقیاشت با

 :بود نوشته

آرش فردا بعد از کالس،  بوستان پشت دانشگاه کنار آب  آقا–

ساعت،  میآخرم را بزنم. فقط ن ینما منتظرتونم تا حرف ها

 .زودتر برم سرکارم دیچون با
 یچه جد نمیسر کار خنده ام گرفت، حاال ا یکلمه  دنیباد

 ...یگرفته، چه کار

اش زندان سال از عمرش را هدر داده که دختر خاله کی واقعا

  نرود؟
 الشیخ نیاش عکند بعد دختر خاله یبه قول خودش کار م االن

 .چرخد یخودش راست، راست م یبرا ستین
وره حرف آخر دل ش یرا خواندم و از کلمه  امشیپ دوباره

 ...حرف آخر یچ یعنیگرفتم، 
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 رمیگ بانیبد جورگر یباشد؟ افکار منف یجوابش منف نکند

دانستم به مامان  یدادنش نم امیمدل پ نیشدند. حاال با ا

 میکه حرف زد نیدادم بعد از ا حینه. ترج ایموضوع رو  میبگو

 .قرار بدهم انیباهم مامان را در جر
 

 

 **لیراح

 

 .دونفره کف سالن پهن کردم یپتو کی

 کی یتخت من بخواب، بعد فور یتو برو تو اتاق رو دهیسع–

 .دمیسرم انداختم و دراز کش ریبالشت ز

 :زدو گفت یلبخند دهیسع

 .دیبالشت آورد و کنار من دراز کش کیعمرا. بعد  ،یچ گهید–

 .راحتم نجایبرو روتختت بخواب، من ا پاشو–

را  میگذاشتم و چشم ها میشانیپ یرا به صورت قائم رو دستم

 .بستم

 :. مامان گفتمیخواب یم نیزم یرو نجایهر دومون هم اصال–

 نجایاتاق من، چرا ا ادیاسرا م دیخب دوتاتون رو تخت بخواب –

 د؟یبخواب دیخواه یم

 .را باز کردم میچشم ها یخستگ با

 یجمع و جور بشه، من حوصله  دیاتاق هنوز شلوغه با آخه–

 .رو ندارم یشلوغ
 ه؟یمگه چ میبخواب نجایشب ا هی حاال

 :با تعجب گفت مامان

 د؟یهمه مدت دو نفر آدم هنوز اتاق رو تموم نکرد نیا –

 :اعتراض گونه گفت دهیسع

مونده، بعد  ییکم جابه جا هیخاله جان تموم شد.فقط  چرا–

 :رو به من گفت

 نیزم یرو یواریکمد د لیکجاش شلوغه، حاال چهار تا وسا توام–

 .گهیجمع بشه د دیمونده که با

  :کرد گفت یهمونطور که برق ها را خاموش م مامان

 .دیبخواب دیریخب، بگ یلیخ–

موضوع بود که  نیآنقدر فکرم مشغول ا یخسته بودم ول یلیخ

 .برد یخوابم نم میچه به آرش بگو دیفردا با
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بعد افتادن  دمیشبح را د هی ی هیبه سقف بود که سا میچشمها

 زیخ مین دهیابلفضل گفتن سع ای یبالشت کنارم، با صدا کی

 .دمیکش یاسرا نفس راحت دنیشدم و با د

 .زهره ترک شدم ،یاوردیاز خودت در م ییصدا هیبچه جان  ــ

  :گفت دویخند اسرا

 .گهید دیمنم خواستم بترس خب–

 :معترضانه گفت دهیسع

 یهر شب ور دلته چشم نداشت تیتو که آبج نمیپاشو اونور بب –

 ... شب هی

 یزد تو یوسط حرفش و همانطور که بالشت رو م دیپر اسرا

  :صورتش گفت

 .االن وردلمه ستیتخت خودشه وردلم ن یور دلمه، رو کجا–

 .میدیحرف خند نیاز ا هرسه

 :کردو گفت یپوف دهیسع

 .بشه تیوسط بخواب عدالت رعا ایحداقل پاشو ب لیراح –

با اخطار  گهیهم د یو زدن تو سرو کله  یشوخ یاز کل بعد

 .و قائله تمام شد دمیآن دوتا خواب نیمامان من رفتم ب
 دمیمنظم اسرا فهم ینفس ها یکه از صدا دینکش قهیچند دق به

 .که خوابش برده
 میچشم ها دهیسع یکه با صدا شدیکم گرم ممن هم کم یها چشم

 .را باز کردم

 .لیراح ــ

 .هوم ــ
 ؟یداد امیپ ــ

 .آره ــ
 جواب داد؟ ــ

 .نه هنوز ــ

 :شدم و آرام گفتم زیخ میامد. ن امیگوش امیپ یهم زمان صدا 

 .فکر کنم خودشه –

 .نوشته یچ نمیزود باز کن بب –

 .را کنارم گذاشته بودم تا اگر جواب داد متوجه بشوم امیگوش

 :نوشته

صبرانه منتظرم تا اون لحظه  یب د،یداد امیسالم. ممنون که پ –

 .برسه

 :ذوق زده گفت دهیسع

 .چه مودب یوااا –
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 :اشاره با اسرا گفتم با

 ...ها شهیم داریب س،یه–

 :گفت دهیکه سع ،یگوش یزل زده بودم به صفحه  

 .طور نیمنم هم سیبنو عیسر بدو–

 .صدا زدم دهیبهش کردم واسمش را کش یاخم
 یبچه  گهیخوشحال بشه د سیبنو یزیچ هیخب  دهیکوفت و سع ــ

 .مودب جواب داده نقدریساعت فکر کرده ا هیمردم، 

 .کردم ینچ نچ

 کردم؟ یدردو دل م واریساعت داشتم با د کیمن  دهیسع–

جواب دادنش  ریبه فکر نداره، د ازیاون کال مودبه، ن بعدشم

 .که بهش دادم بود یواسه شوک

  :زد تو سرش و گفت یشیگرد شدو به صورت نما شیچشمها دهیسع

 .الیراح شیمگه، نپرون ینوشت یابوالفضل، چ ای–

 :را خاموش کردم و با اشاره به اتاق مامان گفتم یگوش

 .شنوه یبخواب بابا االن صدات رو م ریبگ–

 م،یکه قرار گذاشته بود ییکالسم که تمام شد به طرف جا نیآخر

 .رفتم
فقط بعداز دست  دمش،یند نیهم یآخرم با آرش نبود. برا کالس

 .به سرکردن سارا و سوگند به طرف بوستان رفتم
به آب نما انداختم روشن نبود، اطراف  یکه شدم نگاه وارد

 .و رنگارنگ کاشته بودند بایز یآب نما را گلها
 رشیمجنون بود که ز دیدرخت ب یدورتر از آب نما تعداد یکم

 .گذاشته بودند مکتیچند ن
از آنها،  یکی یها رفتم، آرش نشسته بود رو مکتیطرف ن به

 .شوم کینزد ستادتایبلند شد ومنتظر ا شیاز جا دنمیبا د
بودبا  دهیکه پوش ییانداختم، پالتو پشیبه ت ییگذرا نگاه

 یها شهیهنرپ ادیکه به چشمش زده بود، مرا  یدود نکیآن ع

انداخت. آنقدر جذاب شده بود که ناخداگاه  یخارج یها لمیف

افتادم، لبخندم  ممیتصم ادی یوقت یلبخند بر لبم نشست. ول

لحظه  کی یلحظه بغض به سراغم آمد. برا کی یجمع شد و حت

 ست،یکه سهم من ن فیح یلیخ ایبه آسمان انداختم. "خدا ینگاه

." بعد شدمیرد م شیکاش حداقل سنگت کوچکتر بود، تا از رو

فکراز فکرم گذشت چندتا استغفرهللا گفتم و سرم  نیکه ا نیز اا

 .انداختم نییرا پا
 یجواب دادم و با فاصله رو یلب ریلبخند سالم کرد، ز با

 .مینشست مکتین

  :گفت یمعطل یب
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 ...که میرفت یم ،یرستوران ،یشاپ یکاف کاش–

 :حرفش را تمام کند و گفتم نذاشتم

 .من عجله دارم دیجا خوبه، فقط زودتر حرفتون رو بزن نیهم–

با خانواده  دیکه اگه اجازه بد نیجملس اونم ا هیحرف من  ــ

 .میخدمت برس
 دمیرفته بود سر اصل مطلب خجالت کش یفور نقدریکه ا نیا از

 .و سکوت کردم

 :خودش هم متوجه شد و گفت انگار

آدم رو  نقدریکه حرف آخر رو اول زدم، آخه شما ا دیببخش–

 .حرفم نصفه بمونه دمیباز ترس د،یکن یهل م

  :شدم و گفتم رهیرو به روم خ به

 ه؟یواسه ازدواج چ ارتونیبپرسم مع شهیم دیببخش–

 :کردو گفت یشده، چون ِمنو ِمن ریکردم ازسوالم غافلگ احساس

و بهش عالقه داشته  ادیباشه و من ازش خوشم ب یدختر خوب خب،–

 .آخرش رو آروم تر گفت و شمرده تر یباشم. جمله 

 .کردم نگاهش

اگه اون وسط اعتقادادتون و خانواده هاتون به هم نخورن  خب–

 ؟یچ

 .کرد یزیر اخم

 .رهیخب هر کس اعتقاد خودش رو داره و راه خودش رو م –

 .کردم یرا احساس م نشیهم سکوت کردم، نگاه سنگ باز

 .را شکست سکوت

 د؟یبگ یزیچ دیخواه ینم –

را بلند کردم و نگاهم به نگاهش افتاد. احساس کردم  سرم

شنود، نگاهش  یرا م شیزند که اوهم صدا یقلبم آنقدر محکم م

باز کردن گره  یآنقدر گرم و عاشقانه و مهربان بود که برا

ساده سخت است  یکارها یکردم. چقدر بعض یادینگاهمان تالش ز ی

 تیکه خودت در آن  موقع یفهم یم یرا فقط وقت یسخت نیو ا

 .یقرار گرفته باش

 .دمیکش یقیعم نفس

 :کردم و ادامه دادم ی... مکث کوتاهراستش–

 ارهایکنه...با توجه به مع یفرق م یلیبا هم خ ارامونیمع

 .ستین یکیپس هدف هامونم با هم 
انداختم، حالتش چقدر  شیبه چشم ها یینزد، نگاه گذرا یحرف

 .کرده بود. احساس کردم استرس گرفت رییتغ

 :انداختم و گفتم نییرا پا سرم
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 .ازتون بپرسم یسوال هی دیاگه اجازه بد دیببخش–

 .دییحتما، بفرما ــ
 هی دیگفت ارهاتونیکه شما در مورد مع ییزایچ نیخب با ا ــ

 .ذهن من به وجود امد یعالمت سوال بزرگ تو

 ...که نیا اونم

 بشه؟ یچ که–

 .تعجب نگاهم کرد با

 ؟یچ یعنی–

سالم  دچندیشما با دختر دلخواهتون ازدواج کرد میکن فرض

 ؟یگذشت آخرش چ

 :زدو گفت یپوزخند

 .مردم یمثل همه  میکن یم یزندگ گهید یچیه–

 :نگاهش کردم و گفتم وسانهیما

 مثل همه؟ میکن یم ین؟زندگیهم–

 یشتریاضافه کنم اون موقع لذت ب نمیخب آره. البته ا ــ

 .برم یم ینسبت به االن از زندگ

 :تکان دادم و گفتم دییرا به عالمت تا سرم

گرفت،  یضیاگه چند ماه بعد از ازدواجتون همسرتون مر خب–

مثال  ای ؟یبدنش از کار افتاد چ یچند تا ازاعضا ای یکی

از حالت نرمال خارج شد  دویحادثه صدمه د کیصورتش بر اثر 

 ؟یچ

 .گرد شد شیچشمها

 .دینباش نیبد ب نقدریا–

 .فکر کرد نایا یبه همه  دیبا ی. ولستمین ــ

 .به خودش گرفت یمتفکر یافهیانداخت و ق نییرا پا سرش

 .شد یطوالن نمانیب سکوت
نزدم و خودم را  یحرف نیهم یجوابم را بدهد برا  خواستمیم

 .منتظر نشان دادم

 :و گفت دیکش یآه

 سوال رو از شما بپرسم؟ نیمنم هم شهیم –

  :زدم و گفتم یلبخند

 .دیدم اما اول شما بگ یمنم جواب م باشه–

به عالقه داره اگر آدم همسرش رو  یکنم بستگ یخب فکر م ــ

 .قبول کنه دیقلب دوست داشته باشه مشکالتش رو هم با میاز صم

 :دیسکوت شد، خودش سکوت را شکست و پرس دوباره
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 ؟یشما چ –

 ای ریباشه، د بایظاهر ز یکنم اگه عالقه برا یمن فکر م ــ

بازم  وفتهیهم ن یاگر اتفاق بد یحت ره،یم نیزود از ب

 چیخوام انکار کنم که ظاهر ه ی. البته نمستیماندگار ن

 .ستیمن ن یتهایجز الو ینداره، ول یتیاهم
 نیکنم که ا یم یسع یعنیها برام مهمه. افکار آدم شتریب من

 .نهیطور باشه چون کار درست ا نیا دیطور باشه، با

 :بلند کرد و گفت یدیرا با ناام سرش

 د؟یدار ییشما با افکار من آشنا –

 اورمیکه درفکرم بود را به زبان ب ییسخت بود حرفها میبرا

شد. آب  یمنظورم را متوجه م دینداشتم. با ییچاره ا یول

  :انداختم و گفتم نییدهانم را قورت دادم و سرم را پا

به  یپ شهیاز رفتار و طرز حرف زدن آدم ها م یتا حدود خب–

 .افکارشون برد
من  د،یاون جزوه من رو بشناس قیکه شما از طر نیاز ا قبل

 دهیکالس د یشناختمتون و بارها رفتارتون رو با بچه ها یم

 .بودم

 .شیپ یترم ها یحت
شما  یبرا دیدخترشا یها یبودن شما با همکالس لکسیو ر راحت

 ...من یبرا یباشه، ول یعاد

  ...با دخترها دیکن یهم م یدست یشوخ یکه شما حت دمیبارها د من

. شماواقعا پسر رمیبگ رادیخوام از شما ا یمن اصال نم دیببخش

 .دیهست یمودب و خوب
 نیروشن شدن منظورم بود و ا یهم گفتم فقط برا نارویا اگر

 .یچ یعنیخوره  یگم افکارمون بهم نم یکه اگر م

 .دیرس یبه نظر م نیرا به روبرو دوخته بود و غمگ نگاهش
که  ینگاهم کرد. تنها کار قیرا به طرفم چرخاند و عم سرش

دست  یبه رو میچشم ها تیکردم انجام دهم هدا یدرآن لحظه سع

 .بود میها

  :داد و گفت رونیرا ب نفسش

اصال  نیو ا دیینامحرم تواون خونه تنها هیشمام با  خب–

 ...درست

 :حرفش را تمام کند گفتم نگذاشتم

کارمند هستند  یاز خانم ها یلیکنم خ یاوال: من اونجا کار م –

هر   شه،ینم لیکنند دل یآقا تو  اتاق تنها کار م هیکه با 

 .داره یبه خود آدم و رفتارش بستگ یزیچ
بچه تو اون خونه هست و من اکثرا  هیو  ستمی: ما تنها ندوما

تو اتاقشون  شونیا امیم رونیتو اتاق بچه هستم و هر وقتم ب
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. در ضمن االن من و میدید یرو نم گهیهستند. قبال که اصال همد

داره. من  یحد و حدود چه اشکال تی. با رعامیشما هم نامحرم

 ...شما یول دمیحرف زدم که با چشم خودم د ییزهایدرمورد چ

 :بار او حرفم را قطع کردو گفت نیا

مطرح کردم که بگم من اگه با  نوینداشتم ا یمن منظور بد –

 .ساده بوده یدوست هیمنظور بوده و فقط  یکردم ب یشوخ یکس
هم شده بود با  امیشدم. انگار حسود یحرفش عصبان نیا از

  :گفتم یپوزخند

 یموضوع نینداره. در ضمن ا یمن معن یبرا هاینوع دوست نیا–

نفر  هی یهم هست. وقت گهیمثال بود، مسائل د هیکه گفتم 

شما  ش،یتو کل مسائل زندگ دهیرو بسط م نیا هینجوریفکرش ا

من  یافکار و حرفها دی. شادیبزرگ شد دویکرد یزندگ ینجوریا

. من حرف شما رو دمیباشه، من بهتون حق م یعیطب ریبراتون غ

. خب یمعصوم یآقا یخونه هم قبول دارم در مورد کار کردن تو

 یسخت طیبهتر بود. اون روزا شرا کردمیکار رو نم نیاگه ا

 چیبود، من مجبور شدم. خانوادم هم با کارم مخالف بودند و ه

من خودم اشتباهم رو قبول دارم پس  ینکرد. وقت دمییکس تا

 ...شما ا. امستیتوش ن یبحث گهید

  :گفت یجد یلیخ

من...من... بهتون عالقه دارم و  د،یسختش نکن نقدریا لطفا–

 .دیکه گفت ییزاینه چ هیاصل زندگ نیا
را گم کردم.  میجا خوردم و دست وپا اشیاعتراف ناگهان از

مثل آرش زود طاقتش  یهم تعجب کردم چطور پسر مغرور یاز طرف

زود پسش  یبود، ول یندیتمام شد و اعتراف کرد. احساس خوشا

 :شدم گفتم یزدم و همانطور که بلند م

قبول  یآقا آرش. شما حت م،یفرق دار یلیمتاسفانه ما باهم خ –

 .دیکن یم هیکه کارتون درست نبوده و توج دیکن ینم

 .. خداحافظمیتمومش کن نجایهم بهتره
 یکه همانجا نشسته و عصبان دمیچشمم د یافتادم، با گوشه  راه

 .کند ینگاهم م

 .مترو پا تند کردم ستگاهیبه طرف ا  

 .به سمتم دیدو یکه م دمیرا شن شیپا یصدا

  :دیشد و پرس کمینزد

کارتون اشتباهه، انجامش  دیدونستیکه م نیشما با ا یعنی–

 د؟یداد

 :غضب نگاهش کردم و گفتم با
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کردم.  فیمن مجبور بودم، داستان تصادف رو که براتون تعر –

 یتا آسمون فرق دارند. ربط نیموضوع ها با هم زم نیاصال ا

 .به هم ندارند

 *آرش*
 

 حیتوض میکه برا نیکرده بودم. بعد از ا اشیحرفم عصبان با

که، هم زمان  ردیراهش را از سر بگ یخواست ادامه  یداد، م

طرف چادرش از دستش رها شود و با صورت  کیوزش بادباعث شد 

که به دستش  نیمن برخورد کند. با دستم گرفتمش و قبل از ا

  .نشاندم شیرو ییوبوسه ا دمشییبدهم  بو

 یزل زد. حلقه میچرا به چشم ها دانمیصحنه نم نیا دنید با

 گریرا برگرداند. د شیراشفاف کرد. زود رو شیچشم ها یاشک

 نیکه چادرش را جمع کند منصرف شد و دور شد، بدون ا نیاز ا

 .بزند یکه حرف
 یورفتنش را نگاه کردم. باد حساب ستادمیمن همانجا ا یول

 یم میاو مثل مسخ شده ها مستق یداد ول یم یچادرش را باز

 .کرد یمهار چادرش نم یبرا یرفت و تالش
 شیکه حرف ها دانستمیمرا، در فکر برده بود، خوب م شیحرف ها 

 زهایچ نیتوانستم قبول کنم که به خاطر ا ینم یدرست است ول

 .کند یمقاومت م
. ختیدر من فرو ر یزی. انگار چمیگفت بهتره تمومش کن یوقت

 یراحت و ب نقدریتواند ا یاصال انتظارش را نداشتم، چطور م

 .باشد الیخ
گذراندم،  الیتمام شب را به فکرو خ دم،یبه خانه رس یوقت

تصور  لیهم نتوانستم خودم را بدون راح االتمیدر خ یحت یول

 .کنم

 .صبح بود که خوابم برد یدما دم
به  یرا باز کردم، نگاه میچشم ها ونیزیبلند تلو یصدا با

بودم  دهیخواب میبدون عوض کردن لباس ها شبیخودم انداختم. د

 .رساندم و خاموشش کردم ونیزی.بلند شدم و خودم را به تلو
 پسرم؟ یشد داریب ــ

 همه صدا؟ نیمامان جان چه خبره ا ــ

 دارتیب ینجوریگفتم ا ،ینشد داریصدات کردم ب یآخه هر چ ــ

 .کنم

 .کردن داریشکنجه کردنه نه ب گهینوعش د نیا ــ

  :نگاهم کردو گفت مرموزانه

 شده؟ یزیچ ؟یچرا لباس عوض نکرد حاال–

 :و گفتم دمیکش ییا ازهیخم

 .برم دیشده با رمینه فقط خسته بودم، االنم د –
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زود به اتاقم  یلینکند، خ چمیکه مامان سوال پ نیا یبرا

 .رابردارم وبه دانشگاه بروم فمیبرگشتم، تاک
از  یکیامروز  نمش،یخواستم زودتر به کالس برسم تا بب یم

  .باهم بود مانیکالسها

 شمیدختر، ترم پ یها یاز هم کالس یکیسالن که شدم  وارد

کرد و دستش رادراز کرد،  ییسبز شد و سالم بلند باال میجلو

زل زد به هم وارد سالن شدو  لیدست دادن، هم زمان راح یبرا

 .ما

 .بود دایاز چهره اش پ یبه او انداختم، دلخور ییگذرا نگاه
 میبرا میدست دادن، رد کردن دست هم کالس یکردم برا دیترد 

 یب یلیبا سر انگشتم خ یافت داشت، دستم را جلو بردم ول

 :متعجبش گفتم یتفاوت دست دادم ودر برابر چشم ها

 .شده رمید یحساب دیببخش –

 .میشد ریهم مس لیرفتن به کالس با راح یبرا

 .کردم سالم

 .دمیسالمم رو از ته چاه شن جواب

 :قرمزش  گفتم یچشم ها دنیکردم وبه خاطرد نگاهش

  ن؟یخوب –

 .بود دهیاو هم مثل من شب تا صبح نخواب احتماال

 .را نداد پا تند کردو زودتر از من وارد کالس شد جوابم
حسادت  نیرا دوست داشتم چون ا شیها یمحل یب نیطرف ا کی از

 شیکارها نیطاقت ا گریعالقه اش بود. از طرف د یها نشانه 

 .آمد یرا نداشتم و بهم فشار م

 .نشستم میکالس رفتم و سرجا داخل

  :از بچه هاوارد کالس شدو گفت یکی قهیاز چند دق بعد

 .امد، رفت شیبراش پ یها استاد کار بچه–

رفتند. دوست  رونیب یکی یکیکل کالس را گرفت و بچه ها  همهمه

به  ییگفتند و رفتند. سارا هم نگاه گذرا یزیچ لیراح یها

 .شده بود نیاوهم بامن سر سنگ دایمن انداخت و رفت، جد
دانستم  یاش. چون م یکنار یصندل ینشستن رو یشدم برا دودل

 ینم یاست، ول ادیز یلیکه بلند بشورد و برود خ نیاحتمال ا

 .دانم چرا نتوانستم َنروم

 .ساعد دستش گذاشت یرارو سرش
 هیچند ثان یبرا اش،یکنار یخودم رارساندم به صندل یوقت

و با  امدمیکوتاه ن یچشمم آمو. ول یجلو شیعصبان یچهره 

 :دمینشستم وآروم پرس اطیاحت

 کنه؟ یدرد م سرتون–
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 یسرش را بلند کردو خودش را جمع و جور کردوبا صدا هراسون

  :که پر از غم بود گفت ییدو رگه ا

 .خوبم. فقط خسته ام نه–

  :گفتم یشد که برود فور بلند

 د؟یچند لحظه صبر کن شهیم–

  :گفت یدلخور با

 روزید میباهم ندار یحرف گهیبرم.درضمن ما که د دیبا نه–

 .میحرف هامون رو زد
رد شودکه چادرش راگرفتم و هر چه التماس بود درچشم  خواست

 :و گفتم ختمیر میها

 .کنم، فقط چند لحظه یخواهش م –

دستم که چادرش را مشت کرده بودم  یتعجب نگاهش را رو با

 .انداخت

 .انداختم نییرا بازکردم و سرم را پا مشتم

 .باشه زودتر ــ

  :گفتم یخوشحال با

 شه؟ینکنم حل م یدست ندم و شوخ یدختر چیبا ه گهیمن د اگه–

 :زدو گفت یلبخند

 منظورتون با نامحرمه؟ –

  :لبخندش جون گرفتم و گفتم از

 .خب همون بله–

 نیا یول دیخوشحالم که متوجه کار اشتباهتون شد یلیخب خ ــ

 .نداره یریمن تاث میتصم یرو

 .مثال بود هیکه گفتم  ییاون مسئله ا چون
اعتقاد و فکر خودتون انجام  یرو از رو یکه شما کار نیا

 .با هم فرق داره یلیخ رهیاجبار و غ یاز رو ای دیبد

 *لیراح*
 

 :با لبخند سالم کردو گفت دنمیمامان باد دم،یکه رس خانه

 .ایحاضره لباست رو عوض کن و ب شام–

 :که زودتر از من سالم کرده بود با خجالت گفتم نیا از

 .مامان جان ستمین گرسنه–

 .مامان جمع شد لبخند

 .امده دهیسع–
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و اسرا درحال پچ پچ کردن هستند،  دهیسع دمیاتاق رفتم د به

 .زدند و سالم کردند یمن لبخند زورک دنیبا د

  :کردم و گفتم زونیاتاق آو یرا از پشت در چادرم

 .السالم کیعل–

 :اسراگفت

 .کمک مامان رمیمن م –

 :کردو گفت یهم تبسم دهیسع

 ؟یلیراحچه خبر  –

  :کردم گفتم یم زانیام را آوکه مانتو همانطور

 ورا؟ نیا–

 ؟یچه کرد نمیامدم بب یدیتو که جواب تلفن نم ــ

 و؟یچ ــ

 :زدو گفت یچشمک

 .گهیرو د پیعاشق خوش ت –

  :و گفتم دمیکش یآه

 .کردم، تموم شد ردش–

  :گفت باتعجب

 آخه؟ یچ یبرا ؟یراه انداخت یباز ونهید باز–

  :حرفش خنده ام گرفت و گفتم از

 .ندارند لیها که واسه کارهاشون دل ونهید–

 :ادامه داد طنتیزدوباش یبود، بعد لبخند فیح لیراح یوا ــ

 .یکرد یم یمن رو بهش معرف حداقل–

 :گفتم دمیکش یرا ُبرس م میرا برداشتم، همانطور که موها برس

 .دیتفاهم داشته باش یلیاتفاقا فکر کنم باهم خ –

 .تخت نشست یکنارم رو 

 .برات ببافم بزار–

 .دیکش یآه بعد

 یحجاب یآخه. تازه اون ب دیومدیبه هم م یلیواقعا خ لیراح –

 ابونیخرمن، خر من، که سر به ب یموها نیبا ا نهیتو رو بب

تا آسمونه. شروع به  نیحجابت زم ی. فرق با حجاب و بزارهیم

 .کرد میبافتن موها

 برخورد کرد؟ یمنطق یلیشدو خ الیخ یاونم ب یعنی–

 نییبه زور پا م،یگلو خیب دیبغض امد دوباره چسب شیحرفها با

  :فرستادمش و گفتم
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 .گهید ادیکنار ب دیبا باالخره–

تابلو  دیخوردم نبا یم دیبا یبه غذا نداشتم ول لیم اصال

. به زور چند قاشق خوردم و با شستن ظرف ها اوردمیدرم یباز

مامان نجات  نیسنگ ینشان دادم تا از نگاه هاخودم را مشغول 

 .کنم دایپ
و منم  دیتخت من خواب یرو دهیخواب به اصرار مامان سع موقع

 .به اتاق مامان رفتم
نکردم.  یخواهد حرف بزند. پس اعتراض یدانستم مامان م یم

 .را کنار  خودش انداخت میمامان جا

 :گفت میدیدراز کش یوقت

واسه  یخوا یم ،یمعصوم یآقا شیپ یریکه م هیروز نیآخر فردا–

 رون؟یب میبر میپس فردا برنامه بزار

 .دمیکش یآه

 .نه مامان حوصله ندارم –

 :سرش را برگرداند به طرفم و گفت مامان

 ینشده، م ریهنوزم د یمونیاگه از رد کردن اون پسره پش –

 ...یتون

حرفم بغض  نیباشم؟ باا مونیپش دینه مامان چرا با ــ

 ختمشیر یم رونیب دیکردم با یواحساس خفگ میگلو یرشدتویت

 .باعث شدازمامان خجالت بکشم میتانفس بکشم. اشکها
 ،یعطرگل رازق نیا ستیفشرد، چه عطر اشنهیسرم را در س مامان

  .دهدیمادرم یبو یهرجاکه استشمامش کن

 .یدخترم. خودت خواست یتحمل کن دیسخته، با یلیدونم،  خ یم–

دونم  یراهش رو نم یول نه،یخودم خواستم چون کار درست ا ــ

 تحمل کنم؟ یمامان، چطور

 .سرم رااز خودش جدا کرد مامان

کم با کم یبه عشق پرو بال ند یوقت ش،ینیکه نب نهیراهش ا –

 .ده یآزارت نم نقدریکنه، حداقل ا یگذشت زمان فرو کش م
 نانیمونه، خوراکش ارتباط، اطم یجانور گرسنه م هیمثل  عشق

 ...به هم، وچشم به چشم هم دوختنه یدر پ یپ یدادن ها

 .یکدوم رو انجام ند چیکن ه یسع
خواست  یدلم م یلیخ د،یایام بند ب هیباعث شد گر ادمیز تعجب

 یول انه؟یاو هم عشق را تجربه کرده  ایاز مامان بپرسم که آ

 .زد یحرف م ییحرفه ا یلیمانع شد، خ ایح
 یمونده ناخواسته هم رو م یلیمامان تا آخر ترم خ یول ــ

 .سر کالس مینیب



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

13

56 
Hiltun.ir 

بعدشم  ،ینیرو نب یکه جز استاد کس نیاول بش فیخب برو رد ــ

برو  یکنترل کن. بعد از تموم شدن کالس فور شتریچشم هات رو ب

 شتریب دی. خودتم بایند دارید ایکه بهش مهلت حرف  رونیب

اصال  ؟یایچرا نم رونیب میبر گمیمثال م .یمشغول کن نیاز ا

واسه  ای ،یخودت رو سبک کن یتون یامام زاده، اونجا م میریم

 ...بزار یزیچ یبرنامه، کالس هیخودت 

 .بلند شدم سر جام نشستم ــ

نرم،  گهیگفت اونجا د ینم یمعصوم یگم مامان کاش آقا یم –

 .هستم سرم گرمه حانهیبا ر یآخه حداقل تا وقت

 .هم بلند شد نشست مامان

دخترم. همون بهتر که تموم  ستیآخه اونجا رفتنتم درست ن –

 .شد

 :حالت اعتراض گفتم به

 ...یلیخ ست،ین یاونطور یمعصوم یآقا یول –

  :را قطع کردوگفت حرفم

. ستین ییبه هر حال نامحرمه، کار عاقالنه ا یدونم ول یم–

 یبهم م یکه باهاش قراردادببند نیاگر همون موقع قبل از ا

 .یاونجا کار کن یبر زاشتمینم ،یگفت

 .نمشینب یعادت کردم، آخه چطور حانهیبه ر –

پدرش خونه  یوقت یول نش،یبار برو بب کی ییخوب هفته ا ــ

  .صبور باش لیعمشه. راح شیبچه پ ی. وقتستین

 

 .افتادم یشعر کرمان نیا ادی ناخواسته
 

 کجا به صبر توان کرد ییدرد جدا یدوا"

 

 "یدرد فراق بیشربت وصل ار طب اریب
 

 ریو به مادرم شب بخ دمیسرم کش یو پتو را رو دمیکش دراز

 .کردم بخوابم یگفتم و سع

 .شدم، مامان نبود داریاز خواب ب ام،یاذان گوش یصدا با
 میخواند، مامان ن یدر سالن، نماز م دمید رمیوضو بگ رفتم

 یبه او غبطه م شهی. من همشدیساعت قبل از اذان بلند م

 .خوردم
گرفتم و نمازم را خواندم. بعد از خواندن نماز، سرم  وضو

 .مهر گذاشتم و با خدا حرف زدم یرا رو
امتحان  نیخواستم کمکم کند تا فراموشش کنم و از ا ازخدا

 .میایب رونیسخت سربلند ب
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خواب را به من  یاجازه  الیفکرو خ یبخوابم ول بعدخواستم

دانشگاه  ینداد، بلند شدم چند صفحه قرآن خواندم و بعد درسها

افتاد  یلیتحل خیتار یرا مرورکردم، چشمم که  به جزوه 

 یخودم هم از کارها ی. گاهختیجزوه ر یرو میناخداگاه اشکها

کند  یکار را م نیعشق با همه ا دانمیکنم. نم یخودم تعجب م

 ی. حاال شانس آورده ام افکار و بعضهستم فیمن ضع ای

بود  لمیرفتارش باب م یپسندم، اگر همه یرا نم شیرفتارها

 .کردم یچکار م
 یمادرم که م یکردم فکرم را متمرکز درسم کنم. باصدا یسع

صبحانه بخور، کتاب و جزوه ام را جمع کردم و به  ایگفت ب

 .آشپزخانه رفتم
بچه هارو  رمیم ره،ینم نییاز گلوم پا یزیمامان جان چ ــ

 .صدا کنم
شدم، خم  جیاتاق که شدم با پرت شدن بالشت به طرفم گ داخل

به طرفم پرت شد  یبردارم که دوم نیزم یشدم بالشت را از رو

 .همه جا را برداشت دهیاسرا و سع یخنده  یو صدا

 :تخت انداختم وگفتم یدوم را هم برداشتم و رو بالشت

 .دمیرس یحوصله ندارم وگرنه حسابتون رو م نیشانس آورد –

 .دیصبحونه بخور دییایب

 :بغلم کرد وگفت دهیحرف رفت، سع یب اسرا

 ؟یمثل قبل بش شهیم یک ل؟یراح یشد ینطوریچرا ا –

شانه اش  یرا دور کمرش حلقه کردم و سرم را رو میدستها

 :گذاشتم و گفتم

 .برام دعا کن –

 :گفت یبغض آلود یصدا با

 .شهیدرست م یانشاهللا همه چ– 

 .دستم داد ییمامان لقمه ا میکفش ها دنیپوش موقع

 .یبخور ضعف نکن نویا حداقل–

 .ممنونم مامان جان ــ

 :ِمن وِمن کردوگفت یکم مامان

کن، بخصوص  میقا تیمصنوع یغمت رو پشت لبخند و خنده  لمیراح–

واسه  ینجوریدانشگاه. با دوستهات باش و بگو بخندکن. ا یتو

 .هر دوتاتون بهتره

 :و گفتم دمشیرفتم، بوس جلو

 .چشم–

 .جلو در امد دهیسع

 .رسونمت یجا م هیکن تا  صبر–
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انداختم و  شیزانو یبه پالتو کرم رنگ باال یدار یمعن نگاه

 :گفتم

 .نه اصال، خودم برم راحت ترم –

  :را دنبال کردو گفت نگاهم

  :امد و گفت قهیبعد از چند دق ام،یم االن–

 .حل شد م،یبر–

 یو دکمه ها دهیزانو پوش ریمانتو ز کیپالتو  ریز دمید

 .پالتواش را هم باز گذاشته.با تعجب اشاره به مانتواش کردم

 .چقدر آشناست –

  :و گفت دیخند

 م؟یبعدا. حاال بر ارمیبرات م گه،یخودته د مال–

 .میجلو در دانشگاه هست دمیکه د میگرم حرف شد اونقدر

 ...همه راه نیا دی. ببخشمیدیرس یما ک دهیسع یوا ــ

 :گفت دویکرد، حرفم را بر یرا پارک م نشیکه ماش همانطور

 .بابا. خودم خواستم برسونمت الیخ یب –

اون پسره آرش برگشته به تو گفته  ،یکه گفت نیا لیراح فقط

فهمم چرا بازم  ینم شم،یم یمن اونجور یهر جور که تو بخوا

 ؟یکنیقبول نم

 .زدم یلبخند

 ؟یناراحت نش یدیبگم قول م یزیچ هی –

 .باشه بگو ــ
بعد به  ؟یبود دهیپوش یتو چ م،ییایب میصبح خواست نیبب ــ

 ییروزا ایاگه من نبودم  یعنی. یدیمانتو پوش یخاطر من رفت

دونم امروز به  ی. تازه مرونیب یریم یتو همونجور ستمیکه ن

 .ینکرد شیآرا ادیو ز یخاطر من فقط رژ زد
خوام به  یخوام باشه. م یخوام. به خاطر من نم ینم نویا من

خاطر خدا باشه، همه جا باشه. خودش باشه. با فکر خودش راحت 

لذت ببره. مثل من که از پوششم لذت  شیکنه و از زندگ یزندگ

 .دمیرو فهم لشیبرم چون خودم قبولش کردم و دل یم
باشه با فکرخودش  یراض شیخودش از زندگ دیبا یهر کس دهیسع

خودش بخوادو  یهر کس دی. باشهیزده م شه،یوگرنه خسته م

 .شهیدردرازمدت باعث تنفر م یو اجبار یدنبالش بره، زورک

 ...ستیروز دو روز ن هی ه،یعمر زندگ هی حرف

 خکوبیبه رو برو م دهینگاه سع دمیزدم د یکه حرف م همانطور

 .شد
پارک  دهیسع نیماش یرا دنبال کردم، آرش بود که روبرو نگاهش

 .مانشده بود یهنوز متوجه  یکرد. ول یم
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 .شدو امد در طرف من را باز کرد ادهیپ یفور دهیسع

کنم و عاشق دل  تیخوام تا کالس همراه یم گهیشو د ادهیپ–

 .کنم احتیروسیخسته رو س
توانستم بزنم چون آرش  ینم یحرف یول امدیکارش خوشم ن از

 .آمد یهم متوجه ما شده بودو به سمتمون م

 .آرام جواب دادم یلیبا لبخند سالم کرد، خ آرش

 .دیبرعکس من بلند و خندان سالم دادو حالش را پرس دهیسع یول

 :هم متقابال لبخند زدو رو به من گفت آرش

 د؟یکن ینم یمعرف–

 .رفتم دهیبه سع ییغره ا چشم

 .خالم هستند دختر–

 :انداخت و با تعجب گفت دهیسع نیبه ماش ینگاه آرش

 ... همون دختر خالتون که تصادف –

 .ادامه بدهد نگذاشتم

 .بله–

 :کردو گفت ییخنده ا دهیسع

 یتصادف مارو نم ی هیقض یرازیفکر کنم فقط خواجه حافظ ش –

 .دونه
دانشگاه رفتم.  یکردم و به سمت در ورود دهیبه سع یاخم

 میاخم ها دید یبا من وقت یهم بعد از چند قدم همراه دهیسع

 .کردو رفت یشود خداحافظ یباز نم

  :شدو گفت کیبه من نزد آرش

. ستیشما ن هیظاهر دختر خالتون. اصال شب بهیبرام عج چقدر–

 :ادامه داد دیسکوت من را د یوقت

به  یول دیریگ ینم رادیکه، خوبه به اون ا نیجالب تر ا –

 ...من

 .اخم نگاهش کردم با

 خوام باهاش ازدواج کنم؟ یمگه م –

منم  دیدیپرس لینگرفتم. شما دل یرادیضمن من از شما ا در

 .رو گفتم تونیرد کردن خواستگار لیفقط دل
دوره و زمونه  نینداره. تو ا یبه من ربط گرانید یکارها

 .ستیبه گفتن ن یازین هیبد چ هیدونند خوب چ یهمه م گهید
که منتظر جواب باشم پا تند کردم و خودم را به  نیا بدون

کردم و  دایخودم پ یبرا ییاول کالس جا فیکالس رساندم و رد

 .نشستم
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جلو   یرا نگاه نکن یکی یخواه یم یوقت قایدانم چرا دق ینم 

 .شودیراهت سبز م
خودم را کنترل کردم  یلیکه آمد. خ دمیحرف زدنش فهم یصدا از

 .که سرم را بلند نکنم
کرد  یبه من نگاه م دانمینم ستاد،یا د،یاول رس فیرد یوقت

شده بودجا  یعصبان دهمینشستن بود. شا یبرا ییدنبال جا ای

 نیهم یام. به خاطر ماه اسفند کالس خلوت بود براعوض کرده

با خودم نبود،  میکنترل چشم ها گریکم نبود. د یخال یصندل

 .را شروع کرده بودم ینبرد سخت
درآوردم  فمیرااز ک امینبرد باشم گوش نیا روزیکه پ نیا یبرا

 میمورد عالقه ام شدم و حواس چشم ها یاز کانالها یکیو وارد 

 .راپرت کردم
 نینشست، ا دیدوستش سع شیپ اشیقبل یآرش رفت و جا باالخره

 .دمیکرد فهم شیکه صدا دیسع یرااز صدا
 یتاکس یبا آرش نبود، بعد از دانشگاه فور امیبعد یها کالس

 .نمیوقت آرش را نب کیگرفتم تا 
آمد، به  یاوهم از سرکارش م م،یدیبا هم رس یمعصوم یآقا با

 .برگشته بود اشیکارقبل
زدو  یما لبخند گشاد دنیزهرا خانم با د میخانه که شد وارد

 .بچه را به من سپردو رفت
 یکل ام،یرا به اتاقش بردم. بعداز سر کردن چادر رنگ حانهیر

  ختمیر یاسباب باز
کردم  یم یکند، خودم هم بااو همراه یتا باز حانهیر یجلو

 .که بشود شدینبود، مدام فکر آرش بودم، کاش م ششیفکرم پ یول

 .دل کندن سخت است چقدر

 .شروع شد شییبهانه جو حانهیساعت سرگرم کردن ر کیاز  بعد
آماده کنم. چند  حانهیر یبرا ییآشپزخانه رفتم تا غذا به

 .شد یم زیتم دیبود. گاز هم با نکیدر س فیظرف کث
را دادم، آشپز خانه را مرتب  حانهیر یکه غذا نیاز ا بعد

که قربون  یمعصوم یآقا یشستم که با صدا یکردم.  ظرف هارا م

 .شد یرفت برگشتم. نگاههامان در هم تالق یدحترش م یصدقه 

 :نشاندوگفت یناهار خور زیم یصندل یرا رو حانهیر

 .میبراتون برنامه دار حانهیامروز من و ر –

 ؟ییچه برنامه ا ــ

 .دیش یخودتون متوجه م م،یبر دیشما حاضر ش ــ

  بدونم؟ دیآخه کجا؟ من نبا –

خوام بهتون خوش  یم د،یینجایکه ا هیروز نیچون امروز آخر ــ

 شتریب د،یبه حساب تشکر.االنم اونا رو نشور دیبگذره. بزار
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. دیباش حانهی.قراربود فقط مواظب ردیشرمنده ام نکن نیاز ا

 .دید یتوقع انجام م یکارهاروب یشما همه  یول

 .ممنونم دیکه در حق ما کرد ییلطف ها یبه خاطر همه  
بشقاب را هم در آب چکان  نیو آخر دمیخجالت کش فشیتعر از

 :گذاشتم و گفتم

 .شمینکردم، االن آماده م یکه کار من–

 .رسونمتون خونتون یچون از اونجا م دیبردار التونمیوسا ــ
را هم عوض کردم و  حانهیکه آماده شدم پوشک ر نیاز ا بعد

 .را داخل ساکش گذاشتم لشیوسا
 یرا داخل صندل حانهیر ،یمعصوم یآقا میشد نیسوار ماش یوقت

 .بسته بود گذاشت نیعقب ماش یصندل یبچه، که رو
کرد. به خاطر  یمسلط رانندگ یلیرا روشن کرد و خ نیماش

 نیداشت، وا ازیراستش ن یفقط به پا نیاتومات بودن ماش

  .برگشته است یعاد یرا راحت کرد که باالخره به زندگ المیخ

 .دفاع مقدس م،موزهیموزه رفت اولش
 یمعصوم یجالب بود. آقا یلیخ میموزه نرفته بودم، برا تاحاال

 یکه عکس و اسمشان آنجا بودگاه ییو شهدا اتهایدر مورد عمل

 :دمیداد، اونقدرمسلط بودکه ناخوداگاه پرس یم حیتوض

 د؟یرفت شماجنگ–

 .نگاهم کرد قیعم

 .رفتن یسنم کم بودبرا نه،–

روازنظرگذراندم  کلشیراپدرانه برداشت کردم و قدوه نگاهش

 :وگفتم

 .دیکش یهشت سال طول نم دجنگیرفتیندارم اگه شما م شک–

 د؟یدوپرسیخند

 چطور؟

 .دیکشت یکه همه رو درجا م دیهست یاونقدرقو خب–

 دهیمدت که خانه اش بودم ند نی. تو ایبلندوطوالن د،یخند فقط

آمد. به خصوص  یبخندد، چقدرخنده به صورتش م نطوریبودم ا

بوده ومن  یدستش. حتماقبال آدم شاد کیدویسف یباآن دندانها

راازشان  یشاد م،یکه سرخودش ودخترش آورد ییبابال دهیوسع

محبت مادرش  وحسرتبشود  میتی حانهیر می. ما باعث شدمیگرفت

 .به دلش بماند
 یفکرها غم صورتم راگرفت، آنقدرکه بغض کردم. آقا نیباا

 د،یشهرخرمشهربگو یاز آزاد میخواست برا یدوباره م یمعصوم

 :دیدپرسیکه بغضم راد نیهم یول

 م؟یدبریشیناراحت م اگه–
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 کیکه  م،یتکان دادم وزل زدم به روبرو یرابه عالمت منف سرم

دانم چرافکرکردم  یبود که پا نداشت، نم یدیاز شه س،یتند

 ی. بعدنگاهمیراناقص کرد یمعصوم یآقا یپا هایماهم مثل عراق

تواند  یم گریدلم خداروشکرکردم که د یانداختم وتو شیبه پا

 .تمام شده است زیراه برود وهمه چ
 نییرااز بغلش پا حانهیباتعجب نگاهم کردور حانهیر یبابا

 :آوردو ودستش راگرفت وگفت

پدرش را بغل  یپا حانهیپارک. ر میدبریبا گهیخانم د حانهیر–

که خم شدم از  نیبغل راتکرارکرد. هم یکردو چندبارکلمه 

به  یمعصوم یکنم وبغلش کنم، زودتراز من آقا شیپدرش جدا

 .آغوش گرفتش

 .کم هم من بغلش کنم هیدیاجازه بد د،یشد شماخسته–

 :نشست نگاهم کردوگفت شیدوابرو نیکه ب یزیر بااخم

 .که حالتون خوب شد یاش بمونه واسه وقت هیبق م،یریم گهید–

ازدست خودم است  میناراحت م،یخواستم مخالفت کنم وبگو یم

 .راه افتادم ردنبالشینگفتم و سربه ز یول نجا،ینه ا
 

 مینماز خواند میمسجدپارک کردو رفت کی یاذان جلو یباصدا

 یکرد. من هم رو یبا پدرش باز یکل حانهیوبعدش هم پارک، ر

کردم که  یفکر م نیکردم و به ا ینگاهشان م مکتین

را از  یبشود. زندگ یمعصوم یکه همسر آقا یچقدرخوشبخته کس

 زمن را ا یمعصوم یآقا یکند. صدا یتمام ابعادش نگاه م

 .آورد رونیافکارم ب
 م؟یبر ــ

 :نگاهش کردم و گفتم یسوال

 کجا؟ –

 .میشام بخور میبر ــ

 .شمیممنون م دیاگه منو برسون دمیزحمت نم گهینه د ــ

  :بهم انداخت و گفت ینینگاه غمگ ــ

 د؟یاز دست ما خالص بش دیعجله دار نقدریا یعنی–

 ...نه اصال.فقط نخواستم ــ

  :و گفت دیرا بر حرفم

را کرد  شیماست، بعد رو یساعات زندگ نیبودن جزءبهتر باشما–

 :و گفت حانهیطرف ر

  مگه نه دخترم؟ –

 .حرفش سرخ شدم وفقط لبخند زدم از

 .میپارک کردو داخل شد کیرستوران ش کی یجلو
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  :جور غذا سفارش دادو گفت چند

 دیخواه یدونم دوباره م یچون م دم،یکه ازتون نپرس دیببخش–

 .دیبخور دی. چند جور سفارش دادم از همش بادیتعارف کن
خوردم که ضعف  یکم م یلیخ ایخوردم  یغذا نم ایبود  یمدت

 .آرش من را ازخواب و خوراک انداخته بود الینکنم، فکرو خ
 یاحساس گرسنگ یغذاهارا آوردند حساب یچرا وقت دانمینم یول

 .کردم
 یبچه را از رو یمعصوم یگذاشتم، که آقا حانهیغذادهن ر اول

  :دوگفتیبه بغلش کش شیصندل

دم، امروز روز شماست لطفا با اشتها غذا  یبهش غذا م من–

 .که به ماهم بچسبه دیبخور
 یمعذب بودم ول یزدم و شروع کردم به خوردن، کم یلبخند

 میدوباره برا یمعصوم یرا تمام کردم که آقا میغذا بایتقر

  :گفت دویکش

 ی. مشکلدیستیو مثل قبل ن دیکنم گرفته ا یاحساس م هایتازگ–

 .موضوع شده؟ نیا یامده؟ تعجب کردم که چطور متوجه  شیپ

  :انداختم و گفتم نییراپا سرم

 .شهیانشاهللا حل م ست،ین یزیچ–

  :دیپرس ینگران با

 دیکنم تعارف نکن یبراتون کنم؟ خواهش م یتونم کار یم من–

 .همه لطف شمارو جبران کنم نیمن از خدامه بتونم ا
کم صبر هست که خودش  هیبه گذشت زمان و  ازینه، ممنون. ن ــ

 .شهیحل م
 نینکردم. ا یام رو انجام دادم، کار فهیضمن من وظ در

 .. واقعا ممنونمدیمن لطف کرد یبه دختر خاله  دکهیشمابود
نگه داشته بودو با دست  شیپا یرا رو حانهیبا دست چپش ر 

 یم یخورد. البته خوردن که نه، باغذا باز یراستش غذا م

کرد. قاشق را داخل بشقابش گذاشت و نگاهم کردو لبخندبه لب 

  :گفت

 یشمارو برا شنهادیکارو کردم و پ نیخوشحالم که ا چقدر–

 .خترم قبول کردمد ینگهدار
که واقعا من رو  دیکرد یدگیمدت خوب بهش رس نیا یتو اونقدر

 .دیکرد یشما واقعا فداکار د،یشرمنده کرد

 .دیمالطف کرد دوبهیکه سر ما منت گذاشت دیشما بود نیا –

 :توجه به حرفم گفت یب 
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هم بزرگ شد اخالق و  حانهی. کاش ردینظر من شما فرشته ا به–

 .منش شما رو داشته باشه

  :و گفتم دمیخجالت کش فشیهمه تعر نیا از

 .نظر لطفتونه د،یخجالتم ند نقدریا–

به غذاها انداختم  یکه موضوع را عوض کنم، نگاه نیا یبعدبرا

  :و گفتم

 .شهیم فیتونم بخورم، ح ینم گهیمن د د،یغذا سفارش داد یلیخ–

بزرگ کباب  یتکه  کی سیرا از بشقابم برداشت و از د چنگالم

 :جدا کردو در بشقابم گذاشت و گفت

 .میبر یرو م اشهیبق دیبخور نمیا –

نتوانستم دستش را پس بزنم، چون تا حاال از  یبودم ول ریس

 یبا غرورش م یلینکرده بود.احساس کردم خ هایمهربان نیا

  .جنگد

ام زنگ زد.نگران  یمامان به گوش م،یامد رونیرستوران که ب از

 میدادم که امروز امد یم حیتوض شیشده بود.همانطور که برا

 .شدم نیسوار ماش میو کجاها رفت رونیب
 یراگذاشت داخل صندل حانهیکه ر نیهم بعد از ا یمعصوم یآقا

 .کرد یبا لبخند نگاهم م یراروشن کردو گاه نیخودش،ماش

  :از تمام شدن مکالمه ام، گفت بعد

مثل  د،یزن یچقدر راحت باهاش حرف م د،یدار یمادر خوب چقدر–

 .دوست هی

 .راحتم یلی. باهاش خگمیرو به مادرم م زیبله، من همه چ ــ

 .بتونه کمک کنه دیشا دیگیخب چرا اون مشکلتون رو بهش نم ــ

  :گفتم باتعجب

 مشکلم؟–

 .شهیبه مرور زمان حل م نیهمون که گفت ــ

 :نگاهش کردم و گفتم مرموز

 .خودشون بود که صبور باشم ی هی. اتفاقا توصدونهیمامانم م –

 :تکان دادو گفت دییرا به عالمت تا سرش

 .کنهیواقعا صبر معجزه م –

به  یتشکر کردم و گفتم گاه م،یدیمقابل در خانه رس یوقت

 .زنمیسر م حانهیر

  :کردو گفت یاخم

 .دیبار، قول بد کی ینه، حداقل هفته ا یگاه–

  .از مامانم بپرسم دیتونم بدم چون اول با یقول نم ــ
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 :شدو گفت نیچهره اش غمگ دوباره

تونم بهتون زنگ بزنم  یبهانتون رو گرفت، م حانهیاگه ر –

 باهاتون صحبت کنه؟

پرسم، دلم  یزنم و حالش رو م یبله حتما، خودمم زنگ م ــ

 .شهیبراش تنک م
و  ختیدانم چرا قلبم ر یبهم انداخت که نم یحسرت بار نگاه

 .هول شدم
 دمشیبوس یرابغل کردم و حساب حانهیساکم رابرداشتم ور عیسر

 .کردم یو خداحافظ

 .ختندیدلم ر یانگار غم عالم راتو دمیکه رس خانه

 .سخت بود میبرا یخداحافظ نیا
با مامان و اسرا به اتاقم رفتم  یاز سالم و احوالپرس بعد

دانستم  یودررا بستم و پشتش نشستم و بغضم رارها کردم. م

به خاطر خود من مرخصم کرد، کامال معلوم بود  یمعصوم یآقا

 یسخت م یلیخ شیبه بعد برا نیخواست. حتما از ا یکه دلش نم

 .توانستم بکنم یچه کار م یشود. ول
فکر  نیو به ا دمیتختم دراز کش یرا عوض کردم ورو میها لباس

چند ساعت آنقدر سرگرم بودم که فکر آرش  نیا یکردم که تو

 .کمتر آزارم داد
تنها  دیمدام مشغول باشم. شا دیگفت، با یمامان درست م پس

 .مشغول کردن فکرو ذهنم است نیکه تجاتم بدهد هم یزیچ
 بعد از خواندن نماز، سر سجاده نشستم و شروع کردم به صبح

 .دعا خواندن

 .رادرآغوش گرفتم وباخداحرف زدم میبعدزانوها
 ینم ریدانم اگربا آرش ازدواج کنم عاقبت به خ یمن م ا،یخدا

 .کن رونیمحبتش را از دلم ب یطور کیشوم، پس خودت 
 یراهم م نیا یول ستمین تیبرا یدانم بنده خوب یم ا،یخدا

گناهانم رو  ،یوبیستارالع ،یمهربان ،یدانم که تو بخشنده ا

 یلیمن خ ایبشود، خدا روزیببخش و کمکم کن. نزار احساسم پ

  میزدم اشکها یطور که حرف م نیخودت به دادم برس. هم فم،یضع

ذکر استغفر هللا  ورا برداشتم وسجده رفتم  حی. تسبختیر یم

 .راشروع کردم. آنقدر گفتم تا همانجا خوابم گرفت

 .شدم و آماده شدم داریب امیآالرم گوش با

   :داد گفت یهمانطور که لقمه دستم م مادر

  .رونایب  مینابریبا خاله ا یعصر قراره–

 یبا ناراحت حانهیر شیپ رومینم یکه عصر نیا یآور ادی با

 :گفتم

 اددانشگاه،یخواد ب یداد، گفت: م امیپ دهیدونم سع یآره م –

 .دنبالم
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 یمعصوم یدو روز برم کمک آقا ییتونم هفته ا یمامان، م یراست

 گه؟ید

 :با تعجب گفت مادر

 خودش خواست؟– 

 .بهش گفتم اونم خوشحال شد یخوام، وقت ینه، من م ــ
بگو  ینیبب یخوا ی. اگه بچه رو مستیدرست ن زم،ینه عز ــ

عمشه هماهنگ کن برو  شهیکه بچه پ ییساعتها ای.نجایا ارهیب

خودت بچه رو ببر همون پارک سرکوچشون وبرش  یگاه ای. نشیبب

 .گردون
. کارتو اونجا تموم زمینداره عز یخونشون رفتن معن گهید

 .شده
سکوت من  ینگفتم. مامان وقت یزیو چ نییرا انداختم پا سرم

باالخره آدم دل بسته  لم،یفهمم راح می –ادامه داد:  د،یرا د

همون  ه،ییتو دل برو یام بچه  حانهیسخته دل کندن، ر شه،یم

 .خونشون ازش خوشم امد میرفت یکه  باهم م یاول یروزا

 .بهتره ینر گهیخوب، االن د یول

 .و راه افتادم دمیرا پوش میگفتم و کفش ها یچشم
دانشگاه شدم،  یوارد محوطه  یبا آرش کالس نداشتم وقت امروز

 .کند ینگاه م شیوبه روبرو ستادهیگوشه ا کی دمید
 یکردم ول یرا احساس م نشیمن بلند شد، نگاه سنگ دنید با

 .سرم را بلند نکردم

  :شدم گفت کشیکه نزد نیکردم. هم پاتند

 د؟یخوب سالم–

 .انهیجواب بدهم  دیدانستم االن با ینم
 طیشرا نیا یجواب سالم دادنها باعث شد االن تو نیهم

 .رمیقراربگ
 یو رفتم، بزار بگه اجتماع دمیبهش ندادم و راهم را کش یجواب

 .مهم باشد میبرا دیدانم. نبا یاداب معاشرت نم ای ستمین

 .دمشیند یکالسها، داخل محوطه چشم چرخاندم ول نیب
دنبالم امد.سوگندو سارا هم بامن بودند،  دهیسع یوقت

 دهی. بعد بالفاصله سعمیمترو رساند ستگاهیآنهاراهم تا ا

  :دیپرس

 بود؟ ومدهینبودچرا؟ن پیخوش ت آقا–

 .کجا رفت دونمیساعت اول که بود.بعد نم ــ
غر  یکل دهیکردم، سع فیتعر شیمحوطه را برا ی هیقض بعد

 :زدوگفت

 .یکن یاشتباه م یدار لیراح–
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 .خانه خاله و مادر و اسرا  منتظرنشسته بودند میدیرس یوقت
 یمادرم را نداشت. ول یبر عکس مادرم چاق بودو قشنگ خاله

 .دوستش داشتم یلیمن خ نیهم یداشت. برا یدل مهربان یلیخ
 یشام مهمانمان کردو کل دهیسع ارت،یاز امام زاده و ز بعد

 .خرج افتاد یتو

  :و گفت زگذاشتیم یشده رارو چیکادوپ یبسته  کیخاله  بعدهم

 نیا ،یدر حق ما کرد یبزرگ یجان خاله، تو فداکار لیراح–

تونه، وقت و  ینم یزیچ چیوگرنه ه هیقدر دون یفقط برا هیهد

 یخوشبخت بش یجبران کنه. اله یگذاشت دهیعمرت رو که واسه سع

 .خاله
دستبند طال  کیرا باز کردم،  هیتشکر و تعارف هد یاز کل بعد

 دمیصورت خاله ام را بوس یبود. با خوشحال بایز اریدبسیسف

 :و گفتم

زحمت  یلیآخه خودتون روخ ه،یچه کار نیخاله جان ا –

کرد. ما  یکار رو م نیمن بود هم یام جا دهی. سعدیانداخت

  .میخانواده ا هیباهم 

  :جمع شدو گفت شیچشم ها یاشک تو خاله

. و زمیعز یبش ریعاقبت بخ ی. الهیشد دهینجات سع ی فرشته–

 .دیدوباره من را بوس
 یمنظم اسرا م ینفس ها یبودم، صدا دهیَتختم دراز کش یرو

 .بود حانهیآمد. غرق پادشاه هفتم بود. دلم تنگ ر
حرف  یادآوریام رابرداشتم تا حالش راازپدرش بپرسم،  یگوش

گفت َومن به  یکارمنعم کرد. مادر درست م نیمادر درذهنم ازا

 یراکه دلت م یزیچ شهیاعتمادداشتم، چون هم شیحرفها

 کرد یم یخواهدبپوشاندراپرده بردار

 یم یآنقدرتلخ که سع یتلخ بود، گاه دنیپشت پرده راد َوآن

 .یدیند یدیوشترد یبکش شیپرده راسرجا یکن
باوجود نداشتن فرق دارد.  دن،یراقبول کنم ند نیدایبا البته

  .کنم و نجنگم دقبولیتمام شده با یمعصوم یآقا شیکارم پ

 المیگذاشتم ونگاهش کردم، درخ زیم یرارو یحسرت گوش با

ام رابرطرف کردم. پدرش باهمان  یشماره اش راگرفتم ودلتنگ

خوب است، فقط مثل من دل  حانهیآرام وگرمش گفت که ر یصدا

   .تنگ است

 

و حرف  میبوفه نشسته بود کینزد یها یصندل یبچه ها رو با

جواب سالم آرش را نداده بودم،   ی. سه روز از وقتمیزد یم

 .بودمش دهیند گریگذشته بود و از آن روز د
کم  شیاسفند گذشته بودوهوا کم کم از آن سوزو سرما ی مهین

  .آمد یبهار م یشده بود و بو
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سراغش  شدازسارایگشتم، کاش م یدنبالش م میبا چشم ها مدام

خودش درموردم فکرها نکند  شیکه پ نی. ازترس ارمیرابگ

 .شوم یم مانیازآرش بزنم پش یخواهم حرف یهربارکه م
به من انداخت و  یفکرها بودم که سارانگاه مرموز نیدرهم

  :گفت

داشت شماها  بتیامروزم سر کالس غ ست،یها چند روزه آرش ن بچه–

 د؟یازش ندار یخبر

 میراحت به زبان آورد حسود نقدریکه اسم آرش را ا نیا از

اسمش بود که قلبم ضربان گرفت.سوگند  دنیبا شن دهمیشد، شا

دم خودم را خونسرد نشان بدهم. شانه کر ینزد. من هم سع یحرف

 :باال انداختم و گفتم ییا

 .میاز کجا بدون دیما با –

 :مانتواش در آوردو گفت بیاش را از ج یگوش دیترد با

 .شمیدارم نگران م گهید یخواستم بهش زنگ بزنم، ول ینم –

قلب من بود که تاالپ،  نیرا گرفت و منتظر ماندباز ا شماره

 رییدوختم تا سارا متوجه تغ نیکرد. چشمم را به زم یتاالپ، م

را بردارد و بااو خوش و بش کند  یاگه گوش ایحالتم نشود.خدا

بلندگو گذاشته بود.  یرا رو یانوقت چطور خونسرد باشم. گوش

داد. نفس  یم رتباطممتد نشان از برقرار نشدن ا یبوقها

 .دمیکش یراحت

 ..احتماال خاموشهستیدسترس ن ــ

 .دونه. بعد از رفتنش یبپرسم، حتما اون م دیاز سع دیبا

  :زدو گفت یلبخند سوگند

بله رو  ،یشینم الیخ یچرا خب ب ،یدشیشه نقدریتوکه ا یوا–

 .بگو، خالص

  :را گاز گرفتم و گفتم لبم

 چطور؟–

  :کردو گفت ییا خنده

 نینمونده بودباچشمات زم یزیچ گهیتوحلقم. د استرست–

 .یروسوراخ کن

 ...سارام متوجه دوارمیام ــ

 .شناسهیمن، تو رو نم ینه بابا، اون به خوب ــ

 :سارا هراسان به طرفمان امدو گفت م،یکه داخل سالن شد نیهم

 .بچه ها آرش تصادف کرده –

آوارها  یومن تنها رو ختیفرور وارهایآن احساس کردم د هی

 .ام. مات فقط نگاهش کردم ستادهیا

 :دیپرس سوگند
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 شده؟ شیزیچ –

 یآره، موقع تصادف کمربندنبسته بوده، به سرش ضربه بد ــ

االن حالش بهتره، آوردنش  یبوده، ول هوشیخورده ،دو روز ب

 .بخش یتو
کردم. سارا با استرس  یبپرسم فقط نگاه م یزیچ دینچرخ زبانم

  :دیپرس

. شمام رمیخوان برن مالقات، منم باهاشون م یبچه ها م فردا–

 د؟ییایم

 .بودم ریدادو من هنوز هم متح یزود جواب منف یلیخ سوگند

 :دیسوگندپرس

 نزده بود؟ یحرف یپس چرا تا حاال کس– 

امروز امده  دمیخود سع دونسته،ینم یکس دیخب جز سع ــ

  .بوده مارستانیدانشگاه، ب

 تمیدستش را پشتم گذاشت و همانطور که به طرف کالس هدا سوگند

  :گوشم گفت ریکرد ز یم

رنگت  ام،یزود م رمیبگ وهیآب م هیمن برم  نیبرو کالس بش تو–

 .دهیپر
 میدرشاه راه گلو یدارم وچه جنگ یحال دچهیفهم یاو م فقط

بابغض به پاکرده ام. دردلم صدبار خدارا شکر کردم که آرش 

 .حالش خوب شده
 میآنقدر دمق بودم که مادر متوجه شد. برا دمیخانه که رس به

 .دم نوش گل گاو زبان درست کرد و با خرما به خوردم داد
ظاهر شدو اصرار  یکه فور دیاز کجا بو کش دهیسع نیا دانمینم

 .میبزن یدور کی میکرد که برو

 :گفت یبه شوخ اسرا

دست  یکار بد یرو بکش گهید یکی یجان دوباره نر دهیسع –

شده ها. بزار منم  کاریتازه دو روزه ب چارهیخواهر ماها، ب

 .حواسم بهتون باشه امیباهاتون ب

 .دیخند دهیسع

 .کسب کرد یتجربه بچه دار یبد کردم، کل –

 .میبر یبهانه ها هم تو رو با خودمون نم نیا با

 .درس دارم یکل دم،یاصال من بهتون افتخار نم ــ

  :دیپرس یجاگرفتم، فور نیماش یصندل یکه رو نیهم

 در مورد آرشه؟ دوباره–

 :تعجب گفتم با

 ؟یچ –

 کرده؟ یدفعه چه جور دلبر نیا گه،ید افتیق نیهم ــ
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 .انداختم نییراپا سرم

 .کرده تصادف–

 .کردم فیرا تعر زیهمه چ 

 .نداره یکه ناراحت نیخب خدارو شکر که حالش خوب شده، ا ــ

 .کردم. لبخندزد سکوت

 .یخب برو مالقاتش با دوستات تا مطمئن بش –

 یزیترسم جلوشون چ یکالس، م یبچه ها شیاونم پ شه،یروم نم ــ

بگه، همه متوجه بشن. تازه کال من برم مالقاتش همه شاخ 

 کنم یکارا نم نی. چون من از اارنیدرم

 

وبه امتحان  ینیچ یاتفاقهاراکنارهم م نیا ی اچطورهمهیخدا

 .ستمین یمن شاگردزرنگ ،یکن یدعوتم م

  :دیپرس دهیسع

 مارستانه؟یب کدوم–

 .دونمینم ــ

 .خب از دوستات بپرس ــ
 گهیرو که ندارم.از ساراهم بپرسم، نم دیشماره دوستش سع ــ

 .یخوا یم یواسه چ
و همراه داره  مارستانه،یکدوم ب ریتو فردا فقط آمار بگ ــ

 .اش با من هینه، بق ای
 ؟یکن کاریچ یخوا یم ــ

  .گهیخوام ببرمت مالقاتش د یم ــ

 .شهیمن روم نم ده،ینه سع ــ

  :کالفه گفت دهیسع

 .شینیبب یبر یخوا یمن رو روشن کن. مگه نم فیبابا، تکل یا–

 :گفت د،یسکوتم راد یوقت

 .ادینم شیپ ینترس بابا، مشکل –

 

وارد کالس شدم بچه ها در مورد آرش و تصادفش و  یوقت

 مارستانیکه کدام ب نیا دنیزدند. فهم یحرف م مارستانیب

کدام  دمیفهم شانیحرفها نیاز ب یبود اصالسخت نبود. حت یبستر

 .بخش واتاق است

 .دادم امیاتاق راپ یوشماره  مارستانیاسم ب دهیسع یبرا

 .دیآ یداد که ساعت سه دنبالم م امیپ اوهم

 .راه افتادند مارستانیبچه ها حدودا ساعت دو به طرف ب 

 :نه؟گفتم ای رومیهمراهشان م دیسارا دوباره پرس یوقت

 .نه –
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  :کردوگفت تعجب

 .. منتظر جوابم نموندو رفتیایکردم م یم فکر–

 .که دنبالم آمدنقشه اش راگفت دهیسع

 :دمیگرفته بودم، پرس استرس

 به نظرت کارم درسته؟ –

 چطور؟ ــ

 نیا یمعن گهیبهش دادم تموم شده. د یآخه من که جواب منف ــ

 ه؟یمالقات رفتن چ

  :به خودش گرفت و گفت یخنده دار ی افهیق دهیسع

. نگرانش یدل بکن یتون یاست که شما نم نیو مفهوم آن ا یمعن–

 .و دلتم براش تنگ شده یهست

  :گفتم کالفه

واقعا  یعنی. یکن یم شتریبا حرفهات استرسم رو ب دهیسع یوا–

 .رمی. اصال نممیبرگرد ایده؟بیرو م یمعان نیهم

  :دستم رو گرفت و گفت دهیسع

کم روشنفکرانه فکر  هی ته،ینگران نباش. خب اون هم کالس اصال–

 .تیمالقات هم کالس یریم یکن، دار

 .ادیفکر کردم، اگه مامان بفهمه احتماالخوشش نم باخودم

  :انداختم و گفتم نییرا پا سرم

چون اون چند بار  نه،ید یجور ادا هیرفتنه برام  نیا خب–

 .من رو رسونده

 .میش یحساب م یحساب ب ینجوریا

 .باال انداخت ییشانه ا دهیسع

 .شهیم نمیا– 

 .فکر وجدانم آسوده تر شد نیبا ا انگار

  :دیپرس دهیسع میدیکه رس مارستانیب کینزد

 ؟یخر ینم یزیچ–

 .نبود ادمی.اصال ایگیراست م ــ
 مارستانیب یرو به رو یاشاره به دکه  نجا،یاز هم یخوا یم ــ

 .میریسبد گل بگ هیکرد، 

  :گردشده گفتم یچشم ها با

 گل؟ سبد–

 .نگاهم کرد مبهم

 .رمیگ یم وهینکنه. آب م یخوب یفکرا دیشا یاونجور ــ

 :گفت داکردوینمودپ شیها اخم
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تا ابد بمونه  چارهینکن ب یکار هینگو تو رو خدا،  –

 ادمیشاخه گل بخر که ز هیباش.  کیکم رمانت هی. مارستانیب

 .فکر نکن گهید یها نهینباشه، جز گل به گز ظیغل

  :بشم که گفت ادهینداشتم، گفتم باشه و خواستم پ یا چاره

 .یخر یخارخاسک م یریاالن م رمیخودم م نیبش–

  :گفتم یفور

 .رنگش قرمز نباشه لطفا–

  :رفت و گفت ییغره ا شدچشمیم ادهیکه پ هموجور

 زردبخرم؟ یخوا یم–

  :و گفتم دمیخند

 .هیرنگ قشنگ اتفاقا–

 .در را بست و رفت یحرص
 ییتنگ استوانه ا کیرنگ داخل  یبرگشت، دوتا رز نبات یوقت

 .دردستش بود
کرده بودن و کف آن را  سنگ  نییتنگ را با کنف تز یانتها

 زهیبودند. گلها راداخل سنگ ر ختهیآب ر یوکم یرنگ یها زهیر

 .بود بایشده بود. ز کسیها ف

 :لبخندمقابلم گرفت و گفت با

 چطوره؟ –

  :دادم و گفتم رونیرو ب میلبها

 ...کنه یحاال فکر م شه،یم ییمردم هوا یقشنگه، بچه  یادیز–

 :ادامه بدهم و گفت نذاشت

 .الیخ یب ،یکن یمراعات م یادیز گهید ل،یراح یوا –

بود که قبل از تمام شدن ساعت مالقات داخل  نیا دهیسع ی نقشه

هر وقت بچه ها رفتند و سر آرش خلوت شد خودمان  م،یسالن برو

 .میرابه اتاقش برسان
گفت  یو م زدیرفت و سر م یشناخت م ینم یرا کس دهیسع چون

 .هنوز هستند

 .ام دم دستم بود که اگه رفتند بهم تک بزند یگوش
کردم زنگ خورد.  یام نگاه م یگوش یجور که به صفحه  نیهم

 .وراه افتادم ستادمیارایاخت یبود. ب دهیسع
داد و گفت که آنها از  امیپ دهیدو تا در داشت. سع سالن

 .کدام در رفتند. که من حواسم باشد

  :زنگ زدو گفت دوباره
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انگار واسه  رونیب رهیهمراهشه  با بچه ها داره م ییآقا هی–

بخره، زود خودت رو  نییاز پا یزیخواد چ یم دمیبدرقه، شا

 .برسون
خودم را جلو دراتاقش رساندم. با  یگلها دستم بود. فور تنگ

 .دمیکش ینفس راحت دهیسع دنید

  :مامور دو صفرهفت رابه خودش گرفت و گفت پیتر

همراهش امد، صدات  یمونم وقت یم نجایتخت کنار پنجرس، من ا_

 .کنم یم

 :که گفت دیدانم درچهره ام چه د ینم

 .ضهیمالقات مر ا،یومدین یدزد –

سست به طرف تختش رفتم.  یدهانم راقورت دادم و با قدم ها آب

سبد گل  کیداشت که  یبزرگ یلیخ یسمت تختش پنجره  وارید

 شیبرا یقرار داشت"فکر کنم بچه ها دسته جمع شیبزرگ روبه رو

هم  شیبود و رو کیکمد کوچ کیبودند." کنار تختش هم  دهیخر

 .هایمیقد نیتلفن از ا کی
کرد، غرق فکربود.  یسرش بودو به سقف نگاه م ریدستش ز کی آرش

بود  مارستانیکه ب یفکر کنم چند روز د،یرس یبه نظر م نیغمگ

 یمردونه تر  یداشت. چقدرچهره  شیاصالح نکرده بود، چون ته ر

 .بود داکردهیپ

 .بر لبم نشست یضعف رفت و ناخودآگاه لبخند شیبرا دلم
افتادند.  میاز سقف سر خوردند و درعمق چشم ها شیها چشم

حرکت ماند و مات من شد. سرش بانداژ  یب هیچند ثان یبرا

قفل چشم  شیچشم ها ینشست، ول بایتقر شیبود. با کمک دستها

قفل  نیکه باهزارزحمت ا یکس نیشده بودند. اول میها

 تشکمد کنارتخ یرابازکردمن بودم. سالم دادم و گلهارا رو

هم  گریاش خواب بود و آن دوتخت د یتخت کنار ضیم. مرگذاشت

قدم  کیدادم  حیبودند. آنقدر ذوق زده شده بود که ترج یخال

عقب تر برم و بعدسالم بدهم و حالش را بپرسم. باالخره خودش 

 .را جمع و جور کردو جواب سالمم را دادو تشکر کرد

  :را به گلها انداخت و گفت نگاهش

امدنتون  نیهم د،یشما خودتون گلستون د،یدیزحمت کش چرا–

 .دیارز یم ایدن هیبرام 

  :بود گفتم نییکه سرم پا همانطور

  .نداره یقابل–

 .را به هم گره زدو نگاهشان کرد شیدستها

دلم، با  یتو ختیغم عالم ر د،یهمراه بچه ها نبود یوقت –

 قهیچند دق یاحوالپرس هیدر حد  یمن حت یعنیخودم فکر کردم 
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از  یلیحالم گرفته شد، خ یلیهم براتون ارزش نداشتم؟ خ ییا

 .دمیشن یبچه ها رو اصال نم یحرف ها

  :صورتش چرخاندم و گفتم یرارو نگاهم

 .خودم دونستم که حالتون رو بپرسم فهیوظ–

  :زدو گفت یلبخند

 .دیواقعا ممنونم که امد د،یشما لطف کرد هیچ فهیوظ–

 هیقبلش شمارو  رمیقراره بمتصادف که کردم، آرزو کردم اگه  

 .بال روسرم آورد نیاون روزتون ا یمحل ی. بنمیبب گهیبار د
ضربان را  نیا نشیقلبم ضربان گرفت .نگاه سنگ شیحرفها از

سکوت جوالن  نمونیخواست ب یکرد. اصال دلم نم لیبه تپش تبد

نگاهش کردم و گوش سکوت  شد،یدهد. چون حالم بدتر م

 .چاندمیراپ

 یچون هم معذب بودم، هم به نظرم کار درست ومدمیبچه ها ن با–

که اگه  سادهینبود. با دختر خالم امدم، االنم دم در وا

 همراهتون امد خبرم کنه، 

  :و گفتم دمیکش یآه بعد

به نفع هر دومونه.  نه،یما رو با هم بب یکس دینبا گهید–

 شتریکم ب هیکنم.  یکه حالتون بهتره، خدارو شکر م نیاز ا

 ... مواظب

  :گفت دویرا بر حرفم

منم با دختر  د؟کاشیریگ یمورد من سخت م نقدردریا چرا–

 .دیشد یکردم و شما پرستارم م یخالتون تصادف م

 :. و گفتماوردمیخودم ن یبه رو یحرفش سرخ شدم، ول از

 .با اجازتون من برم –

 کوک کرد، میرابه چشمها نگاهش

 ینیدانم ازسنگ یگفتن داشت. نم یچشم هاحرفها برا نیا

شده ام  خیکه احساس کردم  اشرم،یبود اهشیس یدوگو یحرفها

 یاز من باق یزیشوم وچ یم شترآبیداغ وهرلحظه ب رآفتابیز

 دنیچشم دوختم و عزم رفتن کردم. با شن نیماند. به زم ینم

 .ستادمیا شیصدا

 .من ینه با آرزو یآمد یکاش خودت م –

نبودن.  شهیهم یبارنگاهش غم داشت، نه غم رفتن، غم برا نیا

 زیسرر یپر شد، برا میحال منم بهتر از او نبود.چشم ها

  :لب گفتم رینشدنش ز

 .حافظ و دور شدم خدا–

  :گفت دمیکه رس دهیسع کنار
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 .امیبپرسم ازش زود م یاحوال هیمنم برم  سایوا–

 .ستین یازین دهینه سع ــ

  :گفت دویرا در هم کش شیها اخم

 .بابا زشته–

  .ایتوام زود ب نیماش شیپ رمیپس من م ــ

 :گفت دیدو شیکه در چشم ها یحال بدم شد.با غم یمتوجه  تازه

 .نکن ینجوریبا خودت ا لیراح –

 .امد دهیبالفاصله سع ستادم،یا نیماش کنار

  :دمیپرس

 شد پس؟ یچ–

 .گرفته بود یلیخ حالش–

  :گرفت گفت یکه پشت فرمان جا نیهم

 .دلم براش کباب شد لیراح–

 :دمیپرس ینگران با

 چرا؟ –

گل تو رو گرفته دستش و زل  دمیشدم د کیبه تختش که نزد ــ

 .زده بهش و اشک رو گونه هاشه

 .جلوتر نرفتم و از همون جا برگشتم گهید
دستش  یحرف اشکش از گونه اش سر خورد و رو نیگفتن ا با

 .افتاد

 .فرمون گذاشت و هق زد یسرش رارو بعد
نگاه از  دهیآزار دهنده شده بود. سع نمانیب یطوالن سکوت

داشت ومن هم غرق افکارم بودم. مادر راست  یبرنم شیروبرو

دلم  دمشید ی. ازوقتمینیرا بب گریهمد دیگفت که نبا یم

و  رمیبگ یاز دانشگاه انتقال شدیشده بود. کاش م شترتنگیب

دو ترم  منهاست. البته  یراحت نیمگر به ا ی. ولنمشیکال نب

 .نمانده که درسم تمام شود، مثل خودش شتریب
 

 .انبر شدومن رااز افکارم خارج کرد دهیسع یصدا

 .لیراح

 .جانم ــ
چرا هم خودت  اد،یخوشت م دنیتو چرا از رنج کش یبگ شهیم ــ

 :کردوادامه داد یهم اون رو؟ بعد مکث ،یدیرو عذاب م

 هم من رو؟ –

 ی. آرش پسر بدیکن یتو سختش م ستیکن اونقدرا هم سخت ن باور

 .ستین
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  :کردم و گفتم اخم

 ه؟یمن گفتم پسر بد مگه–

 :ادزدیباحرفم آتشفشان شدوفر 

 چته؟ پس–

آرش رادر چه  دانمیخوش اخالق و خندان بود، نم شهیهم دهیسع

 .بود که آرامش نداشت دهید یحال

 .میزن یبعدا حرف م ست،یتو االن حالت خوب ن ــ

 .خونسردو مهربان باشد یلیکردخ یمتوقف کردوسع یراکنار نیماش
 ؟یدار یتو خود آزار نمیمن خوبم، فقط بگوبب ــ

  :حرفش خنده ام گرفت و گفتم از

 .یدار یخود آزار خودت–

  :زدو گفت یلبخند اوهم

 .بده قانع بشم حیتوض یجور هی فقط–

 :دادم و گفتم هیتک نیرا به در ماش سرم

رنج خوبه.  هی یکشم سختم باشه، ول یکه االن م یرنج دیشا –

 .خدا شیالبته پ

 .نه زود گذر داریلذت پا هیلذتش مال خودمه، آخرشم

 :نگاهم کردو گفت متعجب

 .یگیم یبگو بفهمم چ یجور هیگفتم که  –

 :کردم به طرفش و گفتم لیرا متما خودم

 یلیسخته، خ یلیکردن بچه به نحو احسن خ تیمثال: ترب ن،یبب –

و  حاتیتفر یلیاز خ ای یخودت رو کنترل کن دیجاها با

جواب  ،یکاروانجام بد نیدرست ا یوقت یول یبزن هاتیآزاد

بعد از  یکه حت ینیب یسال بعد م نیرو چند یدیکه کش یرنج

 نیشه.به ایم بتیخوب بچت، حسنات نص یمرگت هم به خاطرکارها

 .گن رنج خوب یم
مثل حسادت، اول به خودت  یکش یرو م یرنج بد هیتو  یوقت اما

 نیا ی بهایآس ی.تازه ممکنه بعضگرانیبعد به د یزنیم بیآس

 .رنج  تا مدتها باهات باشه

 .متفاوت جیبا نتا یهر دو رنجه ول نایا نیبب

  :نگاهم کردو گفت متفکر

 یشتریکه بعدا لذت ب یکش یهجران رو م نیاالن تو رنج ا یعنی–

 یرهاش م شتریلذت ب یلذت کم رو برا نیاالن ا یعنی ،یببر

 ؟یکن

  : گرد شده نگاهش کردم و گفتم یچشم ها با

 .یبا استعداد نقدریا دونستمینم–
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 .یکن یم یسخنران نقدرخوبیدونستم تو ا ینم منم

 ه؟یچ شترهیاون لذت ب نم،یخب حاال بگو بب –

 نییهدفم رو خودم تع یخبر ندارم. ول ندهیخب من که از آ ــ

 .کنم یم
مدت لذت ببرم و  هی دیمن االن با آرش ازدواج کنم، شا اگه

از  یلذت گهیمدت د هیبعد  یبر وفق مرادم باشه. ول یزندگ

 میکه تو زندگ یبزرگ ینخواهم برد.چون به هدف ها میزندگ

 .تونم برسم یدارم نم
خوام  یپرواز نداره. نم یبرا یاما بال ست،ین یپسر بد آرش

شوهرت بال داشته باشه تو رو  یوقت یبگم حاال من دارم. ول

 یلیخ ینسل ها یما حت یبچه ها یرو نیبره وا یهم با خودش م

انتخاب  هی نیا یفکر کن دیداره. شا ریبعد از ما هم تاث

 ینجوریمن ا یمشترک و بعد تمام. ول یزندگ یسادس، چند سال

نوه هامم خوشبخت  یخوام حت یکنم، من م ینگاه نم هیبه قض

 .خدا تیرضا یعنی یخوشبخت نیباشند. و ا
 دویکش یحرفم تمام شد، آه یکرد. وقت یمتفکر نگاهم م دهیسع

 .را روشن کردو راه افتاد نیماش

 .ردو بدل نشد نمانیب یحرف گرید
 یباال، لبخند ادیاز او خواستم که ب م،یدیجلو در رس یوقت

 :بهم زدو گفت

خوام رو حرف هات فکر کنم. بعد سرش را  یبرم، م دیبا نه–

  :انداخت و گفت نییپا

 .زدم که ناراحتت کردم، ببخش یحرف اگه–

 :و گفتم دمیرو کش لپش

 یکاراگاه باز یشناسمت.تو ببخش که امروز مجبور شد یمگه نم –

 .یاریدرب

  :گفت دویخند

 .شدن یاستعدادم خوبه ها واسه مامور مخف دمیفهم امروز–

  :و گفتم دمیبود را کش رونیرا که از شالش ب شیموها باخنده

 و دیمامور پردل و جرات. او هم خند هی–

 .میکرد یخداحافظ بعد

 .دمیمادر را د ادداشتیپشت در،  دم،یخانه که رس به

 .رفته اند دیبود با اسرا به خر نوشته
 میچشم ها یآرش ازجلو  نیغمگ یدلم خوب نبودچهره  حال

وضو گرفتم و دو  میهارفت. بعد از عوض کردن لباس یکنارنم

 .اذان مغرب بود کیبهتر شدم. نزد یرکعت نماز خواندم، کم
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خداقامت  یقرآن خواندم تا باالخره اذان گفتند ومن برا نشستم

  .بستم

گفت کارامروزم  یحس عذاب وجدان باتمام وجود به من م کی

 .درست نبود

 .را برداشتم و دوباره ذکر استغفرهللا را شروع کردم حمیتسب
 میهاتمام شودکه اشک از چشم حیدور تسب کیمانده بود تا  هنوز

 .شد.سر به سجده گذاشتم ریسراز
سکوت خانه استفاده کردم و زجه زدم و از خدا خواستم که  از

 .کند شتریکمکم کند و صبرم را ب

 .گرفته بودم آرامش
شام خوشمزه  کیگرفتم  میم را جمع کردم و تصماشدم سجاده بلند

. رمیمادر واسرا درست کنم. و فردارا هم روزه بگ یبرا

شده بودآرامشش  یاسب وحش کیکردم، مثل  یرا رام م ددلمیبا

حرف بزنم، اول با  دبادلمیدانست. با یرافقط درکنارآرش م

مثل همان  ق،قانعش کنم. اگرنشدباشال دبتوانمیبا یمهربان

 .کردند یرا رام م یوحش یخشن که اسبها یمهترها
 یامد. آقا امیگوش امیپ یحال پخت و پز بودم که صدا در

فردا  حانهیلباس ر دیخر یبود خواهش کرده بود، برا یمعصوم

 .همراهش بروم

 :نوشتم 

 .از مامانم بپرسم دیبا –

 :یمعصوم یآقا

هم دلش  حانهی. رمیشیخوشحال م دیزحمته، اگر زحمت بکش باعث–

 .براتون تنگ شده

 .با خواندن متنش لبخند بر لبم امد 

  :سمیوادارم کرد بنو شیها یکار نیریو ش حانهیر ادی

. دمی. چشم، من تا آخر شب بهتون خبر محانسیمنم تنگ ر دل–

 یبابا یرا ازعمد نوشتم. گرچه دلم برا حانهیخودم اسم ر

  .پدرانه اش یها یمهربان یهم تنگ شده بود. برا حانهیر

 .گرفته بودم یها انرژ امیپ نیاز ا انگار
 میداشت خچالیجات در  یفیرا باز کردم. هر چه ص خچالی در

و تفت دادم. بعد  ختمیداغ ر ازیپ یرا شستم و خرد کردم و تو

 .و دم گذاشتم ختمیموادر یرب آلو را با آب مخلوط کردم و رو
 یم فیخوردند و تعر یسفره مادر واسرا با آب و تاب م سر

 :کردند. مادر گفت

 .هیسالم یهم خوشمزس هم غذا –

 .را کامل بخورم، تا فردا ضعف نکنم میکردم غذا یسع

 :لقمه اش را قورت داد و گفت مادر
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که  م،یقرار بزار ییجان فردا بعد از دانشگاهت، جا لیراح –

 .میبخر یالزم دار یزیاگه چ د،یخر میبا هم بر

 .دارم یممنون مامان جان، من همه چ ــ
 حانهیواسه ر میبر یمعصوم یفردا با آقا د،یاجازه بد اگه

 .رهیخواد لباس بگ یم دشی. انگار واسه عمیکن دیخر

  :کرد و گفت یسکوت مادر

 ره؟یبا خواهرش نم چرا–

 :باال انداختم وگفتم ییا شانه

 گه،ید زاسیچ نیو ا دیشب ع یکارها ریاحتماال اونم درگ –

 یکم با،  بابا هیکه،  ادتونهیشوهرشم بعد ازظهر ها خونست، 

 .شکر آب هستند حانهیر

 :گفت دویدر هم کش ییچهره ا اسرا

مگه مرخصت نکرد.  ی.آبجمیهممون راحت ش رهیگ یزن م نیا یک –

 .یانجام بد دیچرا کارهاش رو با گهید
رو  حانهیدوست دارم ر. خودمم ستین یکه کار نیآخه ا ــ

 .. دلم براش تنگ شدهنمیبب

  :نکند گفت دایکه بحث کش پ نیا یبرا مادر

رستوران  دیلطفا اگه ازت خواست بعدش بر یبرو، ول باشه–

 .خونه ایقبول نکن، زود ب

  :زدم و گفتم یلبخند

 .چشم–

سفره راجمع و جور کردم و ظرف ها  یاز خوردن غذا، فور بعد

 .را شستم و آشپز خانه را مرتب کردم
رفتن آن هم با اسرا چقدرمادر راخسته  دیدانستم خر یم چون

 .کرده. اسرا واقعا مشکل پسند بود
 دمیبدهم. د امیپ حانهیر یرا برداشتم تا به بابا امیگوش

 :داده امیخودش پ

 ...مایمامنتظر– 

 :دادم جواب

 .امیشد، من فردا ان شاهللا م رید دیببخش –

 :جوابش امد که نوشته بود یفور

 .دنبالتون دانشگاه میایپس ما م –

 .میاونجا باهم بر دییایمترو، شماهم ب ستگاهیا امیم–

اسمش  دنیاز آرش آمد. باد یامیرا ببندم که پ امیگوش خواستم

 .را باز کردم امشیپ یضربان قلبم باالرفت. فور
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 :بود نوشته

 .رساندیمرا به تو نم ،یپرواز چی.هستیفاصله ن ریتقص»

 «.یکردن خود باشکه تو، در کار گم یوقت

 .را گرفت، کامال معلوم بود دلخوراست میگلو بغض
خواست جوابش را بدهم،  یخودم از او بدتر بود، دلم م حال

 .بزنم که هم خودم آرام شوم هم او یحرف ای
 یو دلخور شتریب یها آخرش دلتنگ امیپ نیدانستم ا یم یول

که  یدادن. طور امیوابسته شدن به پ یو حت شترخواهدشد،یب

دادنش شوم. اگرواقعا عالقه  امیقرار پ یبه دست ب یمدام گوش

نشان دادن  یعنی امشیجواب ندادن به پ نیهست پس ا ییا

 اشیبه نفع او کار کردن، هر چند که باعث دلخور یعنیام، عالقه

 .شوم
را کنار گذاشتم و جزوه ها و کتاب  یکنترل ذهنم گوش یبرا

 .کنم ریرا آوردم تا بتوانم ذهنم را درگ میها
کنترل داشت و هر وقت خودم دلم  کی ونیزیذهن هم مثل تلو کاش

شبکه  یبعض یرو ااصالیکردم،  یخواست شبکه اش را عوض م یم

 .کردم ینم میها تنظ
بود. انگار گمشده داشتم،  یحس بد کیآرش در دانشگاه  نبود

 یکردم و نه نگاهش م یبود نه بهش توجه م یکه وقت نیبا ا

 دیدانستم نبا یکه البته م شد،یانگار دلم گرم م یکردم. ول

 .طور باشم نیا
و  دمیرفتم و آرش را د مارستانیبه سوگند گفتم به ب یوقت

 .ردو بدل شده نمانیب ییچه حرف ها

 :کردو گفت یاخم

 شهیتر م ییاونم هوا ینجوریا ،یریبگ یرو جد متیتصم دیبا –

 .و سختره

 .دلم نیامان از ا یول د،یگو یدانستم درست م یم

 .دمیکش یآه

 یبود.ول یجور قدر دان هیاگه نرم.  یمعرفت یاحساس کردم ب –

  .میحساب شد یحساب ب گهید

  :کردوگفت ینچ نچ سوگند

 .ایشیم تیاذ یلیخ–

 .یلیآره، خ ــ
به  یگرسنه بود. نگاه یلیاز دانشگاه سوار مترو شدم.خ بعد

به  یمانده بود. وقت یلیساعتم انداختم، هنوز تا افطار خ

 ابانیآن سمت خ یمعصوم یآقا دمید دم،یمورد نظر رس ستگاهیا

 .نشسته نیبچه دربغل در ماش
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شد و با لبخند جلو  ادهیپ نیکه به من افتاد از ماش چشمش

همه احترام و توجه اش شرمنده  نیاز ا شهیامد و سالم کرد. هم

 .بهترشده بود یلیشدم. راه رفتنش خ یم
ذوق کرد، بغلش کردم و چندتا ماچ  دویمن خند دنیباد حانهیر

محکم ازلپش گرفتم و قربون صدقه اش رفتم. پدرش با لبخند 

تر شده بود، معلوم بود به  پیکرد، امروز خوش ت ینگاهمان م

را  حانهیر یموها یاست. ول دهیرس یخودش و دخترش حساب

  .بسته بود یخرگوش انهیناش

  :نگاه من متوجه شدو گفت از

 دیوارد نشدم. برسش رو آوردم، اگه مرتبش کن ادیز هنوز–

 .شمیممنون م
درست کردم.  یرا به سخت حانهیر یو موها نیداخل ماش مینشست

 .خورد یاز بس تکان م
 لونینا هیعقب  یدستش را دراز کردو از صندل یمعصوم یآقا

  :برداشت و دستم داد و گفت

تا  ره،یته دلتون رو بگ دیگرفتم فعال بخور یکم خوراک هی–

  .میخوب غذا بخور یجا هی میبر دیبعد از خر

حواسش هست،  نقدریطرف شرمنده محبتش شده بودم که ا کی از

 .خواستم  روزه بودنم رامتوجه شود ینم یازطرف
بودم و  رهیدستم مانده بود خ یکه تو یلونیجور به نا همون

  .کردم چه بگم که دروغ هم نباشد یفکر م

 .نکنه ناسالمه، مامانتون منع کرده ه؟یچ–

 نداره بعدا بخورم؟ ینه، فقط اشکال ــ

 .دیهر جور راحت ــ

  :درآوردم و گفتم لونیکلوچه ازنا کی

 بازش کنم؟ حانهیر یبرا–

 :کردو گفت ییا خنده

. فکر نکنم بخوره چون ناهارش دیمون یواقعا مثل مامانا م –

 .خواب الزمه شتریرو کامل خورده. االن ب

 .دمیخجالت کش یاز حرفش کم 
 حانهیبه ر یانداختم ونگاه لونیرا دوباره داخل نا کلوچه

حال بودند،  درازش کردم  یب شیگفت چشم ها یکردم، راست م

بغلم و چسبوندمش به خودم تا بخوابد. پدرش دوباره دستش  یتو

عقب  یصندل یرااز ساک بچه که رو رشیش شهیرا دراز کردو ش

 .برد شبود آورد. هنوز چند تا مک نزده بود که خواب
رنگ و  یکه پر بود از لباس ها ییبه مغازه ها میدیرس یوقت

شد و با  داریاز خواب ب حانهیبچگانه،  ر ی بایوارنگ و ز

 .من دوباره خودش رابهمن چسباند دنید
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 یتواند جا یکس نم چیبچه ه یسوخت واقعا برا یم شیبرا دلم

دانستم  یبودم و م دهیرا چش یمیتی. خودم درد ردیمادرش را بگ

که مادرم واقعا همه جوره حواسش  نیدردناک است، با ا یلیخ

داد. حاال نبود مادر  ینبود پدر آزارمان م یبه ما بود، ول

 .چقدر سختراست هداند ک یدرختر فقط خدا م کی یواسه برا
از  یمعصوم یآقا یرا فشرد، صدا میافکار بغض گلو نیا با

 .افکارم نجاتم داد

 .دیش ادهیبه من، شما پ دیرو بد حانهیر–

 ادهیپ یراحس کردم. فور نشیرا که طرفش گرفتم. نگاه سنگ بچه

گذاشت و با کمک  نییرا از صندق عقب پا حانهیشدم. کالسکه ر

 .میرا داخلش گذاشت. وراه افتاد حانهیو ر میهم بازش کرد
 راهنیپ کیچندتا مغازه، باالخره  نیتریاز نگاه کردن و بعد

ها  یپشت گردن نیاش از ا قهیکه خوشم امد،  دمید یزردو مشگ

 .بود بایز یلیداشت. خ نیچ یبودو از کمر کل

 :دمیزدم و پرس یبهش لبخند رهیخ

 قشنگه؟ –

  :دقت نگاهش کردو گفت با

  .بازه یلیخ یقشنگه ول یلیخ خب–

  :تعجب گفتم با

 .که هنوز دو سالشم نشده حانهیر–

 نی. با اوفتهیم رونینصف کمرش ب ینجوریا  یدرسته، ول ــ

بچه و بزرگ سرشون  ضیمر ی. آدم هاابونیخ ادیخواد ب یلباس م

  .که شهینم

 :گفت دیسکوت من را د یوقت

بلوز  هی رشیز ایپوشه.  یفوقش تو خونه م م؟یبخر دیخواه یم –

 .میکن یتنش م

 :امدم و گفتم رونیافکارم ب از

کردم،  ی. داشتم به حرفاتون فکر مشهیقشنگ نم ینه اونجور –

 .موضوع فکر نکرده بودم نیمن اصال به ا دیگ یراست م

  :گفت دویخند

بهتون  دکهیندار یهمسر ای د،ینداشت ییچون بچه ا ه،یعیطب خب–

داشته باشند، اصال براش  یداره چه افکار یبگه، البته بستگ

 .نه ای زایچ نیمهم باشه ا

 .انداختم نییوسرم را پا دمیخجالت کش شیاز حرف ها دوباره
 

 یصورت ونیکه پشتش پاپ دیسف ،یلباس صورت دنیباد باالخره

 .داشت دلم رفت یکوتاه نیاش، ب،ب بود و آست قهیداشت و 
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پروو تنش  یبرا یهم مناسب بود. وقت حانهیپدر ر دید از

با پادر  اورد،یخواست در ب یکردم، مثل عروسک شده بود و نم

 .میدیشد عوض کرد و لباس راخر یپدرش راض یانیم
داشت را هم انتخاب  یصورت یونهایکه پاپ یجوراب شلوار کی

 ی. بعد چند دست هم لباس خانگیسر، صورت رهیکردم با دوتا گ

 :. در آخر پدرش گفتمیدیو چند جفت جوراب و کش سرهم خر

  .شهیالزم م یگاه میهم براش بخر یروسر هی –

و قرمز هم  یصورت  یپر بود از گل ها شیکه طرح رو یروسر

 .میدیخر
بچه گذاشت  یرا داخل صندل حانهیر یمعصوم یبرگشت آقا موقع

کرده بودو خسته  یطونیش یراهم دستش داد. حساب رشیش شهیو ش

 .بود
در آوردم و با ذوق  لونشیرا دوباره ازنا حانهیر یها لباس

 .نگاهشان کردم

  :با لبخند گفت یمعصوم یآقا

 .حانسیاز ر شتریشما ب ذوق–

  :کردم و گفتم ییا خنده

 .بچه ها واقعا قشنگن، بخصوص دخترونش لباس–

 :و گفت دیکش یآه

 .هستند نیزم یرو یدخترها فرشته ها –

 یدخترهافرشته ها گهیمادر انداخت، "مامان م ادحرفیمرا حرفش

 یدرست بهشان بال م تیهستندکه پدرومادرباترب یبال یب

  :سکوت گفت قهیدهند." بعد از چند دق

 .میخستتون کرد یامروز کل میبخور یزیچ هی میبر–

من  دخونهیمن رو برسون ستین ی. اگه زحمتهیچه حرف نیا نه–

 ...برم. مامان گفت دیبا گهید

 :گفت دویرا بر حرفم

 ...یزیچ هیخوب  یجا هی میقبلش بر ی. ولفمهیرسوندتون که وظ –

 .دمیدفعه من حرفش را بر نیا

 .دستتون درد نکنه، مامان گفته زودبرگردم –

برگشت،  نیبه ا ستین یچهره اش معلوم بود که اصال راض از

  :کردو گفت یمکث نیهم یبرا

 .میبخور یزیچ ییا وهیآب م هیحداقل سر راه  پس–

 :کردم و گفتم یمکث

 گه؟یوقت د هیبمونه واسه  شهیم  –
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  :به صورتم انداخت و گفت یبا تعجب ختهیمشکوک آم نگاه

کردو بااخم  ی... بعد مکثرسهیبه نظر م دهیکم پر هی رنگتون–

  :گفت

 د؟ینکنه روزه ا –

ترمز کردو  دویکش ابانیراکنار خ نیماش د،یسکوتم راد یوقت

 :با تعجب نگاهم کردو گفت

 کردم؟ تتونیاذ نقدریمن ا دویمن! شما روزه بود یخدا– 

  :فرمان وناله کرد یرا گذاشت رو سرش

 .رو ببخشه خدامن–

  :گفتم یوجدان گرفتم و با دست پاچگ عذاب

. دمیهم بهم خوش گذشت. اصال زمان رو نفهم یلیمن خ دیکن باور–

اصال  رونیشدم،  امدم ب یم تیخواستم تو خونه باشم اذ یاگه م

  .گذشت یچطور دمینقهم

 :فرمان بلند کرد و گفت یرا از رو سرش

که افطار  دیقبول کن دیعذاب وجدان با نیاز ا ییرها یبرا –

شم، وگرنه خودم  کیتا تو ثواب روزتون هم شر دیمهمون من باش

سرپا نگهتون داشتم و زبون روزه  نقدریبخشم که ا یرو نم

 .کردم تتونیاذ

  :انداختم و گفتم نییرا پا سرم

 ...مامانم آخه–

  :گفت دویرا بر حرفم

 .دم یم حیزنم وتوض یخودم بهشون زنگ م –

  :کردم و گفتم نگاهش

 .خوام مامانم بدونه روزه ام ینم آخه–

که شما  ییهایبا خوراک دمیمن برم، من قول م دیاجازه بد شما

 دیباور کن د،ینگران نباش نقدرمیافطار کنم. ا دیدیبرام خر

 .خوبم
و نگاهم  اوردمیطاقت ن گریکرد که د یمهربان نگاهم م آنقدر

قرار  مانیهایصندل نیها که ب یخوراک لونینا یرا سُر دادم رو

 .داشت

 .خانم لیراح یشما بگ یهر چ باشه–

مامانتون بفهمه که روزه  دیخواه یبپرسم چرا نم شهیم فقط

 د؟یا

 :دادم و گفتم رونیبگم که دروغ نباشه."نفسم را ب یچ ایخدا"

 .راحت ترم ینجوریا –
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 حانهیر ی هیگر یکه صدا نیبه سکوت گذشت، تا ا ییا قهیدق چند

  .سکوت را شکست

 یبچه به سخت یصندل یشدم و از رو خم

 .را راه انداخت نیو بغلش کردم. پدرش هم ماش دمشیکش رونیب
ام  یروسر رهیسوزاند. از گ یسرحال شده بودو آتش م حانهیر

 نیکرد. آنقدرا یم یو باز دشیکش یخوشش امده بود ومدام م

 .کردکه بازشد یبدبخت راآس ی رهیگ
ام را گرفتم که باز  یبا دستم روسر یو فور دمیکش ینیه

سخت  امیزدن روسر رهی، دوباره گ حانهیبا وجود ر ینشود، ول

 .بود
را نگه داشت  نیشد دوباره ماش هیکه متوجه قض یمعصوم یآقا

 :و گفت

رو  تونیبه من، شما روسر دیبچه رو بد ؟یکرد کاریچ حانهیر –

 .دیدرست کن
 یکه نگاهم کند بچه را گرفت و خودش رامشغول باز نیا بدون

 .بااو نشان داد تا من راحت باشم
جلب  یقبل ی رهیسوزن ساده در آوردم تا مثل  گ کی فمیک از

 :ام رابستم و گفتم یتوجه نکند. روسر

 .به من نشیبد –

  :بود گفت نییداد و سرش پا یرا دستم م حانهیکه ر همانطور

 .شده طونیش یلیخ دایجد حانهیر د،یببخش–

 .گهیکنم، بچس د یخواهش م ــ
 حانهیمن و ر یباز یفقط صدا مینزد یبه خانه حرف دنیرس تا

 .شکست یبود که سکوت را م

 :تشکر کردن گفت یکرد و بعد از کل ترمز

شد و  ادهیپ نیاز ماش عیبعدسر د،ینش ادهیچند لحظه پ شهیم –

 :را آورد و گفت ییشده ا چیکادو پ یاز صندوق عقب   جعبه 

  .یدیهم ع یقدر دان یمال شماست، هم برا نیا –

  :گفتم باتعجب

 یداشته باشه، نم یبه قدر دان ازینکردم ن یمن کار آخه–

 .تونم ازتون قبول کنم

  :گفت یناراحت با

 .ها شهیبچه ناراحت م حانسیطرف من و ر از–

 :زدم و گفتم حانهیبه لپ ر ییا بوسه

 .ممنونم د،یشرمنده ام کرد –
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 میبازهم مادر و اسرا نبودند و برا دم،یخانه رس یوقت

 .گذاشته بودند ادداشتی
را باز  چیکادو پ یبسته یو فور دمیرا از سرم کش چادرم

 .که داخلش بود، تعجب کردم یزیچ دنیکردم. با د
رو کش، و دورش  یمشگ یداخلش بود که با پارچه مخمل ییجعبه ا 

در جعبه، با همان  یبا  روبان پهن قرمز بسته شده بود. رو

 نی. "آخه اکیو ش یفانتز یلینصب بود. خ ونیپاپ کیروبان 

 ".به کادو کردن نداشت ازیکه ن

 .خواسته جعبه مشخص باشد ینم دیشا
 یرز قرمز یگلها دنیدر جعبه راباز کردم و باد اطیاحت با

 .که سطح جعبه را پوشانده بود گل از گلم شکفت
اول اسم من نوشته شده  دیقرمز با چند تا گل سف یگلها نیب

بود.بازش که کردم از ذوق  کیکوچ یجعبه  کیگلها  انیبود و م

خودم را  یتشکر کنم ول یرا بردارم و حساب یخواستم گوش یم

 .کنترل کردم
نوشته شده  کادیوان  ی هیپالک آ یکه رو بایو پالک ز ریزنج کی

گردنم امتحان کنم، در لحظه پالک  یتا رو نهیبود. رفتم جلو آ

 .نوشته شده بود یزیو چشمم افتاد به پشت پالک انگار چ دیچرخ

 ."قلم حک شده بود، "تولدت مبارک اهیبرگرداندم با س یوقت

افتاد دو روز  ادمیدرمغزم کردم  یخشکم زد،  سرچ همانجا

 .تولدم است گرید

 .گردو شده بود یاندازه  میتعجب چشمها از

 .بود دهیاو از کجا فهم یعنی
کردن گردن بند منصرف شدم و همانجا نشستم و به  زانیآو از

 .فکر رفتم

 .کادو بود نیظرافت و لطافت درا چقدر
دانم چه مدت آنجا نشسته بودم و در افکارم غرق بودم  ینم

و چقدر خدا را شکر  به خودم امدم امیاذان گوش یکه با صدا

توانستم  یاندو راحت م امدهیکردم که هنوز مادر واسرا ن

 .افطار کنم
گرفته بود را آوردم و  میبرا یمعصوم یکه آقا ییهایخوراک

  .بعد از دعا شروع به خوردن کردم

بفرستم.  شیتشکر برا امیپ کیرا برداشتم تا حداقل  امیگوش

 :داده امیپ دمید

 «.التماس دعاقبول باشه.  »

 :جواب دادم یفور

 .شدم ریممنون. بابت کادو دستتون درد نکنه، واقعا غافلگ –

 :نوشت

 .میبود، پس خدارو شکر که موفق شد نیهدف ما هم هم –
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  :مقدمه نوشتم یب

 د؟یدونست یتولدم رو م خیاز کجا تار شما–

زدم. چون  یحدس م دیهست یکه اسفند نیسخت نبود، ا ادیز ــ

 .و خانم باشه نیمت نقدریتونه ا یفقط م یاسفند هی

 .خنده گذاشته بود کریاست بعد

 .ابندسی ندهیهم، جو اشهیاش نوشته بود، بقادامه در

 .کردم فیبعدا براتون تعر دیشا حاال

 .دیزحمت افتاد یلیبه هر حال ممنونم. خ ــ
. خدارو شکر که ستین یزیشما چ یدر برابر مهربون ــ

من خواستم  یتولدتونه ول گهیالبته دو روز د. دیدیپسند

 ...نفر باشم نیاول

  :در جلدم رفت و نوشتم طانیش ییالحظه 

 .رهینظ یشما ب ی قهیسل ممنون،–

  :نوشت اونم

 .دیکه آره شک نکن اون–

 مانیخودم پش امیکرد. از پ شدیحرفش چند جور برداشت م نیا از

 .کردم ینم فیاش تعر قهیشدم کاش از سل
راگذاشتم کنارو رفتم نمازم را خواندم و شروع کردم  یگوش

 .دندیبه شام درست کردن. که مادر وخواهرم از راه رس

 :من اسرا با تعجب گفت یکادو دنید با

 صاحب کارته؟ ی هیهد –

  :نازک کردم و گفتم شیبرا یچشم پشت

 .صاحب کارم داده آره–

 اونوقت به چه مناسبت؟ ــ

 :آرام گفتم یلیتفاوت نشان بدهم، خ یکردم خودم را ب یسع

 .حرفها نیواسه تشکر و ا –

 :گوشم گفت ریآمدو ز کمیآرام نزد اسرا

 ست؟ین نیولن تا یکادوها هیشب –

  :باال انداختم و گفتم ییا شانه

 .دونم یم چه–

 کردو گفت: طالست؟ یرابرداشت و نگاه ریزنج مامان

 .بله مامان جان ــ

 .نزد یو حرف شیگذاشت سر جا امدیخوشش ن ادیز انگار

 .شکر کردم که پشت پالک را نگاه نکرد خدارو

  :گوشم گفت ریدوباره ز اسرا
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 .کنه یکنم مامان هم مثل من فکرم فکر–

  :دادن جو، گفتم رییتغ یبرا

 .پختم که نگو یآبگوشت هی مامان–

  رز قرمز یهمانطور که به گلها مادر

  :کرد ودر فکر بود گفت ینگاه م یهلند

 .درد نکنه دخترم دستت–

  .خوردن غذا مادر هنوزهم فکرش مشغول بود موقع

 :اش رادر دهان گذاشت و گفت دهیاز گوشت کوب ییلقمه ا اسرا

 .ها شهیمامان داره م ههیشب یلیدست پختت خ –

  :زدم و گفتم یلبخند

 .جان نوش–

 ه؟ینظر شما چ مامان–

  :تکان داد و گفت دییتا ینگاهم کرد و سرش را به نشانه مادر

 .خوشمزه بوده شهیپختت هم دست–

  :دمیپرس دوباره

 د؟یدیخر ایچ حاال–

 :و گفت دمیرا نفهم اشیبه اسرا انداخت که معن ینگاه مادر

 .گهیخرت و پرت د یسر هیلباس و  –

 :اسرا نگاه کردم و گفتم به

 .ایدیخر یچ یکن یرو نم –

  :داد و گفت یسرش را با ناز تکان اسرا

 .ینیبب یایب یکه اصال وقت ندار شما–

 :کردم و گفتم یساختگ اخم

 یبگ یاریتو طبق و ب یبزار داتویخر دیتو با ام؟یوا من ب –

 .دمیمن چه خر دینیبب دییایب دیخواهرم لطفا افتخار بد

  :کردو در همان حال گفت یصدا دار یخنده

 ا،یکن یاز چند سال بزرگتر بودنت سو استفاده م یدار گهید–

 به پات؟ زمیتو طبق نزارم و ساده بر شهیحاال نم

 .امد ولبخندزد رونیباالخره مادر هم از افکارش ب 
را جمع کردم و شروع به  زیاز شام دوباره خودم همه چ بعد

 .شستن ظرفهاکردم
سالن و  یبودند آورد گذاشت تو دهیرا که خر ییزهایچ  اسرا

 :از همانجا گفت
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 روزیشستم. آخه د یمن م دیداد یمسرورم شما چرا؟ اجازه  –

 .دیدیهم شما زحمت کش

  :دراز کردم و گفتم شیبرا یگردن

خبرها  نیاز فردا از ا ست،یکاف میبرا یکه متوجه شد همون–

 .ستین

 .نمیها را بب دیاز شستن ظرف ها رفتم تا خر بعد
بود.  دهیستش خر یخوشگل با روسر ییاروزهیمانتو ف کی اسرا

 .ستش هم قشنگ بود یو کفش مشگ فیک
 یرو فرش ییبا دمپا دیقرمز و سف یبلوز و شلوار خانگ کی 

 .کرم رنگ

   :لبخند گفتم با

 .ییاقهیقشنگن اسرا، مبارکت باشه. واقعا خوش سل یلیخ–

 :خوشش امدو گفت فمیتعر از

 .گهید مینیما ا –

  :نگاهش را از لباس ها برداشت و به اسرا دوخت و گفت مادر

 .دیخر میبر لیتا من و راح ،یهم نوبت توئه شام بزار فردا–

 دیخر نیالزم ندارم. در ضمن ا یزیمن که گفتم مامان جان چ ــ

 م،یکن یم دیسال خر ی. ما که طهیمعن یکم برام ب هی دمیع

خودمون  میدبریبا یشلوغ نیتو ا دیحتما شب ع ه،یحاال چه کار

 م؟یکن تیرو اذ

 :با اعتراض گفت اسرا

 .گذره یخوش م یکل ت؟یاذ یگیکردن م دیبه خرتو  –

 .من یحداقل برا گه،ید تهیاذ دیشب ع ــ

 .هیآخه چه کار ،یو شلوغ کیتراف نیا تو
دست لباس  کیبودکه بنده خداها کل سال فقط  میقد دمالیدعیخر

کار رو انجام بدن تا  نیدایومجبوربودند شب ع دندیخر یم

فقط  دیلباس نو داشته باشند. به نظرم شب ع لیموقع سال تحو

 ابونمونیسرخ نیاونم هم دکهیخر نیسفره هفت س لیوسا دیبا

 .فروشن یم

 .سرش را تکان داد دییبه عالمت تا مادر

 .یعموم هینقل لیبخصوص وسا شه،یشلوغ م یلیواقعا خ –

  :را جمع کردو گفت دهابشیخر یفور اسرا

 نیبا ا لیراح ی. ولستیبحث االن اصال به نفعم ن نیبرم ا من–

 .دمت گرم سرورم یدیبخش ییکارت من رو از پختن شام فردا رها

  :خنده و گفتم رهیزدم ز یپق
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بابا، تموم شد. االنم لباس  رونیب ایب یتو اون فاز هنوز–

 .هیتو تنت چطور نمیهات رو بپوش بب
بلوز و شلوارش را با  دمید قهینزد. بعد از چند دق یحرف

من تا کمرش  یرا هم که مثل موها شیو موها دهیپوش شیصندل ها

 .رهاکرده شیشانه ها یرو دیرس یم

 .ذوق کردم دنشید با

 .یمثل فرشته ها شد اد،یاسرا چقدر بهت م یوا –

افتادم که گفت:  یمعصوم یحرف امروز آقا ادیحرفم  نیا با

 .هستند نیزم یرو یدخترها فرشته ها

 :هم با لبخند نگاهش کردو گفت مادر

 .قشنگه یلیخ زم،یمبارکت باشه عز –

 :ما صورتش گل انداخته بود گفت فیکه از تعر اسرا

 .از خودم ایاز لباس بود  فایتعر نیاالن ا یممنونم، ول –

  :میو مادر با هم گفت من

 .هردو–

 .حرف زدن هم زمان، هرسه مان را به خنده انداخت نیوا
کم بچه ها سر کالس  یلیدانشگاه تق و لق شده بود. خ بایتقر 

 ریسخت گ یلیکه خ ییشدند، مگرسر کالِس استاد ها یهاحاضر م

بودند.  دهیراکش شانیبودند و همان اول ترم خط و نشان ها

دانشجوها  یریادگی یکه رو یریسخت گ یاستادها یبعض یبرا

 نیکالس اسر یوقتقائل بودم.  ییا ژهیو تیتعصب داشتند،  اهم

مورد نداشتند،  یب یرینشستم که تعصب وسختگ یجوراستادها م

گرفتند و کارشان باحساب وکتاب  ینم یراسرسر یزیچ یول

کردم  یدامیپ ینشودحس خوب عیضا ییازدانشجو یبودتاحق

مجلس بود،  یندهینما کیاستاد  نیگفتم کاش ا یوباخودم م

 .کردیوجدان و تعصب خرج م نقدریمشکالت مردم هم ا یتابرا
 کیانگار  یروزها دانشگاه نروم، ول یبعض توانستمیهم م من

 .داد خانه بمانم یاجازه نم ییروین

 .کشاندیمرا به دانشگاه م یکس دنید دیکه به ام ییروین
را هم دعوت کرده  ییخاله و دا یتولدم مادر، خانواده روز

 .به همه خوش گذشت یبود و کل
کرد ، که ممکن است  ینم میفکر چرا رها نیدانم ا یروز نم آن

 .دیبگو کیبدهد و تولدم را تبر امیآرش پ
را چک کردم.  امیگانه، چند بار گوشفکر بچه نیخاطر هم به

 .امد. بازش کردم یمعصوم یاز آقا یامیآخر،  پ یدفعه،

 :بود نوشته
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 یامروز کنار م یجمالت را برا نیباتریکن ماه هاست ز باور»

 یطور ب نیاند همجمالت فرار کرده یگذارم ، امشب اما همه 

 «.... تولدت مبارک میهوا بگو یوزن وب

را گرفت.  میخواندنش زل زدم به نوشته ها و بغض گلو با

 ییجورا کیتوقع داشتم و حاال  یگریرا از کس د امیپ نیانگار ا

 .جا خورده بودم
به  ینگاه د،ید حال مرا یهواوارداتاق شد، وقت یکه ب دهیسع

انداخت که هنوز روشن بود. متن را خواند و تعجب زده  امیگوش

 :گفت

 ؟یناراحت ای یشد ینطوریا یاالن از خوشحال –

  :ادامه داد دیسکوتم را د یوقت

 دونه؟ یتولد تو رو م خیاز کجا تار نیا اونوقت–

 رتختیرا خاموش کردم وز یکردم،  گوش یاحساس ضعف م میپاها در

تخت و سرم  ی. خودم هم نشستم رونمشیگرنبیانداختمش تاد

 .گرفتم میدستها یراتو

  :من هاج و واج مانده بود گفت یکه از کارها دهیسع

 ل؟یراح توچته–

  ؟یبود یکس امیپ منتظر

  :را بلند کردم و بغضم راقورت دادم و گفتم سرم

  گفتم؟ یاز رنج برات م ادتهی–

 .خب ــ
 یقرص هیمن از رنج گذشته، شده شکنجه. کاش  یاالن برا ــ

 .کرد یرو فراموش م زیخورد و همه چ یبود که آدم م یزیچ

  :فشار داد و گفت اشنهیس ینشست و سرم را رو کنارم

کردم  یفکر م ،یزنیحرف هارو م نیتو ا شهیباورم نم لیراح–

 .یحرف ها باش نیاز ا تریقو الترویخ یب
روزتولد تو  دیآخه آرش از کجا با. یشیکه داغون م ینجوریا

 .رو بدونه

 :و گفتم دمیرا کنار کش خودم

 .باشم دیبا یعنی م،یمن قو –

 جشمیداد نت راژیبد جور واسه خودش و طونهیش نیامروز ا فقط

 .شد نیا

 .شکوندم یشاخش رو م یهمون اول صبح دیبا

  :کش امد و گفت دهیسع یلبها

 .شد نیآهان، ا –

 یبود؟ اون از کجا م یچ امیپ یا ی هیقض نمیبگو بب حاال

 ...دونست
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  :و گفتم دمیرا بر حرفش

 .قبال کادوش رو هم داده اون–

 گریگل رز رو آوردم که د یرفتم و از کمد جعبه  بعد

را هم نشانش دادم.  ریشده بود. و پالک زنج باخشکیتقر

 .ندیوبرگرداندمش تا پشتش راهم بب

  :کردگفت یکه با دهان باز نگاهشان م همانطور

کارهارو کرده توقع تو رو برده باال  نیبا احساس! هم چه–

  .گهید

  :زد و گفت یچشمک بعد

 در مورد عالقش نگفته؟ یزیتا حاال چ نمیبب–

 نه ــ

 چه محتاط؟ ــ

 بهم عالقه داره؟ یکن یتو فکر م یعنی ــ

خودش  دیکه داره شا یطیبه خاطر شرا یاووووو چه جورم. ول ــ

  .دونه که بگه یرو در حد تو نم

 .من رو داره یارهایداشت، چون مع یبهتر طیکاش شرا ــ

  :کردو گفت ییخنده ا دهیسع

طبق  شهیجا جمع نم هی یهمه چ یگینم شهیمگه خودت هم زمیعز–

 .گهیهمونه د نمیلنگه؟ خب ا یجاش م هی شهیما، هم یخواسته
را داخل کمد  لیوسا یکرد، فور یم مانیمادر که صدا یصدا با

 .میرفت رونیگذاشتم و ازاتاق ب
 

زود  یآرش گل از گلم شکفت، ول دنیوارد کالس شدم با د یوقت

 .جلو نشستم فیخودم را جمع و جور کردم و رفتم همان رد

 .شکر کردم که حالش خوب شده خدارو

 .من نشد یحرف بود و متوجه دگرمیسارا و بهار و سع با

  :عقب امد کنارم نشست وغر زد فیاز رد سوگند

 :دیبعد اشاره کرد به آرش وپرس یکن یجا عوض م چقدر–

 گفت؟ یم یچ یدیشن –

 .دمینه ، من که االن رس ــ
کالس  یاز بچه ها یکیبوده که  نیتصادفش ا لیگفت دل یم ــ

. رونیسر کالس نرفته و زده ب گهیاعصابش رو خرد کرده، اونم د

 .کرده و باعث تصادف شده یرانندگبا سرعت 

  :گفت ییبا حالت مسخره ا بعد

جواب سالم بچه مردم رو بده نره بزنه خودش رو شل و  زمیعز–

 .پل کنه
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جمع  مانی. با امدن استاد خندهامیدیحرف خند نیدو از ا هر

 .شد لیشد و به پچ پچ تبد
هم قرار  یدانشگاه چند بار روبرو یاز کالس در محوطه بعد

 نیبه من نکرد. مشخص بود که از عمد ا یتوجه یول م،یگرفت

من هستم.  ای میآ یمن م ندیب یکه  م نیکند. هم یکار را م

 .دهدینشان م شیخودش را مشغول صحبت با دوستها

 .من شده بود یصبح هم سر کالس متوجه پس
 شیکالس بروم جلو وبرا یتوقع داشته من هم مثل دخترها حتما

ام دلخورشده . حاال که نرفتهندازمیراه ب ییمراسم خوش آمد گو

اعتنا بودم  یام و برا نداده امشیچون جواب پ دهمیاست. شا

 .است یبه غرورش برخورده و االن درحال تالف

 .توانم فراموش کنم یمن هم راحت تر م ینطوریچه بهتر ا اصال
خواستم،  یناراحت باشم من که خودم م اشیمحل یاز ب دیبا چرا

ممنونش  دیکند.  با یاوهم ناخواسته به نفع من کار م ینطوریا

 .هم باشم
به  یتا آب سیفکرها دوباره بغضم گرفت. رفتم سرو نیا با

 .میایب رونیفکرهاب نیصورتم بزنم و از ا

  :آب را که باز کردم، با خودم گفتم ریش 

 ".کنم یدامیپ یشتریبهتراست، آرامش ب رمیوضو بگ"

 امدهیکه وضو گرفتم نشستم سر کالس، هنوز بچه ها ن نیاز ا بعد

آرامش  یبرا امیعرب یعبا ریرادرآوردم وز حمیبودند. تسب

 .خودم و آرش شروع به صلوات فرستادن کردم
را ادامه بدهم. به  یمحل یروش ب نیگرفتم من هم هم میتصم

  .دهدینظرم خوب جواب م

متوجه شدم  شیخودش و دوست ها یاز صدا قهیاز چند دق بعد

 فمیرا داخل ک حمیاصال سرم را بلند نکردم. تسب یامد. ول

را درآوردم و خودم را مشغول کردم تا  امیانداختم و گوش

 .دیایاستاد ب
 الیخ یکوچه یدست بردار است، به انتها رهیفکرخ نیمگرا یول

َوهم  یخانه  یتک پنجره هاو تک زندیرسد دوباره دور م یکه م

 یکیپشت  دیکند، تاشا یم یوارس دنشید یوُگمان را از نوبرا

 .چانمیرامحکم بپ دگوششیاز آنها به انتظارنشسته باشد، با
بار از دور  کیدور محوطه  یبا آرش نبود ول میبعد یها کالس

 .میدادم تا با هم رو در رو نشو ریمس رییتغ یفور دمش،ید

  :دمیاز دانشگاه از سوگند پرس بعد

 رون؟یب میبر یایب یتون یم–

کار  یکالسم مونده. تازه تو خونه ام کل هیآخه من هنوز  ــ

باال انداخت  یی... بعد شانه اگهید دیرو دستمه، دم ع یاطیخ

  :و گفت
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 م؟یکن، فقط تو بگو کجابر ولش–

  :انداختم و گفتم نییراپا سرم

 .که سبک شم ییجا هی–

 یشهدا اطشیامام زاده صالح. تازه تو ح ش؟یتجر میبر ــ

حرف  یگمنامم داره.راست کار خودته. اونقدر باهاشون نوبت

 یچ نیوبگن بابا ا رنیبزن و دردل کن که اونا سرسام بگ

 نییپا دیاریبهش بره مخ ماروخورد. وزنشم ب نیبد خواد،یم

 .سبک شه بره

  :کش آمد و گفتم میلبها

 .هااونقدرم سبک نشم که معلق شم رو هوا حاال–

 زنهیباد م هی یرو ندار کیغصه تراف گهید یکه...اونجور خوبه–

 ...دانشگاه یایم زنهیباد م هیخونه... یریم

 .میدیدو خند هر

 .ام هستمسوگند، فقط االن گرسنه ییادونهی–

 :گرفت و گفت ییابامزه یافهیق ــ

محشره...خب مشکل  ماشیهمونجا آش و حل میریاونم حله...م –

 ...یبعد

 :زدم و گفتم یلبخندتلخ

 .شدیراحت حل م نقدریا یکاش همه چ –

  :و گفت دیرا کش لپم

و  میکن یحرف هاست، ما بزرگش م نیخواهر، راحت تر از ا یا–

 .میریگ یسخت م

 .را انداختم دورشانه اش دستم

خوام به  یمن م .هییایکم رو هی یحرف هات آرامش بخشه ول –

 .شهینم یمشکلم فکر نکنم ول

 .یخوا یچون خودت نم ــ
 ؟یبه مشکلت فکر کرد میکه با هم حرف زد قهیچند دق نیهم مثال

 .دادم یتو گوش م یکه...داشتم به حرف ها شدیخب نم ــ
به  یکه نشه، فکر کن یکن کاریچ نیخب پس فکر کن بب ــ

کم  هیخودم  شیپ ای. اصال بارهیکه از پا درت م ییزهایچ

 گهید یزیبه چ زارهیکن، کمر درد و گردن درد اصال نم یاطیخ

 .دیکش ی. بعدآهیفکر کن ییا

 یبهونه م هیانگار همش دنبال  م،یکال ماها ناشکر یدونیم–

و  هایتو اوج گرفتار ی. وقتمیغصه بخور مینیبش میگرد
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بدبختر از ما هستند.  یلیکه خ میفکر کن ییبه اونا ایناراحت

 .میبگ میندار یحرف گهیجز شکر د

 .رو به من کرد بعد

عشق و  یهیرفته قض ادتیدختر خوب عاشق شدنم مشکله؟  آخه–

پا رو دلم بزارم،  یمن رو، اون موقع خودت بهم گفت یعاشق

 گهید ری. پس عبرت بگبمیشد نص ییمن نتونستم و االن تنها یول

 .کردن یتابیب یبه جا
 رنیم یفور خورنیبر م یکه تا به مشکل نایا ادیبدم م نقدریا

. اصال دلم واسه اون امام کننیم هیامام زاده و چند ساعت گر

  .گرفت از دست شماها یافسردگ چارهیسوزه. بابا ب یزاده م

 .قاب کرد شیصورتم را با دست ها بعد

 یبرو به امام زاده بگو ممنونم گرفتارم کرد ل،یراح بخند–

من  ای. خودتم بهم صبرش رو بده. بگو خداوفتمیب ادتیتا 

 .و شکر میراض

  :را گرفتم و گفتم شیدوتا دستم دستها با

 .میدور هم بخند میباامام زاده، چندتا جوک بگ میبر ایب پس–

حرفها  نیساخته شده ا یاز چه جنس یدل لعنت نیدانم ا ینم

دهم. حرف حرف  یدرونش جا لیبا مته ودر یتوانم حت یرانم

 یم یفیضع یدر اعماق ذهنم انگار صدا یگاه یخودش است. ول

 ...یتوان یتو م دیگو یشنوم که م

 .کردم یسوگند فکر م ینشسته بودم و به حرف ها حیضر یرو روبه
 هیصبور و باروح یلیخ یبود ول دهیکش یسخت یلیکه خ نیا با

 .است
شود ازدواج  یدهد و مادرش مجبور م یپدرش راازدست م یدرکودک

 .نبوده که حقوق داشته باشند مهیکند، چون پدرش مثل پدر من ب
مادربزگش  شیپ یسوگند بعد از مدت اشیناپدر یآزارها لیدل به

 .گرددیبرم
 یبوده و سوگند به خاطر استعداد ذات یماهر اطیبزرگش خ مادر

 یتواند برا یو م ردیگ یم ادیرا یاطیزودخ یلیکه داشته خ

مادرش هم  شودیدانشگاه قبول م یلباس بدوزد. وقت هایمشتر

 ییوحاال سه تا ردیگ یبد شوهرش طالق م یبه خاطر رفتارها

 .شودیم دیکه نبا یکنند. چند ماه بعدسوگندعاشق پسر یم یزندگ
که  نیخورد. با ا یکه افکارو اعتقاداتش به سوگند نم یپسر

 ینتوانست پا رو یازدواج اشتباه است ول نیدانست ا یسوگند م

 .کنند یدلش بگذارد و عقد م

 .شوند یسال از عقدشان نگذشته بود که جدا م کیهنوز  یول

 .ستدیایخبردار م یدهد و فور یسوگند پاسخ م یبه صدا افکارم
به  یکه تو زل زد نجوریجوک خنده دار بگو...ا هیحداقل  ــ

 دنبال طلبت...چه خبره؟ یانگار امد ح،یضر
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  :و گفتم دمیکش یآه

 .کردم یبه تو فکر م داشتم–

  :را گرد کرد و گفت شیچشمها

 .آقاها شیپ یآب من رو نزن ریجون مادرت ز ل،یراح–

 .گفتم یزیچ هیمن  حاال
 ومد؟یسراغت ن گهیاون پسر د ینه نترس. راست ــ

  :داد و گفت رونیرا محکم ب نفسش

 .گهیدختر د هیبا  دمشید شمیبابا، چند وقت پ نه–

عمر کوتاهم متوجه شدم  نیکه من تو ا یزیچ ل،یراح یدون یم

وگرنه  یریخدا رو درنظر بگ دیبخصوص ازدواج با یتو هر کار

 .ینیب یم بیخودت آس
 مینیش یم یه یول میخودمون هست مونیوقتها عامل بدبخت شتریب

 .چرا ایخدا میگ یم
لب گفتم:  ریتکان دادم و ز شیحرف ها دییرا به عالمت تا سرم

 .سخته یلیعمل کردن بهشون خ

  :گفت شدیکه بلند م همانطور

 .نبود نیسخت نبود که االن اوضاع ما ا اگه–

 :را طرفم گرفت وگفت شیکیدوتا قرآن برگشت و  با

 .میکن بعد بر نیدوپ –

 .و شروع کردم به خواندن دمیرا گرفتم و بوس قرآن
رفته بود  ادمیزنگ خورد، مامان بود نگران شده بود.  امیگوش

من متوجه شد که مادر پشت خط  یخبر بدهم. سوگند از حرف ها

 یرفتن به خانه  یبرا رمیاست، با اشاره گفت، اجازه بگ

 .سوگند

 .سوگند یبرم خونه  دیمامان بعداز امام زاده شا یراست ــ

 .شهیوقت م رید یلیخ یآخه اونجور ــ

 .دیدنبالم شما نگران نباش ادیب دهیسع زنمیزنگ م ــ

 .باشه، فقط بهش سفارش کن سرعت نره ــ
 یم دهیسع یهنوز هم از رانندگ یمادرم از تصادف قبل چارهیب

 .دیترس

 :که تمام شد سوگند گفت تلفنم

 .میبزار منم زنگ بزنم به مامانم بگم امشب مهمون دار –

 .مونماینم ادیسوگند من ز ــ

  :صورتش را جمع کرد و گفت یاجزا ــ
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راه  یچندتا مشتر یایم ه،یمگه مهمون یمون یرو نم یچ یچ–

چه  یبرم. فکر کرد ی. دارم واسه خودم وردست میریم یندازیم

 .خبره
و باصفا که پر از  ینقل اطیح کیبود.  یمیقد یلیخ خانشان

 کیگل و گلدون بود. داخل خانه هم دوتا اتاق داشت که با 

 یتمام سر سبز ییدر به هم راه داشتند. از پنجره اتاق جلو

 .شدیم دهید اطیح
کوچک خانه بود.  یو راهرو اطیح نیرابط ب ییا شهیدر ش کی

 اریاخت یکه ب بایز یداخل راه رو هم پر بود از گلدان ها

 .آورد یلبخند به لب م

  :گفت دیکه نگاه مشتاق من راد سوگند

 ؟یاهلش توام–

 ؟یاهل چ ــ

 :کرد به گلدان ها و گفت اشاره

 .گمیم ویچ یبابا، فکر کرد گمیم نارویا –

  :کردم و گفتم ییرا باز و بسته ا میها چشم

 ...جورم چه–

 ییگلها یاهل همه  ،یاهل طراوت وسبز ،ییبایبودم، اهل ز اهلش

 یگریکشند و روحت را جورد یرابه ُرخت م شانییبایکه باعشق ز

 .نوازشها نشد نیشوداهل ا یکنند. مگر م ینوازش م
شوهر  یبار در خانه نیمادر بزرگ سوگند را قبال چند مادرو

 .بودم. فوق العاده مهمان نواز و خوش رو بودند دهیمادرش د
بود،  اطیکه رو به ح یداخل اتاق ،یاز سالم و احوالپرس بعد

هم داخل همان اتاق کنار پنجره بود. سوگند  یاطی. چرخ خمیشد

 .کمکش کردم هایکردن و من هم در خرده کار یاطیشروع کرد به خ
به دست وارد شد و  وهیساعت کار، مادر سوگند م میاز ن بعد

 :گفت

 .از دوستت کار نکش نقدریسوگندا –

 .بلند کرد یاطیچرخ خ یسرش را از رو سوگند

رو بدونه، االن داره واحد  تیمامان آوردمش اردو، قدر آف –

 .کنه یپاس م

 .سرش راکج کرد مادرش

 ؟یالبد توام استادش –

 .استاد که مامان بزرگه، من استاد راهنمام ــ

 .دیبخور وهیم دییایاالنم آنتراکه، ب پس–

 .از پشت چرخ بلند شد سوگند
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 .میبعدشم به کارمون برس میبده من زود پوست بکنم بخور –

اذان آمد. مادر سوگند  یکه صدا میبود وهیحال خوردن م در

 :رفت. سوگند گفت

 .سر کارمون میکمرمون و بعدبرگرد میپاشو ما هم نمازو بزن –

 :و گفتم دمیخند

. فقط ادیدادم ب امیپ دهیبه سع  رم،یبعدش من م گهینه د –

 .آدرس رو بگو براش بفرستم
کرد. آخرش هم نوشت شام  امکیرا ازمن گرفت و آدرس را پ یگوش

 .مینجاهستیا

 .امیجواب داد، بد نباشه من ب یهم فور دهیسع

  :دوباره خودش نوشت سوگند

 .نیخودمون یلیخ ،یبابا اصرار کردن توام باش نه–

که فرستاده بود را خواندم  یرا پس داد و مطالب یگوش یوقت

 .فقط لبخند زدم
و مادر بزرگ سوگندهم که به مسجد  دهیساعت سع کیاز  بعد

انجام  یاطیخ یتا کارها میکمک کرد یرفته بود امدند و همگ

 .شود
کردو  ی. سوگند هم چرخ مزدمیو من کوک م زدیبزرگ برش م مادر

 .داد یها را انجام م یهم خرده کار دهیسع
خنداند  یمارا م شیسرمان گرم بود و سوگند با حرف ها آنقدر

ام وادارم  یزنگ گوش یکه زمان از دستمان در رفته بود. صدا

  .کردکه به ساعت نگاه کنم

ساعت  میکردم و گفتم تا ن ینگران شده بود. عذر خواه مادر

 .میوفتیراه م گرید
موقع  میسوگند زود سفره شام را پهن کردو شام خورد مادر

که کمکشان  نیراگرفت وازا میمادربزرگ سوگنددستها یخداحافظ

 .تشکر کرد دهیکرده بودم از من وسع

 :دیداد و پرس یکه پشت فرمان نشست گردنش را تکان نیهم دهیسع

 کتف تو درد نگرفت؟ –

  :ماساژ دادم و گفتم یدستم کتفش را کم کی با

. شهیخوب م میکم دراز بکش هی  م،ی. خونه که برسادیز نه–

 .حله یدونه بزن اهیکم روغن س هیاگه موقع خواب 

  :بهم انداخت و گفت ینگاه مین

 .خوب رنج–

  :تعجب گفتم با

  ؟یچ–
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گردنمون درد گرفت، هم به اونا کمک  ست؟یرنج خوب ن مگه–

از نوع  یول میدی. رنج کشمیگرفت ادی زیهم خودمون چ میکرد

 .خوبش

  :زدم و گفتم یلبخند

 .یدیباهوش خودم. چه خوب درس پس م یدختر خاله  نیآفر–

 گهید یها نهیتو زم ست،یفقط دست به تصادفم خوب ن ینیب یم–

 .هم استعداد دارم

 .دمیکش یافتادم وآه حانهیر ادیاسم تصادف  دنیباشن

 .دهیتنگ شده سع حانهیر یبرا دلم–

 ش،ینیبب یباربر کی ییحداقل هفته ا یباخاله صحبت کن کاش–

آدم  ،یهر روز تروخشکش کرد ییسال وخرده ا کیبابا باالخره 

 .شهیوابسته م
 رنیمسافرتم تنها نم گهیبعداز دو روز د ارنیسگ م هی ملت

 .که آدمه نیگذره، حاال ا یخوش نم ییتنها میوابستش شد گنیم

 .براق شدم شیها درچشم

 ده؟یآخه سع هیچه مثال نیا–

که زود دل  کهینقدرکوچیدل آدمها ا یعنی گمیگفتم. م یکل–

 .بندند یم
روزها چقدر  نیکردم ا یتنها عضو بدنم بودکه احساس م دل،

 یخودش رابه قفس تابیچه ب یمورد ظلم قرارگرفته است وگاه

 .کوبد یحصارشده است م شیکه برا

 .دلخوراست یاحساس کردم مادر کم میدیخانه که رس 
که امروز دلم  نیکردم، وا فیاز خانواده سوگندتعر یوقت یول

 .رمیبگ ادی یاطیخواست خ

 :گفت

 .رفاقت باثمر گنیم نیا به–

اون روز به بعد هر روز بعد از دانشگاه با سوگندبه خانه  از

 .ماندم یو تا اذان مغرب م میرفت یشان م
سوگند داده  یرابه خانه  شیجا یمعصوم یآقا یخانه  قایدق

 .بود
که  می. با سوگند قرار گذاشتمیبوددانشگاه نرفته بود دوروز

 یروز دانشگاهمان باشد و ما هم مثل دانشجوها نیفردا آخر

 .میخودمان رامرخص کن رمانیبعد از کالس آن استادسخت گ گرید
 یاطیتختم انداختم، کارخ یاز هر شب خودم رارو زودتر

گرم شده بود که از  میواقعاخسته کننده است. تازه چشم ها

 .بازشان کردم امیگوش امیپ یصدا
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 میسوگند تصم دیکه شا نیا الیبه خ یآمد ول یخوابم م یلیخ

را باز کردم و  میداده است چشم ها امیگرفته باشدو پ یدیجد

 امشیشدم و پ زیخ میاسم آرش ن دنیرا برداشتم. با د یگوش

 .را باز کردم

 :بود نوشته

 .لیراح
 یدانگارکسیبا خواندن اسمم صورتم گر گرفت. خواب از سرم پر 

کارش  نیباپتک به سرم زد. بلند شدم و نشستم. دروغ چرا ا

 .فتدیراه ب یکوبیباعث شد در دلم پا
سرد شدن ازآرش دود شد وبه  یمدت برا نیدر ا میتالشها تمام

 .هوا رفت
درازشد و دلم را از قفس  یدست نامرئ کیمانند امشیپ انگار

 .آزادکرد

 .امیطور زل زده بودم به گوش نیهم

  .ممنوعه بود یاز کارها نیا یجانم، ول سمیخواست بنو یم دلم

 .فرستاد یگرید امیپ

 ای. بشهیدانشگاه چشم هام به در خشک م یایکه نم ییروزا–

 .ایو نگاهمم نکن. فقط ب اینداره، ب یبیع یحرفم نزد

 .را آن آرش مغرور نوشته باشد امیپ نیا شدینم باورم
بود، حاالبا لشگر  یازپا انداختنم کاف یهر واژه برا دنیشن 

 .افتادمیواژگانش چطور در م
رابه تمام  شیکرده بود وبچه ها مانیانگاردر جازا قلبم

. همه دندیکوب یبدنم فرستاده بودوهمه باهم وهماهنگ م یاعضا

 .تنم قلب شده بود ی

 :داد امیدوباره پ آرش
 

 در من است یآرامش چه

 …ییا یم یوقت

 چه آشوبم و

 ! تو یب

 نشو دور

 … ریاز من نگ مرا

 .تو بودن را دوست دارم یحوال من
 

 .دیآخرش اشکم چک امیپ دنید با

 .دمیرا گذاشتم کنار و دراز کش یگوش

 .دادینم امیپ کاش
 یبود، راحت م امدهیشکر که اسرا هنوز به اتاق ن خدارو

 .کنم هیتوانستم گر
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 .کردم یخودم را کنترل م دیبا
و شروع کردم به صلوات فرستادن.  دمیسرم کش یرارو پتو

بود که  یچند تا فرستادم. آنقدر ای دیچقدر طول کش دانمینم

ندادم و ادامه دادم.  یتیمن اهم یخشک شد. ول میلبها

درونم صورت گرفته بود. که آخرش خواب از راه  یانگارجنگ

 .دیرس
لحظه فکر کردم نکند  کی. دارشدمیب امیآالرم گوش یبا صدا صبح

 .داده امیکه آرش پ امدهیخواب د

 .را باز کردم و نگاه کردم امیگوش
ها را خواندم. دوباره منقلب شدم، صدا  امیخواب نبود. پ نه،

آمدم.  نییوضو از تخت پا یدادم وبرا رونیدار نفسم را ب

  .خواندند یمادر و اسرا در سالن نماز م

کردم، از  هیدعا وگر یاتاق مادر رفتم وبعد از نماز کل به

بودم که اگر هر  دهیبه من بدهد. شن یخدا خواستم قدرت روح

 .کند یم دایپ یکس با نفسش مبارزه کند قدرت روح

 .خدا خواستم که کمکم کندتا بتوانم مبارزه کنم از

  .گفتم یامکیسوگند پ یفرستادن آرش را، برا امیمترو پ در

 :سوگند زنگ زد و گفت دمید دمیدانشگاه رس ابانیبه خ یوقت

 ؟ییاالن کجا –

  :تعجب گفتم با

 کو؟ سالمت–

 ؟ییسالم. کجا ــ

 .رسم یم گهید قهیدق هی کم،ینزد ــ

 :گفت یجد یلیخ ــ

 .تکون نخور امدم سایهمونجا وا –

 افتاده؟ یاتفاق ــ

را قطع کرد و من  یکه سوالم را جواب بدهد گوش نیا بدون

 .ماندم رانیح
با سرعت باالبه طرفم  دمیکه د ستادمیهمانجا ا ییا قهیدق چند

 .دیآ یم

 .دنبال خودش دی. دستم را گرفت و کشدینفس زنان به من رس نفس

 .بود ردانشگاهیبر خالف مس رشیمس

 :دمیپرس ینگران با

 ؟ینصف جونم کن یخوا یم ایشده  یچ یگیسوگند م –

 یپشت سرش را نگاه کرد و نفس راحت میدیکه رس ابانیخ چیپ به

 .دیکش

 .مترو میبر–

 .رانشانش دادم میها اخم
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 دنبالته؟ یکس–

  :با تعجب گفت ــ

 .من نه، دنبال تو دنبال–

  :گرد شدند و گفتم میچشم ها ــ

 ؟یک–

 .آرش ــ

 :و گفتم دمیکش رونیرا از دستش ب دستم

 .یگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب –

 .راکمتر کرد شیسرعت قدم ها ــ

رو خوندم. بعدش آرش امد  امتیدانشگاه، تازه پ دمیرس یوقت –

 .نه ای یایامروز م دیسراغت رو از من گرفت، پرس

 .ستیرو خونده بودم.گفتم معلوم ن امتیچون پ منم
فرصت  هیرو نگاه کردو رفت. منم تو  ابونیبارهم امد خ چند

 .زدم رونیکه متوجه نشه ب یمناسب جور

 ؟یخب که چ –

 .دانشگاه میرینه و بز. دوما: امروز نم یاوال: کچ ــ

 :بلند گفتم یصدا با

 م؟یرینم –

 .کرد اخم

 ییبگه تو رو هوا یزیچ یحرف هیبهتره. ممکنه  مینر لیراح –

کم درست شده، حرف من رو گوش  هیکنه، بابا تازه حال و هوات 

 .کن و نرو
آرش  دنیخوب که به صدتا د یجا هیبرمت  یمن م ایب اصال

 .ارزهیب
 یرا چه م یدل لعنت نیا یرا قبول داشتم ول شیحرف ها ی همه

  :لب گفتم ریانداختم و ز نییکردم. سرم را پا

 .میرفت یکالس رو م هیحداقل  کاش–

 .کرد تمیرا گذاشت پشت کمرم وبه طرف مترو هدا دستش

 .لیمقاومت کن راح –

حداقل بروم خودم  میخواستم بگو یرفتن نداشتم، م یپا گهید

 میبود. پاها یدانستم کار عبث یخودم م ی. ولنمشیاز دور بب

ندادم  یتیاهم یبرگشتن ومن وقت یکردند برا یالتماسم م

 .شد هیجا تخل کیبه طور امیانگارانرژ

 :دمیپرس میکه شد سوارقطار

 م؟یریم کجا–
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  :با لبخند گفت ــ

 .یایکه سر ذوق م ییجا هی–

 کجا؟ ــ

 .آورد روزید ایاز مشتر یکیرو  طشی. بلیشناس اهیباغ گ ــ
زدو ادامه داد...گفتم امروز  یچشمک هی...یتو اهلش دمید منم

.تازه میریچند ساعت زودتر م هی. حاال میبعد از دانشگاه بر

 یخوا یم میدار طی. فقط چون سه تا بلمیهم دار یشتریوقت ب

 .ادیبگو دختر خالتم ب

 .االن خواب باشه دیبه ساعتم انداختم و گفتم شا ینگاه
که خواب بود  نیزنگ زدم. با ا دهیرابرداشتم و به سع یگوش

 ستگاهیا نی..اسم آخرادیاز دعوتمان استقبال کردو گفت م یول

را گفتم. او هم گفت که زود  میشد یم ادهیپ دیکه با ییمترو

 .رساند یخودش را م
بود.  امدهین دهیهنوز سع میامد رونیمترو ب ستگاهیاز ا یوقت

  :سوگند گفت

 یم ریش ای رمی. آب پرتقال بگمیبخور رمیبگ کیک رویش برم–

 ؟یخور

 .خورم یمن نم ریواسه خودت بگ– 

 .به طرفم امد یناراحت با

 امیپ هیبا  نیبب ،یتازه به غذا خوردن افتاده بود ل،یراح–

 .سرت آورد ییچه بال

 .کس اجازه نده چیاجازه رو نده. به ه نیا بهش

 .زدم یحرفش جان گرفتم و لبخند زورک از

 .یخورم، که تو مهمون من باش یشرط م هی به–

  :کرد و گفت ییا خنده

 .باشه–

 وهیآب م رویو کلوچه و ش کیپر از ک یلونیمغازه ونا رفتم

 .دمیخر
 مینشست نیهم امده.  داخل ماش دهیسع دمیبرگشتم د یوقت

 .را به دست سوگند دادم لونیونا

  :کردو گفت لونیبه نا ینگاه

کردنه...حواست باشه  دیچه وضع خر نیشوهرت...آخه ا چارهیب–

تو، حتما  یهایولخرج نیطرف پول دار باشه ها، وگرنه با ا

 .دهیطالقت م دهیبه سال نکش

 :برداشت و رو به سوگند گفت لونیاز نا ییکلوچه ا دهیسع

 نیکجا بود. االن از دستش در رفته. از انه بابا، ول خرج  –

 یدار یزیچ یکنه، شما نگران نباش اگه خواستگار یکارها نم
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. ما دهیکه کشته مرده هاشو پر م نیها. ا هیبفرست. زن زندگ

کلوچه  ی. بعد همانجور که بسته بندگهید میبه فکرش باش دیبا

 :کردادامه داد یاش را باز م

هم  ییا گهیخوب د یکاکائو بده بگم چه اخالقا ریش هیحاال  –

 .داره

 :کرد گفت یم یرا وارس لونیهمانجور که داخل نا سوگند

خواستگارم کجا بود، اگه داشتم چرا واسه اون بفرستم، خودم  –

 مگه چمه؟

  :کردو گفت دهیرو به سع بعد

 .هم هست وهیآب م ؟یخور یم ریکاکائو نگرفته. ش ریش–

  :به سوگند کردو باخنده گفت ینگاه مین دهیسع

 ...رو یمهم نیکاکائو به ا ریالرژ؟ ش یگ یم نیبه ا تو–

  :حرفش را تمام کند وگفتم نگذاشتم

 .دمیکه خر ییزهایچ ی هیبق شترازیچون ضررش ب دمینخر مخصوصا–

 .کن یخوب اویجذب بدن بشه. ب ریش میکلس زارهینم کاکائو
از  یامده بود، آب پرتقال ادشی یمهم زیکه انگار چ دهیسع

 :گفت دویکش رونیب لونینا

خواستم در مورد اخالقش  یکه م ییزهایاز اون چ یکیآهان،   –

 .شهیم یعمرش طوالن ره،یبگ نویسوگند هر کس ا نی. ببنهیبگم هم
 یخانوادگ یعنیخوره.  یم یبس که حواسش است که چ از

  .ناینجوریا

 :راطرفم گرفت و گفت لونیبرگشت عقب و نا سوگند

 ریو ش کیک هیبردار بخور. با لبخند  دهیهر کدومش مف –

  :برداشتم و گفتم

 .بردار خودتم–

 :آب آناناس برداشت و گفت سوگند

اش هم  ندهیبراش مهمه که همسر آ نقدریچرا ا دمیحاال فهم –

طرف صد سال  لیراح یمواظبت ها نیفکر خودش باشه، چون با ا

هم نباشند، بدبخت  دهیکنه، اونوقت تو فکر کن هم عق یعمر م

 .کنه یازدستش دق م لیراح
و  لونیاش را پرت کردداخل نا وهیآب م یپاکت خال دهیسع

  :را روشن کردو گفت نیماش

 .پس کشف شد آهان،–

سکوت را شکست که  دهیسع یبه سکوت گذشت. صدا قهیدق چند

  :دیپرس
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 د؟یچوندیباز پ التهیتعط کینزد ند؟یدانشگاه چرا نرفت یراست–

 :به من کردو گفت ینگاه مین سوگند

 .. بعدا قرار شدمیچونیاولش قرار نبود بپ –

 :مرموزانه نگاهم کردو گفت دهیسع

 ...شده ها نیخالفت سنگ ل،یچشم خاله دور باشه راح –

 

 .ذوق کردم ییبایو ز یاز آن همه سر سبز میداخل باغ شد یوقت
سبز بود. انگار  نجایا یکه هنوز اسفند ماه بود ول نیا با

چهارفصل بود. برعکس  نجایبود. اصالا دهیزودتر بهار رس نجایا

 .نداشت زییبه جزپا یدل من که فصل
ما و چند نفر که با گروه ما همراه شده بودند را  در،یل 

داد.  حیمتنوع توض یو گل ها اههایکردو در مورد گ ییراهنما

 حینداشتند توض یکه هنوز گل ییبوته ها یدر موردفصل گل ده

 .داد
مختلف  بر اساس  یکشورها یطرح آب نما ها و حوضچه ها یحت

 .فرهنگ هر کشور، ساخته شده بود
 نیو چ رانیباغ، متعلق به ا یفضا ساز نیباترینظرم ز به

 .بود
 دهیجالب تربودند. سع ترانهیو مد رانیاز نظر سوگند، ا یول

  :گفت یتفاوت م یهم ب

 .قشنگ هستند همشون–

 دهیدرست شده بود که به قول سع یاز باغ آبشار مصنوع یقسمت

 .داد یعکس انداختن جان م یبرا

 .میانداخت ییو سه تا یرا در آوردم و چند تا عکس تک امیگوش

 .زنگ خورد ندازمش،یب فمیخواستم دوباره داخل ک تا

 .شدم امیحرکت، مبهوت گوش یشماره آرش ب دنید با
 یخودشان را به من رساندند و به صفحه  یو سوگند فور دهیسع 

 .شدند رهیخ امیگوش

 :گفت دهیسع

 .خب جواب بده –

  :گفت یبلندتر یبا صدا سوگند

 .. ولش کنایجواب ند نه،–

  :با تعجب نگاهش کردو گفت دهیسع

 آخه چرا؟ وا–

 الیخ یطرف ب گه،یجواب نده بهتره د یآخه تو خبر ندار –

 .شهیم
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 .داشته باشه یزیچ یکار هی دیــشا

 .کنم یم فینداره، حاال برات تعر ینه کار ــ
 قطع شدو امیگوش یصدا باالخره

 :کردو گفت ییاشاره ا سوگند

 .خاموشش کن –

 .شهینگران م زنه،یوقت مامانم زنگ م هیآخه  ــ

 .ساعت خاموشش کن، بعد دوباره روشن کن هیپس  ــ
 نیدادتا داوطلب ا یرابه جلوهل م یگرید میازانگشتها هرکدام

دل شوند.  یخواستندشرمنده  ینم دیفاجعه باشند. شا

حرکت  نیمقتدرانه ا شهیدرآخرانگشت شصت بود که مثل هم

 .دیطول کش یراانجام داد.  گشتن باغ دو ساعت یانتحار

  :رفت و گفت دریل

 .دیبمون دیتون یم دیچقدر دوست دار هر–

برداشتم  فمیعکس انداختن ازک یرابه بهانه  امیزودگوش

 .وروشنش کردم
آنجا راثبت نکرده بودم که  یهاییبایچندتا عکس ازز هنوز

 .دوباره زنگ خورد

 .بار سارا بود نیا

 .دادم جواب

 .سالم سارا ــ
 تو؟ ییسالم دختر،کجا ــ

رنگ ووارنگ دروغ بود، چون  یاههایگ نیب نجایگفتم ا یاگرم

بچه  نیدورتر، ب یینبودم، جا نجایگرایبعد از زنگ آرش من د

 میدرکنترل چشم ها یاول کالس،  وسع فیرد ،یها، پشت صندل

 .بودم

 *آرش*
 

را جواب نداد ناراحت شدم. دوستش سوگند  اشیکه گوش نیا از

 .زده بود بشیهم غ

 .سارارفتم وسراغشان را گرفتم شیپ

  :گفت سارا

 .ومدهین یبا سوگند کالس داشتم ول امروز–

  :گفتم باتعجب

 .دانشگاه یتو محوطه دمشید خودم–

  :بود، گفت بیعج شیهم برا سارا

 ییباهم جا دمیاونم برگشته، شا ومدهین لیراح دیشا خب–

 .رفتند
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 شده؟ یمگه چ حاال

 :خونسرد نشان دادم و گفتم یلیرا خ خودم

 .کار داشتم یبا خانم رحمان یچیه– 

 .بهش زنگ بزن خب–

 :گفتم نیهم یزنگ زده ام، جواب نداده برا میبگو نخواستم

تو زنگ  شهیم ،یدون یاخالقش رو که م اد،یخوشش ن دیآخه شا –

 انه؟ی ادیم یو ازش بپرس یبزن

 :رغبت گفت یب یلیخ امد،یدرخواستم خوشش ن انگاراز

 .رمیگ یبزار بعد از کالس تماس م ادیآخه االن استاد م –

 .یریخودم باهاش تماس بگ شیپ شهیباشه فقط م ــ

 .تعجب نگاهم کرد با

 رم؟یاالن تماس بگ نیواجبه هم یلیاگه کارت خ خب–

داشت خواستم بهش  شمیپ یامانت هیندارم،  یینه عجله ا ــ

 .بدم

 .رفت حرفیمشکوک نگاهم کرد وب یلیخ
 اشدنیجو ش،یصدا دنیشن یعجله داشتم برا ،یدروغ شاخ دار چه

 ...یاجبار یفاصله ها نیاحوالش، امان از ا

استادو  نیب میاستاد نشدم. چشم ها یکالس اصال متوجه حرف ها سر

جلورفتن رشوه  یعقربه ها برا نی. ادیچرخ یام م یساعت مچ

زدندبه من وازحرکت  یدست به کمرزل م یخواستند. انگارگاه یم

بلد  شانیبرا دنیجز خط ونشان کش یو من کار ستادندیا یم

  .نبودم

بود کالس تمام شد ومن دست پاچه فقط  یبه هر جان کندن باالخره

 کنم. اما نبود دایخواستم زودتر سارا را پ یم

 .گرفتم میدستها نیوسرم را ب مکتین یرو نشستم

 .بهاره سرم رابلندکردم یباصدا

 غرق شده؟ اتیکشت–

 ؟یکن دایسارارو پ یبر شهیبهار م ــ

 ؟یدار کارشیچ ــ

  :با اخم نگاهش کردم و گفتم ــ

 .دونه یم خودش–

 :نازک کردو گفت یچشم پشت

 .خوب بابا، بداخالق یلیخ –

 .نشوم یسرم بودومن نتوانستم عصبان یساراباال دکهینکش یطول

 .کار خواستما هیبار ازت  هیحاال من  –
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. گهیرفته بود. االن بهاره گفت امدم د ادمیکال  د،یببخش ــ

 .را درآوردو شماره گرفت لشیموبا یبعدفور
را قطع  یموقع صحبت با من گوش دمیترس یگرفته بودم، م استرس

کنم  یم یدانستم از نظر او کار درست یشوم. نم عیکند و ضا

 .انهی
دادم کارساز که  یرا ادامه م یمحل یرِوش ب دینبا دیشا 

 .را هم خراب کرد زیهمه چ چ،ینبوده

  :گفت یم لیسارا که به راح یصدا با

را  یبلند شدم و گوش میاز جا هویباهات کار نداشتم... من–

 .از دستش گرفتم و دور شدم

 .خانم لیسالم راح ــ
 یجواب داد. کم دمیشن یکه به زور م ییکردوبا صدا یمکث

  :را باال بردم و گفتم میصدا

 دانشگاه؟ یومدیچرا ن ؟یجواب تلفنم رو نداد چرا–

 یوبا صدا دمیکش یقینفس عم دم،یشن یرا م شینفس ها یصدا

 :گفتم ینرمتر

 ؟یاز دست من ناراحت –

  .خوام یمعذرت م ،یاز دست من دلخور اگه

 .جوابم سکوت بود بازهم

 .لیراح ــ

 .ترادامه دادم مهربان

همون بوستان  ایپس االن ب ،یایدانشگاه؟ اگه نم یایم فردا–

. من منتظرتم، میپشت دانشگاه. همونجا که قبال با هم حرف زد

 .یایاونجا تا ب نمیش یم
 یبزند. حت یمن هم سکوت کردم و منتظر شدم تا حرف نباریا

 .آرامش داشت میهم برا شینفس ها یصدا

 .سپردم شینفس ها یرا بستم و گوشم را به صدا میها چشم

  :گفت یبغض دار یسکوت را شکست وبا صدا باالخره

 .دانشگاه امینم التیکار دارم تا بعد از تعط من–

  :به خودش گرفت وادامه داد تیجد شیصدا بعد

و منم جوابم رو به شما دادم،  میضمن ما با هم حرف زد در–

 .دینیمن رو بب دیبخواه ای دینداره بهم زنگ بزن یلیدل گهید

 .قلبم یشدبررویم یاز کلماتش خراش هرکدام

 .که از حلقم درامد دست خودم نبود ییصدا انگار

 ...لیراح ــ

  :سردتر از قبل گفت یلیخ
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 .. خداحافظدیصدا نکن کمیلطفا منو با اسم کوچ آقا–

 .بود برسرم یانگار پتک یبوق ممتد گوش یصدا
را به طرفش  یکه برگردم، گوش نیآمدومن بدونه ا کمیسارانزد

 .دراز کردم وبعداز تشکر، ازاو، َوازخودم فاصله گرفتم
که قبال  یبوستان مکتین یرو دنشستنیسر کالس نرفتم. شا گرید

 .دهد امیتوانست قلبم راالت یاوهم آنجا نشسته بود، م

 .تنگ بود شیدلم برا چقدر
در دلم  یدیبغض داشت نور ام شیفکر کردم که صدا نیبه ا یوقت

 یسرد یادآوریبا  یدارد. ول یروشن شد، پس او هم به من حس

 .مردد شدم ش،یحرف ها

 ...وقت سرد نبودند، اما کالمش چیه ش،ینگاهها

به خودم امدم  یکردم که وقت الیآنجا نشستم و فکرو خ آنقدر

 ینم یول د،یاین لیزدم که راح یغروب است، حدس م کینزد دمید

 میقدم بزنم پاها یخواستم قبول کنم، بلند شدم تا کم

فکر کردم  نیبه ا زدمیازسرماخشک شده بود. همانطور که قدم م

  :که

دادم  یازدواج م شنهادیدردانشگاه پ یاگر به هر دختر"

... اصال فکرش راهم لیآورد. انوقت راح یبال درم یازخوشحال

حد تابع  نیا باشد. و در ریسخت گ نقدریا لیکردم راح ینم

 یطور، نم نیتوانستم درک کنم. و هم یرا نم لشی. دالارهاشیمع

 میتصم مکتینتوانستم فراموشش کنم. من همانجا کنار همان 

 ...ارمشیگرفتم که به دست ب

 *لیراح*
 

و  دهیسع یشده  خیم یتلفن را قطع کردم، با چشم ها یوقت

خونسرد  از کنارشان رد  یلیصورتم روبرو شدم. خ یسوگند رو

 :شدم و گفتم

 .گهید دییایب –

دردلم به پاکرد.  یچه آشوب شیدانست زخم صدا یخدا م فقط

زبانت سردباشدمثل  یچقدرسخت است دلت گرم باشدمثل کوره ول

 .حرکت کند دنیکه فقط به قصددل بر یغیت زباشدمثلیت خ،ی

 .دانشگاه، بد عادتم کرده بود یهر روزه   یدارهاید نیا
به  یسخت ستیهمانند سوت ترمز  قطار ا دهیادسعیفر یصدا

 .داد المیفکروخ
 ؟یریپارک کردم، کجا م نوریرو ا نیماش ــ

 .گردشده نگاهش کردم یها باچشم

 ؟یزن یجان آرومتر، چراداد م دهیسع–
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 ییا گهید ینجات دادنت چاره  یبرا ،یکه توغرق بود اونجور–

 .نداشتم

  :راه افتاد، سوگند گفت نیماش یوقت

 .کن ادهیرو مترو پ من–

 .میخواستم که ناهار راباهم باش ازاو

  :زدو گفت یلبخند

کار  یاز طرف تو راحت شد.برم خونه که کل المیخ گه،ید نه–

 .دارم یاطیخ
 ارشیرو برش بزن، فردا ب یدیاون بلوزه که الگوش رو کش توام

 .نمیبب
 یتونست چطوری–: دیپرس دهیشدن سوگند، سع ادهیاز پ بعد

 ...که یداغونش کرد ی...زدیحرف بزن یباهاش اونجور

 فیبالتکل یازخونها یتیدجمعیآ یم انیحرف آرش که به م اصال

 .کشند یرساندن خودشان به صورتم صف م یدربدنم برا

 بد حرف زدم؟ یلیخ یعنی. دونمینم–

 :دادو سرش را کج کردو گفت رونیرو ب شیلبها

ها هستن، سبک وزن  کیکوچ نیماش نیکه نه. فقط با ا یلیخ– 

با اونا از روش رد  نرا،یما ینیآهان م ه؟یها، اسمشون چ

 .یشد

 .خواستم هم اون ِبُبره هم من یم دیشا ــ

 :نگاهم کردو گفت یچشم ریز ــ

 ؟یدیاالن تو بر –

 میبغض تمام وابستگانش رابه طرف شاهراه گلو نیا دوباره

 .کردومراواداربه سکوت کرد لیگس

. لی...به خودت زمان بده راحیدیمعلومه چقدربر افتیازق –

 .َرِوشت هم اشتباهه، هم سخت شه،یکه نم هویکم. کم
 ینجوریا ،یداد یم حیبراش توض ش،یدید یم یرفت ینظر من م به

 یو راحت تر قبول م شدیقانع م دیواسه اونم بهتر بود، شا

 .کرد

 .رشدیمغلوب اقوام بغض شدم و اشکم سراز باالخره

تونه حرف هام رو درک کنه،  یاون اصال نم م،یقبال حرف زد –

 .بدتره مینیرو بب گریهمد شتریب یبعدشم، هر چ
 یدمییراتا دهیسع یدلم حرفها یزدم ول یحرف ها را م نیا

 .کرد

 .مخم سوار شده بود یبد جور رو دنشیفکرد 
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 دهیدسعیشا اینشانم دهد، خدا یخواستم راه یدلم از خدا م در

  .دیگو یدرست م

 یخودت مانع ر،یرا بگ میخودت جلو ستیبه صالحم ن اگررفتن

 .سرراهم قراربده

 .درفتیپس با دنشید یبرا زجوراستیهمه چ یگفتم وقت بعدباخودم

 .میدیرس یک دمیفکرها بودم که نفهم نیغرق ا آنقدر

  .که به سرم زده بود، استرس گرفته بودم یفکر از

تعارف نکردم که به خانه  دهیکردنش اصال به سع یعمل یبرا

 .رساندم ابانی. وبعدازرفتنش، خودم را به سرخدیایب
. 

از  یتاکس کیتا باالخره  ستادمیا ابانیکنار خ قهیدق چند

 .شد انیدورنما
را به راننده  رمیجلو رفتم که بتوانم  مس یکم ابانیخ ازعرض

دانم از  یمثل اجل معلق نم یموتور کی. همزمان میبگو یتاکس

 میروح سرگردان باسرعت ازجلو کیشدومثل  شیدایکجا پ

ردشدوبابرخوردبه من تعادلش راازدست دادو هر دو هم زمان 

 .میخورد نیزم
خراش  میناله ام بلندشد. به خاطربرخوردباآسفالت دستها یصدا

شدند. قدرت  یخاک میبرداشتندوتمام چادرولباسها یسطح

 ابانیبودخودم رابه جدول کنارخ یبلندشدن نداشتم به هرزحمت

  .کرد یرساندم وهمانجا نشستم. سرم درد م

و  دهیبود به طرفم امدو بارنگ پر یموتور سوار که پسر جوان 

  :دیدست پاچه پرس

 حالتون خوبه؟ خانم–

  :را مچاله کردم و گفتم صورتم

 .شده باشه شیفکر کنم پام طور دونم،ینم–

 :خم شد و گفت میطرف پاها به

 .نمیتا بب دیاریکفشتون رو درب –

  :اخم گفتم با

 د؟یمگه دکتر د؟ینیبب شما–

  :به خودش گرفت و گفت یحرفم حالت شرمندگ از

 رمیبگ یبزارم. تاکس ییمن موتورم روگوشه ا دیکن صبر–

 ابون؟یوسط خ دیدیببرمتون دکتر. آخه چرا پر

  :آوردم گفتم یرا درم لمیموبا یکه گوش همانطور

 .ببره ادیب یکس زنمیم زنگ–

 یافتاده، شاخ ها یدادم چه اتفاق حیزنگ زدم وتوض دهیسع به

 .توانستم حس کنم یهم م یدرامده اش را از پشت گوش
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 :گفت یبلند بایتقر یصدا با

 کاریچ ابونیکردم. تو خ ادهیمن که تورو جلوخونتون پ –

 ؟یداشت

 :کردم و گفتم ییناله ا ــ

 حرف هاست؟ نیاالن وقت ا –

جمله  نیاونجام. بالفاصله بعداز گفتن ا گهید ی قهیچند دق ــ

 .را قطع کرد یگوش

 :کردن موتورش گفت یسواردرحال وارس موتور

من که داشتم  ابون؟یوسط خ دیامد هویحاال خانم واقعا چرا  –

 .رفتم یراهم رو م

 :انداختم و گفتم نییراپا سرم

 .رمیبگ نیخواستم ماش یم –

 :را تکان دادو گفت سرش

 داره؟ نیماش ادیخواد ب یکه م یکس –

 .بله ــ

 :اش رامقابلم گرفت و گفت یکارت مل زود

و شماره خودتون رو هم  دیکن ویلطفا شماره ام را هم س –

 .دیبد
 ی نهیهز ی. پس هر چمارستانیمن ببرمتون ب نیکه نذاشت شما

 .کنم یبشه خودم پرداخت م مارستانیب

 .امیمنم با موتور پشت سرتون م دیبا همراهتون بر شما

 :را پس زدم وگفتم کارت
. خودم دیبه کارتون برس دیشما بر میریما خودمون م ــ

 .از شماندارم یتیمقصربودم. من شکا
 دویبه سروصورتش کوب یدودست د،یمن رادرآن حال د دهیسع یوقت

 :گفت

 ؟یشد ینجوریچرا ا –

  :کرد گفت یرا نگاه م دهیپسر موتور سوار که با تعجب سع 

 مارستانیب میزودتر ببر د،یخوبه خانم نگران نباش حالشون–

 ... تا عکس

  :سرش داد زدو گفت نیخشمگ دهیسع

 د؟یبال رو سرش آورد نیا شما–

 .بدبخت الل شد ی پسره

 :را صدا کردم و گفتم دهیسع

 .خودم بود ریتقص –
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 .کنهیکم پام درد م هیخوبه فقط  حالم
به طرفم  عیکمکم کند سر دیافتاده بود با ادشیتازه  انگار

 .امدو بلندم کرد
که به من زده بود رابه اوهم گفت و  ییحرفها موتورسوار

 مارستانیبه طرف ب یکرد. فور ینگاهش م تیفقط با عصبان دهیسع

فرار  نیبا تامل عابر یو تا زودتر ازنگاهها میراه افتاد

 .میکن
به من  ینگاه مرموز دهیحرکت کرد، سع نیماش نکهیاز ا بعد

  :انداخت و گفت

 ؟یکرد یم کاریچ نجایا تو–

  :انداختم و گفتم نییراپا سرم

 .خواستم برم دانشگاه یم–

 .شد ینجوریا رمیبگ یامدم تاکس تا

  :زدوگفت شیشانیرا به پ دستش

نشده  تیزیبدم، فقط دعا کن چ یحاال جواب خاله رو چ یوا–

  .باشه

من  کنهی.فکر ممیما با هم بود دونهیمامانم که نم ــ

 .دانشگاهم
 

  :توجه به حرفم گفت یب

رسوندمت،  یم یبر یخواست یخودم همونجا که م یگفت یم خب–

 .میحرف هارو دار نیمگه ما با هم ا
 چرا آخه؟ یکار پنهون

هم  میدانستم جوابش راچه بدهم. درد پا یبودم، نم شرمنده

 .شده بود شتریب
موتور سوار موتورش راگوشه  دمید میدیکه رس مارستانیب به

 .پارک کرد ییا

 .میباالخره عکس انداخت رشیو بعد از پذ میشد مارستانیب داخل
 یقابل تحمل شده بود. وقت ریغ میپا یدرد انگشت ها گرید

 دیدکترعکس راد

هم  یراستم مو برداشته. و کم یپا یدو تا از انگشت ها گفت،

  یبسته شود و برا یبا بند طب دیدرمان با یکوفته شده.برا

 .حرکت داده نشود تا دوباره جوش بخورد یمدت
آمد و  یدنبالمان م میرفت یموتور سوار هم هر جا م یآقا

 .کرد یهارا پرداخت م نهیهز

 :و من به پسرموتوسوارگفتم میامد رونیب مارستانیاز ب باالخره

 .ممنون د،یبر شما–

  :اش را به طرفم گرفت و گفت یکارت مل دوباره
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 میخانوادتون تصم ایافتاد  یوقت اتفاق هیباشه اگه  شتونیپ–

 ...ییا گهید

 :حرفش را تمام کند گفتم نگذاشتم

 .ستین یازینه ن –

امد حتما زنگ بزنم  شیپ یسفارش کرد که اگر مشکل دوباره

 .ام کرد یوگوشیوشماره تلفنش رابه اصرارس

  :گفت دویکالفه به طرفش چرخ دهیسع

 .دییشما بفرما گهید زنه،یزنگ م چشم–

سفارش  یدوباره کل دهیتوجه به حرف سع یکردو ب یمکث پسرک

 .کردو رفت

 :کردو گفت یپوف م،یشد نیکه سوار ماش نیاز ا بعد

حاال  تیخواستگار ادیبندم فردا ب یبود. شرط م یشیعجب سر –

 .نیبب

  :و گفتم دمیدردم را فراموش کردم و خند 

 تو؟ یگیم یچ–

 شه،یخوره عاشقت م یچرا هر کس به پست تو م دونمیمن نم –

 نه؟یبیمارو نم یچرا کس

 .دمیبار بلندتر خند نیا

 ؟یهمه درد داشت نیا یمن بود یجا یدوست داشت –

 :نگاهم کردو گفت یشاک

 مارستانیهم ب یمن تصادف کردم کل م،یشما هم بود یواال ما جا –

 .عاشق تو شد یمعصوم یبودم. اونوقت آقا یبستر
 

 .دهیکه عاشق قاتل همسرش بشه. بس کن سع ینداشت توقع–

 .نه خب، فکرش رو بکن ــ
 یجد ی افهیآخه، بعد ق یزاریتو تاقچه باال م نورمیاز ا حاال

  :به خودش گرفت و گفت

فردا به بهانه  نیپسر از هم نیباهات شرط ببندم اگه ا حاضرم–

 .مختلف شروع به زنگ زدن نکرد یها

 :ام رو جمع کردم و گفتم خنده

 .غلط کرده زنگ بزنه –

 یکه... منظورم به قصد ازدواج، حتما منظور ینه اونجور ــ

 .ادیداشت تا خونه باهامون ب نقدراصراریداشته ا
تو تصادف  یجا قایبه جان خودم حاال اگه من دق ل،یراح یوا

 چارهیبدبخت ب کارویآدم معتاد و ب هیکردم، موتور سواره  یم
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کردم.  ینگاهش م دادمیکفاره م دیبودا، اصال با یخودیب ی

موند خرج درمونم رو بده.  یرفت، نم یدر م زدیتازه اونم م

پسره اصالمقصرنبوده، اگه مقصر  نیا یگ یحاال خوبه م

 .کرد یکارمیبودچ
 یتصادف کرد نیبا ا دمید یهمون اول وقت ه،یچ یدونیم اصال

  ...واسه تو نبود که میشدم.اصال ناراحت یعصبان

بلند  یحرفش خودش هم به خنده افتادوبا صدا نیگفتن ا با

 .دیخند
همشم  یدیشدم، د یخوشگل بود عصبان نقدریپسره ا نکهیا یبرا

 .هواتو داشت
مرا  یباسخت چارهیو ب دهیسع یام را انداخته بودم رو ینیسنگ

 .دیکش یبه طرف آسانسور م

 .چه بگم به مامان که دروغ نباشه –

  :دادو گفت یگردنش را تاب دهیسع

 .رفتم سر قرار، زدن لهم کردن یداشتم م بگو–

 یبودبرا ییتصادف نشانه ا نیدایشرمنده شدم، شا ازحرفش

 زنهیباما حرف م شهیگفت خداهم یآرش. مامان راست م دنیند

 ...نایوچشم ب میگوش شنواداشته باش دیفقط با

 :دستم راگرفت و گفت دهیسع

 .گهیراستش روبهش بگو د ،یتو که با خاله ندار –

 .شهیاالن روم نم یبعدا بگم ول دیشا  ده،ینه سع ــ
 ادیشد، ز ینجوریا ومدمیخب...بگو داشتم از دانشگاه م ــ

 .نگو اتییبا جز
 دنیمادر با د   م،یفکر کنم که چه بگو شترینبود ب یفرصت

 .سرو وضع من ماتش برد
را که  ییبزنم خودش حرفها یکه من حرف نیقبل از ا دهیسع

 .داد حیتوض شیداده بودرا برا شنهادیپ

پاش کوفته شده. بعد من  ینشده خاله،  فقط انگشت ها شیزیچ–

 .را لنگان لنگان داخل برد
همانجا جلودر چادر و مانتوام را درآورد و انداخت  مادر

 ریو بعد صدقه کنار گذاشت و خدارو شکر کردکه بخ ییلباسشو

 .گذشته

  :و رو به مادر گفت نمیتختم بنش یکمکم کرد تا رو دهیسع

عصا استفاده کنه تا  دیمدت با هیخاله جان، فکر کنم تا _

  .ادیبه پاش فشار ن

 .خوبه یشکستگ یبرا دیاریبراش ب دیدار ریخاله اگه ش االنم
با  دهیبا حرف سع یول زدینم یانگار هنوز شوک بودحرف مامان

 :دیپرس یبلند یصدا
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 مگه شکسته؟ –

 .نه بابا، خاله جان مو برداشته ــ

  :را نگاه کردو گفت میپا یبا ناراحت مامان

  .فرقشون باشه ادمینکنم ز فکر–

 :زدوگفت یفرقشه بعد لبخند یلیچرا خاال جان، خ ــ

چه به موقع  نیخوش شانسه ها، بب یلیدخترت خ نیکال ا یول –

دانشگاهه هم اونورکارش با  یلیهم تعط گهیتصادف کرده، د

 یزیچ یضیمر هیتموم شده. کال االن وقتش بود  یمعصوم یآقا

 .استراحت کنه رهیبگ

  :رفت گفت یم رونیهمانطور که از اتاق ب مادر

  بچه ناقص شده، خوش شانسه؟ یدیع شب–

گذاشت و کمکم کرد  میپا ریازکمد درآوردو ز یبالشت دهیسع

 .دراز بکشم

 .زارمیتنها م تونیو شما رو با مادر گرام رمیم من–

 .را گرفتم دستش

  :دستش را از  دستم درآوردو گفت دهیلطفا بمون. سع دهیسع–

 .پرسه ینم یزیچ گهیراحت د التیمال کردم رفت، خ ماست–

 بگم؟ یچ یچرا مترو سوار نشد دیآخه اگه پرس ــ

 :در صورتم براق شدو گفت دهیسع

 یدارم که هر دفعه از من م یبند یخال تیخالق نقدریا یعنی –

  چه بگم؟ یپرس
کم به کار بنداز...مثال  هیرو  تتیمن، خودتم خالق خواهر

کرد حوصله  یکمرم درد م ایشلوغن،  یلیمتروها خ دهیبگوشب ع

 .تو مترو رو نداشتم سادنیسرپا وا

 .رارهاکردم دستش
کنم که نپرسه  یولش کن. فقط دعا م ده،یتونم سع ینم ــ

 .. بعد شروع کردم به صلوات فرستادنشمیوگرنه از خجالت آب م

 :گفت دویکش ینیه دهیتلفن خونه، سع یصدا با

حتما االن نگرانم  دکنم،یفکر کنم مامانمه، قراربودبراش خر– 

 .شده
از لحنش معلوم بود که طرف  شد،یم دهیمادر به زور شن یصدا

 .ستیصحبتش خاله ن

  :گفت نهوسایما دهیسع

 .ها شهیمامانمم نگران نم یمن حت ،ینیب یم–

  :ازخرما وارد شدو گفت یروظرفیش وانیل کیبا  مادر
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 .بخور ختمیعسل ر توش–

 .دستت درد نکنه مامان جان ــ
زنگ زده  تیگفت به گوش یزنگ زد، م یمعصوم یآقا یراست ــ

 .یجواب نداد
دنبالش  ؟یرو کجا گذاشت حانهیر ی مهیدفترچه ب دیپرس یم

 .نکرده داشیگشته پ

 .نگاه کردم دهیسع به

 کجاست؟ میگوش–

 .نیجامونده داخل ماش فتمیک فته،یتو ک ــ
 زنگ بزنم بهش بگم؟ یاریب یریم ــ

  :بلند شد و رو به مادر گفت دهیسع

 .دیآسانسور بردار یتو زارمیروم فی. کرمیم گهیمن د خاله–

 :گفت رفتیهمانطور که دنبالش م مادر

 .کجا؟ ناهار بمون –

 :گفت یبا مسخرگ دهیسع

 ست،یمامانم از استرس دل تو دلش ن نکهیممنون خاله، نه ا –

 .نگران نشه ن،یاز ا شتریبرم که ب

 .لیراح دنید مییایم ینیواسه شب نش البته
 امیپ کیرا که دستم داد بازش کردم دوتماس و یگوش مامان

 .داشتم یمعصوم یازآقا
 یام. وقتدفترچه را کجا گذاشته دیایب ادمیفکر کردم تا  یکل

 .امد زنگ زدم ادمی
که  نیسالم کردو بدونه ا یرا برداشت و فور یزنگ اول گوش با

 :دیمنتظر جواب من باشه پرس

 شده پاتون؟ یچ –

 د؟یدون یشما از کجا م سالم،–

شدم، به خونه زنگ زدم  دنگرانیرو جواب نداد تونیخب، گوش ــ

 .دیمادرتون گفت که تصادف کرد
با عصا راه برم، زنگ  دیمدت با هیفقط  ست،ین یمهم زیچ ــ

 ...دوباره حانهیدفترچه رو بهتون بگم، مگه ر یزدم جا

 دمیکنم.د دشونیخودم ببرم تمد ینه، خواستم با دفترچه  ــ

مزاحم  نی.واسه همستین حانهیمال ر یمال من سر جاشه ول

خودم  یبراتون عصا  دنتوید امی. من مستیشدم.حاال اون مهم ن

 .به دردتون بخوره دیشا ارم،یرو م
داروخانه سر  نیاز هم رهینه، اون مال شماست، مامان م ــ

 .رهیگیم ابونیخ
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کوتاهش  یکم دی. فقط بادیبخر خوادیبه خاطر چند روز نم ــ

 .کنم
 یاونجا. دلمون حساب مییایم گهیدو سه ساعت د حانهیو ر من

 .تنگ شده
 ییاز ته چاه درامده ا یحرفش سرخ شدم و با صدا نیا با

  .گفتم

 .چشم یرو قدمتون–

 .زنگ زدنش یبودبرا ییپس دفترچه بهانه ا 

 :دیبه مامان خبردادم. با تعجب پرس یوقت

 مالقاتت؟ ادیب خوادیم–

 .گفت نطوریا– 

 .بزرگ وارد شد ینیس کیمادر با  دمیکه د دینکش یطول

چون قراره  ی. ولمیبعد ناهار بخور ادیخواستم اسراهم ب یم –

 .که من به کارهام برسم میزودتر بخور ادیمهمون ب

 .ادیتا اسراهم ب میصبر کن ستم،یمامان من گرسنه ن یول ــ

 ...آخه از صبح ــ

نگذاشت مادر حرفش را تمام کند. مامان از  فنیزنگ آ یصدا

 .برگشت قهیرفت و بعد از چند دق روتیاتاق ب

 .میخور یاسرا هم امد، با هم م گهیخب د –

 :بغض کردو نشست کنارم و گفت دیرا د میپا یوقت اسرا

 .یبارتصادف کن هی یکه سال رتهیفکر کنم تو تقد –

 .کردم شیبازو یحواله  یحرفش خنده ام گرفت و مشت از

  :آوردوگفت یاسرا بشقاب یبرا مادر

 .نیبش ایرو عوض کن وب لباست–

کردم چند  یبه خاطر مادر سع یاشتها شده بودم ول یب دوباره

 .قاشق بخورم

 .انداخت میبه غذا ینگاه مادر

 ؟یخور یچرانم–

به بعدکمتر بخورم بهتره، چون  نیخوردم مامان جان. از ا ــ

 .تحرک داشته باشم ممکنه چاق بشم ادیز دینبا
مامان، اگه اون کتابه که اون روز تو اتاقتون بود  یراست

تونم کمکتون کنم،  ی. من که نمدیاریبرام م دیخون یرو نم

 .حداقل از وقتم استفاده کنم

  .خونم یکم ازش خوندم، حاال تو بخون من بعدا م هی ــ

 .بلند شد یفور اسرا

 .ارمیکجاست من براش م نیبگ –
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  :با تعجب گفت مادر

 ...به خواهرمهربون به–

 :زدو گفت یلبخند اسرا

 .دمیداره خودم براش انجام م یبه بعد هر کار نیاز ا –

  :غذارا برداشت و گفت ینیمادر س ــ

  .به تو...تو اتاقمه...داخل کشو نیآفر–

 یصفحه از کتاب را خواندم چون  تمرکز نداشتم، متوجه نم چند

دانم چقدر  یشدم. کتاب را بستم وبافکر آرش وقت گذراندم. نم

  :که اسرا امد و گفت دیطول کش

 .ارمیبرات ب یپوش یکدوم لباست رو م لیراح–

  :کردم و گفتم نگاهش

 ؟یچ لباس–

 اد؟یخواد ب یمگه صاحب کارت نم ــ

 .خب چرا ــ
 میرنگ برا رهیو ت یبلوز دامن معمول کیخودش  ی قهیسل به

 :آورد و گفت

 خوبه؟ نایا–

  :گفتم زیآم اعتراض

 گهیکه االن تنمه که بهتر از اوناست. د یینایا ه؟یچ نایا–

 چرا عوض کنم؟

 .کوتاست نیساق دست بده، چون بلوزم آست هی فقط

 :کردو گفت یِمنو ِمن ــ
 ؟یباش پیخوش ت ادیز یمعصوم یآقا شیخوام پ ینم 

 .کردم یکج خنده

 چرا؟ انوقت–

 .انداخت نییرا پا سرش

  .گهیبهتره د ینجوریا –

  .تخت و رفت یساق هارا انداخت رو بعد

 "چشه؟ گهید نیا"

 .زنگ را که زدند  

 :با عجله امد و گفت اسرا

تا جلو  ینیمبل بش یپاشو کمکت کنم ببرمت سالن رو لیراح –

 .یوفتیصاحب کارت لنگون لنگون راه ن

  :حال بلند شدن گفتم در
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 .صاحب کار.اون اسم داره ینگ نقدریا شهیم–

 .رنگ تعجب گرفت نگاهش

 .گهیرسونم د یداره. باالخره منظورم رو م یتو چه فرق واسه–

  :کردم و گفتم یپوف

 .ادینم خوشم–

کرد ودست به کمر شد که  میکه ناگهان رها میمبل بود کینزد

که  نیقبل از ا یبزند، تعادلم را از دست دادم ول یحرف

 :را گرفت و گفت میبازو فتمیب

 .دیآخ ببخش –

 :کردم و گفتم یاخم

  ؟یبگ یخواست یم یچ –

 .گمی.چشم همون اسمش رو میچیه –

 اد؟یاسرا، تو ازش بدت م ــ

ترسم  یسال تو رو از ما گرفت. م کیکنم  ینه، فقط فکر م ــ

 .رهیتو رو از ما بگ نایاز ا شتریوقت ب هی

 :زدم و گفتم یلبخند

 حیبعدا برات توض ستیاالن وقتش ن ،یکن یاشتباه فکر م یلیخ –

به خواست خودم  ی. که اون به ما لطف کرد. بعدشم همه چدمیم

 .بوده نه اون
اسرا کمکم کرد تا چادرم  یمعصوم یآقا یگفتن ها اهللای با

 .سرم مرتب کنم یرارو
نرگس بودند  شیکه اکثر گلها یوارد شد از دسته گل بزرگ یوقت

 .کردم بلند شوم و سالم کنم یلبخند بر لبم امد و سع
بود داد  ستادهیگل را با احترام به مادرم که جلو در ا دسته

  و از همان جا با دست
کرد که بلند نشوم. پشت سرش خواهرش، زهرا خانم را  اشاره

 نیکرد. از ا یکه با لبخند وارد شدو با مادر روبوس دمید

 نیکه اوهم امده بودهم خوشحال شدم هم تعجب کردم. چون ا

 .ساعت ازروز شوهرش خانه بود
دست پدرش را گرفته بودو هاج و واج به اطرافش نگاه  حانهیر

 .کرد یم
با  دویشدو حالم را پرس کمینزد یبا نگران یمعصوم یآقا

مبل تک نفره کنارمن نشست. با زهرا خانم  یتعارف مادر رو

کردم و تشکر کردم که امده است. زهرا خانم عصا  یهم روبوس

چادرش بود را کنار  ریکه ز یکیدسته دار ش ییکادو سهیک کیو 

 گذاشت نیزم یمبل رو
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حلقه کرد و  میرا دور پاها شیشد دست ها کمیتا نزد حانهیر

. پدرش دست میپا یباالو نشوندمش رو دمشیذوق کرد. من هم کش

 :دراز کرد وگفت

 .به من دیبچه رو بد شه،یم تیاذشما پاتون  –

لختش زدم و گفتم: نه، دلم براش تنگ  یموها یرو ییا بوسه

 شیکه چند وقت پ ،ی.اسرا رفت خرس عروسکشمینم تیشده بود. اذ

را سر گرم  حانهیبود راآورد تا ر دهیکادو تولدش خر دهیسع

 .کم موفق شدکند و کم
 زجابهیم یگلها را داخل گلدان گذاشت وهمانطورکه رو مامان

  :کردگفت یم شیجا

 .دستتون درد نکنه د،یدیکش زحمت–

 :گفت یشگیهم یایهم با همان حجب و ح یمعصوم یآقا

  .خانم رو نداره لیقابل راح  کنم،یخواهش م –

  :کردو آرام گفت لیبه طرفم ما ینگاهم کردوسرش را کم بعد

رو  دیکه تو کتاب عالمت زده بود ییاز شعرها یکی یراست–

 .کردم و قابش کردم یبراتون خطاط
کردو ادامه  یکنار مبل اشاره ا هییکادو سهیبه اون ک بعد

 :داد

 .دینیبب دویبازش کن دیبعدا که تنها شد –

  :تعجب گفتم با

 د؟یگیعالمت زدم؟ کدوم کتاب رو م من–

که عالمت زده  ییشمس. البته شعرها وانیکتاب د ــ

 .رو انتخاب کردم شیکیمن  ادبودندکهیدزیبود

  :را به دندان گرفتم و گفتم لبم

دارم که موقع مطالعه مداد  یعادت بد هیمن  د،یببخش یوا–

 یکنه عالمت م یکه جلب توجهم رو م یو مطالب رمیگ یدستم م

 .زنم

 :لبخند گفت با

. در ضمن دیکار من رو که راحت کرد ه،یاتفاقا عادت خوب –

 .هم ازتون دارم یادگاری هی یجور نیا
و  اورمیخودم ن یکردم به رو یسع یول دمیحرفش خجالت کش از

 :گفتم

از بچه  یکیهم سر جزوه  شیترک کنم. چند وقت پ دینه، با –

 .بال رو آورده بودم نیها ا
تعارف کرد ساکت  وهیم یمعصوم یمادر که به آقا یصدا با

 حانهیو ر دمیازآن را بر یپوست کندم و تکه ا یبی. سمیشد
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شده بود صدا کردم و به  قیرف یبا اسرا حساب گریرا که د

 .دستش دادم

 .چسباند میزدو سرش را به زانوها یلبخند حانهیر
زهرا خانم که تا حاال با مادر حرف  دمش،یکردم و بوس بغلش

  :زد توجهش به ما جلب شدوبا لبخندگفت یم

به ما سر  گهیبهت وابستس، چرا د یلیخ حانهیجان ر لیراح–

بهم گفت تصادف  لیکم یدلمون برات تنگ شده بود. وقت ؟ینزد

. بچه نمتیبب امیدبیهرجورشده با اوردگفتمیدلم طاقت ن ،یکرد

  .هاروسپردم به پدرشون وامدم

منم گرفتار درس و  گهی. ددیدیدستتون درد نکنه، زحمت کش ــ

 هیوضع "اشاره به پام کردم"  نیدانشگاه بودم، حاالم با ا

 .شدم نیمدت خونه نش
بخور.  ریش یتونیفقط تا م ،یشیانشاهللا زودتر خوب م ــ

 :دیبعدپرس

بد  نقدریچرا مردم ا دونمیمن نم ؟یتصادف کرد حاالکجا–

 .کنند یم یرانندگ

  :گفتم نیهم یسوال اولش را منحرف کنم برا خواستم

 یموتور رم،یبگ یتاکس ابونیامدم وسط خ هویخودم بود  ریتقص_

 .بهم زد

  :وسط حرفمان امدو گفت لیکم

 .گذشته ریخدارو شکر کرد که به خ دیداشته. با یحکمت حتما–

کردند. و مادر رشته کالم را به دست گرفت  دییحرفش را تا همه

حرف  لیبا کم شیدر مورد حکمت خدا و مهربان یساعت کیو 

  .زدند

 یتصادف رانم نیخودم حکمت ا یکس به اندازه  چیوسط ه نیا

افتد، دربه در  یم یاتفاق میوقتها که برا یدانست. بعض

 یکنم که اگر در خانه  یگردم، فراموش م یدنبال حکمتش م

روشن  یچراغ کشیتار یوخم هاوداالنها چیقلبم رابکوبم ودر پ

 یافت. برایبه جستجو بپردازم، حکمتش را خواهم  قیکنم و دق

 میآنها اجازه ندادندکه ازجا یمهمانها بلندشدم ول یبدرقه 

 .تکان بخورم
چه  لیکم نمیدوست داشتم زودتر بسته راباز کنم تا بب یلیخ

 .نوشته است میرا برا یشعر
که دربسته شد، زودتر از  نیکنجکاوتربود. چون هم اسراازمن

به تابلو ماند، از دستش گرفتم و نگاه  رهیمن بازش کردوخ

 یسوخته بود و کاغذ یکه رنگش قهوه ا ،یقاب چوب کیکردم. 

برگ  رچندیروشن تصو هیآن نوشته شده بود هم با سا یکه شعررو

 .کار شده بود قهیبودو باسل بایز یلیبود. خ دهیسه پر راکش
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کتاب  یو کجا یامد ک ادمی قایاندم دقشعرش را خو یوقت

خواندمش. آن روز آنقدر خوشم امد که کنارش رانشانه گذاشتم. 

بود، حوصله  دهیهم خواب حانهیخانه نبودو ر لیروز که کم کی

شمس رااز  وانیرفتم ود لیام سر رفته بود، به اتاق کم

آن  درکتابخانه اش برداشتم و شروع به خواندن کردم. چق

  .روزاز خواندنش لذت بردم

دوست  یلینوشته بود را خ میبرا شیبایباخط ز لیکه کم یشعر

 .تکرارکردم رلبیرابستم وچندبارز میداشتم. چشم ها
 

 

                         مگو چیقمر ه ریمن غالم قمرم غ"

 مگو چیمن جز سخن شهد و شکر ه شیپ 

 

  رنج مگو جز سخن گنج مگو سخن

 "مگو چیرنج مبر ه یخبریب نیاز ا ور
تختم نصب کند. تا هر روز  یاسرا گفتم تابلو را روبرو به

گرفتم. اسرا که  یم یشعر انرژ نیچرا از ا دانمی. نمنمشیبب

 :دیآوردن رفت، مامان آمدوپرس خیم یبرا

  خواد؟یم یروواسه چ خیاسرام–

 یقیدادم. نگاه عم حیمامان توض یتابلو رابرا یماجرا یوقت

  :به تابلو انداخت و گفت

 ؟یرو دوست دار یزیشمس تبر یشعرها–

  :جواب مثبت دادم و گفتم باسر

  .ننیدل نش یلیخ–

 

به  ینگاه م،یسال نشسته بود لیمنتظرتحو نیهفت س یسفره  سر

 :انداختم و رو به مادر گفتم میپا

 داست؟یکه نکوست از بهارش پ یسال گنیراسته م یعنی –

  :زدو گفت یلبخند میپا دنینگاه من را دنبال کردو با د مادر

فصل  یوقت مای. قدستین زایچ نیضرب المثل در مورد ا نیا–

گفتند.  یرو م نیکم بود، ا ایخوب بود  یبهار بارندگ

باشه اون سال، سال  ادیز یبود اگه بارندگ نیمنظورشون ا

 .هیو فراوون هیخوب
 ضرب المثل ادامه هم داره؟ نیا یدونست یم

 :گفتم باتعجب

 واقعا؟ –

 .داستیکه ترشه از تغارش پ یماست شه،یادامش م ــ

 :و گفتم دمیخند
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 ترشه؟ دندیفهم یظرف ماست م یاز رو مایقد یعنی –

 ختندیر یبسته رو م یچرب یلیترش و خ ی. ماست هاقایدق ــ

 نیگفتند، ا یکه بهش تغار م یبزرگ سفال یداخل ظرفها

 یخوب یکه وضع مال ییداشتند. کسا یارزون تر متیماستهاق

 .دندیخر ینداشتند اون ماست رو م
صداقت  شون،ی! چقدر صاف و ساده بودند و تو کاسبیوا ــ

 .داشتند

  :و گفت دیکش یآه مادر

مسجِد بازار،  یتو ها،یمقدس بود. همون بازار یکاسب مایقد–

خواستندوارد بازار بشن کالس چطور  یواسه جوانترها که م

براشون  یلیها خ میگذاشتند. قد یم اتیکردن و اخالق یکاسب

 .باشه یراض یاونور نشه و مشتر نوریا یمهم بود که قرون
و بعدشم  شهیخوب م گهیتو غصه پات رو نخور، دوهفته د االنم

 .شده بوده ینجوریپات ا یروز هی رهیم ادتیاصال 
با رفتارو انتخاب هامون.  میساز یرو م مونیخودمون زندگ ما

 .ضرب المثل ها توجه نکن نیبه ا ادیز

 :دمی. از مادر پرسیو روبوس کیسال و تبر لیاز تحو بعد

 د؟یکرد ییسال چه دعا لیموقع تحو مامان–

 :بالبخندگفت

 .دعاها یلیخ–

 .دیبگو میکه کرده رابرا ییاز دعاها یکم بااصرارخواستم

 :دادو گفت رونیراب نفسش

 یشعورمون، برا یبرا مون،یآگاه یدرکمون، برا یبرا–

 .خودمون داکردنیپ

 :دوگفتیاسراخند

 ن؟یتوه ایاالن دعا بود نیجان ا مامان–

 .دیهم خند مادر

دخترم. اگه  ازهین نهایا یبه همه تیودرک واقع دنید یبرا–

 ...یسردرگم نیاز ا یَو وا م،یشیکم باشن سردرگم م اینباشند 

 .بود دهیمن و اسرا خر یبرا ییایهدا مادر
 وانیکتاب د دنیرا باز کردم با د چمیکادو پ ی هیهد یوقت

 :گل از گلم شکفت و با شوق گفتم یزیشمس تبر

مامان فقط  نش؟یدیخر دیفرصت کرد یک ه،یعال نیمامان ا یوا –

 .در جوابم لبخند زد

 .خوشحال شدم یلیممنونم، خ ــ

  :با تعجب گفت اسرا
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 هیدوباره به هد ومد،یمامان اصال لباس ها به چشمش ن نگا–

هم بود.  یخانگ کیدست لباس ش کیها نگاه کردم، همراه کتاب  

 یوطرح گلها ردررنگییتغ یبا کم یلباس اسرا، ول هیشب بایتقر

 .شیرو

 :زدم و گفتم یلبخند

اون چشم ابرو  یحاال معن د؟یبود دهیهمون موقع واسه منم خر –

 .دیا قهیخوش سل شهی. مامان شما همدمیامدنتون به هم رو فهم

 .عطر خوش بو بود هیاسرا هم  ی هیهد
امدند. مادر  یدنید دیع یو عموها برا ییشب خاله و دا آن

  :کردو گفت یازآنها عذر خواه

رو پس بدم.و  دتونیتونم بازد یبهترنشده نم لیراح یوقت تا–

 دمیمانم و با کتاب جد یمن هم که گفتم تنها م یبه اصرارها

 .نکرد یشوم توجه یمشغول م
و  دمیتختم دراز کش یاز رفتن مهمان ها با کمک اسرا رو بعد

 .چشم دوختم میروبه رو یبه تابلو
کنار تختم بود برداشتمش  زیم یکه رو امیگوش امکیپ یصدا با

 .گفته بود کیرا تبر دیبود. ع حانهیو بازش کردم پدرر

 .فرستادم کیتبر امیپ کی شیهم برا من

 .مطالبشان راخواندم یساعت میسراغ کانالها رفتم و ن بعد
که  نیبخوابم. هم یگرفتم کم میخسته شدند، تصم میها چشم

 .آمد یامیبگذارم، پ شیرا سر جا یخواستم گوش
بلند شدم  یاسم آرش، ضربان قلبم باال رفت و به سخت دنید با

آب دهانم را قورت دادم و  ،ینشستم، زل زده بودم به گوش

  :را باز کردم. چقدر قشنگ نوشته بود امیپ

 

 دتینوروز هیچ عیدي برایم ارزشمند تر از حضورتو نیست. ع"

 ".مبارک

 یخواست جوابش را بدهم ول یماندم به نوشته اش،  دلم م رهیخ

ام را خاموش کردم و  یافتاد. گوش میهمان لحظه چشمم به پا

 ینی. فکرش خواب را از سرم پراند. آخرهم سنگدمیدراز کش

 ...بغضم بودکه خوابم کرد

که  ییشدم، با کمک عصا دارینماز ب یبرا امیآالرم گوش با

آورده بود بلند شدم و وضو گرفتم وکنار تختم سجاده  لیکم

 ام را پهن کردم و نمازم را خواندم. بعد باخودم فکر کردم

 یامیام را خاموش کنم وکناربگذارمش، تا اگر آرش پ یکال گوش

 م؟یچه بگو دندیرسرا پ لشیدل گرانیاگر د ی. ولنمیفرستاد نب

 میآمدکه مجبوربه استفاده بودم چه... قد شیپ یاگرکار ای

 .کردندوآرامش داشتند یم یراحت زندگ لیهاچقدرمردم بدون موبا
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و به دانشگاه نروم...آن  رمیبگ یترم مرخص کیتوانم  یم ای

 ..داشته باشم یمرخص یبرا یمحکم لیدل دیشود با یهم نم

 دبتوانمیکارها پاک کردن صورت مسئله است. با نیا البته

 .مشکلم را حل کنم
شدم به  رهیدادم به تخت و خ هیرا دراز کردم و تک میپاها

 ...مهر

 .نداشت ییا جهینت یرفت، ول یآمدوم یراهها ازذهنم م یلیخ

 .آمد هیرا برداشتم و بازش کردم. سوره جاث قرآن

 .بود 15 ی هیانداختم، آ هیآ یبه معن ینگاه
کند به سود خود اوست،وهر  ستهیبود: " هرکس کار شا نوشته

پروردگارتان  یباشد.سپس به سو انشیکند به ز یکه بد

 ".دیشو یبرگرداننده م

 دیکه با دمیرس جهینت نیو بارها خواندمش و به ا بارها

صبور بودن  نیا یخودم کار کنم و صبور باشم. وبرا یرو شتریب

 دمیتختم دراز کش یذهنم را کنترل کنم، بلند شدم و رو دیبا

 یبه دست شروع به ذکر گفتم. ذکر چقدر راهکار خوب حیو تسب

 .کنترل ذهن یاست برا
را باز کردم.  میچشم ها میموها یرو یاحساس حرکت دست با

  :مادرم بود، با لبخند گفت

را  شی. دست هامیبا هم بخور یش داریکه ب مینخورد صبحانه–

 :زدم و گفتم شانیبا دو دستم گرفتم و ماچ آبداربه رو

 دم؟یخواب یلی.خریسالم صبح بخ –

  :هم با پشت دست صورتم رو ناز کردو گفت او

 ه؟یلیدخترگلم، ساعت ده به نظرت خ سالم–

شدم  زیخ میخوره. ن یپشتم باد م یحساب ینجوریاره خوب، ا ــ

 :و گفتم

که تا آخر  سمیبرنامه واسه خودم بنو هی دیاز امروز با –

 .خوب داشته باشم یخروج هی التیتعط

 :تختم گفت یدرحال بلند شدن از رو مامان

 .بهتر نیازا یچ –

 زیم یخواندم را رو یم دیکه با ییاز صبحانه کتابها بعد

که  یام و اذکار یاطیخ یکارها نطوریکنار تختم گذاشتم هم

خواستم تکرارکنم را نوشتم و کنار کتاب  یم شتریصبر ب یبرا

 .گذاشتم میها
هم  یلیزنگ خورد، سوگند بود، خ امیظهر بود که گوش کینزد

که تصادف کردم به خانه شان  یروز یچون قرار بود فردا ،یشاک

 .بروم و کارم را نشانش دهم

  :اعتراض گفتم با
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 یریگ یم یاصال سراغ ؟یباشم تو هست یکه من شاک نیا یجا به–

  :دیپرس یسرم امده. با نگران ییکه چه بال

 لیساعت قبل سال تحو میتا ن لیافتاده؟باور کن راح یاتفاق–

 شیشلوغ بود.دلم برا یلیمشغول دوخت و دوز بودم.سرمون خ

 فینگفتم، فقط داستان تصادفم را تعر یزیچ گریسوخت و د

  :ناراحت شدو گفت یلیکردم. خ

دور هم  ایب دهیخواستم بگم تو هم با سع نجا،یامده ا سارا–

را گرفت  یاونجا. سارا گوش مییایاوضاع ما م نی.با امیباش

و بعد دعوتش کردم که با  میبا هم صحبت کرد یا قهیو چند دق

 .دیایسوگندحتما ب
که وسط تلفن من امده بود داخل اتاق، لبش را به دندان  اسرا

  :گرفت و گفت

 افتادن نه؟ ناهارو–

  :کردم و گفتم ییا خنده

رو  دهی. سعمیسه تا مهمون دار یگیبه مامان م گه،ید آره–

 .ادیهم زنگ بزن ب
 یچنگ یشیبه اتاق انداخت وبه صورت نما ینگاه جانیبا ه اسرا

  :به صورتش زدو گفت

  خته،یبه هم ر ی! خاک برسرم، اتاق رو نگاه کن، حسابیوا–

برگشت و شروع به  دکهینکش یرفت. طول رونیبعد با عجله ب

 .مرتب کردن اتاق کرد

  :باتعجب گفتند میانگشت پا دنیبچه هاامدند با د یوقت

 .میسیبنو یادگاریروش  میآورده بود کیگچ نداره؟ ما ماژ چرا–

 .بستن نویا نیسخته انگشت رو گچ بستن، واسه هم آخه–

وضو و من چون وضو داشتم همانجا  ینماز همه رفتند برا موقع

کنارتختم سجاده ام را انداختم تانمازم را بخوانم.  سارا 

  :درآورد و گفت فشیرا از ک ییکادو شده ا یبسته 

 .جان قابل تو رو نداره لیراح–

  :نگاهش کردم و گفتم باتعجب

 ؟یآخه، کادو واسه چ هیچه کار نیا–

  :ِمنو ِمن گفت با

 .نباشم یدست خال امیباره م نیگفتم اول یجور نیهم گهید–

 :که آورده بودو گفتم یکردم به دسته گل کوچک اشاره

 .شمیشرمنده م ینجوریا گه،یبس بود د نیهم –
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 :خجالت گفت با

 .نه بابا، دشمنت شرمنده –

  :کادو را برداشت و گفت یفور بعد

 .بعدا بازش کن شهیکمدت؟ اگه م ینداره بزارم تو یاشکال–

  :نگاهش کردم و گفتم مشکوکانه

 .داره. دستت درد نکنه یچه اشکال نه–

 :ازخوردن ناهار سوگند گفت بعد

 هیچند روز  یخوا ی. منیو خونه نش یحاال که تو ناقص شد –

 رو بهت بگم؟ یاطیخ هیخونتون وبق امیبار ب

 .التیبزار بعد تعط ،یشیم تیاذ ینجورینه، ا ــ

 .یباشه، هر جور راحت ــ

 :گفت دهیسع

 .برمت، اصال غمت نباشه یمن م یبر یاگه خواست –

 .بهتره التیجان، بمونه بعداز تعط دهینه، سع ــ

 .کادو را داده بوددر فکر بود یاز وقت سارا

 :دمیکردم و پرس ییا اشاره

 ؟یخوب –

  :زدو گفت یلبخند

 :بلند شدو گفت هویبعد  ممنون–

 .برم گهیمن د –

کادو را  ی هیماندومن هم قض دهیاز رفتن بچه ها سع بعد

 .بلندشد وکادو راآورد یگفتم، فور شیبرا
 دمیخواست بازش کند که خشکش زد. نگاهش را دنبال کردم د یم

 .کاغذ کادو نوشته شده، از طرف آرش یبا خودکار رو

  :آب دهانم را قورت دادم و گفتم د،یبه صورتم جه خون

 .سارا که گفت از طرف خودشه یول–

 .ام، برداشتمش و بازش کردم یگوش امیپ یصدا با
گفته بود که آرش خواهش کرده  یبود.بعد از عذر خواه سارا

 یرا به دستم برساند. اوهم اول خانه  هیهر طور شده هد

 یسوگند رفته و ازاو خواسته مرادعوت کندبه خانه شان، ول

 یتوانم بروم خودش امده. موقع دادن کادوحرف ینم دهید یوقت

که  اندمخو یرا م امیقبول نکنم. هنوزپ دهینزده چون ترس

 :گفت دویکش ینیکادو را باز کرد و ه دهیسع دمید

 .چقدر نازه یوا –
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 یجا یلوریس یکه درون قاب فلز یرنگ فلز ییشاخه گل طال سه

که دوتا قلب پارچه  یدیجا کل کیداده شده بود. کنارش هم 

 .بود زانیبودند، آو دهیکه در هم تن ،ییا
پاکت را باز کرد، نامه  یفور دهیپاکت بود. سع کیهم  کنارش

 :بود.به طرفم گرفت وگفت

  .خودت بعدا بخون ایب –

بخوانمش،  دیبد بود، نامه را گرفتم و با خودم گفتم نبا حالم

نوشته باشد که با خواندنش سست شوم. من که  یزیممکن است چ

کنم که اوضاع بدتر و دل  یشناسم، پس چرا کار یخودم را م

را گرفت  میفکرها بغض راه گلو نیشود. با ا شتریام ب یتنگ

 .کردن نامه بود رهپا دیکه آن لحظه به ذهنم رس یو تنها کار

 .کرد ینگاه م میهاج و واج به دستها دهیسع

 ینوشته، چرا پاره م یچ نمیمن بخونم بب یذاشت یالاقل م– 

 :زدو ادامه داد یبعد چشمک ؟یکن

رو برات نوشته   یکه نرفت یاصال جزوه دانشگاه باشه، روز دیشا–

 ییتو ذره ا یعنی ؟یکن یم ینجوریفرستاده باشه بابا. چرا ا

که در دستم  ییاز کاغذها ییبعد تکه ا ؟یندار یحس کنجکاو

 دیجان ما با لیبود را گرفت و شروع کرد به خوندن. "راح

وبا همون بغض  رفتمدوباره با هم حرف..."کاغذ را از دستش گ

 :گفتم

 .حوصله ندارما دهیسع –

 .کرد ینچ نچ دهیسع

فکر  یهاست، بعد کم لمیتو ف یکردم مثلث عشق یفکر م من–

 :کردو گفت

 ،یشده مربع عشق گهیالبته واسه شما از مثلث گذشته، د –

 بهت زنگ نزد؟ یاون پسره که باهاش تصادف کرد یراست

  :گفتم کالفه

 .جور محترمانه دکش کرد هیو دادم مامان،  یزد، گوش چرا–

 :پاره شده را مچاله کردم و به دستش دادم و گفتم یکاغذها

هم  رهیرنگ ت لونینا هیببر بنداز سطل اشغال،  نارویا –

 .داخلش تا بعدا پسش بدم زیخرت وپرت ها روبر نیارایب

  :راگرفت و گفت کاغذها

 .کاغذها را نگاه کرد یرو رویسنگ دل. بعد دوباره ز چه–

فرستاده  هیپسره زرنگه ها، هد لیراح یجزوه نبوده؟ ول یعنی –

 .یوقت فراموشش نکن هیتا  ینگاهش کن یه التیکه توتعط

 .چسب کرد میبعد نگاه گنگش رابه چشم ها 
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 یندازیبار به خاطرش خودت رو م هیتو چته،  میدیما که نفهم –

 .یکن یجزوه پاره م یداریبارم بر م هیموتور،  ریز
که  م،یقد یها، مثل زمانها شهیم شیزیچ هیپسره هم  نیا

. ارهیب یکیبردن.نشسته نامه نوشته، داده  یچاپارها نامه م

 .دیشیخوشبخت م گهیباهم د دیبه نظر من که جفتتون خول
 یرا متوجه نم دهیسع یمنقلب بودم که انگار حرف ها آنقدر

  .شدم

  .تو اتاقا ادیوقت اسرا م هی دهیسع بدو–

رادستم گرفتم،  یقلب یدیجا کل ده،یاز رفتن سع بعد

 .چقدرعاشقانه بود
کم وارد که خودم متوجه باشم کم نیکردم ذهنم بدون ا یم حس

 قیغر کی ازبهینجات ن یشده است، برا ادآرشیاز یاستخر

 .داشتم یماهروقو
زنگ زد و  لینوروز گذشته بود که کم التیاز تعط ییهفته ا کی

 ییبالحن بامزه ا دیسال جد کیوتبر یبعداز سالم واحوالپرس

 :گفت

 .یلنگیمن پام بهتر شده، شما م گهید جامون عوض شده ها، حاال –

 :گفتم باخنده

واقعا سخته  یطور شده که بتونم درکتون کنم، ول نیا دیشا –

 .دیفهمم شما چقدر صبور بود یها، حاال م

  :گفت دویکش یآه

دردها مثل  یکاش همه  ده،یرو بده صبرشم م یخدا درد یوقت–

  .باشه یدرد شکستگ

 تشیشکا یزبان یکدام درد را گرفته وبازبان ب ی قهی دمینفهم

 :دهدگفتم یکه آزارش م یاعتنا به درد یکند. ب یرام
 سوال؟ هی ــ

 :معلم دلسوز گفت کیمثل  آرام

 .دیشما دوتا بپرس –

 یتحمل نم ادیم شیبراشون پ یمشکل یها وقت یچرا بعض پس–

 یهم م یخودکش هایبعض یکنند. حت یم یتاب یب یلیکنند و خ

 خدا به اونها صبر نداده؟ یعنی. میطاقت ندار گنیکنند م

مشکالت که عاملش خودمون  ی. البته بعضستندین یخب چون راض ــ

که عاملش  ییاونا ی. ولمیخودمون رو مواخذه کن دیو با میهست

به  دوارمیو شکرت، وام میراض ایخدا میبگ دیخداست، با

هم باشم خودت حواست بهم  طیشرا نیدرگاهت، که اگه تو بدتر

 .هست

 .شهیباعث صبر انسان م تهیرضا نیهم
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 :گفتم یفور

 .گهیداشتنه سخته د تیرضا نیا یخب گاه ــ
خدااعتمادکردمثل  دبهیبودن با یراض یبله قبول دارم. برا ــ

 ... کودک که به پدرومادرش اعتمادداره هی

 د؟یپاتون رو دوباره به دکتر نشون داد یراست

 یدختر خالم کار یول م،ینشون بد میقرار بود امروز بر ــ

 .میگفت فردا بر گهیامد د شیبراش پ

 .میدنبالتون بر امیچرا فردا، من االن م ــ

 .ستین ییحاال عجله ا د،ینه، زحمت نکش ــ
. با هم ادیبده که نتونسته ب ریخدا دختر خالتون رو خ ــ

 تنگ نشده؟ حانهیشما دلتون واسه ر یعنی...گهید میریم

  :کردم و گفتم یمکث 

 .ادیز یلیخب، خ چرا–

 :اش گفت یشگیتحکم جذاب هم باهمان

 .فعال خداحافظ ام،یم گهیساعت د هیتا  –

 .من نشد یمنتظر خداحافظ اصال
 تیموافق نبود، با اصرار من رضا ادیبه مامان گفتم ز یوقت

 .دکنمیخواست معلم قهرمانم راناام یداد. چون دلم نم

 :گفت مامان

کنم،  یبرمت و بهش سفارشت رو م یم نیخودم تا دم در ماش –

 .مامان از چه نگران بود دانمیبهتره. نم ینجوریا

 .نداشت لیاز کم یچون شناخت کاف دیشا
را دور  نیشد. ماش ادهیپ نیاز ماش دیمامان را د لیکم یوقت

بدونه کمک  گهی. دمیشو کشیتا ما نزد ستادیزد و منتظر ا

 .توانستم راه بروم یفقط با عصا م ،یکس

 .میمامان حرکت کرد یاز سفارش ها بعد
بغلم  یامد و خودش راتو نییپا شیاز صندل دنمیبا د حانهیر

انداخت. محکم دربغلم گرفتمش وبوسه بارانش کردم اوهم سرش 

 ییزاهایچ  یگاه یتکان نخورد ول گریشانه ام گذاشت ود یرارو

 .گفت یبا خودش م

  :و گفتم دمشیبوس دوباره

 .حانمیر یگیم یچ–

 :گفت پدرش

. صورتش رادر وفتهیداره به حرف م گه،یم ییزایچ هی دایجد –

 :قاب کردم و گفتم میدستها

 .تو یچقدر زود بزرگ شد –

 .نزد یدادو حرف رونیب قینفسش را عم لیکم
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کند  یچقدرحرف ناگفته بود، حتما باخودش فکرم د،یکه کش یآه

 یعنیبچه  کیتنهاماندن، آن هم با یدان یکه آخردخترتو چه م

 ...چه

دارد،  ییدختر چه دل خجسته ا نیا د،یگو یهم در دلش م دمیشا

سرشان است،  یاست که مادرباال ییبچه ها یزودبزرگ شدن برا

 مردمیام. کاش م حانهیر یاست برا یابینا ی"مادر" چه واژه 

 کیآن اتفاق  ی. کاش همه میرفت ینم رونیب دهیوآن شب با سع

. شدیتمام م یچ همه میکابوس وحشتناک بودوبابازشدن چشم ها

 ...شرمنده اش نبودم حانهیر دنیکاش هردفعه با د

آرام وگرم آقامعلم دست افکارم راگرفت وازآن حال  یصدا

 .آورد رونشیوهواب

اونا  یول ام،یخواستم ب یبا زهرا م یدنید دیراستش واسه ع –

 یینشد. گفتم اگه تنها گهیمامان و بابا، د شیرفتن شهرستان پ

 .ممکنه خانواده معذب باشند امیب

 .امدند شبیتازه د نایا زهرا

  :گفتم باتعجب

 د؟یچرا نرفت شما–

 یلی. خمیندار نجایرو ا ی.ما که کسمیریفردا م حانیو ر من

و  لیو آج نیسفره هفت س لیوسا حانهیبا ر میرفت دیقبل از ع

بعد  د،ییایم یدنید دیشما، گفتم ع یبه هوا م،یدی... خر

  :اشاره به پام کردو گفت

 .دیشد ینجوریکه ا شماهم–

 .سوخت. چقدر تنها بود شیبرا دلم

  :فکر گفتم بدون

 ام؟یپام ب نیبا هم شهینم حاال–

  :خرجم کرد و گفت یمهربان نگاه

 انشاهللا؟ یرو چشم. ک قدمتون–

 :گفتم یفور

 ..بعداز دکترامروز–

  :دکترگفت

 .بدم صیتا بتونم تشخ دیعکس بنداز دیبا دوباره–

 

 یراکم شیدکترچشم ها م،یانداختن، دوباره مطب رفت بعدازعکس

 :کرد  گفت یجمع کردوهمانطورکه به عکس نگاه م
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هنوز  یزود جوش خورده، ول دیبهتر شده، چون جوون هست یلیخ–

تا کامال خوب  دیاریو به پاتون فشار ن دیمراقبت کن دیهم با

 .بشه
در حال  لی. کممیامد رونیب مارستانیکه از ب نیاز ا بعد

  :گفت نیعقب ماش یصندل یرو حانهیجابه جا کردن ر

  .خونه میبعد بر میبخور یبستن هی میبر اول–

 :تعجب گفتم با

 .شهیپام که من روم نم نیبا ا –

  :کردو گفت یفکر

 .میخور یم نیتو ماش م،یریداخل نم دینش ادهیپ خوب–

 :گفتم یلیم یب با

 .زود برگردم دیآخه من با ست؟یخونه بهتر ن میزودتر بر –

  :کردوگفت یشینما اخم

 دینیبش یساعت هیخونه  میحاال بر گه،ید دیاز رفتن نزن حرف–

 ادمیکنم  یزود برگردم. حاال که دارم فکر م دیبا دیبعد بگ

کرد گفته  یکه داشت سفارشتون رو م یمادرتون موقع اد،ینم

 .باشه زود برگردونش

 :زدم و گفتم یلبخند

 .حواس خودتون هست دونهیاز بس بهتون اعتماد داره م –

 .گفت که من متوجه نشدم یزیچ یلب ریرا تکان دادو ز سرش

  :سکوت گفت قهیاز چند دق بعد

 .میبخور یبستن میرینم د،یشما بگ یهر چ باشه،–

 .برمتون خونمون یراست م هی
انداختم اوهم ماتش  حانهیبه ر ینزدم، برگشتم نگاه یحرف

 .برده بود به من
بغلم. اوهم  دیایرا دراز کردم و اشاره کردم که ب میدستها

هوا  یب هویبغلم و  یتو دیامدو پر نییپا شیاز صندل عیسر

 :گفت

 .مامان –

را  حانهیهم خوشم آمد، ر دم،یکلمه هم خجالت کش نیا از

 .داشتن، لذت بخش است
شد،  رانیلحظه زل زد به من و ح کیهم  لیکم حانه،یحرف ر با

 .شد رهینزد و به روبرو خ یحرف یول
ام گذاشتم و شروع کردم به نوازش شانه یرارو حانهیر سر

کرد.احساس  یچشمش نگاهم م یحرکت باگوشه یکردنش، اوهم ب
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نوازش است.  نیبدنش طالب ا یبچه با تمام سلولها نیکردم ا

 .که طالب آب است یریمثل کو
بودبه لطف مادرش، ما  یخودش گلستان یبرا یکه روز یریکو

 ...دهیمن و سع م،یحدش شد یب یباعث تشنگ

افتاد.  یاتفاق نم نیا میکرد یم یشتریاگر مواظبت ب دیشا

 .میدیخانواده را از هم پاش کی مانیما با سبک سر
با سرعت  دادمیو اجازه نم زدمیم ادیفر دهیآن شب سر سع کاش

 .کند یرانندگ
توانستم تکان  یشکست ونم یم میکاش آن روزمثل حاال پا اصال

 .بخورم
 دیآقامعلم درچهره ام چه د دانمیفکرها دلم گرفت، نم نیا با

 :دیکه، پرس

 حالتون خوبه؟ –

کردم غمم را پشت لبخندم پنهان کنم. سرم را به عالمت  یسع

 .مثبت تکان دادم

 .میخونه بخور میببر میریاز رستوران غذا بگ میبر ــ

 .کنم یدرست م یزیچ هیخونه، خودم  میدینه، رس ــ

  :گرد شده گفت یچشم ها با

پاتون، اونم حاال که بعد از مدتها مهمون ما  نیبا ا شما؟–

 .دیاصال حرفشم نزن د؟یشد
ربع، غذا به دست  کیشدو بعد از  ادهیجلو رستوران پ یفور

 .امد

  :طرف من را، باز کردو گفت در

 .به من بزارمش عقب دیرو بد حانهی. ردیشد خسته–

 ییحرفها دویپر یم نییباالوپا حانهیخانه، ر میدیرس یوقت

 .دمیفهم یکه من نم زدیم

 :با حسرت نگاهش کردو گفت لیکم

 یبچه گاه نیحداقل به خاطر ا کنه،یم یچقدر خوشحال دینیبب –

 .نجایا دییایب

 .ستین یراض ادیگفتم که مادر به آمدنم ز یم یچطور
امدنم رابه او خبر  نجایافتاد ا ادمیفکر کردن به مادرم  با

 .دادم امیرا برداشتم و پ یام. گوشنداده

 .از آرش داشتم امیرا که باز کردم چند پ یگوش

 .فرستادم امیمادر پ یکه برا نیاز ا بعد
که نامه اش را خوانده  نیآرش را باز کردم ...از ا یها امیپ

نشان نداده بودم ناراحت شده بودو  یعکس العمل چیبودم و ه

  :نوشته بود
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 یکه تو نامه نوشته بودم دل سنگ رو آب م ییحرف ها اون–

 ؟ینفرستاد اممیپ هی یکرد، اونوقت تو حت

  .دلم خدارا شکر کردم که نامه را نخوانده ام در

 .دیخوش امد یلیخ ــ

 .بود لیکم یصدا

 :زدم و گفتم یلبخند

 .دیداشته باش یممنون، انشاهللا سال خوب –

 .حتما خوبه دیمهمونمون شما باش نیکه اول یسال –

 :تعجب گفتم با

 ومدن؟یخواهرتون ن یعنی –

خونشون،  میما قبل از مسافرتشون رفت ان،یقرار امشب ب ــ

 .انیوقت نشد اونا ب گهید

 .خودش رادرآغوشم جاداد یفور حانهیمبل نشستم، ر یرو

  :گفت دویرا چ زیم  لیکه کم دیطول نکش شتریب قهیدق چند

 .دیاریب فیتشر–

نشستم و شروع کردم  زیبغلم بود پشت م حانهیکه ر همانطور

 .غذا دادن حانهیبه ر

 :بودوگفت دهیکه خر یاشاره کرد به چند طعم  دلستر لیکم

طعم هارو  یهمه  نیواسه هم دیدوست دار یدونستم چه طعم ینم –

  :راگذاشت کنار بشقابم و ادامه داد وانیل کی. بعد دمیخر

 .زمیرو براتون بر کدوم–

 .کدوم چیه راستش–

  :گفت باتعجب

 .دیدلستر دوست ندار کال–

  :گذاشتم و گفتم حانهیدر دهان ر ییاگهید قاشق

 .میخور یکه دوست نداشته باشم، به خاطر ضررهاش اصال نم نه–

 م،یآب بخور یحت ،یدنیغذا نوش نیب میکال ما عادت ندار یعنی

 .زارهیاصال مامانم سر سفره آب نم

 :زدم وگفتم یلبخند بعد

بود که  نیسخت تر از اون ا یاولش برامون سخت بود ول –

. چون نه من میاریآب ب میبر میخودمون از سر سفره بلندش

 .میکم عادت کردکم گهیحالش رو داشتم نه خواهرم، د

  :از جوجه در دهانم گذاشتم و ادامه دادم ییاتکه بعد

 .ما یتو خونه هینوشابه خوردن که جرم نابخشودن کال–
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 :وگفت اشیآقامعلم یکرداز همان خنده ها یبلند ی خنده

 نیاستفاده کردن، وآفر یبه مادرتون. چه ترفند خوب نیآفر –

 خوادیاصال دلتون نم یعنی. دیمقاومت کرد نقدریبه شما که ا

 د؟یبخور

کنم،  یبه ضررهاش فکر م یخب وقت یول خوادیدلم م یگاه ــ

 .کنم یصرفه نظر م

  :کردو گفت ینچ

رو بهتون  زایچ نیدوست نابابم که ا هیحساب، پس من  نیا با–

 .زنمیتعارف م

 هیحاال با  دیزیبرام بر  ادگرفتم،یازشما یخوب شهیمن هم –

 ...شهینم یزیبار چ

 .دیبلندخند

 ...هاشهیازهمون باراول شروع م یهمه چ اتفاقا–

کشاند. چون  زمبلیرا به طرف م مانینگاه هر دو امیزنگ گوش  

  :بلند شد و گفت  لیبغلم بود، کم حانهیر

 .ارمیبراتون م من–

 شیکردو اخم ها رییاش رنگش تغصفحه دنیرا برداشت، با د یگوش 

 .درهم شد
 شیو سرجا وانمیرا گذاشت کنار ل یکارش تعجب کردم. گوش از

جواب  یلب ری. تشکر کردم و او زاوردیسرش راباال ن ینشست، حت

 .داد
ماندم به صفحه. با  رهیوارفتم. خ یگوش یاسم آرش رو دنیباد

 ...دختر یکرد یم رهیرا ذخ اشیلیخودم گفتم حداقل فام

کرده بود. وچقدر  خی میبود. پاها ریفکرها د نیا یبرا یول

 .را در تمام بدنم احساس کردم یسرد نیلحظه ا کی
که دکمه  نیکنم. قبل از ا شیصدا یرا برداشتم که ب یگوش

 .کنارش را بزنم خودش قطع شد

 .مایدوباره زنگ بزند، گذاشتمش در حالت هواپ دمیترس
را ازمن گرفت، تا راحت تر غذا بخورم،  حانهیبا اصرار ر لیکم

کردم  یفکر م نیاز اشتها افتاده بودم. به ا گریمن د یول

 .در مورد من بکند یفکر بد لیکه نکند کم
. تشکر کردم و بلند شدم تا کمک کنم، میرا در سکوت خورد غذا

 .. اجازه ندادمیرا جمع کن زیم

  :که نگاهم کند گفت نیا بدون

خودتون رو  لیبا آج دینی. حداقل بشدینخورد یزیکه چ شما–

 .دیمشغول کن
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خارجش  مایگذاشتم و از حالت هواپ لنتیسا یرا رو امیگوش

 لیبه کم یهم زنگ زده بوده. نگاه گهیکردم. آرش چند بار د

رادستش داد و اوهم  حانهیر ریش شهیانداختم. غر ق فکربود، ش

 .شروع کرد به خوردن دویکاناپه دراز کش یامد کنارم رو

 .غرق خواب شد ۺیتمام نشده بود که چشم ها رشیش شهیش هنوز
 یکیمن نشست و  ییمبل روبرو یبا دوتا دم نوش آمد و رو لیکم

که جو را عوض کند  نیا یمن گذاشت وبرا یها را جلواز فنجان

 :گفت

 نمیکنم وسط غذا آب نخورم، بب یم یبه بعد منم سع نیاز ا –

 .تونم یم
البته تا دوساعت بعداز غذاهم خورده نشه بهتره، اولش  ـــ

 شیکم بقکم د،یشروع کن اوردنیشما با همون فقط سر سفره آب ن

 .دیرو انجام بد
 نییتکان داد و همانطور که سرش پا دییرا به عالمت تا سرش

 :متفکر گفت یلیبود خ

 ...اولش سخته یهر کار –

 :گفتم نینکردم واسه هم دایپ یحرفش احساس خوب از

 .برم گهیمن د دیاگه اجازه بد –

  :تعجب گفت با

 .دیحداقل دمنوشتون رو بخور ؟یزود نیا به–

 .دیآژانس برام خبر کن  هی شهیندارم، ممنون. م لیم ــ

 :فتڴبار نگاهم کرد و  نیا

 .رسونمتون یخودم م –

 .شهیخوابه، زابه راه م حانهینه، ر ــ

 .ششیپ ادیب گمیبه خواهرم م ــ

 :دوباره مخالفت کردم و گفتم ــ

 ...امروز زحمت یبه اندازه کاف 

 .حرفم را تمام کنم نگذاشت

 .خودم ببرمتون دیمادرتون شما رو به من سپرده با –

 .ستادیرا برداشت و کنار در منتظرم ا چیسو
. خم شدم دمیکش شیرو اندازش را آوردم و رو حانهیاتاق ر از

 یاز لپ نرمش کردم، لپش نوچ بود. برگشتم نگاه ییاو بوسه

کرد  یزده بود به قاب درو ما را نگاه م هیکه تک لیبه کم

 :انداختم و گفتم

با صورت  دی. بچه نبامیشست یکاش بعد از غذا صورتش رو م  –

  .بخوابه فیکث
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  :تعجب گفت با

 چرا؟–

 .بشن کینکرده اجنه ممکنه به بچه ها نزد ییچون خدا ــ
بعد از غذا دست و صورتمون  گفتیم شهیمادرم هم م،یبچه که بود 

کرد دست و  یشبها قبل از خواب چک م یگاه یحت م،یرو بشور

کارش  لیروز ازش دل هینباشه. بزرگتر که شدم  فیصورتمون کث

 .جواب رو داد نیاونم ا دمیرو پرس
که مقابل معلمش  داکردمیراپ یفقط نگاهم کرد. حس شاگرد لیکم

 :ادامه دادم میحرفها لیتکم یدهد، برا یدرس پس م

 .خونم یکه االن براش م هیالکرس تیآ هیپاد زهرش  –

  :به من انداخت و گفت یزیتشکر آم نگاه

 ...دردهاست یکه درمان همه  اون–

. مونمیمنتظرتون م رونیبه زهرا بسپارم. بعدش ب رمیم من

 :را برداشت و گفت دیکل

را روشن کرد  نیماش ی. وقتدییایو ب دیدر رو ببند لطفا–

  :دیپرس

 د؟یرو برداشت تونیگوش–

  :انداختم و گفتم یرا نگاه فمیک داخل

 .هست بله–

 نمیام انداختم تابب یبه گوش یبه سکوت گذشت. نگاه یمدت

 یصفحه یدوباره اسم آرش، رو دمیمادرم زنگ نزده باشد که د

را زدم و  اشیکنار یدکمه  یکند.. فور یم ییخودنما امیگوش

آرش  نیامدکه سوار ماش ادمیرا  یانداختمش. روز فمیداخل ک

.ارش بالفاصله دهتب کر حانهیر دیزنگ زدتا بگو لیبودم و کم

ندادم  حیبود؟ ومن تا توض یک دیبعد از تمام شدن تلفنم، پرس

 .امدینگفتم کوتاه ن شیرا برا زیو همه چ

 .دینپرس یزیاسم آرش چ دنیباد لیامروز چراکم اما
به خودش  یداردکه فکرش رامشغول کرده ول نیسکوتش نشان از ا 

 .بپرسد یکه سوال دهدیاجازه را نم نیا
آرش خودش را  دیشا دم،یجواب رس کیچه فکر کردم فقط به  هر

 .داندیمحق تر م
 یمختصر حیتوض کیخواست االن در مورد آرش حداقل  یدلم م چقدر

 .درموردم نکند یبدهم تا حداقل فکر بد

  :دیرا شکست وبااخم پرس سکوت

 د؟یدیجوابش رو نم چرا–

  :کردو گفت فمینگاهش کردم و او اشاره به ک گنگ
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 .کشه یکه داره خودش رو م همون–

سوال  نیانداختم و چقدر خدارا شکر کردم که ا نییراپا سرم

 .دیرا پرس

  :گفتم آرام

 .جوابش رو دادم قبال–

 مزاحمه؟ یعنیخب... ــ

 .مهینه، همکالس ــ
 شیبه جلو بود لبها رهیحرف بدونه فکرم، همانطور که خ نیا با

 یول شتر،یب حاتیتوض یکش امدوخودش را منتظر نشان داد، برا

 :دیآرام پرس یلیو خ دیادامه ندادم، با ترد یوقت

 خواستگاره؟ –

 .عالمت سر جواب مثبت دادم با

 :شد و گفت رهیبه روبرو خ دوباره

 خب؟ –

که نسبت  نیا یبرا یبدهم، ول حیتوض شیبرا دمیکش یخجالت م 

نباشد خجالت راکنار گذاشتم  نیمن و آرش بد ب یبه رابطه

  :وگفتم

 .ستیاون دست بردار ن یدادم ول یبهش جواب منف من–

  :گفت یجد یلیطرفم و خ برگشت

 ست؟یمزاحم ن دیگیچرا م پس–

 :کارش و گفتم نیشدم از ا هول

نظرم  دیشا میفقط اصرار داره دوباره حرف بزن ست،یخب، ن –

 .عوض بشه
در کنترلش داشت  یبود و سع شیکه در صدا یبار با خشم نیا

 هستند؟ انیگفت مادرتون در جر

 .بایبله، تقر ــ
 من باهاش حرف بزنم؟ دیخواه یم ــ

 .کنم یخودم حل م ست،ین یمهم زینه ممنون، چ ــ

 .را باز نکرد شیراه به سکوت گذشت و تا آخر راه اخم ها هیبق
شدم و او به سرعت دور  ادهیخانه تشکر کردم و پ میدیرس یوقت

 .شد
آرش خشکم  یصدا دنیزنگ بگذارم با شن یخواستم دستم را رو تا

 .زد

 .دیصبرکن چندلحظه–
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وواج نگاهش کردم، قلبم بعدازچندلحظه به  هاج

ام کوباند،  نهیس یوارخودش رابه قفسه  وانهیکارافتادود

 .کردم نیباالخره نگاهم راازاوگرفتم وپخش زم
اکو  شیقدم ها یبلند خودش را به من رساند. صدا یقدمها با

 .شد درسرم

  :پاهام و نگران گفت یزد جلو زانو

 د؟یخورد نیزم ای د؟یشده؟ تصادف کرد یچ–

قدم عقب  کیشد، صورتم داغ شد،  شتریکارش تپش قلبم ب نیا با

خودم  فتادن،ین یتعادلم رانتوانستم حفظ کنم، برا یرفتم ول

عصارادستم  یافتاد. فور نیبه زم میوعصا وارچسباندمیرابه د

که  ییکردم نگاهش نکنم، با صدا یدادوباغم نگاهم کرد. سع

  :بود گفتم دایلرزشش پ

 َبرتون بهتون نگفته؟ نامه–

  :گفت ستادویا کنارم

 یمنظورت ساراست؟ مگه اون امدن ؟ینگاهم کن یخوا ینم یحت–

 ؟یبود ینجوریتو ا

 شهیمثل هم یراباال آوردم، ماتش شدم، الغرتر شده بود. ول سرم

توجه  یقدم ازاوفاصله گرفتم و ب کیبود.  پیخوش لباس وخوش ت

  :دمیبه سوالش من هم پرس

 د؟یکرد دایرو پ نجایا یچطور–

  :نم شدو گفت شیها چشم

 دنیشن ای دنشیجز د کنه،یآرومت نم یچیه ،یکه باش دلتنگ–

 .صداش

 .یرو جواب نداد تیکه گوش تو
گرفتم اونقدر  میاز سارا به زور آدرس گرفتم و تصم منم

تو  دمید یول رون،یب یایتا باالخره از خونه ب نجایبمونم ا

حرفش کند  یچاشن ییخواست طعنه ا ی...انگار میستیاصال خونه ن

 .حرفش را خورد یول
دل به  گنیدلم ضعف رفت، واقعا چقدر درسته که م شیحرفها از

 .دل راه دارد
 یکه هوا خوب بود، تمام انرژ یکردم، درحال یسرما م احساس

  :که داشتم را جمع کردم وگفتم

 .رو بهتون داده نجاینکرده آدرس ا یکار درست سارا–

را  میکردم لرزش لبها یسع د،یبر نجایاالنم زودتراز ا لطفا

به داخل دهانم جمعشون کردم و ادامه  نیهم یکنترل کنم برا

 :دادم

 .شناسند یمارو م نجایا –
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 :مهربان گفت یلی. خزدندیادمیتمنارافر شیها چشم

 دینیبش نیداخل ماش دییایب قهیکنم چند دق یپس خواهش م –

  .میباهم حرف بزن

قفسه  ی قهیتوانستم قبول نکنم، دلم سرکش شده بود.  یم چطور

 .کرد یم یقلدر شیام راگرفته بودوبرا نهیس ی
آن، انگار تمام قول  کیکردم،  یانداختم و فکر نییرا پا سرم

امد، به خودم  ادمیکه با خودم گذاشته بودم  ییو قرارها

 یگرحرفیپس د ،یتمامش کن یخواه یزدم، که "مگر نم یبینه

 .نمانده". در دلم از خدا کمک خواستم
 دانمیکرد چشم دوختم و نم یکه با محبت نگاهم م ییچشم ها به

 قهیبه دلم زدم.  یمحکم یلیهمه قدرت راازکجاآوردم، س نیا

 .سنگ شد ییام رارها کردودرگوشه ا نهیس یقفسه  ی

نمونده، لطفا  یحرف گهیمن حرف هام رو قبال به شما گفتم، د –

 .دیمزاحم نش
کنم و  لیشما ترک تحص یکه به خاطر مزاحمت ها دینکن یکار

ام سراغم  گهید دویبر نجای. لطفا از اامیدانشگاهم ن گهید

دادم تموم  یمنم جواب منف دیکرد یخواستگار هی. شما دییاین

. بعد زنگ را فشار دادم. دیکن یم لهیپ نقدریشد رفت، چرا ا

که دل منم  تمدانس یدانستم که تمام نشده، م یمخودم هم 

 ... کرده لهیپ

تکان نخورد.  شیکرد، از جا یخرد شد، مبهوت نگاهم م انگار

 .مثل مجسمه شده بود
بسته  یداخل شدم و محکم  بستمش. باصدا یراکه زدند، فور در

پشت در نشستم و بغض نشسته در  خت،یدرقلبم فرور یزیشدن درچ

را آرام آرام رها کردم واز خدا خواستم که بتوانم  میگلو

 .فراموشش کنم
 یعنیرا.  نشیروشن شدن ماش یصدا یحت دم،یرفتنش را نشن یصدا

 .هنوز نرفته بود

 .ندازمیب یخودم گفتم بروم باال و از پنجره نگاه با
از پنجره نگاه کردم همانجا نشسته بودو  دمیپاگرد که رس به

 ...بود نییسرش پا

. دیبود، تا من رو د ستادهینگران جلو در آپارتمان ا اسرا

داشتم  گهیپس؟ د ی: کجا مونددیگرد شده پرس یبا چشم ها

 .به سرو وضعم انداخت ی. نگاهنییپا ومدمیم

 خوبه؟ حالت–

 .جواب بدم یکردم با خونسرد یسع

 .کم دم در معطل شدم هی،  ستین یمهم زیچ–

 .سرم برداشت یرا از رو چادرم
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 ؟یخورد نی. زمییلباسشو دبندازمشیبا ه؟یخاک نقدریچرا ا –

 :و گفتم دمیرا ازش نگاهش دزد میها چشم

 .شد یخاک نیدستت درد نکنه، نشستم زم –

 گمنام؟ یشهدا دیرفته بود ــ

زدم. اوهم به  دنیطرف اتاق راه گرفتم وخودم دا به نشن به

خاله  یسر خانه  هیطرف آشپزخونه رفت. مامان نبود، احتماال 

 .رفته بود
فکر استرس گرفتم نکند موقع برگشت آرش را جاو در  نیا با

هم که آرش  دهیگرده. سع یبرم دهیباسع شهیچون هم ند،یبب

 .شناسد یرام

 .را براشتم و شروع کردم صلوات فرستادن حمیتسب
 

 

**** 

 *آرش*
 

حس شده بودند.  یب میپاها یول نیخواستم، بروم داخل ماش یم

برگردد. باورم  میتا جان به پاها نمیدادم همانجا بنش حیترج

با من حرف بزند واسم مزاحم رادرموردمن  نطوریا لیراح شدینم

 .به کارببرد
 یگفت، انگار قلبم را ال لشیاز ترک تحص دنمیند یبرا یوقت

 .منگنه گذاشتند

 .بود که فراموشش کنم نیواقعا منظورش ا یعنی
نتوانستم  دمشیدوهفته که ند نیتو ا ؟یتوانم، چطور یم مگر

 .اورمیطاقت ب
 ینم ییا گهیبه کس د لیکردم، من به جز راح یم یفکر دیبا

 .توانم فکر کنم

 .امدم رونیب الیام از فکرو خ یزنگ گوش یصدا با

 .بود سارا

 .الوو ــ
 ؟یکرد دایسالم، خونشونو پ ــ

  :حال گفتم یب یلیخ

 .آره، االن جلو درخونشونم –

 :کردو گفت ینچ ینچ

کال  لیراح نیاز صدات معلومه حالتو گرفته ها... بابا ا –

 .الشیخ یب اده،ینازش ز
راه افتادم  نمیحرفش جون گرفتم، بلند شدم و به طرف ماش از

 :دمیو پرس
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 کنه؟ یبه نظر تو داره ناز م یعنی–

 ی هیبا بق لیبگم...من که از روز اول بهت گفتم راح یچ ــ

 .ها یداد یریدخترا فرق داره، حاال توام چه گ

 ... خوام، واسه ازدواج یمن اونو واسه رفاقت نم یول ــ

 :رو بلندتر کردوگفت دوصداشیحرفم و بر ــ

 داد؟ یو جواب منف یکرد یازش خواستگار ؟یچ–

 مگه نه؟ مونه،یخودمون م نیسارا ب ــ

 ؟یندار یخبر ناراحت شدو گفت: باشه، کار نیانگاراز ا ــ

 .خداحافظ

 .منتظر جواب من نشدو قطع کرد اصال
 نیکرد. تا ماش دوارمیام یسارا کم یشدم. حرفها نیماش سوار

که پارک  دمیرا د لیراح یدخترخاله  نیرا روشن کردم. ماش

  .شدند ادهیپ نیخانم از ماش هیکردو خودش با 

 لیدر موردراح ییا قهیتوانستم چنددق یخودش تنها بود و م کاش

که  دیام نیبااو صحبت کنم. همانجا منتظر ماندم به ا

 .را خاموش کردم نیتنهابرگردد. دوباره ماش
 یشدم تا کم ادهیخشک شدند، پ میمنتظر ماندم که پاها اونقدر

 .شده بود شیراه برم، هوا گرگ و م
اگه بازهم  دیایتا ب مانمیخودم گفتم آونقدر منتظر م با

. رمیگ یم ادیکنم وآدرس خانه شان را  یم بشیتنها نبود، تعق

 .رمیگ یروز مناسب ازاوکمک م کیتا در
 افهی. قدمیبسته شدن در را شن یفکرها بودم که صدا نیهم در

ودر فکر بود،. به طرفش  ن،ییگرفته بود. سرش پا یلیاش خ

  .رفتم

را بزند چشمش به من افتادو  نیکه خواست قفل ماش نیهم

 .ستادیا

  .کردم سالم

 :لحظه مکث کردو گفت چند

 د؟یاز اون موقع نرفت یعنی د؟یکن یم کاریچ نجایسالم، شما ا –

کرده  فیتعر شیرا برا زیهمه چ لیخوشحال شدم که راح چقدر

 .است

 .قبول نکرد  یامده بودم باهاش حرف بزنم ول ــ

 :کردو گفت یِمن ِمنو

 ؟یچه حرف گهیداده، د یخب...اون که جواب منف –

  :را درهم کردم و گفتم میها اخم

 چرا؟ آخه–

 .رو هم که بهتون گفته لشیدل ــ

 .ستیقانع کننده ن یبله، ول ــ
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 کنم یآقا آرش، من شمارو درک م دینیبب ــ

. اگه شما دیاحترام بزار لیخوام به نظر راح یازتون م یول

 .دیعمل کن لشیبه م دیبا دیدوستش دار
که عالقه  دیبه خواستتون برس دیشما به زور بخواه نکهیا

 ؟ی. پس اون چستین

که باشه  یهر چ یندارم. ول لیراح لیبه دل یاصال کار من

 .نهیا صشیتشخ

  :چشم هاش نگاه کردم و گفتم تو

 ه؟یآسون نیبه ا مگه–

  :زل زد تو چشم هام و گفت اونم

 واسه اون آسونه؟ دیدون یکجا م از–

  :خوشحالم کرد و انگار متوجه شدو ادامه داد حرفش

 یزندگ یبرا له،یخود راح یاکثرش حرفها زنمیکه م ییحرفها–

 یحت ی. دونفر مثل شما دوتا، گاهستین یمشترک فقط عالقه کاف

 .با هم فرق داره حاتشونمیتفر

 :زدم و اون ادامه داد یپوزخند
 دیبش یوارد زندگ یوقت یول ادیاالن از نظر شما مضحک ب دیشا

 .شهیبزرگ م یپا افتاده باعث اختالفها شیمسائل پ نیهم
کردم.  یم یکفشم بود باز یکه جلو ییا زهیبا سنگ ر میپا با

 :تو دلم گفتم

 .واسه من شدن معلم اخالق یخانوادگ ،
ادامه  گهید تمیاهم یب شینسبت به حرفها دیکنم فهم فکر

 :ندادو گفت

 .برم گهیمن د دیاگه اجازه بد –

  :گفتم یلبخند تلخ با

 ... انگار یول دیکن یکمکم م فکرکردم–

 :و گفت دیرا بر حرفم

 .لهیکه بهتون زدم نظر راح ییحرفها –

 یفقط م ی. ولرهیمن خودم بارها بهش گفتم که سخت گ راستش

احترام گذاشت.  مشیبه تصم دیتونم نظرمو بهش بگم، در آخر با

 لیتونستم مثل راح یبگم من آرزوم بود که م نمیالبته ا

 .من قدرتش رو ندارم یکنم. ول یپافشار دمیعقا یرو نقدریا
فروکردم و دوباره نگاهش کردم."کال  بمیرا درج میها دست

 "شود ینم لیکس راح چیه یول ه،یارث شونییبایانگار ز
دادم و  رونینفسم راب نیهم یکرد. برا یم میعصبان شیها حرف

  :گفتم
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 ومدیهم ن قهیچند دق یبرا یاون حت ست،ینظرم کارش درست ن به–

که پرستار  ییآقا نیبا ا ی. ولمیحرف بزن نیماش یتو نیبش

 ...رهیرو اونور م نویبچشه همش ا

 :تعجب گفت با

دونه. حتما براتون  یصاحب کار م هیرو به چشم  شونیچون ا –

 .کار کردنش رو لیداده دل حیتوض
 نیدونه، با ا یمسئول اون بچه م ییجورا هیخودش رو  لیراح

 .دونه یاون خودش رو مقصر م یکه من عامل تصادف بودم ول

  :و ادامه داد شیانداخت به ابروها ییا گره

اونم  زنه،یسر م ی. فقط گاهکنهیاونجا کار نم گهید لیراح–

سال  کی نیتو ا یمعصوم یبه خاطر اون دختر بچه در ضمن آقا

 تیاذ لیاز خودشون نشون ندادند که راح یمعقول ریرفتار غ

 .بشه

 :کردو گفت شتریرا ب شیابروها ی گره

 ...زود قضاوت کردن –

 :حرفش را تمام کند و گفتم نذاشتم

 .نکردم. فقط برام سوال بود ینه، من قضاوت –

 :انداخت و گفت نییراپا سرش

رفت و پشت  یشده. بدون خداحافظ رمیبرم د دیبا گهیمن د –

 .نشست نشیفرمان ماش

 ".نزدم یچراناراحت شد، من که حرف"

 .شدم وبه خانه برگشتم نمیرفتنش سوار ماش بعداز
چند روز باهم  یو خانمش امده بودند دنبالمان تا برا برادرم

 .میبه  شمال برو حیتفر یگربراید
 میایتوانم ب یمسافرت ندارم و نم یمن گفتم که حوصله  یول

 .کردم که حتما مامان راباخودشان ببرند و سفارش
تخت  یوارداتاقم شدو کنارم رو ارشی. کدمیتختم دراز کش یرو 

 :دینشست وپرس

 .یستیگفت روبه راه ن یتو؟ مامان م چته–

 :شدم نشستم و گفتم بلند

 .خوبم ست،ین یمهم زیچ –

 :زدو گفت یکج لبخند

 ؟ینکنه عاشق شد –

  :توجه به سوالش گفتم یانداختم وب نییراپا سرم

 .دارم ییبه تنها اجیاحت د؟یمامان رو با خودتون ببر شهیم–
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 میریم چون،نپی–کف دستش محکم به پشتم زدو گفت:  با

که غصه نداره. فقط  نیبابا، ا مشیریگ یبرات م یخواستگار

منو  یزندگ ،یوکر یکور یعنی ،یبدبخت یعنی یعاشق نوبدونیا

 .ریعبرت بگ نیبب
را راحت گرفته بودو درعوض  یهمه چ نقدریکه ا نیا از

 :وگفتم دمیکش یبودتعجب کردم. آه یناراض شیاززندگ

 حیراتوض لیافکارراح شی. بعد براستین ایراحت نیداداش به ا –

 .دادم

 :کردو گفت یاخم

مگه دختر قحط بود. اون اگه جواب  ا،یشد یتوام عاشق چه کس –

 یم یه ؟یکن یباهاش زندگ یتونست یداد مگه م یمثبت هم م

 طشیمح میاونجا نر شهیگناه م مینر نجایا رهیبگ رادیخواد ا

 .ستیمناسب ن
 یبهت داده. وگرنه واسه حت یعاقل بوده جواب منف یلیخ دختره

 ی. اونا که عروسیدیکش یعذاب م دیرفتنتون هم با یعروس هی

 .کنند یخودشون رو محدود م یلیخ ان،یجاها نم نجوریمختلط و ا
بوده.حتما نشسته  دهیکه دختره فهم ،یخدارو شکر کن یبر دیبا

که گفته  شه،ینم دهیفکر کرده و د نایا یبا خودش به همه 

 :کردم و گفتم یآرزوشه زن تو بشه. پوف ینه. وگرنه هر دختر

 یگیبعد م ه،ییا دهیدختر عاقل و فهم یگیم یخودت دار –

 .کنند یخودشونو محدود م
آدم  گه،یهم الزمه د تیمحدود نیکه عاقله، حتما ا یکس خب

 ...گهیکنه د یعاقالنه هم م یعاقل خب کارها

 :حوصله گفت یب

همه مته به خشخاش  نیبه ا یازین ا،یول کن آرش، دو روز دن –

 .لذت ببره شیاز زندگ دی.آدم باستیزدن ن
  یشمال، خانواده  یایبا ما م توام

خواهرمژگان که کشته مردته محلش  نیهستند. هم مژگانم

 خوره؟ یبهت نم شیچیکه ه یکیدنبال  یبعدافتاد ،یزارینم

شدمامان را با خودشان ببرد، از من هم  یراض ارشیک باالخره

 .کنم شانیدوروزهم که شده همراه یقول گرفت که حداقل برا
رفتنشان، مژگان)همسربرادرم( به طرفم امد وهمانطور  موقع

  :گفت یخداحافظ یکرد برا یکه دستش را دراز م

بشه، دستش را فشردم و  یکه چ یتنها بمون یخواه یتو م آخه–

 دمی. حاال شاستیکه تنها موندن بد ن شههمی–با لبخند گفتم: 

بهتون خوش  دوارمیبه سالمت، ام دیامدم. بر گهیچند روز د

 .بگذره

  :کردو گفت میبازو یحواله  یمشت



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

14

47 
Hiltun.ir 

 .ایزنیکلک، مشکوک م یا–

 :کردم و گفتم یشیو اخم نما میبازو یرا گذاشتم رو دستم

 .ها نهیداداشم، دستت سنگ چارهیب –

 :گذاشت و گفت نیچمدان مامان را داخل صندوق ماش ارشیک

 نهیکن. بزار بش تیداداش ما رو اذ نیکم ا م،یبر ایمژگان ب –

 نه؟ ای ارهیب یواست جار نهیخوب فکراش رو بکنه بب ییتنها

  :باتعجب نگاهم کردو گفت مژگان

 ه؟یخبر واقعا؟–

  :ُبراق شدم و گفتم ارشیک یچشم ها در

 .دیزن نداد نجایزودتر، تا من رو هم دیبر–

 :به من زدو آرام گفت یچشمک مژگان

 ...خوشگل نباشه ها ادیز –

 :کردم و گفتم ییا خنده

 ".پادوکنه کایپی"د یها هیما تو–

 :گرد شده نگاهم کردو گفت یها باچشم

 ؟یکن یم یشوخ –

 :خونسردو آرام گفتم یلیخ

 .بهتر از اونه یلیالبته خ –

  :گفت کنجکاوانه

 مثل اونه؟ موهاشم–

 :باال انداختم و گفتم ییا شانه

  .دونمیچه م –

 ؟یدیمگه ند ؟یچ یعنیوا  ــ

  :من اداشو درآوردم و گفتم ــ

 ه؟یروسر ریز نمی! از کجا ببوا–

 :نگاهم کردو گفت مشکوک

 .تابلوئه ست،ین یروسر ریهمش که ز گه،ید شهیخب معلوم م –

 لیمنظورش رامتوجه شدم، حاال محجبه بودن راح تازه

 .بدهم حیراچطورتوض

 :,من و ,من گفتمبا

 :دیپرس ستادویکنار مژگان ا ارشی. کگهیاحتماال هست د –

 ن؟یا گهیم یچ –

  :کالفه گفت مژگان
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 .زنهیداره از احتماالت حرف م ،یچیه–

 .کردو رفت یخداحافظ بعدهم

  :رو به من با تعجب گفت ارشیک

 .که ذوق کرده بود نیشد؟ ا یچ–

  :لبخند گفتم با

 .ادیخوشش نم ادیپادوکن" ز کایپیبگم، انگار از "د یچ–

با بهت نگاهم کرد. هم زمان مامان  در حال مرتب کردن  ارشیک

 :و گفت دیشالش رس

بخور، مواظب خودتم باش.خم شدم و  یغذا رو گازه گرسنه شد –

زده بود کاشتم و  رونیکه از شالش ب ییموها یرو ییبوسه ا

  :گفتم

  :گفت دویکش یمونم. آه یمن نباش گرسنه نم فکر–

مواظب خودت باش. سرم را با دو  ،یخور یخوب غذا نم ایتازگ –

 .رفت نیطرف ماش دوبهیآورد و گونه ام رابوس نییدستش پا
هنوز  دمیکنم که د یخداحافظ ارشیرا دراز کردم تا با ک دستم

 .مبهوته

 :و گفتم دمیخند

 .دیرفت یصبح م دیموند یکاش م –

  :امدو دست دادو گفت رونیبهت ب از

 .خلوتره. خداحافظ االن–

 .به سالمت ــ

 :برگشت و گفت دهینرس نیبه ماش هنوز

 ه؟یپاُکنه چ نیا ینگفت –

  :تعجب گفتم با

 پاُکن؟؟–

 .گهید ومدهیکه مژگان خوشش ن نیهم ــ

  :و گفتم دمیته دل خند از

 ...بابا گرهی...بازآهان–

  :تکان دادم و گفتم شیبرا یکرد، دست یمبهوت نگاهم م هنوزم

 .برون آروم–

 .همان حالت رفت و پشت فرمان نشست با
 رهیشلوارم فروبردم و به دور شدنشان خ بیرادرج میدستها 

 .شدم
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 لیکنم. تفاوتش را با راح یمژگان فکر م یبه رفتارها یوقت

 .شوم یکامال متوجه م
االن  یبود، ول یو معمول یعاد یلیخ میکه قبال برا ییرفتارها

 یکنم، انگار درک حرف ها یم سهیمقا لیچون همه را با راح

 .شود یراحتر م میبرا لیراح
پاک  یایدن کیامده.  گرید یایدن کیمن از  یبرا لیراح انگار

 .یافتنیو دست ن
 یادیمن ز یبرا لی. نکند راحرمیگ یفکرها اضطراب م نیا با

 .پاکش را آلوده کند یایباشد، نکند با من بودن، دن

 .موضوع واهمه دارد نیاصال از هم دیشا

 .من با شما فرق دارد یایدن دیگو یم نیهم یبرا دیشا
که افکار آدم  دهیاو بهتر از من فهم دیگو یراست م ارشیک

 .دارد ریتاث شانیروش زندگ یها رو

 .دیفهم یمسائل را م نیدل آدم ها فهم و شعور داشت و ا کاش
 

حرف  یدوکمیایزنگ زدم تا ب دیرا برداشتم و به سع یگوش

نجات  یمدت کوتاه یحداقل برا یقرار یب نیتا از ا میبزن

 .کنم دایپ
را  شیبلند بود که صدا کیموز یبود، آنقدرصدا یمهمان انگار

 .. قطع کردمدمیشن یدرست نم
در حال  یپارت کیخودش تماس گرفت و گفت در قهیاز چند دق بعد

 .اصرارکردکه من هم بروم یلیبا دوستانش است. خ یخوشگذران
االن اصال دل و دماغش را  یرفتم. ول یبود م گرید یروزها اگر

 .نداشتم

 :گفت دید دهیفا یاصرارش راب یوقت

 رون؟یب میبا بچه ها بر فردا–

  :کردم و گفتم یفکر

لوس  یدخترا نیا یپسرونه باشه ها، حوصله  دجمعمونیسع–

 .روندارم

 :دوگفتیخند

 یاجتماع یادیکم ز هی هاشونیفقط بعض ستند،یلوس ن نایا بابا–

  .هستند

 ...تنها یتنها ا،یاصالفقط خودت ب ،یهرچ حاال–

  .بابا باشه–

کردم و گوش  یام پل یاز گوش یو آهنگ دمیتختم دراز کش یرو

ومن آنقدر تحت  گفت،یو فراق م ییدادم. خواننده از جدا

را گرفت. بلند شدم و  میقرار گرفتم که بغض گلو رشیتاث

 لیکه ممکن است نتوانم به راح نیلحظه از فکر ا کینشستم .
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دست دادم  زکنترلم را ا ست،یباهم جورن طمانیبرسم و ما شرا

 .آهنگ حال بدم را بدتر کرد نی. واقعا ادمیادکشیوفر

 .به غذا نداشتم یلیاصال م یول دیچیپ یبهم م یاز گرسنگ دلم
حالش بداست،  یوقت لیخودم فکر کردم  راح شیبد بود و پ حالم

 .دهد یم نیچطورخودش راتسک

 .خواست یوار اورا م وانهید دلم

  :نوشتم شیرا برداشتم و به اسمش زل زدم، برا یگوش

 ییا گهیتونم به کس د یمن حالم بده. به جز تو نم ل،یراح"

که  شمیم یباشه، همونجور ده،یفکر کنم. اگه مشکلت فقط عقا

با هم اختالف  ییحاال تو مسائل جز م،ی. ما همه مسلمونیگیتو م

توجه تو  هی. حال َبدم، فقط با یتو بگ یاونم هر چ م،یدار

 "..کمکم کنشهیخوب م

به  دوارانهیبازهم ام یول دهدیدانستم جوابم را نم یم

 .بودم رهیخ امیگوش
 یب یلیگذاشته وخ میگلو یرو محکمرا شیکردم بغض، پا احساس

مبارزه  نیدهد ومن چقدر سرسختانه تن به ا یرحمانه فشار م

  .داده ام

هم به کمک بغضم  شیکه امد قلبم وتپشها امیگوش امیپ یصدا 

  یرو لیاسم راح دنیرا آغازکردند. باد یآمدندوجنگ نابرابر

 اممیپ شدیحرکت ماندم باورم نم یچند لحظه ب یبرا ام،یگوش

 .را جواب داده باشد

 .دینده امیدوباره نوشته پ حتما

 .را باز کردم امیپ وسانهیما

 :بود نوشته

 .فقط خداست یهر حال بد درمان–

 .را خواندم امشیو بارها پ بارها

 .خدا نرفته ام شیپ یفکر کردم که از ک نیا به
پدرم فوت شده بود. آن موقع ها آنقدر حالم  یاز وقت دیشا

 .خواستم صبرم بدهد یبد بود که مدام از خدا م
کردم و سرسجاده  دایسجاده پ کیشدم وضو گرفتم و از کشو  بلند

وقت بود که اصال از  یلیخ دم،یکش ینشستم. از خدا خجالت م

 شیمهرگذاشتم و باتمام وجودصدا یبرده بودمش. سرم را رو ادی

 دیبه لطف تو ام یمن بد کردم، بد بودم... ول ایکردم...خدا

مرا  ایکن...خدا عجزهم اینکن...خدا دمینام ایدارم... خدا

آخر را تکرار کردم که باالخره  یجمله  نیببخش...آنقدر ا

 میجنگ بودراتقد نیا متیکه غن میجنگ شدم واشکها نیمغلوب ا

 .قلبم کردم
کردم... چقدر خوب بود که  یبلند با خدارا صدا م یصدا با

 .بزنم ادیتوانستم فر یدر خانه تنها بودم و م
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را بستم. حس  میو چشم ها دمیکنار سجاده دراز کش همانجا

 ...و آرامش یداشتم، حس سبک یخوب

را برداشتم تا ازاو تشکر کنم. دلم  یو گوش دمیکش یقیعم نفس

اش بروم و اعتراف کنم که چقدر دوستش خواست قربان صدقه یم

 .دارم

 :نوشتم شیفقط برا یول

 .ممنون –

حرف  نینامحرم ا کیاز  دیآ یدانستم اوخوشش نم یم چون

 .هارابشنود
خودش  یلحظه از فکرم گذشت، پس درست است که هر دختر همان

 .کندکه جنس مخالفش چگونه با او برخوردکند یم نییتع

 .دارند یدخترها چه قدرت نیا واقعا
 یم گریبود، احساس کردم د دهیامانم را بر یگرسنگ احساس

ان که مام ییتوانم غذا بخورم، حالم بهتر شده بود. سراغ غذا

 .پخته بود رفتم و شروع به خوردن کردم
آهنگ  یسوال به ذهنم خطور کرد که چرا وقت نیا ناخوداگاه

با خدا حرف زدم با  یوقت یرا گوش کردم حالم بدتر شد، ول

 هم کردم حالم بهتر شد و سبک شدم؟ هیگر نکهیا

باران مانده بودو من  ریز لیافتادم که راح یروز نیاول ادی

 .گوش کرد دیرا نبا یکیبا اصرار سوارش کردم، گفت: هر موز
و  پیبا ت یروز عاشق دختر کیکه  دمید یدر خواب هم نم یحت

هستم که  اشفتهیاالن آنقدر ش یبشوم. ول لیاعتقادات راح

 .ارومیبکنم تا بدستش ب یحاضرم هر کار

 *لیراح*
 

 نیبودم،  به ا دهیآرش را با آن حال  جلو درخانه د یوقت از

 .توانم کمکش کنم یکردم که چطور م یفکر م
کرد که چقدر منتظر مانده  فیتعر میبرا دهیسع یوقت بخصوص

حرفش رابه من  دهیسع قیبوده تا با او حرف بزند و از طر

 .برساند
پا گذاشته  ریکه به خاطر من آن همه غروروتکبرش را ز نیا از

قبلتر هم متوجه آرش شده  یلیبود. چون من خ بیعج میبود، برا

وقت  چیجالب بود. گرچه ه میو مودب بودنش برا پیبودم و ت

مودب بودن هر  یمن نبود. ول یهم کالمش نشدم و اوهم متوجه 

 .باارزش بود میبرا یکس

 :دیگو یم شهیهم مامانم

 .است هیسرما نیادب بهتر –

 .براش انجام دهم یخواست کار یم دلم
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 میبفرستم تا نگران شیبرا یامیکه پ دیلحظه به فکرم رس کی

 .ستیراهش ن نیدانستم ا یم یبرطرف شود. ول
کتاب  یلیکه از مامان گرفته بودم راتمام کردم. خ یکتاب

اندر  ادیما ز یچقدر همه  دمیبود. با خواندنش فهم یجالب

بهتر،  یزندگ یبرا ستیکه قرار ن نیوا میکوچه مانده ا کیخم 

 یوقتها حت یلیباشد، بلکه خ ایمه مانیبرا زیحتما همه چ

 میرا که دار ییو رنجها میندازیخودمان را در رنج ب دیبا

 .میقبول کن
 یم یواقعا کار درست ایبود، آ نیروزها تمام فکرم ا نیا

که کتاب را خوانده بودم، با خودم  یکنم. به خصوص از وقت

 میکه خدا برا یکنم از رنج یمن دارم فرار م یعنیگفتم  یم

 .یمذهب ریشوهر غ کیقرار داده. رنج، داشتن 
بدر  زدهیبه س یبدراست. مادرم از اول اعتقاد زدهیس فردا

 میساز یرا م مانیکه ما خودمان روزها نینداشت، آنقدر از ا

 یواقع ریغ یدنبال حرفها دیحرف ها خرافاته و نبا نیو ا

بود که خاله  یچند سال گریخاله گفته بود که د یبرا م،یبرو

اش در حال  مهگفتند ما که ه یرفتند. م ینم رونیهم ب نایا

 قایاست دق یواقعا چه کار م،یرفتن هست رونیپارک رفتن و ب

اعصابمان را  ک،یو تراف یشلوغ نیا یتو نیفرورد زدهمیروز س

 .میخرد کن

  :گفت یهم م مامان

را هم به جان  کشیو تراف یباشه، آدم شلوغ یکار واجب اگه–

 ...خرافات هیبه خاطر  ی. ولخرهیم

 نیفرورد زدهمیفرارمردم رادرروز س یاصل لیمامان دل البته

 .گفته بود مانیبه دشت برا
 

جان بهار راداخل  یآفتاب ب یپنجره را جمع کردم تا کم ی پرده

 .اتاق بکشم
پنجره و  نییپا واریدادم به د هیرادستم گرفتم و تک کتاب

بهار  یرنگ و رو یدراز کردم تا آفتاب ب یرا جور میپاها

 .بتواند نوازششان کند
توانم  یم گریکامل جوش خورده و د میدکترگفت انگشتها روزید

 .بدون عصا راه بروم
هم دلم تنگ شده  حانهیر یرا پسش بدهم. برا لیکم یعصا دیبا

سخت بود  مینه. برا ایدانم از مسافرت امده اند  یبودم. نم

کردم، فکر  یکار نم شیگربراید ی. از وقتلیزنگ زدن به کم

 .درست نباشد مزاحمش بشوم دیکردم شا یم
که  نیخواست قبل از ا یو دلم م میناهار خورده بود تازه

 .کتاب بخوانم یکم ردیچرتم بگ
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نخوانده بودم که   ییرا بازکردم وهنوز چند صفحه ا کتاب

 .زنگ خورد امیگوش

 .بود لیکم

 .جواب دادم یفور
پشت همش نگران شدم و  یگرفته و سرفه ها یصدا دنیشن با

  :گفتم

 د؟یخورد سرما–

 حال پاتون چطوره؟ نمیبله، زنگ زدم بب ــ

دکتر گفت کامل جوش خورده.  رم،یراحت راه م گهیخوبم. د ــ

 چطوره؟ حانهیر د؟یاز سفر امد یک

از بس تب داشت، االنم  دهیتا صبح نخواب حانهی. رمیامد شبید–

 .دارو خورده به زور خوابوندمش

  :مامان که تازه وارد اتاق شده بود گفت دم،یکه کش ینیه با

 شده؟ یچ–

  :از اون ور گفت لیکم

 .امده نییاالن تبش پا دینباش نگران–

 .به من مانده بود رهیهاج و واج خ مامان

  :به مامان گفتم رو

 .شده ضیمر حانهیر–

  :قلبش گذاشت و گفت یرارو دستش

 .دختر دمیترس–

 یرا از پشت گوش لیخلط دار کم یسرفه ها یمامان صدا یوقت

  :گفت د،یشن

 .بده یلیکه خودش حالش خ نیا–

 براش سوپ درست کنم؟ یخوا یم

 :گفتم لیکم به

 .خواد براتون سوپ درست کنه یم گهیمامان م –

 حانهیبگو زحمت نکشند، خودم سوپ بار گذاشتم، فقط با ر نه،–

 ...سخته، حال بلند شدن ندارم یلیخ

  :و گفتم دمیرا بر حرفش

 .دیکمکتون نگران نباش امیاالن م من–

  :کردو گفت ییسرفه ا دوباره

 دیبا ایفقط خواستم از مادرتون بپرسم چ دیزحمت نکش نه–

که دکتر داده بود را  ییبخورم که زودتر سرپا بشم. داروها

 .نداشت دهیخوردم فا
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کنم.  یخودم اونجا براتون درست م امیپرسم و م یباشه م ــ

 .فعال خداحافظ
را قطع  یبزند و دوباره تعارف کند گوش ینذاشتم حرف گهید

 .کردم

  :مامان گفتم روبه

 تونم برم کمکش؟ یم مامان–

حرف درونش مستتر بود. تنها  یلیبامکث نگاهم کرد که خ مامان

بعد االن  میآ یم یبود که: " تو به اوگفت نیآشکارش ا یمعن

 "ست؟یچ یاجازه گرفتن برا

  :گفتم شرمنده

 ...یچطور ضهیسوزه، باباشم که مر یم حانهیدلم واسه ر مامان–

  :شدگفتیهمانطورکه ازاتاق خارج م دویرا بر حرفم

ببر دم کن به هردوشون با عسل بده  زارمیم شنیکم آو هی–

اگه  د،یباهم بر ادیزنگ بزن اگه تونست ب دهیبخورن. به سع

 .نه، زنگ بزنم آژانس
و ازش خواستم اگه کار داره  دهیزنگ زدم به سع یباخوشحال

 .با آژانس برم

 :حرفم بدش آمدوگفت از

. گهید گمیراحت م امیمگه باهات تعارف دارم. خب نتونم ب –

 .وفتمیه ماالن را
 فمیکه مامان داده بودرا درک یلیرا با وسا امیرنگ چادر

 .جادادم
تازه بخصوص تره و شلغم هم بخرم و  یسفارش کرد، سبز مامان

 .زمیسوپش بر یتو
دستم بود.  امینگه داشت گوش یفروش یسبز هی یروبه رو دهیسع

 :داشبوردو گفتم یسُرش دادم رو

  .امیزود م –

نشستم داخل  یرا انجام دادم. وقت میدهایشدم و خر ادهیپ

 .پات خوبه ها گهدی شکر خدارو–گفت:  دهیسع نیماش

 .به پام انداختم ینگاه

 .تونم راحت راه برم یبوده که االن م ییترک جز هیآره،  –

 یمعصوم یآقا دیشا نیامد، چک کن بب امیبرات پ یراست ــ

 .یریگفته باشه بگ یزیباشه، چ
را برداشتم و به صفحه اش نگاه کردم.ضربان قلبم باال  یگوش

  .رفت

 .را باز کردم امیپ

 :نوشته بود آرش
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اگه  م؟یبا هم حرف بزن قهیخواهش کنم فقط چند دق شهیم –

 تون؟یزنگ بزنم رو گوش دیرودررو معذب هست

  .را روشن کرد نینگاهش را از من گرفت و ماش دهیسع

 آرشه؟–

 .انداختم فمیرا داخل ک یگوش

 .آره –

. ومدین یاون روز که باهاش حرف زدم به نظرم آدم بد ــ

منطق ندارند  ایدارند  یاز اون آدما که ذات بد نهیمنظورم ا

 .ستین
خواست در موردش حرف بزنم  تازه آرام شده بودم با  ینم دلم

. فقط با گفتن توکل ختمیر یفکر کردن به او دوباره بهم م

 .به خدا، سکوت کردم

 :گفت دهیسع میدیرس یوقت

 .دنبالت امیزنگ بزن خودم م یبرگرد یخواست –

 .دهیممنونم سع ــ

 .بردارم نیرا و عصا را از ماش دهایکرد تا خر کمکم
 یماسک زده. لبخند پهنش حت دمیدر را باز کرد د یوقت لیکم

 .از پشت ماسک هم مشخص بود

 :را از دستم گرفت و گفت دهایخر

 .دیدیچرا خر میترش داشت مویل –

 ادشیتو خونه باشه. ز دیبا شهیترش هم مویاشکال نداره، ل ــ

 :ضرر نداره. چشمش به عصا افتادو گفت

 .موند من که الزمش ندارم یم نیذاشت یم –

به صاحبش  دیامانت رو با یول د،یشکر که الزمش ندار خدارو–

 .داد
بهش زدم، خواب بود چادرم  یرفتم و سر حانهیطرف اتاق ر به

را عوض کردم وارد آشپز خانه شدم و اول اسفند دود کردم و 

 .پنجره آشپزخانه را باز گذاشتم تا هوا عوض بشه
کرد. من هم به  یگذاشته بود پاکش م زیم یرا رو یسبز لیکم

 .کمکش رفتم

 .کنم یخودم پاک م دیاستراحت کن دیشما بر –

 :بودگفت نییکه سرش پا همانطور

 .حالم بهتر شد د،ییایم دیگفت یوقت– 

  :فرار از نگاهش گفتم یبرا

 د؟یعسل دار یدم کنم. راست شنیآو برم–

 .خچالهی یتو ــ
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 یخوبه؟ ضرر زمیدم نوشتون بر یهم تو موترشینظرتون ل به

 .نداشته باشه

 .فکر کرد یکم

خاتون  هیبازم از حکم یداشته باشه، ول یفکر نکنم مشکل –

 .دیبپرس
ام را آوردم و به مامانم زنگ  یخنده رفتم و از اتاق گوش با

کانتر  یرا رو ینداره. گوش یکه گفت نه اشکال دم،یزدم و پرس

 یفرن یآشپزخانه گذاشتم و مشغول درست کردن، دم نوش و کم

 .شدم حانهیر یبرا
 یزده بودو جرعه، جرعه دم نوشش را م هیبه کانتر تک لیکم

دارد. من هم در حال  یرد که چقدر حس بهترک یم فیخوردو تعر

 .بودم یشستن سبز

 .شد دهیهر دونگاهمان به طرفش کش امیگوش یصدا با

 .دیاسم آرش رنگ از رخم پر دنید با
به  رهیکردم تمام بدنم گر گرفت، ماتم برده بود و خ احساس

 .مانده بودم یگوش

  :خونسرد گفت لیکم

 .استراحت کنم رمیم من–

 .من فقط توانستم آب را ببندم یول

 .شد کیآنقدر زنگ خورد تا صفحه اش دوباره تار یگوش
مرا از بهت درآورد. به طرف  حانهیر ی هیگر یصدا باالخره

 .دمیاتاقش دو

 .کرد هیمن چند لحظه ساکت ماندو بعد دوباره گر دنید با
 شیکه برا یو فرن زیم ینداشت. بغلش کردم و نشاندمش رو تب

 .ده بودم با عسل بهش به خوردش دادمدرست کر
عسل به  یبا کم ختمیر رشیش شهیش یاز دم نوش، تو یکم بعد،

 .دستش دادم

 .کرد به مک زدن. سر حال تر شده بود شروع
کردم  یغروب بود، سوپ آماده شده بود. باخودم فکر م کینزد

زنگ آپارتمان  ینه که با صدا ایبه اتاقش ببرم  شیکه برا

 .دیحواسم به در چسب

 .برنج دردستش ریکاسه ش کیخانم بود. با  زهرا
 کیرا به هم تبر دیو ع میکرد یمن بغلم کرد. روبوس دنیباد

 .میگفت

 . دادم حیامدنم را توض یماجرا شیبرا 

  :گفت یبا ناراحت 

منه که به برادرم برسم.  ی فهی. وظیجان، شرمنده کرد لیراح–

اما االن دوروزه خانواده شوهرم از شهرستان امدن. همش سرم 
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درست کنم.  لیسوپ واسه کم هینتونستم  یبه اونا گرمه، حت

هردوشون بخورند.  ارمیبرنج درست کردم گفتم ب ریذره ش هیاالن 

 .سوپ کرد یحاو یبه قابلمه  ینگاه

 .سوپت ساختمون رو برداشته ها یبو–

 .به پام انداخت ینگاه

 پات بهتر شده؟ –

 .دیکم سوپ بکشم بخور هیبراتون  دییایخوبه. ب گهیبله د ــ

 .دیرا از بغلم گرفت و بوس حانهیر

 .چرخواند یهم بهتر شده خدارو شکر. بعد چشم حانهیر–

  داداش کجاست؟ –

 .اتاقشونن، فکر کنم خوابن یتو –

 .امد قهیبه طرف اتاق رفت و بعد از چند دق 

 خورده؟ یزیبدم. چ حانهیکم از سوپ بده من به خورد ر هی –

 .خورد یفرن شیبله، دوساعت پ ــ
 یخونه جون م نیا یایجان. تو که م لیقربون دستت راح ــ

  .بده رتی. خدا خشهیو گرم م رهیگ

 .دمیسوپ کش یکم حانهیر یبرا

 :به رنگ سوپ نگاه کردو گفت یاول کم حانهیر ی عمه

 ؟یسوپت سبزه و زرده؟ رب نزدچرا  –

 :ترش برش زده را کنار دستش گذاشتم و گفتم مویل

 .دیزیهم بر موینه، ل –

هم زدو چندقاشق از سوپ  یکم دیبا ترد مویل ختنیاز ر بعد

 :خوردوبالبخند گفت

که رنگش هم  نمیب یکنم م یچقدر خوشمزس. حاال که فکر م –

  .خوبه

خورد و  یقاشق خودش م کیگذاشت و  یم حانهیقاشق دهن ر کی

 .کرد یم فیمدام تعر

 :و گفت وستیبه جمع ما پ لیکه کم دینکش یطول

 .سوپ خواب رو از سرم پروند نیا یبو –

 :به برادرش انداخت وگفت یینگاه دل سوزانه ا زهراخانم

داداشِ پهلوونم  ،یضیروز مر هیبا  نیبب ره،یخواهرت بم یاله–

  .چشم هاش گود افتاده ریز یچطور

 :گفت یاش چسباندوبامهربان نهیسر خواهرش رابه س لیکم

 .قربونت برم ینجوریا نگو–
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 یبرادر یداندکه چقدر دلم برا یصحنه فقط خدا م نیا دنیباد

وقت نداشته ام تنگ شدَوچقدرآرزو کردم کاش آن لحظه  چیکه ه

 .زهرا بودم یجا
 

را هم کنار بشقابش گذاشتم  اهیو فلفل س دمیسوپ کش لیکم یبرا

 :و گفتم

 .دیزیحتما بر –

 .کند فیبود که تعر لینوبت کم حاال

 :دراز کردو گفت یکه تمام شد. زهرا خانم گردن حانهیر سوپ

 اده؟یسوپت ز –

 چطور؟ دمیتعجب پرس با

  :زدوگفت یلبخند

 .مهمونام ببرم یکاسه برا هی یپخت ادیز اگه–

 :بلند شدم و گفتم میجا از

 .کشم یبله، واسه دوروزشون پختم، االن براتون م –

را با  شیو رو دمیکش شیکردم و برا دایپ یبلور ییکاسه ا 

 .گذاشتم ینیکردم و کاسه را داخل س نییخرد شده تز یجعفر

 .کردو رفت یتشکر، خداحافظ یاز کل بعد
 یزهرا خانم  رو یو جا ختمیر حانهیر یسوپ برا یکم دوباره

 .نشستم و قاشق قاشق در دهانش گذاشتم یصندل

 .به من انداخت و به طرف آشپزخانه رفت یینگاه گذرا لیکم

 .اوردمیمن م دیگفت یم د،یخواست یم یزیچ ــاگه

  :بشقاب سوپ برگشت و گفت کی با

 .مجبورم خودم اقدام کنم گه،ید دیارینم–

  :رااز بغلم گرفت و گفت حانهیرا مقابلم گذاشت و ر بشقاب

وقت شما هم سرما  هی دیترش و فلفل بخور مویبا ل لطفا–

سوپش را  ی هیرا برداشت تا بق حانهی. بعد بشقاب ردینخور

 .بدهد
قاشق رابه طرف دهانم  نیکه خواستم اول نیکردم و هم تشکر

 .ام زنگ خورد یببرم گوش
کنارکانتر آشپزخانه بود. دستش رادراز کردو  لیکم یصندل

چشمش به اسم آرش  یرا برداشت وبه طرفم گرفت. وقت یگوش

نشان بدهد. به خودم لعنت  الیخ یکرد خودش را ب یافتاد، سع

را  یرفت گوش ادمیکه زنگ زد،  شیپ یفرستادم که چرا دفعه 

. دیاین رد شیرا زدم تا صدا یکنم. دکمه کنار گوش لنتیسا

آرام  کور شد. میکردم. اشتها یرا حس م میدستها زیلرزش ر

 .چرخواندم یآرام قاشق را داخل بشقاب م
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شده  ریس گرید دیکش یم نییپا زیم یخودش رااز رو حانهیر

 نییگذاشت و همان جور که سرش پا نیزم یرا رو حانهیبود. ر

 :بودگفت

پس چرا  ،یشما هم که بهش عالقه دار اد،یبه نظر م یپسر خوب –

 ؟یداد یجواب منف

 نییکردم، زبانم بند امد. او سرش پا خیحرفش  دنیشن با

 یاو قاشق داخل سوپش م نباریبودومن به او زل زده بودم. ا

 .چرخواند
انداخت  ییروزها ادیحرکاتش و غرق بودن در افکارش،  مرا  

 .خوردم یم دیبا یتوانستم غذا بخورم ول یکه بغض داشتم و نم
به طرف  فکر بودم که قاشقش را با اکراه بلند کرد و نیهم در

 میکه چشم ها نینگاهم کرد. آنقدر سنگ نیدهانش برد و سنگ

 یبار شانه خال نیزود از ا یلیو خ اوردندیطاقت ن

سُر دادند.  انگار نگاهش  نییکردندوخودشان را به طرف پا

 نم،کدام را نتوانستم بخوا چیمن ه یهزارتا حرف داشت ول

 .دمشیفهم یچون نم دیشا
زدو  یخواندو لبخند تلخ میاو تنها حرفم را، از چشمها یول

 :گفت

گفت، امده دم در خونه  یبهم زنگ زد. اونجور که زهرا م –

مسافرتم، از شوهر خواهرم  ستم،یگفتن ن یباهام حرف بزنه وقت

که بهش گفته کارش  نی. مثل ارهیرو بگ لمیتونسته شماره موبا

 ...حرف ها نیواجبه و از ا یلیخ

انداخت و قاشقش را کناربشقابش گذاشت وصاف  نییرا پا سرش

 .اش جمع کرد نهیس یرا رو شینشست ودستها

 یکرد و بعد از کل یزنگ زداولش گرم سالم و احوالپرس یوقت –

خواست باهاتون صحبت کنم و ازتون  ییجورا هی ،ینیمقدمه چ

گفت که بارها ازتون  نمی. البته ادیفکر کن شتریبخوام ب

و اونم  دیشما قبول نکرد یول دیخواسته که باهاش حرف بزن

 .متوسل بشه گرانیمجبوره که به د

   :تر ادامه دادآرام بعد

 .دیبده به نظر منم باهاش صحبت کن یلیمعلوم بود حالش خ– 
کار  نیشدم، چرا ا یحرف ها ازدست آرش عصبان نیا دنیشن با

که  ییکردم خودم را کنترل کنم و با صدا یرو کرده بود. سع

 :آمد گفتم یاز ته چاه درم

 .من باهاش حرف زدم جوابمم گفتم –

انگار همه تن  یباشد، ول دهیدانستم که حرفم را شن یم دیبع

 .بودکه جواب داد دهیگوش بود وخوب شن
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نبودنش بوده.  یبه خاطر مذهب لتونیخودشم گفت که دل آره–

کنم اگه شما باهاش ازدواج  یزد که فکر م ییاون حرفها یول

 .بُبره یمسلمون دمیو شا نیکال از مذهب و د دینکن
پا بزاره،  ریبه خاطر خدا نفسش رو ز دیآدم با ییوقتها هی

 یبه  خداست و تازه معن دشیکه تمام ام ییبه خاطر بنده ا

 .بستن به خدا رو درک کرده دیام
که کارآرش  نیاز ا یراحت حرفم رابزنم. ول دمیکش یم خجالت

حرف  میاستاد برا کیدوباره مثل  یمعصوم یباعث شده بود آقا

 .خوشحال بودم دیبزندونظرش رابگو
حجب  شهیهم یمشورت کنم ول نهیزم نیخواست با او درا یدلم م  

بود.  بیعج میبرا دمیشن یراکه م یی. حرفهاشدیمانع م ایوح

 :ِمن وِمن کردم وگفتم یکرده بودم. کم رتیح

 .پام گذاشتم رینفسم رو ز قایمن االن دق یول –

 .دادم یبهش جواب منف نیهم یبرا

 .گذاشت زیم یرارو شیساعدها دویعقب کش یرا کم بشقابش

 تونم راحت باهات صحبت کنم؟ یم –

  :و گفتم یناهار خور زیدوختم به م چشم

 .بله–

 :کرد گفت یکه به بشقاب سوپ من نگاه م همانطور

 دیتو نظرتون هست که شا ییارهایمع هیدونم که شما  یم –

 .آرش خان نداشته باشه نیاونهارو ا نیمهمتر
 دیوصلت کن یمذهب یخانواده  هیبا  دیخواه یدونم شما م یم

دونم که االن سختتون  یم نمیا د،یکن یرو در آرامش زندگ یوعمر

فکر  شهیهم م گهی. به نظرم طور ددیبوده جواب رد بهش بد

خواد، به  یکه آرش خان از خدا فقط شمارو م نی. به ادیکن

 د،یکمکش کن دینتو یچقدر م دیکه اگه با هم ازدواج کن نیا

 رییتغ یلیکه به شما داره ممکنه خ ییاون به خاطر عالقه ا

 .کنه

 :داد دوادامهیکش یآه بعد

هر جا  ای دیکن یم ندتونیکه به همسرآ یشما هم با هر خدمت –

اجرش چقدره.  دونهیبه خاطر خدا، فقط خدا م دیکن یکه تحملش م

 شهیم یطیخدا باشن، تو هرشرا تیاگه واقعا آدما دنبال رضا

 .به دستش آورد
امتحان بزرگ باشه. درسته که ما  هیشما  یتونه برا یم نیا

از قسمت هم  شهیخب نم یوحق انتخاب، ول میارداریهمه اخت

  .فرار کرد

 .انداخت نییسرش راپا بعد
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حرفهارو بهتون  نیقرار داده تا ا لهیخدا من رو وس دمیشا –

 .دیفکر کن متونیرو تصم شتریبزنم که ب
حد  نیدر ا یکردم. وقت یگرد شده فقط نگاهش م یچشمها با

  :گفت د،یتعجبم رو د

حرفها رو بهتون  نیدونه که چقدر برام سخته که ا یخدا م فقط–

  .گفتم یم دیکه با یتیواقع یبزنم ول

  .کردم تا بتونم هضمشون کنم یبه حرف هاش فکر م یلیخ دیبا

 :و گفتم دمیکش یقینفس عم ــ

 رییبعدش اون تغ م،یاگه من جواب مثبت بدم و ازدواج کن –

  ؟ینکنه چ
اش رو بسپار  هیات رو انجام بده، بق فهیوظ شهیشما هم ــ

 ،یو رنج بکش ینیهم آزار بب یلیدست خدا. ممکنه اون موقع خ

 .بوده یچ تتین ،یجواب مثبت داد یچ یباشه برا ادتی دیبا
دونم  یخودم م ی فهیچون وظ زنمیحرفهارو م نیمن دارم ا اگه

 .انتخاب با شماست گهیکه بگم. د

 .ترسم یمن م یول ــ

 :نگاهم کردو گفت یجد یلیخ

به خودش توکل  شهیهم د،ینترس یچیاز ه یخدارو دار یتا وقت –

 یمسائل یهمه  د،یکن. بعدشم اول باهاش چند جلسه صحبت کن

  د،یبد حیکه براتون مهمه براش توض

. دیبد حیبراش توض اتییمخالف بودنتون رو با جز لیدل اصال

درک  تونهیکارهاتون رو نم لیدل دینکرد یبراش شفاف ساز دیشا

 .کنه

 .کنار رهیم زنهینباشه خودش جا م دونیمرد م اگه
از درخت  یکه بدونه خواست خدا برگ دیفراموش نکن نمیا

 .وفتهینم
کند،  یحرفها چقدرمرا از خودش دورم نیکه با ا نیتصور ا از

 یفکر م نیانداختم. مدام به ا نییبغضم گرفت و سرم را پا

راحت حرف بزند، به خاطر  نقدریتواند ا یکردم که چطور م

 .گرانید یهم به خاطر خدا دیشا د،یآ یزود کوتا م گرانید
 

 .ختیافکارم را بهم ر حرفش
ازدواج کنند وافراد  یبا مذهب یاگه قرار باشه افراد مذهب ــ

 ا؟یدن نیتو ا هیما چ تیپس مسئول ،یمذهب ریبا غ یمذهب ریغ

. از حرف زدنش متوجه ستین یرمذهبیالبته به نظرم آرش خان غ

 یمذهب ریغ یکلمه  نیخواد. ا یتلنگر م هیفقط  دیشدم، شا

 یکیمردم به  یوقتکه  یبد جا افتاده. طور یلیخ یمذهب ای

ذهنشون از اون شخص توقع عصمت دارند.  یتو گهید یمذهب گنیم

تصورش  اهیس یلیخ گهید یرمذهبیغ گنیم یکیبه  یبرعکس وقت ای
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طور  نیا شترمواقعیکنند، که به نظرم هر دو اشتباهه در ب یم

 دیهمش که نبا د،یفکر کن شتریب یشما کم... به نظرم ستین

با  یاگه تونست م؟یدردسر بگرد یآروم و ب یزندگ هیدنبال 

 ریو روش تاث یایکنه کنار ب یباهات فرق م دشیکه عقا یهمسر

 .یهنر کرد یبزار

 .زباشهیهر چند ناچ ریاون تاث حاال
 میکه گفتم نظرم بود. باز خودتون تصم یینایا البته

 .دیارندهیگ

 :گفتم دیداشت. با ترد یتازگ میبرا شیحرفها
 یلیخ دیگیکه شما م ییزایچ نیا یحرفاتون درسته، ول ــ

 انه؟یصبر دارم  نقدریدونم ا یخواد، من نم یم یصبور

 یسخت یهر چ دیکه شما دار دیهدف بزرگ داشته باش یوقت ــ

 دنیرس یکوهنورد که برا هی. مثل دیخر یداشته باشه به جون م

 .زارهیجونش روهم م یگاه یبه قله حت

 :نگاهش کردم وگفتم عاجزانه

 ؟یچ نمینب یدر خودم توان کوه نورد اگر–

 :دادوگفت یراتکان سرش

 دیریکه م یراه نی. پس همکنهیبحثش فرق م گهیاون د خب،–

 .درسته
کند همسر  یصحبت م نطوریخواست بدانم او که ا یدلم م یلیخ

 .نزده بود یوقت در موردش حرف چیخودش چطوربوده. ه

 :دمیپرس ییباپرو نیبنابرا

 تونم در مورد همسرتون بپرسم؟ یدمیببخش–

 :دوگفتیکش یانداخت و آه نییراپا سرش

نداره در موردش  یکوتاهه. لزوم ایدستش از دن گهیاون د –

 .زده بشه یحرف

  :کنجکاوتر شدم و گفتم یلیخ

دوست داشتم بدونم چه جور  یول دیخب نگ دیشیناراحت م اگه–

 .داشت یطرز فکر

 :زدو گفت یپوزخند

  .هیخوب زیچ یلیفکر خ –

 .به روبه روش زل زد بعد

آموزشگاه باهاش آشنا شدم. شاگردم بود. اون اولش  یمن تو –

 یاونطور که خودش م یبود. بعد از مدت یوچادر نیدخترمت هی

 .شده بود ریگفت احساساتش در گ
. میاز آموزشگاه با هم حرف بزن رونیروز از من خواست که ب کی

با من مشورت کنه. راستش  دیمهمه و حتما با یلیگفت خ یم



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

14

63 
Hiltun.ir 

گفتم باشه، پس،   دمیاصرارهاش رو که د یاولش قبول نکردم ول

شروع به حرف  یحرفت رو هم بزن. وقت ریمس یرسونمت تو یمن م

رفت که  شیاونقدر پزدن از عالقش نسبت به من کرد، خشکم زد. 

که چقدر  میحاالبگذر کشه،یگفت اگه قبول نکنم خودش رو م

ازدواج سر گرفت. خانواده  نیشد، تا باالخره ا نمونیکشمکش ب

ماه از  کیاز نوع متعصبش، هنوز  یبودند ول یاش مذهب

 یکرد. وقت دایپ رییتغ پشیکم تازدواجمون نگذشته بود که کم

  :گفت دمیرو پرس لشیدل

من رو مجبور کرده بودند به چادر سر کردن، وگرنه  امخانواده–

 .ستیخواست خودم ن
تو  ستیگفتم حجاب که فقط چادر ن یبهش نداشتم م یکار منم

فکر پشت  دیبا ،یخودت انتخاب کن دیبا یمجبور باش دینبا

 رییکه با توجه به مد روز همش تغ دشیجد پیکارات باشه. ت

شدم،  یم تیکرد. خب منم واقعا اذ یکرد همه رو شوک زده م یم

 شییراهنما ختلفم ی. من فقط به روشهاشهینم یزور زیچ چیه یول

 ...کردم یم

  :دمیتعجب پرس با

 داشت؟ رمیتاث تونییراهنما نیاونوقت ا ــ

  :را در هم گره زدو گفت شیانگشتها

 .نبود، البته اجل مهلتش نداد رمیتاث یب–

 .الزم بود یادیز وقت
 میزوم کن دینبا ادمیمهمه که آدم ها اهل فکر باشند. ز یلیخ

 دیاعتقاداتشون. البته خوبه هر دو رو داشته باشند. شا یرو

چقدر با اعتقاده.  میو بگ مینیشخص رو بب کی یما رفتار ظاهر

 شیاز زندگ یمقطع یاجبارتو یممکنه مثل همسر من از رو یول

 .اون رفتارو داشته باشه دیبا

 :گفت دویکش یآه

دوره  نیا یبخصوص تو ست،ین ییشناختن آدم ها کار ساده ا –

  .آفتاب پرست ونون به نرخ روز خور هستند هایزمونه که بعض

 د؟یرو با همسرتون گذروند یشما هم دوران سخت یعنیپس  ــ

 یخوش تو یداشتن روزها یبرا شهیگفت، هم شهیسخت نم ــ

 .یخواسته هات بگذر یاز بعض دیصبور بود، با دیخانواده با
خودت  یرو شونه  وفتهیم نیهمسرت حاضر نشه بگذره. ا یوقت

 ی. وقتیاز وجودت معدن معدن "صبر"استخراج کن دیواونوقته با

 زاره،یبه خاطر خدا، خدا هم برات کم نم یاز خواستت بگذر

 .میداشت ادیخوب هم ز یخدارو شکرمن و همسرم روزها
 نیواقعا ا نمیب یکنم م یخودم نگاه م یاز باال به زندگ یوقت

 یلیازدواج خ نیهم قیخدا از طر دیازدواج قسمتم بوده .شا
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به من  یفرصت هی دیخواسته به من بفهمونه و شا یرو م زهایچ

 .درست فکر کردن داده یو همسرم برا

  :زدم و گفتم یلبخند

 .دگاهتونیجالبه د چقدر–

آدم هارو  یهمه  یزندگ ن،یبه نظر من خدا مثل جور چ ــ

هاش به مرور زمان جلو راهمون  کهیپازل ت نیفقط ا ده،یچ

خود ماست که درست انتخاب  اریاخت گهید نی. اشهیقرار گرفته م

که هدف  ریتا به اون تصو م،یو هرکدوم روسرجاش بزار  میکن

 .میهستش برس  یاصل
سالها طول بکشه متوجه  دیشا میکن یکه انتخاب اشتباه م یگاه 

 .میدیاشتباه چ مونیپازل زندگ یکجا میبش

  :اذان گفت یصدا دنیشن با

 .سرتون رو درد آوردم د،یببخش–

  .حالتون خوب نبود من به حرف گرفتمتون دیشما ببخش ــ

 رهیبره و وضو بگ سیتا به طرف سرو شدیکه بلند م همانطور

  :گفت

 .بهتر شد یلیحالم خ اتفاقا–

 دهیبه دست خواب شهینبود. در اتاقش  ش حانهیچرخواندم ر چشم

انداختم و به آشپزخانه رفتم. وضو گرفتم.  شیبود، پتو را، رو

 .دنبالم دیایدادم تا ب امیپ دهیبعد به سع
 ختهیر میبرا لیکه کم یاز نمازم ظرف ها را شستم. سوپ بعد

 یو استرس ها جلو یدودل نیبود. درقابلمه برگرداندم. ا

 .را گرفته بود میاشتها
 امیو گوش یصندل یکه تموم شد آماده شدم و نشستم رو کارم

 .تک زد متوجه بشوم دهیرادستم گرفتم تا اگر سع
 د؟یبر دیخواه یم د؟یمن پرس دنیامدوباد رونیازاتاقش ب لیکم

 حانهی. ردیبله، کارم تموم شد. خدارو شکر، شماهم بهتر ــ

هم خودتون  د،یبخواب دیخواست یهم خوابه. فقط آخر شب، وقت

 دیزیبر حانهیر ی شهیش یهم تو دیدوباره از اون دم نوشه بخور

 .با عسل
خرجم کرد و همانطور که به طرف  ییقدرشناسانه ا نگاه

 :رفت گفت یآشپزخانه م

 فشونیکنند وظ یآدم ها مثل فرشته ها هستند. فکر م یبعض –

 .دییاز اون فرشته ها یکیکردنه، شما  یفقط مهربون

 :خجالت گفتم با
رو دوست  حانهیکنم چون ر یکارو م نیمن به خاطر خودم ا ــ

 .دارم، محبت بهش برام لذت داره

 ...ارمیسوئچ رو ب رمیممنونم. م زیبه خاطر همه چ ــ
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 .دی. شما زحمت نکشادینه دخترخالم م– 
 د؟یدون یمارو قابل نم د؟یگفت شونیچرا به ا ــ

ام  حانهیر ست،یشما حالتون خوب ن ه؟آخهیحرفها چ نیا ــ

 .دنبالم ادیخواد ب یخودش بهم گفت م دهی. سعشهیم تیخوابه اذ
 ام،یگوش یرو دهیو امدن  اسم سع میگوش یروشن شدن صفحه  با

 :گفتم

 .با اجازتون من برم گهیامد، د –

 

 :دیمن پرس دنیپاک کردن بود، با د یدر حال سبز مامان

  چه خبر؟ –

  :کنارش نشستم و گفتم ــ

 .بهتر شدن یلیشما خ ینسخه  با–

 .باز شده بود حانهیر یکه نطق بابا اونقدر

  :تعجب گفت با

 چطور؟–

 شیرا برا ازیتا پ ریسوالش بودم که س نیمنتظر هم انگار

آرش را هم از قلم  گاهیگاه و ب یزنگ زدن ها ی. حتمیبگو

 .نداختمین
 یبرگ ها  نیسکوت آخر یغرق فکرش کرده بود. تو میها حرف

 .کرد یرا از ساقه جدا م یجعفر

  :دمیپرس

 آش فرداس؟ واسه–

 .دینداد، انگار اصال نشن یمامان جواب 

 .دانم چرا انقدربه فکررفته بود ینم

  :دادم و گفتم هیتک شیرابه بازو سرم

  :جان، اون فقط نظرش رو گفت مامان–

 .گهید کنهیم یزندک  کنهیهر کس هر جور که فکر م باالخره

 :تکون دادو گفت دییرو به عالمت تا سرش

. شهیتموم م هامیپاک کردن سبز یتا تو لباس هاتو عوض کن –

 .بشورو خردشون کن ایب

 .دیگرفت یکاش خرد شده م ــ
 شه،ینم دایپ یکه اصال سبز لیتعط ینداشت. روزا رمیرفتم بگ ــ

 .نکن یبه خاطر فردا آورده بود. پاشو تنبل نمیا
 یخردکن شدم، ظهرسبز یفکرکردم امروز دستگاه سبز باخودم

 .خردکنم دیآش با یسوپ، حاال هم سبز
 چشم مامانم. فقط اگه آرش دوباره زنگ زد جواب بدم؟ ــ
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 :زدو گفت یلبخند

 ه؟یحرف حسابش چ نیجواب بده بب –

 .میحرف بزن رونیب میبر ایبگه ب دیآخه شا ــ

 .گهیم یچ نیصحبت بکن باهاش بب یحاال فعال تلفن ــ
در آوردم و  لنتیرا از سا امیرا عوض کردم و گوش میلباسها

 .همراه خودم به آشپزخانه بردم

 .زنگ خورد امیدوباره گوش هایخرد کردن سبز موقع

 .دمیهم زمان  دستم را بر هیک نمیرا چرخواندم تا بب گردنم

 :دیگفتن آخ...مامانم هراسون به سمتم امد وپرس با

 ؟یدیبر –

 :آب گرفتم و گفتم ریرشیراز دستم

تاب نشسته و زنگ  کی یکردم قلبم رو یبد جور...احساس م –

دهد وهرلحظه محکم تر...مامان  یاست که هلش م یتلفن هم دست

 :زدوگفت یانداخت و لبخندمحو یگوش یبه صفحه  یینگاه گذرا

اش  هیروش ببندش، من خودم بق زیکم زرد چوبه بر هیتو برو  –

 .کنم یرو خرد م
 مهیباعث شدن امیگوش امیپ یحال بستن انگشتم بودم که صدا در

 .کنم شیرها

 .داده امیاسمش، با خودم گفتم حتما دلخورشده وپ دنید با

  :نوشته دمیبازش کردم، د یوقت یول

  .کنه یآرومم م تمیبوق خوردن گوش یصدا نیهم –

حرکت فقط به  یب قهیچند دق یرفت و برا ادمیانگشتم کال  درد

 .کردم ینگاه م امشیپ

 :نوشتم

 .نبود که جواب بدم تشیموقع –

 :جواب داد یفور

 د؟یصحبت کن دیتون یاالن م –

 :نوشتم

 .اگه کوتاه باشه، بله –

همه سرعت جا  نیزنگ خورد، از ا امیکه گوش دینکش هیثان به

 .خوردم
افتاده بود. انگارتمام  میگوش یزده بودم به اسمش، که رو زل

 .دیتپ یوجودم شده بود قلب و م

 ...ــالوو

خودم  یلحظه خنده ام گرفت، ول کیذوق زده سالم کرد که  آنقدر

 .را کنترل کردم و آرام جواب دادم
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  :همان ذوق گفت با

 .دیرو جواب بد تونیکردم تا گوش ازیچقدر نذرو ن دیبدون اگه–

 .باشم یکردم جد یسع یدلم قند آب شد، ول یتو

 امرتون؟ –

  :کردو گفت یکردم تمام ذوقش کور شد، چون سکوت احساس

. من با میجلسه با هم حرف بزن هیخوام  یازتون م فقط–

 م،یحرف بزن ییدوتا رونیخانوادم صحبت کردم، اگه سختتونه ب

 ...خدمتتون تا مییایب ییآشنا یبرا دیاجازه بد

 :دمیرا بر حرفش

خانواده هارو تو  هیچه کار میدینرس جهیخودمون به نت یوقت–

 م؟یزحمت بنداز

  :دادوگفت رونیرا محکم ب نفسش

 .دیشما بگ م؟یکن کاریپس چ خب–

 :گفتم یمعطل یب

 .صبر –

 :دیپرس یمعطل یب اونم

 ؟یتاک –

 .فکر کنم دیمن با ــ
 د؟یفکر کن دیواسه با هم حرف زدنم با یحت یعنی ــ

  .دیبگ دیخواه یم یتونم حدس بزنم چ یم بایخب تقر ــ

  :ازچند لحظه سکوت گفتم بعد

 .آرش آقا

  :با ذوق گفت ــ

 جانم–

 نیا یلحظه تکلم را ازم گرفت...برا کی یجانم گفتنش برا نیا

 .لو نرود مجبور شدم سکوت کنم میکه لرزش صدا
 د؟یبگ دیخواست یم یچ ــ

 .دمیکش یقیرا از دهانم فاصله دادم و نفس عم یگوش

نبود  ی. کار درستدیحرف نزن یبا کس گهیلطفا در مورد من د –

شرط دوباره  کی. من به دیدر مورد من حرف زد یمعصوم یبا آقا

جوابم بود شما همون رو قبول  یکه هر چ زنم،یباهاتون حرف م

  .دیریکمک نگ گرانیاز د گهیو د دیکن

  :ادامه دادم دمیسکوتش را د ینداد، وقت یجواب

 .دیبعدا جواب بد دیفکر کن دیتون یم–
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حرف نزده بودم که شما االن جوابم  لیآخه اگه من با آقاکم ــ

 د؟یهست یکنم، شما نگران چ ی. من خوشبختتون مدیداد یرو نم

 ... نباشه که یزیاز نظر شما اون چ یکه خوشبخت نیا نگران

  :گفت دویرا بر حرفم

که  یکنم. هر کار یم تونیمن راض د،یشما بگ یهر چ باشه،–

 .میدیانجام م دیدون یالزمه و شما صالح م
 اگه به ضررتون باشه؟ یحت ــ

که  ییها فی. باتعردیشینم یراض یوقت به ضرر کس چیشما ه ــ

من از سرمم  یشما برا دمیاز شما کرد، فهم لیآقاکم

 :کردو آرومتر ادامه داد ی... سکوت کوتاهید،ولیادیز

 ...بانو دیبر من منت بگذار –

 :کردم و گفتم یذوقش دوباره برگشته بود. مکث انگار

لطفا  د،یخوب فکراتونو بکن یآقا آرش لطفا قبل از هر صحبت –

کنار با منطق  دیروز هم که شده احساستون رو بزار کی یبرا

مثل من  یبا کس دی. اگه شما بخواهدیموضوع فکر کن نیبه ا

 یممکنه براتون سخت باشه ها، البته منظورم برا دیکن یزندگ

 یبرا یسخت نیا نطوریتفکر ممکنه سخت باشه. هم نیشما با ا

خانواده هامونم ممکنه سخت باشه. لطفا  یبرا یمنم هست، حت

 .دیجوانب رو بسنج یواسه حرف زدن همه  میقرار بزار یتا وقت

 ...مقطع کن دیبا گهیمن د بااجازتون

 .راحت باشه. من فکرام رو کردم التونیخ ــ

 .باشه، پس فعال خداحافظ ــ

 .. خداحافظدیبه خانواده سالم برسون ــ
چکار کنم.  دیدانستم با یتختم انداختم. نم یرا رو یگوش

اش چه دانستم خانواده یشناختم، نم یهنوز خوب آرش را نم

 .دارند یتفکر
 ییکه تنها راه، آشنا دمیرس جهینت نیچه فکر کردم به ا هر

باهم  یوجهه مشترک چیدانستم ما ه ی. مشترهیب شتروشناختیب

  .هم فکرم را مشغول کرده بود لیکم یحرفها یول م،ینداشت

 ینم یدر ذهنم برنامه داشتم، ول امندهیآ یزندگ یبرا آنقدر

به  دنیکنم رس یآرش را در کنارم تصور م یدانم چرا وقت

 .نمیب یم یافتنیاونها را سخت و دست ن

 ...رد کردنش ایدانستم قبول کردن آرش درسته  ینم

را  یتا خدا راه رمیبعد سه روز روزه بگ یکردم هفته  تین

 .قراردهد میپا یجلو

 .ماامدند یبدر خانواده خاله به خانه  زدهیس روز
 گارشیس دنیکش یبود، برا یمرد آرام و کم حرف دهیسع پدر

دانست مامانم  یگشت. چون م یرفت و برم یم رونیب رفتیم یگاه

 .چقدر حساس است گاریبه دود س
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 .کرد ینگاه کردن گرم م ونیزیرا با تلو سرش
خواهرو برادر کوچکتر از خودش داشت، که مدام سر  کی دهیسع

 .خنداندند یگذاشتند و مارا م یبه سر هم م
و جمع  میظرف ها را شست میاز ناهار، همه با هم کمک کرد بعد

 .میو جور کرد

 .بزند یبه اتاق رفت، تا چرت دهیسع پدر
 لی. دوگروه تشکمیکن یباز لیداد اسم فام شنهادیپ اسرا

 .هم داور شد دهیخانواده ماو خاله. مسعود برادر سع میداد
حروف را مسعود  نی. اولمیسخت شروع کرد یرا از حروف ها یباز

 ."ژ" انتخاب کرد

 .میدستش فرز بود و ما زودتر تمام کرد مامان
راکه آنها نوشته بودند را خواند، همه  ییزهایداور چ یوقت

را نوشته بودند، ژاکت  ای. مثال: اشمیاز خنده روده بر شد

 :...اسرا گفتیمصنوع

...خاله با خنده گهید شهیحساب م ءیخاله جان ژاکت خودش ش –

را  وانیح ااسمیخاله.  هیواسه محکم کار شمصنوعی–گفت: 

 شیپا ینوشته بودند ژانگولر...اسرا همونطور که از خنده رو

 :گفت زدیم

اونا  ایشعبده بازا  یاداها ست،ین وانیکه ح نی...اخاااله–

 .گنیرو م نایرو طناب و ا رنیکه م

 :به گردنش دادو گفت یقر خاله

از "ژ"  ونیح میدونیما نم یوا اسرا خانم فکر کرد –

 د،یدیخند ینم نقدریکه ا مینوشت یدرست م "ژوژه" اگهشهیم

خاله. اسرا ذوق زده رفت کنار خاله  میما خودمونو فنا کرد

  :نشست و گفت

 نجای...انایتو برو با ماما ا دهیسع نا،یبا گروه خاله ا من–

 ...گذره یخوش م شتریب

 .که همه اش به خنده گذشت میکرد یباز یساعت کی حدود
با مامان  اشیاز خاطرات بچگ یکل مانیاز آن خاله برا بعد

 .کرد فیتعر
مامان  یشانه  یسرش را رو دهیخاله که تمام شد، سع یحرفها

 ؟یخون می شعر برامون خاله–گذاشت و گفت: 

 :زدو گفت دهیسع یموها یرو ییبوسه ا مامان

تو کتابخونس  ار،یبخونم برو کتابش رو ب یخوا یم یاز هر ک –

 .خاله
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برگشت و مامان کتاب را باز  اریشهر وانیرفت و با د دهیسع

کتاب انداخت، بعد نفسش را  یبه صفحه  یقیکردو نگاه عم

 .دادوشروع کرد به خوندن کرد رونیب
 

 

 گذشته شتابان به رهگذار تو بودم شب

 جلد رهگذر اما در انتظار تو بودم به

 

 بود در سر و مغزم دهیچیزلف تو پ مینس

 قرار تو بودم یسخت ب یو سست ول خمار

 

 یو من دست شسته از همه کار یبه کار همه

  تو و به کار تو بودم الیبه فکر و خ همه
 

 گل یا یکه من به هر دم ینیعشق نب خزان

 و بهار تو بودم یشکوفائ یآرزو در

 

 یاری یزبان به دعو دیکه دل بگشا اگر

 تو بودم اریمنم که  یمن که نبود اری تو

 

 تو در دست یالله بود چراغم به جستجو چو

 به باغ تو دور از تو داغدار تو بودم یول

 

 یشدم به نقش گدائ یعشق تو راض یکو به

 .تو بودم اریچه شهره به هر شهر و شهر اگر
 

 یبه جمع انداخت، همه تو حال و هوا یبا لبخند نگاه مامان

 :خودشان بودند. کتاب را بست و بلند شدوگفت

 .ارمیب وهیبرم براتون م بچه ها –

 :از خواب بلند شدو گفت وسفمی آقا

 م؟یدار ییچا –

 :از آشپز خونه گفت مامان

 .کنم یاالن دم م –

 *آرش*
 

 

دانشگاه وچشمم  یبست، نشسته بودم داخل محوطه  التیتعط یفردا

 یول م،ی.باهم کالس نداشتامدین نم،یرا بب لیبه در بودتا راح

 ...دی...شادیچرخاندم شا یمدام چشم م
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 رمیخواست سراغش را ازاو بگ یسوگند امده بود، دلم م دوستش

 .داد یغرورم اجازه نم یول
 ستین یخودش گفته امروز دانشگاه خبر دبایکه شا نیفکر ا با

بود آن روز را  یخودم را آرام کردم. به هر سخت امده،ین

 .گذراندم
من  دیآ یبدهم که اگر دوباره  نم امیخواستم پ یم شیفردا

بهتره که صبر داشته  دیبا خودم گفتم، شا یهم نروم، ول

 .که خودش خواست یزیباشم، همون چ
نشستم و چشم به  یصندل یرو م،یبا هم کالس داشت امروز

روز ها حرف  نیدردوختم. انتظارهم از دست من خسته شده بود ا

کردم  یم یبدنم هزاران بارهج یبه حرفش را با تمام سلولها

کردم.  یدوباره از نو شروع م یصبور شدبایمام مت یو وقت

کردم  یم یومن سع زدیم یحرف ای دیپرس یم یزیدچیسع یگاه

لحظه  کی یحت دیانتخاب کنم. شا شیجواب را برا نیکوتاهتر

 .خواستم حواسم ار انتظار پرت شود یهم نم

 .میوارد شدن استاد، همه از جابلند شد با

 ...دیآ یامروزهم نم یعنیگفتم پس  باخودم

بود، که  لیتنگ شده بودو فکرم پر از راح شیدلم برا آنقدر

 لیکالس بدون راح ی...هوادیگو یاستاد چه م دمیفهم یاصال نم

 .نداشت ژنیانگار اکس

 :دیپرس دیسع

 .ایستین ایدن نیآرش؟ تو ا چته–

را ندادم. او هم شروع کرد به سربه سر گذاشتنم. درآن  جوابش

 یدانم فقط م یباهم داشتند نم یچه خصومت یلحظه انتظاروشوخ

 .کدام را نداشتم چیتحمل ه گریدانم د

  :گفتم دیبه سع رو

 گل کرد؟ تیتو بچه باز دوباره–

  :گفت معترضانه

 ...خوب بابابزرگ کالس یلیخ–

که من بابا بزرگ بودم.  یخاطر فقط سه سال اختالف سن به

 فیالبته خودش هم سه سال پشت کنکور مانده بود. عرفان که رد

ما رد کردو رو به  نیپشت ما نشسته بود کله اش را از ب

  :دگفتیسع

 بابا بزرگ؟ یگیچند سالشه بهش م مگه–

  :زدم وآرام گفتم یلبخند

 .و هفت سال ناقابل ستیب–

  :گردشدو گفت شیچشم ها عرفان

 ؟یپس تا حاال کجا بود واقعا؟–
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 .لبخندزدم

  :ادامه دادم دمینگاه منتظرش را د یلباسام...وقت تو–

خواستم وارد دانشگاه بشم،  یبرات بگه پسرم، من کال نم جونم–

 یکرد. ول شرفتیکارکردو پ شهیبه نظرم بدون دانشگاه رفتنم م

 هی دیبعد از چند سال متوجه شدم، جامعه ما مدرک گراست، با

که  یبه مدرک یربط چیهر چند که کارت ه یداشته باش یمدرک

 .نداشته باشه یگرفت

 :کردو گفت ییصدا یب یخنده  عرفان

 .بابا بزرگ یپس عقل کل هم هست –

  :گفتم دیاشاره به سع با

پشت کنکور ...سه سال ستایکم بابا بزرگ ن نیهمچ خودشم–

  :عرفان گرد شدو گفت یبوده...دوباره چشم ها

 د؟یکش یپوستتونو م دیکن یم کاریچ اد،یچرا اصال بهتون نم پس–

از دانشجوها  یکی یرا برا ی. استاد که مطلبمیدیخند هرسه

  :به ما انداخت وگفت یداد نگاه یم حیتوض

 ه؟یاونجا خبر یعیسم یآقا–

  :انداختم و گفتم نییسرم را پا ــ

 .استاد نه–

 .ستین رایاستادگ نیشکر از ا خدارو
منتظر  دوارانهیاز کالس گذشته بودومن ام ییا قهیدق ستیب

  .بودم لیراح

 یم تمیاش اذ یخال یتوانستم در کالس بمانم، جا ینم گرید

 .آمدم رونیکرد.از استاداجازه گرفتم وب

 .سالن نشستم و به در چشم دوختم یخروج یپله ها یرو
از در وارد  لینبود که نشسته بودم که  راح ییا قهیدق چند

 ...شد

به  میبلند شدم. لبها میبه او از جا رهیخ شد،ینم باورم

که  دیاز دور من را د یآمد وقت یلبخند کش امد.با عجله م

کنم، سرعتش را کم کردو آرام به طرفم  یحرکت  نگاهش م یب

 دنشیرفتم و سالم کردم. از ذوق د شوازشیامد، من هم به پ

 .انگار رفتارم دست خودم نبود
 یانداخت و جواب سالمم را داد. همانطور که سع نییرا پا سرش

 :دیگرفته بود مهار کند پرس یکرد چادرش راکه باد به باز یم

 ومده؟یاستاد ن –
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 رونیکالس بودم. امدم ب شیپ قهیچرا امده، منم تا چند دق ــ

انداختم و  شیبه پا ینه؟ بعد نگاه ای دییایشما م نمیبب

  :دمیپرس

 ادمیپاتون بهتره؟ من اون روز اونقدر ذوق زده شدم  یراست–

 .رفت بپرسم

  :تعجب نگاهم کردوگفت با

 .خوبه ممنونم،–

باشه موضوع را عوض کردو  دهیانگار از حرفم خجالت کش بعد

  :گفت

 استاد اجازه بده برم کالس؟ دیکن یم فکر–

 یدلشم بخواد دانشجو د،یکن یم ریبارتونه د نیشما اول ــ

 .یمنظم نیبه ا

  :گفت یلب ریو ز دیحرفم خجالت کش از

 .اجازه با–

  .بعداز کنارم رد شد 

و  ستادمیکنم. همانجا ا شیخواست تماشا یلحظه فقط دلم م آن

بهم برگشته،  یکردم زندگ یرفتنش را نگاه کردم. احساس م

  .گرفته بودم یانرژ

در  میرفت یم رونیراحت بودم، با هم ب یلیبا دخترا خ شهیهم

حس را تجربه  نیوقت ا چیه یحد رستوران وگردش رفتن، ول

امده بود، موقع برخوردبا آنها  لیراح ینکرده بودم. از وقت

چشم  یجلو لیراح یگرفتم، مدام چهره  یاسترس و عذاب وجدان م

دست بدهم  خترهاخواست باد یدلم نم یحت گریآمد. د یم میها

 کی دیدانستم، شا یخب دست ندادن را هم ُافت کالس م یول

 .عادت کرده بودم ییجورها
 لیگذشته بود و من منتظر بودم راح التیاز تعط ییهفته ا کی

 .نبود الشیخ نیاو اصال ع یخبر بدهد، ول

 .میخواستم که با هم صحبت کن زیدادم وگله آم امیخودم  پ آخر

 :ساعت جواب داد کیاز  بعد

 یفردا بعد از کالس همون بوستان پشت دانشگاه. وقت باشه–

 یمن آن ساعت کالس دارم... ول دمیکرد، د نییساعتش را تع

 .نگفتم یزیچ
نزد تعجب  یگریزود قرار گذاشت و حرف د یلیکه خ نیا از

 .فتدیکالس دارم دوباره مالقاتمان عقب ب میبگو دمیکردم... ترس

 :داد امیشب دوباره پ آخر

 ییا قهیکتابخونه چند دق یچون تو امیب رترید یکم دیمن شا –

 که؟ دیکار دارم. شما اون ساعت کالس ندار
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  :نوشتم

 .ستیمهم ن رم،ینم یکالس دارم ول چرا–

 د،یبد امیهروقت تموم شد بهم پ د،یپس شما کالستون رو بر –

 .امیمن م

 ...دیریکه، شما کجا م شهینم یآخه اونجور –

من بلدم چطور از وقتم استفاده  دی...نگران نباشکتابخونه–

 .کنم
 

 زانینبودند از خواب گر میمستق یصراط چیبه ه میشب چشم ها آن

بودندوکتاب خواندن هم نتوانست خسته شان کند تا باالخره  دم 

 .خواب شدند میصبح بود که تسل یدما
افتاد، امروز با  ادمیرا باز کردم و  میچشم ها یوقت صبح

و آماده  دمیپر نییقرار دارم، مثل فنر از تخت پا لیراح

 .شدم

 :آمد که مامان گفت یبه چشم م امیخوشحال آنقدر

 خونه؟ یکبکت خروس م ه؟یچ– 

 :و گفتم دمیرا بوس دستش

 .من یبرا هیمهم یلیمامان برام دعا کن، امروز روز خ –

  :دیتعجب پرس با

 ؟یاستخدام بش یخوایم ییجا چطور؟–

 :زدم و گفتم یلبخند

گفتم.  دهیرا کش یلیخ یحرفها...کلمه  نیمهمتر از ا یلیخ –

 :مرموز نگاهم کردو گفت

 ه؟یچ هیقض –

  :گفتم دمیپوش یرا م میکه کفشها همانطور

 فیبراتون تعر زرویدعا کن جوابش مثبت باشه، امدم همه چ شما–

 .کنم یم

  :با تعجب نگاهم کردو گفت مامان

 صبحونه؟ بدون–

 .خورم یم یزیچ هیدانشگاه  ــ
نبود، مدام در ذهنم آماده  میحواسم به کالسها ادیروز ز آن

وقت  کی دویایخوشش ب لیکه راح میبگو ییزهایکردم که چه چ یم

 .شود مانینزنم که پش یحرف

 .دادم امیباالخره کالسم تمام شدو پ 

 :داد جواب
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 .امیمنم م دیببر فیشما تشر  –

 .نشستم که آمد مکتین یمنتظر رو ییا قهیدق چند

 .تا برسد ستادمیبلند شدم و منتظر ا میجا از
سالم کرد تازه به خودم امدم  یماتش شده بودم که وقت آنقدر

 .و جوابش را دادم

 .بعد من هم نشستم ند،یماندم تا بنش منتظر
زل زده به  دمینگاهش کردم د یسکوت، وقت هیاز چند ثان بعد

 میدادم. پا یکه ناخداگاه تند تند تکانش م میاز پاها یکی

 .را از تکون انداختم

 :به صورتم انداخت و گفت ینگاه

 د؟یخوب –

 :زدم و گفتم یلبخند

 .در کنار شما بد باشم شهیمگه م –

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش

 د؟یاسترس دار –

 ...قسیدق هیاسترس واسه  ــ

 چرا؟ ــ

داد حرصم گرفته بود،  ینشان م الیخیکه خودش را ب نیاز ا ــ

  :گفتم

 ؟یچ یعنیانتظار  دیدون یم–

 ه؟یچ منظورتون–

 میبه پا ییسخته، بعد اشاره ا یلیفقط انتظار خ ،یچیه ــ

 :کردم و گفتم

 .شهیم یشکل نیآدم ا –

 دیکردن شما رو نداشتم. با تیخوام، من قصد اذ یمعذرت م ــ

اش  یکردم. به خاطر عذر خواه یمشورت م دیکردم. با یفکر م

  :نگاه شرمنده شدم و گفتم

 .جلسه هم مشاوره رفتم چند–

  :گرد شده گفتم یچشم ها با

  :دمیپرس دمیسکوتش را د یوقت مشاوره؟–

 د؟یدیرس ییا جهیبه چه نت حاال–

 .ستیکه گفتند باب دل شما ن ییزهایراستش چ ــ
 شیرا  به چشم ها میچشم ها خت،یکه زد قلبم ر یحرف دنیشن با

خواستم بپرسم نظر خودش  یدوختم، جراتم را از دست دادم. م

 .نتوانستم یول ست،یچ
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نشسته بود را پاک کردم و سرم را  میشانیپ یرا که رو یعرق

 .گرفتم میدستها نیب

 :شدو به صورتم نگاه کردو گفت خم

 .حالتون خوبه؟ سکوت کردم –

  :گفت یناراحت با

 یقلبم م د،یشیناراحت م ی. وقتنمتونیبب ینجوریخوام ا ینم–

 .رهیگ
 شیاز حرفش قلبم ضربان گرفت، سرم را بلند کردم وچشم ها  ــ

  :کردم وگفتم ریرا غافلگ

بد باشم. از  شهیمگه م دیزن یباهام حرف م ینجوریا یوقت–

 ل،یجهنمم خوبم، راح یبعد لب زدم، با تو تو شم،یبهتر نم نیا

که نگاهش را  دمیبار د نیاول یتو فقط با من باش....برا

 .دیندزد
 یبه رقص درآمد و برا شیاشک را در چشم ها ی حاله

 .داد و سرش را باال گرفت هیتک مکتیبه ن رنشدنشانیسراز

 :طرفش و با التماس گفتم برگشتم

 گفتن؟ یمگه چ اونا–

 .میخور یرو گفتم، گفتن به هم نم ارامیمن مع یخب وقت ــ
 یکه من هر چ هیاگه مسائل مال اراتون؟یبود مع یمگه چ ــ

 ...دیبخواه

 :نذاشت حرفم را تمام کنم گفت ــ

 ...نه موضوع –

 :و گفتم دمیمن حرفش رو بر دوباره

 ...من دیشما بگ یرو هم گفتم که هر چ یمسائل مذهب –

  :گفت دویحرفم رو بر دوباره

خودتون اعتقاد  دیشما با ستیمسائل با گفتن من ن نیا آخه–

 .دیداشته باش

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 هستم؟ یاعتقاد یمن آدم ب دیکن یشما چرا فکر م –

 د،یاعتقاد یب ستین نینه، منظورم ا ــ

 ...هست که یمسائل هی خب

که  ستین ییمسائله ا چیمن ه یبرا ،ینجورینگو ا لیراح ــ

 .حل نشه

 .نزد یانداخت و حرف نییرا پا دوسرشیکش خجالت

 :هم ادامه دادم من
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شدم که از  یمن فقط عاشق دختر ستم،ین یباور کن من آدم بد –

گذاشته بودم   رپایپاک تره...بد جور غرورم را ز یلیمن خ

 نیا دیکردم که قانعش کنم، شا یرا م امیتمام سع دیبا یول

 .فرصتم باشد نیآخر

 .تر بودم یکردم راض یجمع صحبت نم ریبا ضم گریکه د نیا از
بهش نشان بدهم. نگاهم را به  شتریخواستم محبتم را ب یم

  :و ادامه دادم دیدرخش یصورتش دوختم  که به نظرم مثل ماه م

خدا خواست و با  دیو نجابتت شدم... شا یپاک نیعاشق هم من–

 .شد میزندگ یخوب تو یاتفاقها یلیتو بودن باعث خ
که...سرش را باال آورد و حرفم  دونمیم ستمیدونم که خوب ن یم

 :دیرا بر

 ینگاه میبعد به چشم ها د،ینگ ینجوریکنم ا یخواهش م –

را گرفته بود را با پلک  شیکه چشم ها یانداخت. پرده اشک

 :زدن کنار زدو گفت

دونم خانواده  یخوام بگم فقط نظر خودمه  نم یکه م یزیچ –

 دینه، اگر شما قول بد ایازدواج موافق باشند  نیام با ا

 .ندارم یباشه من حرف نید یزندگ یسنجشتون تو

 .حرفش مبهوت نگاهش کردم از

  :سکوت به خودم امدم وبا ِمنو ِمن  گفتم هیاز چند ثان بعد

 د؟ی...اال ...ن شما بله رو گفتیعنی

که پلک بزند، پرده  نیبار بدونه ا نیا م،یزد به چشم ها زل

 ..صورتش یرو دیاشکش پاره شدو چک ی

 یبرا ایناراحت باشم،  دیحالش با نیا یدانستم برا ینم

 .خوشحال امدهیکه شن یجواب
دستم  اریاخت ی. بردیباعث شد غم تمام وجودم رو بگ شیها اشک

 .را پاک کنم شیرا دراز کردم تا اشکها
چون دوستانه  دیلحظه فکر کردم شا کی. دیسرش را عقب کش یفور

 .تر و راحت تر حرف زدم ناراحت شده
 ات رو ندارم. من باعثشم؟ هیگر دنیخوام، طاقت د یمعذرت م ــ

 :تکان داد نیبه طرف یرا به عالمت منف سرش

 .برم گهیمن د دیاگه اجازه بد– 

 .تعجب نگاهش کردم با

 حال؟ نیکجا؟ با ا –

 .انداخت نییرا پا سرش

 من حالم خوبه؟ –

 ...که جواب مثبت داده ناراحته نیاز ا یعنیشده بودم،  نگران

 .برود بلندشدکه
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 .دمیچادرش را گرفتم و کش ی گوشه

 ی. من خودم مدیسوالم رو جواب بد دوینیکنم بش یخواهش م –

 دنشستیبا ترد یلیبه من انداخت و خ یرسونمتون. نگاه متعجب

  :و گفت

 .دیبپرس–

 یزود نیبه ا د؟یکه جواب مثبت بهم داد نهیا یبرا هیگر–

 د؟یشد مونیپش

 .را پاک کرد شیها اشک

 دانشاهللای... اگه شرطم رو انجام بدستینه مربوط به شما ن –

 .شمینم مونیوقت پش چیکه ه
 دیشینم مونیکنم. پش یشرطتون رو با تمام وجود قبول م ــ

 .راحت التونیخ

  :دادم و آرام گفتم رونیباره ب کیرا به  ـنفسم

 ؟یخواستگار یبرا مییایب میتون یهفته م آخر–

 .دمیبا مادرم صحبت کنم، بهتون خبر م دیبا ــ

 .دیدفعه از انتظار دقم ند نیلطفا مثل ا ــ

 .چادرش که هنوز در مشتم بود سُرداد یرا به گوشه  نگاهش

 .رهیبگ میمادرم تصم دیاش رو با هیبق گهید–

 .تونم برم یم حاال
 میکردم وچشم ها کینزد میمشت شده در دستم را به لبها چادر

 :و گفتم دمشیرا بستم وبوس

 .میر یبا هم م –

  :مخالفت کنه که گفتم خواست

 .میزن یحرف م نیماش یدارم باهاتون، تو حرف–

کردم و با دستم  یکوچک میباز کردم و تعظ شیرا برا نیماش در

 :اشاره کردم وگفتم

 ...بانو دییبفرما –

 .انداخت و سوار شد نییشدو سرش را پا سرخ
 یرا نگاه م اشیگوش ایدارد، چون مدام  جانیکردم ه احساس

 .کرد یم یباز فشیبا بند ک ایکرد، 

 :را صاف کردم و گفتم میصدا

 د؟یچرا ناراحت شد هو؟یشد  یچ د،یبگ دیخواه یهنوز نم –

 :گفت دویکش یآه

 .ستین یزیچ –

 د؟یختیاونجور اشک ر ،یچیشما واسه ه یعنی ــ
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 دینگم؟ شا شهیمن و خدا... م نیبود ب یزیچ هینه، راستش  ــ

 .تونم یاالن نم یبعدا بهتون گفتم، ول
بودرو،  تتونیکه واسه رضا یاشکتون، باعث شد ذوق دنید ــ

 .بره ادمی
نظر  شونیکه مادرم موافق باشه، نظر ا هیوقت یجواب قطع ــ

 .منه

 .کننیقبول م شونمیا –

 .روشنه دلم

 .درآوردو جواب داد فشیرا از ک لیموبا اش،یزنگ گوش یصدا با

 .بود. نگران شده بود مادرش
 میصحبت کن میرفته بود یعیسم یراحت گفت با آقا یلیخ یوقت

 .درامد میشاخ ها
را قطع کرد، گفتم: چقدر خوبه که با  یکه گوش نیاز ا بعد

 .دیراحت هست نقدریمادرتون ا

 :زدو گفت یلبخند

 یراحت نبود. بعد آه ن،یزم یمادر رو نیبا بهتر شهیمگه م –

  :دوگفتیکش

 شهیماهم یمن و خواهرم گذاشت. برا یرو به پا شیجوون مادرم–

  .دوست بودوهست هیمثل 

 :کردم و گفتم نگاهش

 .دارم یپس خدارو شکر که مادر خانم، خوب –

 :رنگ به رنگ شدو گفت دوباره

 .بخواد یتا خدا چ –

 دلم شروع کردم با خدا حرف زدن و یتو

 ...خواستم تا کمکم کنه ازش

  :کوچه، گفت کینزد میدیرس یوقت

 .شم ادهیتا پ دینگه دار نجایهم لطفا–

نگاهش کردم ودردلم  قیپارک کردم و عم ییارا گوشه نیماش

را پارک کنم و دستش  نیآن روز که جلو خانه شان ماش یبرا

 .دعا کردم میو باهم به خانه برو رمیرا بگ

 :شدم وگفتم ادهیهم پ من

 .دیقلب منم باش نی. به فکرادیزودتر خبربد لطفا–

 :انداخت وگفت یبه اطرافش نگاه نگران

  .کنم یم یسع–

بدرقه  میپنهان شودباچشم ها دمیکه از د یتا وقت بعدازرفتنش

 .اش کردم
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را  یکردم، بارها حرف یبدرقه اش م میکه با چشم ها همانطور

 ".میصبورباش دیکه قبال زده بود رابا خودم تکرار کردم. "با

 ."میامد، گفت "باش میلبها یرو یلبخند

او هم به من عالقه دارد، چون از فعل جمع استفاده  یعنی پس

 .کرد

 .را باال آوردم و خدارو شکر کردم سرم

 .شده بود رمید یراست به محل کارم رفتم. حساب کی
کم موضوع را با بهتر باشد من هم کم دیخودم فکرکردم شا شیپ 

 ...باشد داشته یبگذارم تا آمادگ انیمادرم در م

 ییبایز یمادر فقط رو شدیهر وقت حرف از ازدواج من م گرچه

 .داشت دیتاک اشندهیعروس آ التیو تحص
 فیتعر یحجاب دختر ای یکه از نجابت و پاک دمیوقت نشن چیه

 .کند
گفت  یاست، متمام زیهمه چ یدختر فالن دیخواست بگو یم یوقت 

آفتاب  یمدرکش را خارج از کشور گرفته و چهره اش هم پنجه 

 .است
که  از عروس  یخواست زودتر عکس العمل مادر را وقت یم دلم

 .نمیکنم بب یم فیتعر اشندهیآ
 شانیکه سازنده ها ییساختمان ها ستیل دمیشرکت که رس به

قرار دادم.  رشرکتیمد اریداشتند را در اخت لگردیبه م ازین

و  رمیاست تماس بگ یمن خواست تا اگر در خواستشان قطعاز

 .بدهم حیتوض شانیقرار داد را برا طیشرا
از صحبت کردن باآنها و موافق بودن چندتا ازسازنده ها،  بعد

 .شرکت را هماهنگ کردم ریقرار جلسه با مد
سه تا از سازنده  ایاگه دو  یبود. حت یروز خوب میبرا امروز

 یخوب شرفتیپ میبرا یبستند، از جهت مال یها قرار داد م

 .بود

 .ام است یبه زندگ لیهم از وجود پاقدم راح نیا مطمئنم

 .به خانه رفتم میاز تمام شدن کارها بعد
زنگ زدم گفت با چند تا از دوست  یخانه نبود. وقت مامان

 .هستند رونیب شیها
را با او  لیراح ی هیخانه تا قض دیایخواست زودتر ب یم دلم

  :دمیپرس نیهم یبگذارم. برا انیدر م

 خونه؟ یایم یجان ک مامان–

برسم. غذا رو گاز  ریمن د دیپسرم تو شامت رو بخور، شا ــ

 .آمادس

 .میبا هم بخور دییایکنم تا شما ب ینه، صبر م ــ

  :دیمشخص بود پرس شیکه تعجب در صدا یجور

 شده؟ یزیچ–



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

14

81 
Hiltun.ir 

 .خبر خوش بهتون بدم هیخوام  ینه، فقط م ــ

  :گفت شیذوق به بغل دست با

پسرم، من دارم  ی...خوش خبر باش؟یمنو خونه برسون یتون یم–

 .خونه امیم
را هم با خودش  شیخودم فکر کردم نکند دوست ها شیلحظه پ کی

 :گفتم نیهم ی. برااوردیب

 .دنبالتون امیمن خودم م ییمامان شما بگو کجا– 

 .کنم یم امکیباشه پسرم آدرس رو پ ــ
را با  امیخواست زودتر خوشحال یدلم م یگرسنه بودم ول یلیخ

 .میکنم و با هم غذا بخور میمامان تقس
از آدرس نشد. دوباره  یخبر یگذشت ول ییا قهیدق ستیب بایتقر

  :جواب دادو گفت یبه مامان زنگ زدم. فور

 .مییایم میرسونه. دار یجون گفت من روم لوفریپسرم،ن–

  :فقط گفتم یبادلخور

 .خداحافظ باشه–

رفته  یدختر شهدادخانم ، دوست مامانم بود. از وقت لوفرین

مادر من  نیا گریبود آن ور آب و دو کالس درس خوانده بود. د

 .گرفته است کیکرد که انگار مدال المپ یم فیازاو تعر یجور
کنم واقعا  یکنم، احساس م یم سهیمقا لیاو را با راح یوقت

 نیبه ا یگریبا فرهنگ د یگرید یایاز دن لوفریهم انگار ن

به  یگرید یایاز دن لیهم برعکس، راح دیکشور آمده است. شا

را باز  میکه چشم ها نیا یکوچک من پا گذاشته فقط برا یایدن

 .نمیکنم و او را بب
کنم چرا تا به حال از چشم  یروزها مدام با خودم فکر م نیا

 .کردم یکردم، تمام عمرم را چه م یاستفاده نم میها
شودچه درناک  دهیکه ناگهان از پا کش یهمانند خار فنیآ یصدا

 .دیکش رونیمرا از افکارم ب
در  میو شهداد خانم پشت در اخم ها لوفریمامان و ن دنید با

 .هم رفت

 .در را باز کردم و به طرف اتاقم رفتم 
 قهیرا دستم گرفتم. به چند دق امیو گوش دمیتخت دراز کش یرو

  :که مادر با لبخندوارد شدو گفت دینکش

 .گهیمهمونا د شیپ میبر ایب–

 نیب امیمن ب دیمامان. چندتا خانم هست کاریچ امیب –

 کارکنم؟یشماچ

  :تعجب گفت با
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گفت دلش واست تنگ شده منم  ی. شهداد منشونیبب ایخب ب وا؟–

  .نتتیباال بب ادیگفتم ب

 .خوابه، من حوصلشون رو ندارم دیبگ لطفا–

  :کردوگفت یاخم مادر

 .رنیخورن م یم ییچا هی. نیبش قهیچند دق ایب زشته،–

... هیچه کار نیدنبالت، آخه ا ومدمیمامان جان خودم م ــ

  :گفت دویحرفم را بر

 لوفرین یوقت یرسونمت. ول یگفت خودم م نیریاول ش اتفاقا–

دنبال مادرش امد. شهداد گفت خونتون سر راه ماست خودمون 

بدم. بعد دستم را گرفت  امینذاشت بهت پ گهی. دمتیرسون یم

 :وگفت

 .کردم و دنبالش راه افتادم ینکن. پوف تیاذ میبر ایب –

چند لحظه ماتم برد. با  دمیرا د لوفرین دیجد ی افهیق یوقت

شده  گرینفر د کیکه در چهره اش داده بودانگار  یراتییتغ

 .بود
لبخند جلو امدوسالم دادودستش را دراز کرد. در دلم گفتم  با

شروع کنم، دستم را دراز کردم و فقط نوک  ییجا کیاز  دیبا

غضب  یکوتاه لمس کردم و اخم و کم یلیرا آن هم خ شیانگشت ها

 .دمیمادرم را به جان خر

 .چون لبخندش جمع شد امد،یخوشش ن امیسرد نیکردم از ا احساس
بلند نشد، من هم جلو نرفتم و از  شیخدارو شکر از جا مادرش

 .کردم یهمانجا احوالپرس
 یکه نم نیکرد به خاطر ا یاو هم تعجب کرد. مامان  فکر م 

 .کنم یرفتار م نطوریا م،یایب رونیخواستم از اتاق ب
از نشستنم نگذشته بود که شهداد خانم  ییا قهیچند دق هنوز

 :دیپرس

 بود؟ یخوب آقا آرش، خبر خوشتون چ –

 یکردم مامان به آنها گفته باشد. سع یجا خوردم، فکر نم یکم

 :کردم دست به سرش کنم و گفتم

 .نبود یمهم زیچ –

  :کردو گفت ییا خنده

 .هیپس خصوص آهان–

  :گفتم یزورک بالبخند

 ...ستیمعلوم ن یچیآخه هنوز ه نه،–

 نیا یلحظه از فکرم گذشت، اتفاقا گفتنش بهتر است، برا کی

 یخوشم نم لوفرین نیکه از دستشان راحت شوم. چون اصال از ا
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کرد. و  یدکور خودش را عوض م زدیمدل م هیآمد. هر دفعه 

 .کرد آخرت خوشگل هاست یاحساس م

 :به من کردو گفت ییبا چشم و ابرو اشاره ا مامانم

 .ستندین بهیجون که غر لوفریبگو مادر، شهداد و ن –

 :به مامان انداختم و گفتم یدلخور نگاه

 یدختر هیدانشگاه از  یراستش مامان جان خواستم بگم، تو –

 ...کردم یخوشم امده. امروز ازش خواستگار

 .مامانم یهمه وا رفتند، حت میحرفها دنیکردم با شن احساس
خودش را جمع و  یباعث شد مامان کم  ییا هیسکوت چند ثان کی

  :دیجور کند و بگو

 واقعا؟–

 .کردم ییا خنده

  ه؟یمنظورتون چ –

 :با تعجب گفت مامان

 شد؟ یچ هوی ،ینگفته بود یزیآخه اصال چ –

 ...وقته یلینبود. خ هوینه، مامان جان،  ــ

 م،یبگو شتریب لیخواستم در مورد راح یعمد م یرو از

جواب رد  یکرده بودم ول یبار ازش خواستگار کیقبال  راستش–

کردم. گفت خودش  یبار دوم خواستگار ی. امروز برادمیشن

 ...اش هم صحبت کنهبا خانواده دیموافقه با

را باور  میکردند. فکر کنم حرفها یبا تعجب نگاهم م همه

 .نکردند

  :دیبا تعجب پرس مامانم

 داد؟ یبار اول جواب منف چرا–

  :خونسرد گفتم یلیخ

 ...گهیخودش رو داشت د لیدال خب–

نگرفت  ینگاهم کردو انگار حرفم را جد دیباشک و ترد مامان

 :و گفت

 .زمیبر ییبرم چا من–

  :گفتم 

 .زمیر یمن م ن،یبش شما–

دمغ  یلیافتاد. احساس کردم خ لوفریبلند شدن چشمم به ن موقع

 .شد
بود که شهداد خانم بلند شدو  دهیبه آشپزخانه نرس میپا هنوز

 :گفت
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 .شده رمونی. دمیبر دیبا گهیآرش جان زحمت نکش ما د –

  :هاج و واج گفت مامان

 .دیینجایکجاشهداد جون؟ شام ا وا–

 دی...االن باگهیوقت د هی. حاال میکار دار یکل زمینه عز ــ

 .میزود برگرد

 .مامان نتوانست به نشستن مجابشان کند یاصرارها

 :از رفتنشان گفتم بعد

 .میزودتر شام بخور شهیمامان م –

 .کرد زیم دنیشروع به چ یعصبان مامان
با او مشورت نکرده ام  یمیکه قبل از هر تصم نیاز ا دیشا

. بعد از مدتها به میرا خورد مانیناراحت است. در سکوت غذا

 .غذا خوردم ریدل س کیداده بود،   لیکه راح یخاطر خبر خوب

 .برعکس من مامان خوب غذا نخورد یول

  :دمیبکشمش پرس رونیب الیکه از فکرو خ نیا یبرا

کردن من خوشحال  یجان حاال اونا اگه از خواستگار مامان–

 د؟ینداره، شما چرا خوشحال نشد ینشدن تعجب

 :حال جمع کردن ظرف ها گفت در

کردم. تازه داشتم  یمن اصال فکرشم نم. یخب بهمون شوک داد –

 .لوفرین یکردم واسه خواستگار یم ینیبراشون مقدمه چ

 ...هویتو  اونوقت

  :و باتعجب گفتم دمیرا بر حرفش

 ...مگه عهد د؟یکه به من بگ نیمامان؟ بدون ا یگیم یچ–

 :گفت دویبار مامانم حرفم روبر نیا

 طیکه بهشون نزدم. شرا یخواستم بگم، البته حرف یخب م –

 ...پول دار داره هم یخوبه مادر، هم بابا یلیخ لوفرین

 :تفاوت به حرفهاش گفتم یکردم وب ییا خنده

کار خودش رو کرده بود، چون بد  تونینیانگار مقدمه چ یول –

 .ختنیجور به هم ر

 :گفت دویکش یآه مامان

 ...تو خودسر یوقت گه،یآره د –

 :دمیمامان رابر حرف

 امیب یچ ستیمعلوم ن یجیهنوز ه یوقت ده،یاز شما بع مامان–

 .بگم
ساعت امد  میبعدازن ینزدوبه آشپزخانه رفت ول یحرف مامان

 :کنارم نشست وبالبخند گفت
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 چقدر درس خونده؟ ه؟یاز دختره بگو، چه شکل خب–

 کارس؟یشد که ازش خوشت امد؟ باباش چ یچ اصال

 .گرد بهش نگاه کردم یچشم ها با

نه  دیگینم یزیکه دوساعت چ نیچه خبره مامان جان؟ نه به ا –

 ... که نیبه ا

 ...زود ار،یبگو بهانه ن ــ

  :با مامان حرف زدم و در آخر گفتم لیدر مورد راح کمی

 .نده یفقط دعا کن مادرش جواب منف مامان

 :با اخم گفت مامان

 .اصل کار پدرشه –

  :دیپرس دیسکوتم را د یوقت

 پدر نداره؟ نکنه–

 .تکون دادم دییرا به عالمت تا سرم

  :گفت باتعجب

 واقعا؟ ؟یگیم یچ–

 ...مامان جان من خودمم ــ

 .ادامه بدم نذاشت

شما باشه. نه اون پدر داره نه  بانیپشت یپس ک گه،یهمون د –

 ...دختره از کدوم نیا ستیتو... اصال معلوم ن

 .شدم یعصبان

مودبه.  اویبا ح یلیفرشتس، خ لیراح ه؟یچه حرف نیمامان ا –

 .دمیرو تو دانشگاه مثل اون ند یمن دختر

 .دی. زود قضاوت نکندیشیخودتون متوجه م دشینیبب دیکن صبر

 .دادم رونیرا ب نفسم

فقط  م،یرستوران نرفت ایشاپ  یکاف هی یمدت ما حت نیا تو–

تا باهاش آشنا  دی. لطفا صبر کنمیچند بار با هم حرف زد

 .به پدر زن پولدار ندارم یازیبعدشم من ن. دیبش
کالسم که تمام شد خودم را به محوطه رساندم، هر چه  نیاول

کتابخانه رفته  دبهیچشم چرخاندم نبود. با خودم گفتم شا

 .باشد
که  سراغ  نیا یکردم برا یدل، دل م دم،یسوگند را د دوستش

 .شد کشینه، که سارا نزد ای رمیرو از او بگ لیراح

 .رو از اوگرفتم لیسارا را صدا کردم و سراغ راح یوشحالخ با

 :در هم رفت و گفت شیها اخم

 .لمیراح یدونم مگه من به پا یمن چه م –



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

14

86 
Hiltun.ir 

 :تعجب گفتم با

 .خوب از اون دوستش بپرس ؟یشیچرا ناراحت م –

  :را برگرداندو گفت شیرو

 ؟یپرس یچرا نم خودت–

خوش اخالق تربود.  یلیدانستم چرا اخالقش عوض شده، قبال خ ینم 

  :بهش گفتم یجد یلیخ

 .ستیسختته نپرس، اصالمهم ن نقدریا اگه–

 .هم به طرف کتابخانه راه افتادم بعد

 .نکردم ییمن اعتنا یآمد ول یم شیقدم ها یصدا

 :را به من رساندو گفت خودش

 .پرسم یخب بابا م –

  :کردم و گفتم یاخم

 .بهت گفتم یکال فراموش کن چ ،یخوام بپرس ینم–

 .راهم را ادامه دادم دوباره
نبود، نگران  دمیکتابخانه که شدم به همه جا سرک کش وارد

 .امدهیشدم. پس ن
از او  یدرآوردم که تا زنگ بزنم وخبر بمیرا از ج امیگوش

صبور باشم و خودم را کنترل  دیمنصرف شدم. با یول رم،یبگ

 .کنم
فکر که فردا با هم کالس  نیبا ا یسخت گذشت، ول یلیروز خ آن

 .آرام شدم یکم نمشیب یو م میدار
کردو  چمیمامان دوباره سوال پ دم،یاز شرکت به خانه رس یوقت

گفتم  یم شیبرا لیاز راح شتری. هر چه من بدیپرس لیاز راح

 :که آخرش گفت شد،یاو متعجب تر م

با  یدختر نیهمچ ادیچقدر فرق کرده، اصال بهت نم قتیآرش سل –

تو باشه. دختره  لیباب م یگیکه در موردش م ییزایچ نیا

 ده؟یقاپت رو دزد یچطور

  :و گفتم دمیرا گز لبم

که جواب  دینیب ی. االنم مدمیمامان، من قاپ اونو دزد نگو–

زنگم  هی یکنم حت ینداده. دو روزه از انتظار دارم دق م

 .نزده

 :چهره اش را در هم کرد و گفت مادر

 .همه راه رو...چقدرم ناز داره نیا رهیم یاوه، اوه، ک –

  :کردم و گفتم ییا خنده

خرم. فقط شما دعا  یباشه م یمامان، نازشم هر چ رمیم خودم–

 .بشه یاوک د،یکن
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 :گرد شده نگاهم کرد و گفت یبا چشم ها مادر

 ...تو پسر یگیم یها...چ رهیعقل م ادیعشق که ب گنیراست م– 

  :ادامه داد د،یسکوتم را د یوقت

تو پوشش  یراتییتغ هی دی. بادیاگه قسمت شدوازدواج کرد حاال–

 .یبهش بد

  :تعجب گفتم با

بدم. اگه منظورتون چادرشه که اصال  رییدکور خونس که تغ مگه–

 .ادیخوشم م ای. چون تازه داره از دختر چادردیحرفشم نزن

 :با اخم نگاهم کردو گفت مامان

 ظاهر بشه؟ لیبا چادر چاق چور تو فام یعنی –

 .جلو مردم برقصه خوادیهم با چادر م یشب عروس البد
رو مختلط  یچاره داره. خوب عروس یبابا مامان، هر کار یا ــ

 .میریگ ینم
  ؟یخب بعدش چ ــ

 ....مگه چادر چشهیچیبعدش ه ــ
بودن  یچرا چادر دمیحرص بلند شد و رفت و من هم نفهم مادربا

 .هضم است رقابلیغ شیبرا نقدریا لیراح
 

است، چشم دوختم  ییکه دنبال  گمشده ا یکالس، مثل کس دمیتارس

 .بود یخال اش،یبه صندل

 .نشستم و زل زدم به در میسر جا رفتم

 .دانستم چه کار کنم یدلتنگش بودم، هم نگران. نم هم
 گری. ددهمیم امیحتما پ دیایخودم گفتم اگر امروزم ن با

 .طاقت ندارم
که قبال داخلش  ییگذاشتم و به عالمت ها زیم یام را رو جزوه

 .زده بود نگاه کردم
کنم  ادداشتیرا برداشتم تا مطالب امروز را با دقت  خودکار

جزوه دادن بازهم بتوانم  یبه بهانه  دیو بعدا به او بدهم شا

 .با او حرف بزنم ییچند کلمه ا
مدام حرف  دیسع م،یمحوطه رفت دبهیاز تمام شدن کالس باسع بعد

بودکه در رفت و آمد بودند.  ییمن تمام حواسم به کسا زدویم

 .نبودند لیکدامشان راح چیه یول
 میصدا دیآمدم سع رونیروز هم تمام شد. از دانشگاه که ب آن

 :کردو گفت

 ؟یرسون یم ییجا هیمنم تا  –

 .رسونمت یتا هر جا شد م گه،یشرکت د رمیمن دارم م ــ
 ادهیپ ابانیحرکت کرده بودم که سارا را که از کنار خ تازه

 .دمیرفت را د یم
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  :گفت دیسع

 .برسونش ستگاهیساراست، سوارش کن تا ا عه–

 :تفاوت گفتم یب

 .داره، خودش بره بهتره یچه معن –

 :متعجب نگاهم کردو گفت دیسع

 داشت؟ یچه معن ،یکرد یقبال که سوارش م –

 دیکردم. مگه آدم اشتباهش رو تا ابد با یقبال اشتباه م ــ

 .تکرار کنه
نزد. من هم  یگرد شده فقط نگاهم کردو حرف یبا چشم ها دیسع

 .تفاوت به راهم ادامه دادم یب
 

حداقل  لیبه راح دی. بااوردمیطاقت ن گریشرکت د دمیرس یوقت

 .دادم یم امیپ کی
 یعاشقانه نوشتم و گفتم که نگرانشم. ول یلیخ امیپ کی اول

 نیهم ی. برادیایخوشش ن دیبعد پاکش کردم وبا خودم گفتم شا

  :تر نوشتم یرسم یکم

خانم. نگرانتون شدم چرا دو روزه دانشگاه  لیراح سالم–

 افتاده؟ یاتفاق د؟ییاینم

 امیگوش امیپ یبودم باصدا میساعت که مشغول کارها کیاز  بعد

 :بازش کردم.نوشته بود یمعطل یب

داشتم.انشاهللا  ییبه تنها اجیفقط احت ست،ین یمهم زیسالم.چ –

و قربان صدقه اش  دمیرا بوس امیگوش ی. از خوشحالامیفردا م

 .خواسته تنها باشد ی. چرا منمشیب یفردا م یعنیرفتم، پس 

 .دیلطفا بخور دهیرنگتون پر ـ

  :را گرفت و گفت وهیم آب

 د؟یخوب خودتون–

 .خوبم د،یخوب باش شما–

. حداقل دییایکم کوتاه ب هیاگه شماها  ل،یراح میقسمت هم ما

 .به خاطر خدا

 .میساز یرو ما خودمون م قسمت

  :دیبه من انداخت و پرس یگنگ نگاه

 خاطر خدا؟ به–

 .که دستش بود، دوخت ییا وهیگنگش را به پاکت آب م نگاه
را داخلش فرو بردم و به دستش دادم او  وهیپاکت آب م ین

که دستش بود را طرفم گرفت و تشکرکرد. احساس ضعف  یپاکت

 .ام را خوردم وهیآب م یداشتم، فور
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زدم جواب نداد، بلند  شیهنوز در همان حالت بود.صدا لیراح

 :شدو گفت

به طرف  دمیکالس...چادرش را گرفتم وکش میزودتر بر دیبا –

 :و گفتم مکتین

 .نیلطفا بش –

 :نشست و گفت وفتدیکه چادر از سرش ن نیا یبرا

 .ها دهیاستاد راهمون نم –

 :گفتم نگران

سر کالس که بدتره، حداقل اونو بخور تا  یحال، بر نیبا ا –

 (وهیباال.)اشاره کردم به پاکت آب م ادیفشارت ب یکم

 :زدو دوباره بلند شدو گفت یمک به ن دوتا

 .میزودتر بر دیبا –

 ی. در سکوت شانه به شانه میشدم و با هم، هم قدم شد بلند

 .لذت بخش بود یهمراه نیا میو چقدر برا میرفت یهم راه م
 یبرا یول م،یخواست بگو یدلم نم میدیدانشگاه که رس کینزد

  :هست گفتم زیکه نشانش دهم که حواسم به همه چ نیا

 .بهتر باشه امیمن بعدا ب دیکنم شما جلوتر بر فکر–

  :انداخت و با لبخند گفت یزیآم نیبه صورتم نگاه تحس برگشت

 .ممنونم–

 زندینم یحرف بد لیرفت با خودم فکر کردم کال راح لیراح یوقت

را  شیحرف ها ی.  همه مینشو دهیفعال با هم د دیگو یکه م

انجام دادنش سخت است.  دیگو یکه م ییقبول دارم فقط کارها

 .من یبخصوص برا
بدهم که صبر کند تا خودم  امیخواستم پ یاز کالس م بعد

 نیلبخند به ا کیباز ما  دیدر دلش بگو دمیترس یبرسانمش، ول

 .شد یخودمان م،یپسره زد
 ردویرا نگ لینبود که مادرم سراغ راح یگذشت، روز یروز چند

 .که هنوز خبر نداده میمن نگو
کم مادرم کرده بودم. احساس کردم کم فیتعر لیبس از راح از

 .هم عالقمند شده زودتر بااو آشنا شود
آمدو  وهیظرف م کیمادر با  م،یکه شام خورد نیاز ا بعد

  :کنارم نشست وگفت

 یخوا یم شه،یو روت نم یستیمادر اگه باهاش راحت ن گمیم–

  من برم خونشون اول بامادرش صحبت کنم؟

  :زدم و گفتم یلبخند

 ...دیکه شما از من مشتاق تر نیجان مثل ا مامان–



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

14

90 
Hiltun.ir 

دختره تو خونس  نیحرف ا یگم، از وقت یمن به خاطر خودت م ــ

 .یخودت خبر ندار ،یمونیمثل مرغ پر کنده م

 :انداختم و گفتم نییرا پا سرم

 ...ترسم یحالم بده، م ست،ین یگفته مادرش راض یاز وقت –

  :گفت دویبا تعجب حرفم را بر مادرم

 ه؟یچ لشیآخه؟ اونوقت دل یچ یبرا ؟یچ–

 ...گهید دیگیکه شما هم م ییهمونا لشیدل ــ

 :آرام ادامه دادم بعد

ما با هم فرق  دیدون یم یانگار شما مادرا بهتر از هر کس –

 .میدار

که مادرش  هیحکمت دمی. شایخواست یمثل خودمون رو م یکی کاش–

 ...نخواسته، خب توام کوتا

  :ادامه بدهد و گفتم نذاشتم

 .کنه یم ونمیفکرش د یمامان، حت نگو–

  :شدم که به اتاقم بروم، مامان گفت بلند

 .بخور بعد وهیم–

  :گفتم دلخور

 .رهینم نییاز گلوم پا گهید–

را دستم گرفتم. دلم گرفته بود  یو گوش دمیتختم دراز کش یرو

 .سمیبنو شیرابرا نیخواست ا یو دلم م

  :تا جواب بدهد. نوشت دیاسمش را صدا زدم، طول کش اول

 .بله–

  :نوشتم

 .دلم گرفته ایدن هی–

 :داد امیپ دویطول کش یا قهیدق چند

 حالتون خوب بشه؟ دیخواه یم –

  :جمع به کار ببرد. نوشتم ریداشت ضم یدانم چه اصرا ینم

 .آره خب ــ

 .دیبا خدا حرف بزن ــ

 :نوشتم

 ...یکرد یخواست تو آرومم م یدلم م یباشه، ول –

  .دیحرف از محاالت نزن ــ

 .جواب نداد یفرستادم، ول ریشب بخ شیبرا
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بودم آنقدر با خدا حرف زدم که  دهیکه دراز کش همانطور

 .خوابم برد
داده بودم به  هیگذاشته بودم و تک بمیج یرا تو میها دست

 .کردم یو به امدنش نگاه م وارید
چشم ازاو بردارم. با  توانستمیدلتنگش بودم که نم آنقدر

که شد، نگاهش سُر خوردو در  کیدوستش سرگرم صحبت بود. نزد

به لبخند کش امد. تعجب کردم،  شیافتاد، لبها میچشم ها

 .زنند یبرق م شیاحساس کردم چشم ها
زدم و با سر سالم کردم. او هم با بازوبسته کردن چشم  لب

مثبت شدم.  ی. پر از انرژشدیخندش جمع نمجواب داد. لب شیها

 .را بپرسم اشیخوشحال لیدل شدیکاش م
را بدانم.  لشیدادم ، تا دل امیپ یرا برداشتم و فور یگوش

 .مربوط به من است اشیخوشحال نیگفت ا یبه من م یحس
 یخبر یدادم، منتظر جواب ماندم، ول امیکه پ نیاز ا بعد

  .آمد یکه به طرف کالس م دمیسالن استاد را د ینشد. از انتها

 ینا محسوس یکالس شدم، نگاهمان به هم افتاد و اشاره  وارد

 .را چک کند اشیکردم، و به او فهماندم که گوش امیبه گوش

 .که استاد امد و شروع به صحبت کرد نیاز ا بعد

  :امد. باز کردم نوشته بود امشیپ یصدا

 .دییایب دیتون یم ییآشنا یگفت: برا مامان–

جا به من دادند. آنقدر خوشحال شدم که  کیرا  ایدن انگار

کردم،  ینگاه م امیگوش یبلند، همانطور که به صفحه  یبا صدا

  :گفتم

 واقعا؟–

شد.  دهیدر کالس حکم فرما شدو همه نگاهشان به طرفم کش یسکوت

مواجه  شیبه استاد نگاه کردم و با نگاه سوال اریاخت یب

 .میلبم بودبگو یکه رو یشدم. فقط توانستم با همان لبخند

لحظه با خودم گفتم  کیخوام استاد، دست خودم نبود.  یعذر م –

 .اگر استاد از کالس اخراجم هم کند ارزشش را دارد
 لینزدو صحبتش را ادامه داد.چشمم به راح یاستاد حرف یول

. انگار ازچشم دیخند یم شیکردوچشمها یافتاد او هم  نگاهم م

را آرام بازو  شیکه هنوز باورم نشده و چشم ها دیفهم میها

 گریداد که د جانیکارش آنقدر به من ه نیبسته کرد. با ا

 .نمینتوانستم بنش
آزاد  یرفتم.. به هوا رونیاستاد اجازه گرفتم وازکالس ب از

 یخواست زودتر به مادر خبر بدهم. ول یداشتم. دلم م اجیاحت

دادم  امی. پدمیپرس یروز و ساعتش را م لیاز راح دیاول با

 .و او هم جواب داد که آخر هفته بعد از ظهر
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 یصبر کنم با ذوق به مادرم زنگ زدم، صدا گرید نتوانستم

 .امد یخواب آلوش از پشت گوش

 ...الوو

 :گفتم جانیه با

خبرخوش برات  هی؟یهنوز خواب ر،یسالم مامان جان، صبح به خ –

 دارم،  

 .پره یکال خواب از سرت م یتا بشنو که
 شده؟ یچ ــ

خونشون،  میبر میتون یبهم گفت که آخر هفته م لیاالن راح ــ

 ...واسه

 یکرد داریشده حاال، من رو از خواب ب یاوووه، منم گفتم چ ــ

 .گهید یگفت یم یومدیشب م یذاشت یخب م ؟یرو بگ نیکه هم
 یزدو برجکم را منهدم کرد. ول وشایاحساس کردم با کات قایدق

  :و گفتم اوردمیخودم ن یبه رو

 .زنگ زدم خوشحالتون کنم خب–

  :دوگفتیکش ییا ازهیخم

 .فرمودند تیمخدره رضا ایعل باالخره–

 .شما بوده یمامان جان، همش به خاطر دعاها ــ

 :کردو گفت ییا خنده

خونه  میرفت یگرفت که آخر هفته م یمن م یاگه دعاها –

 .یخواستگار نایلوفراین

 :حرفش تعجب کردم و گفتم از

 ...که دی. نگدیبود ریگ یمامان شما که خودتونم پ –

تو روشن بشه،  فیخواستم زودتر تکل یبودم چون م ریگیپ ــ

 .کنم کاریمنم بدونم چ

 ...دادو گفتم، پس من زنگ بزنم برادرت و رونیرا ب نفسش

که، خودمون  ستین یبهتره، جلسه خواستگار انینه، فعال اونا ن 

  .میریدوتا م

  :کردو گفت یپوف

 .خوب، فعال خداحافظ یلیخ–

 .کنم یرا قطع کردو منتظر نماند وخداحافظ یسرعت گوش به

 .کردم چه شد یفکر م چه
 

کنار  یهایصندل یدانشگاه با دوستش  سوگند رو یمحوطه  در

دست دوستش  ییچا وانیل کیبوفه نشسته بودندو طبق معمول 

 ینم یزیدانم چرا اکثرا چ یمقابلش نبود. نم یزیبودو اوهم چ
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 یزیکرد که احساس کردم از چ یبا اوصحبت م یخورد. سوگند طور

 .است یعصبان
بود  زیم یکه رو یکتاب یبود و با گوشه  نییسرش پا لیراح

کردو حرفش  ینگاهش م اوردویسرش را باال م یرفت و گاه یور م

 .کرد یم دییرا تا

 .دیگو یچه م لیکنجکاو شدم که بدانم باآن تحکم به راح یلیخ
که  یصندل یآرام رفتم ورو یلیپشت سوگند بود. خ قایدق یزیم 

بود متوجه  نییچون سرش پا لیپشت سوگند بود نشستم. راح

را  دشید یآورد سوگند جلو ینشستنم نشد. اگرم سرش را باال م

را در آوردم و  امیگرفته بودو منم پشتم به او بود. گوش

 دمیکردم، شن زیرا ت میخودم را مشغولش نشان دادم. گوشها

 :گفت یکه م

رفته،  ادتیمن  ی...زندگگهیآدم د هی شهیتبش که بخوابه، م –

استفاده کن، آدم که  گرانید اتیاز تجرب لیتو رو خدا راح

مردا تا خرشون رو پله  نیرو تجربه کنه...ا یزیهر چ دینبا

 .النایگودز شنیکه برن اونور پل، م یخوبن، همچ

  :گفت لیراح

 ...یکه داشت یتلخ یبه خاطر تجربه  یحق دار تو–

کنه، من با خدا معامله کردم.  یمن هدفم با تو فرق م یول

بد  یپر از مشکالت ول هیاستخاره هم گرفتم، گفتن راه سخت

 ...ومدین

  :کردو گفت یحرفش سوگند را عصبان انگار

 مگه عقلت یگیم نویپس تو که ا دختر–

مثل خودت ازدواج کن،  یکیخب برو با  ،یبهش بله گفت کمه،

 .اون مامانتو دق نده نقدرمیا گه،یبه آرامش برس د
 یآورده که با کس تیو روا ثیمامانت برات حد یگینم مگه

 نیدونم از ا یدار وخوش خلق باشه، چه م نیکه د دیازدواج کن

برات مهمه چرا گوش  نقدریا زایچ نیحرفها؟ خب، تو که ا

 ؟یکنینم

آرامتر از سوگند بود، سرم را عقبتر بردم تا  لیراح یصدا

 .دیگو یبشنوم چه م
و اخالق، خب آرش اخالق رو داره،  نیگفتن د امبریاوال که پ ــ

خوب  ییزایچ هی. فقط یگ یم ینجوریداره، مگه گبره که ا نمید

 یکاراش از رو یلیخ دمیشا گه،،،یخانوادشون کم رنگه د یتو

 ... و هینا آگاه

جوش آوردو بلند شدو  گریسوگند د د،یرس نجایکه به ا حرفش

  :گفت

 ...مگه بچس که نا آگاهانه باشه ،یگیم یچ ل،یراح–

 .فرو کردم امیدر گوش شتریهم صاف نشستم وکله ام را ب من
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 اشیصندل یراه افتادو با حرص به طرف سالن رفت. از صدا سوگند

کرد به  یم شیهم بلند شدو همانجور که صدا لیراح دمیفهم

 .دیطرفش دو
حرف  دیبه خاطر من چقدر با لیراح چارهیوجدان گرفتم، ب عذاب

هم که حالش بد بود، به خاطر تحمل  یبشنود، البد آن چند روز

ت. آن روز که بغض داشت. احتماال حرفها بوده اس نیکردن هم

خورد.  یپسره به دردت نم نیگفتند که ا یمدام م انشیاطراف

 ...نگفته یزیحرف ها را تحمل کرده و چ نیچقدر ا

 یآقا یحرف ها ادیبود،  ادیچقدر از سر من ز لیواقعاراح

 :گفت یافتادم که م یمعصوم

 یو قدرش رو بدون شیروبفهم یخانم رحمان یتون یاگر واقعا م –

بهتره  ،یدرکش کن یتون یاگه نم ار،یبرو دنبالش و بدستش ب

فراموشش  ینسبت بهش دار یگ یکه خودت م یبه خاطر همون عشق

  .یکن

از وقت کالس  یبه خودم امدم کل یفکر کردم که وقت آنقدر

 .نشسته بودم نجایهمه وقت ا نیمن ا یعنیگذشته بود. 
شده بود.  تیکم اهم میمشترک نبود برا لیکه با راح ییکالسها

 .گذراندم یم دیبا یول

 .رو بروم خشکم زد یصحنه  دنیبا د دمیسالن که رس به
زد، پسره از  یکه مسئول کتابخانه بود حرف م یبا پسر لیراح

 یم یسه سانت قهیذاشتن و  یم شیبود که ر ییپایاون ت

آن همه  کینبود. احساس کردم   یشناختمش پسر بد ی. مدندیپوش

 ... حسادت، خشم ت،یبد به سراغم امد. حس عصبان یحس ها ی

مهم  میرا تجربه نکرده بودم، اصال برا یحس نیحاال همچ تا

حرف  گرید یبا پسرا میرفت یکه با هم رستوران م ینبود دختر

 .کند یشوخ ایبزند 
 یخباز یچون حس کردم تفکرات آقا دیدانم چِم شده بود. شا ینم

با  لیکه راح نیهمسو است. با ا لیمسئول کتابخانه با راح

 یجد یآمد حرف ها یبودو به نظر م ستادهیفاصله از او ا

مزاحم را از ذهنم دور  یفکرها نیتوانستم ا ینم یول زنندیم

 .کنم

 .هم نشد که حرفشان تمام شد قهیدق کی دیشا
 ستادهیراه افتاد. من هم همانجا ا یبه طرف در خروج لیراح

  .هم به طرف کتابخانه رفت یبودم. خباز

 :به طرفم امدو گفت امافهیق دنیشد با د کینزد یوقت

 حالتون خوبه؟ –

 :گفتم ییکنترل شده ا یصدا با

 خونه؟ یریم –

  :کرد جواب داد یکه با ُبهت نگاهم م همانطور
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 .بله–

انداختم و راه افتادم به طرف درب خروج و  نییرا پا سرم

  :گفتم

 .منتظرت هستم نیتو ماش ابونیرسونمت، سر خ یم خودم–

 .نگفت و فقط نگاهم کرد یزیچ

 :امد نشست و گفت قهیاز چند دق بعد

 .دیمترو من رو برسون ستگاهیا نیلطفا تا هم د،یشما کالس دار –

 :اخم گفتم با

 .دیشما مهمتر هست –

  :دیسکوت پرس قهیاز چند دق بعد

 ناراحتتون کرده؟ یچ–

 :سکوت گفتم یبعد از کم یندادم، ول جواب

 پیک شهیام رو هم قهیذاشتم و  یم شیمن هم ر دیدوست داشت– 

 .کردم یم

  :گفت بااخم

 یوقتها به جا نجوری. لطفا ادیوقت زود قضاوت نکن چیه–

 .دیو زخم زبون زدن، راحت حرف بزن تیعصبان

 هیمن قبال ازشون  ه،یخباز یمنظورتون حرف زدن با آقا اگه–

بودم  دهیکتابخونه نبودپرس یکتاب که تو هیسوال در مورد 

 یو داشتند م دندیمن رو د رونیاالن از نماز خونه که امدم ب

حرف  یکنم و در موردش کم دایاون کتاب رو پ دیگفتند کجا با

 .زدند
 ؟یچه جور کتاب ــ

 .کتاب مرجع هی ــ

 .میدانستم چه بگو ینم گریشرمنده شدم که د اونقدر

 .کردم یم یعذر خواه دیسکوت شد، با قهیچند دق دوباره
اخالقا نداشتم،  نیخوام، باور کن اصال از ا یمن معذرت م ــ

 ...دونم چرا ینم

  :زدو گفت یتلخ لبخند

 دایاخالقا پ نیاتفاقا خوشحال شدم که از ا د،یکن فراموش–

  .دیکرد

  :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 چرا؟–

 ...نداشته باشه که رتیکه غ یچون مرد ــ

  :کردم وادامه داد نگاهش
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 .نه تعصب ها رت،یغ البته–

 :دادم و گفتم رونیرا با صدا ب نفسم

 .کدومشون بود نیخب االن ا –

 د؟یشیاگه رک بگم ناراحت نم ــ

 .دینه، راحت باش ــ

 .قضاوت کردن بود زود

  :فقط گفتم م،ینداشتم بگو یزیچ

 .نکردم یبود تموم شد. در ضمن من قضاوت یدونم. هر چ ینم–

 :حاضر جواب گفت یلیخ ــ

 ستیازدواجم ن یجز مالک ها پ،یک ی قهیو  شیدر ضمن، منم ر –

شدو  ادهیبا اصرار پ م،یدیمترو رس ستگاهیا کیو نبوده. نزد

 :گفت
آخر که سوگند  ی. لحظه ستین یاستراق سمع هم کار خوب ضمنا

 .دمتونیبلندشد، د
 لیراح یرفتن به خانه  یبرا دویروز موعودفرا رس باالخره

 .میآماده شد
 یکت و شلوار بپوشم که مادر گفت بهتره روز خواستگار خواستم

و کت تک  راهنیپ کیشلوار کتان با  کی نیهم یبپوشم، برا

 .دمیپوش

 :مادرگفت

. یکن شیرسم نقدریخواد ا ینم م،یو شلوار بپوش بر شرتیت –

 .نهیب یداره م اون که هر روز تو رو
در نگاه  دیبا دند،یمامان جان، خانواده اش که من رو ند ــ

 .مهمه یلیاول خوب جلوه کنم...برخورد اول خ

 :دوباره گفتم دم،یسکوت مادرم را د یوقت

اونجا با مامان عروست گرم  یجور هیخواد  یمامان، دلم م– 

 دییایزنگ بزنه بگه، ب ومدهین رونیکه هنوز از در ب ،یریبگ

 .یخواستگار

  :زدو گفت یلبخند مادرم

 ...یدسته گل نیدلشون بخواد، پسر به ا میلیخ–

  :کردم و گفتم ییا خنده

 ...یبگن، دختر به اون جواهر یاونا چ پس–

 :در صورتم براق شدو گفت مادرم

...مردم ایهواخواهش درب نقدریبعد ا یریبزار بله رو بگ –

 ...شانس دارن واال
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زنانه اش شعله ور بشود و مادر شوهر  یمادرم حس ها دمیترس

 .دیبزندکه نبا یو آنجاحرف اوردیدرب یگر

  :را پنهان کردم و گفتم یتمام عوامل آتش سوز پس

 .مثل شماست یهستم، به خاطر داشتن مادر یمن پسر خوب اگه–

 

 ادهیدانم چرا مادرم هم پ ینگه داشتم، نم یگل فروش یجلو

 .شد

  :سبد گل بزرگ انتحاب کردم. مادر کوچکش را برداشت و گفت کی

 یاونقدر بزرگ بخر، اشاره کرد به سبد تو یخواستگار واسه–

 .خوبه نیهم ییدستش و گفت: واسه آشنا
بخرم،  شیرا برا نیخواستم بهتر یداشتم که م جانیه آنقدر

 یکردم مخالفت یمهم بود، پس سع میحرف مادر هم برا یول

 .وقت ناراحت نشود کی نکنم، که
 اشیبزنم، به گوش دیدانستم زنگ چندم را با ینم میدیرس یوقت

  :گفت فنیبالفاصله در را زد و از پشت آ دم،یزنگ زدم و پرس

 .دییبفرما–

 لیدر به استقبالمون امد. پس راح یمادرش جلو م،یشد وارد

  .مادرش بود ههیشب

 یبود، کال چهره اش فرق داشت ول ستادهیهم جلو در ا خواهرش

 .بود نیدل نش
کرد،  یبود. اول با مادرم احوالپرس ستادهیعقب تر ا لیراح

دادم وسالم کردم. جواب  لشیمن شد. سبد گل را تحو کیبعد نزد

  :دادو گفت

 .قشنگه، ممنونم چقدر–

 یصورت یبود. روسر باتریز یلیخ یلباس خانه و چادر رنگ با

با  بیعج یاسیکه سرش کرده بود با  بلوز  یاسی یبا گل ها

متوجه  ردیخواست سبد گل را بگ یم یهم تناسب داشتند. وقت

 .بلوزش شدم
مادرم خم  ،ییا قهیو سکوت چند دق ییاز تعارفات ابتدا بعد

 :شدو در گوشم گفت

 .چرا همشون چادر چاق چور کردند نایوا مادر ا –

 یکانترآشپزخانه گذاشت و خودش امد رو یسبد گل رارو لیراح

 .مادرم نشست یمبل روبه رو

  :گوشش گفتم کیشدم و نزد خم

 .که من نامحرمما نیا مثل–

 کیمژگان  م،یرفته بود یبرادرم خواستگار یبرا یوقت ادمهی

سرش  یهم رو مهیشال نصفه ن کیبود.  دهیبا ساپورت پوش کیتون



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

14

98 
Hiltun.ir 

افتاد. بعد از عقدشان هم که کال  یم انیخط درم کیبود که 

 .انگار به من هم محرم شد

 .نگفت یزیبا تعجب نگاهم کردو چ مادر

 :دیآورد .مادر پرس ییچا مانیبلند شدو رفت برا لیراح

 ؟یدیام انجام م گهیدخترم به جز درس خوندن کار د –

  .نه فعال ــ

اطالعات گرفتن و سوال  لیمادرم شروع کرد از مادر راح بعد

کرد  فیاز مژگان تعر ی...بعدهم کم شانیزندگ یکردن درباره 

 اتیهم در مورد خصوص یاست وکل لشیکه چقدر عروسش باب م

 :من اغراق کرد... آخرش هم گفت یاخالق

به من  ینگاه لی. مادر راحدیبپرس دیدار یاگر شمام سوال –

 :زدو گفت یانداخت و لبخند

. دیداشت ییجلسه آشنا نیاصرار به ا یلیگفت شما خ یم لیراح –

 یباز به خاطر احترام یگفتم ول لیمن نظرم رو قبال به راح

. کم و مینیشماو مادرتون قائل بودم، گفتم همو بب یکه برا

. بعد دمیو االنم از حاج خانم درموردتون شن لیاز راح شیب

  :به مادرم انداخت و ادامه داد ینگاه

نظرم خود حاج خانم هم متوجه شدن که ما دوتا خانواده  به–

 .. بعد نگاهش را به من دوختمیبا هم فرق دار

خوام سنگ  یمن نه م د،یشما هم مثل پسر خودم هست دینیبب–

. شما هم ماشاال پسر ارمیپاتون نه بهانه م یبندازم جلو

مادرتون حفظتون کنه، اما  ی. خدا برادیهست ییبرازنده ا

...درسته؟ گهیبه هم بخوره د ییزایچ هی دیوسط با نیپسرم ا

با گوشه  دوبو نییانداختم، سرش پا لیبه راح ینگاه یچشم ریز

مادر  یکرد. مادرم با تعجب به حرف ها یم یچادرش باز ی

ما  دنیکرد. انگار توقع داشت آنها از ذوق د یگوش م لیراح

 .ودحاال انگار بد جور ضد حال خورده ب یپرواز کنند ول

  :روبه مادرم کردو گفت د،یسکوت من را د یوقت

  حاج خانم؟ درسته–

خودش را جمع و جور  یکه اصال انتظارش را نداشت، کم مادرم

 :زدو گفت یکردولبخند زورک

 یلیهستن، به نظر من که خ بایماشاال دختر شمام خانم و ز– 

 .انیبه هم م

  :دادوگفت رونینفسش رو ب لیمادر راح ــ

 ...ستین زایچ نیا منظورم–

مهمه، بخصوص  یلیخ یهستش که در هر ازدواج تیکفو منظورم

 .در اعتقاد تیکفو
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  :من و مادر چرخاند و ادامه داد نینگاهش را ب بعد

 نیا دیبا یول گمیرک م نقدریکه ا دیخانم، من رو ببخش حاج–

قائلم، گفتم  یادیشما احترام ز یحرف ها گفته بشه، من برا

شما بهتر از  دیحرف ها رو بزنم شا نیامروز در حضور شما ا

 یی. من متوجه شدم لحظه ادیآقا آرش رو قانع کن دیمن بتون

موضوع  د،یکرد بتعج یکم دیدیو پوشش ما رو د دیکه وارد شد

که  ستین نیموضوعه، االن اصال بحث ا نیهم قایاختالف هم، دق

 ...که نهیع اغلط، موضو ایدرسته  یکار ک

 .دیحرفش را بر مادرم

منتها شما سخت  م،یستین یاعتقاد یب یما هم آدم ها زمیعز –

 .. خب هر کس اعتقاد خودش رو دارهدیهست رتریگ

 .تعجب کردم یمن چون عروس بزرگم کال پوشش متفاوت داره کم 

 ... وگرنه

اعتقاد خودش رو داره، در مورد  یهر کس دیگ یم یآخه وقت –

 ...کنه یزن و شوهر که صدق نم

 کنه؟ یچرا صدق نم ــ

...ما تو یمثال همون جشن عروس دینیبگم؟ بب یچطور ــ

 یو فوقش مولود هیحالت مهمون م،یندار یقیموس امونیعروس

 د؟یموضوع رو قبول کن نیا دیتون یشما م ایآ م،یدار یخون

شما تحملش  یبرا دیکه شا گهیدرشت د زویاز مسائل ر یلیخ ای

 ...سخت باشه

به من انداخت و زمزمه  یکردوبعد نگاه یبا تعجب سکوت مادرم

 :وار گفت

 .گهیخب جواب بده د– 
 یزیوقت از امام زمان چ چیآن لحظه ه دتایگفتم، شا یم چه

 شیدانم چه شد که ناخوداگاه در دلم صدا ینخواسته بودم.  نم

 .کردم و التماسش کردم تا کمکم کند

  :دلم گفتم در

مادر زن  نیکار ماروراه بنداز، دل ا نیمن نوکرتم، ا آقا–

در مورد  گهیم لیراح یهر چ دمیمن رو نرم کن، من قول م

 .گوش کنم یمسائل اعتقاد
 یشکستم و نگاه میسکوت به وجود امده را با صاف کردن صدا 

 :انداختم و گفتم لیبه مادر راح

 من جواب بدم؟ دید یاگه اجازه م –

 :زدوگفت یلبخند لیراح مادر

 .کنم یم خواهش–
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مسائل مهم بود، البته مهم که  نیمن ا یقبال برا دیشا راستش

بود.  ومدهین شیقبال اصال بهش فکر نکرده بودم چون پ دینه، شا

خانم هم  لینداره.من به خود راح یتیاالن اصال برام اهم یول

نخواهم  یمخالفت یمسائل اعتقاد نیگفتم، اگه قسمت شد من تو ا

 چیخانم آشنا شدم، ه لیراحکه با  یمدت نیهم یداشت، من تو

باهاشون داشته  یکه بخوام مخالفت دمیرفتارشون ند یتو یزیچ

مرد افتخاره  هی یهم خوبه و برا یلیباشم. به نظرمن چادر خ

 .باشه یکه همسرش چادر
جزء  زهایچ نیبزرگ شدم که ا ییخانواده ا یکه من تو درسته

 ...وجود داشته، نه که کال نباشه یشون نبوده ول تهایاولو

 :کردم و ادامه دادم یمکث

 لیبه راح یام...نگاه ندهیآ یزندگ یخواد تو یدلم م –

  :کرد و ادامه دادم یانداختم که مبهوت  نگاهم م

باشه، بعد هر چه  میزندگ تیمسائل اولو نیخواد، ا یم دلم–

 یو نگاهم را به چشم ها ختمیر میالتماس داشتم در چشم ها

 :دوختم و ادامه دادم لیمادر راح

درسته  یاون حرف ها در صورت یشما درسته، ول یحرف ها یهمه  –

باشم.  دیزن یکه شما ازش حرف م یاعتقادات نیکه من مخالف ا

تفاوت رو متوجه هستم.  نیمن کامال موافق حرفهاتون هستم و ا

 .ادینم شیپ یبه نظرم مشکل

 .حکم فرما شد، دوباره خودم سکوت را شکستم ینیسنگ سکوت

نداره،  یرادینظر من ا دازیکه شما گفت یاون سَبک جشن عروس –

 یلیخ دیخواهم داشت و شا یادیز یدونم مخالفت ها یگرچه م

 .یبه اون جور عروس انیاز اقوام ما اصال ن
مهم باشم حتما به  یکس یاگر من برا ست،یبرام مهم ن یول

 .ادیو م زارهینظرم احترام م
انداختم، چشم هاش  لیبه راح یدادم به مبل و نگاه هیتک

 .داشت یاندازه گردو شده بود و چشم ازم بر نم
 یعرق جمع شده بود که از کنار گوشم م میشانیپ یرو آنقدر

 .نییپا دیچک
 میترسم به مادرم نگاه نکردم، چون احساس کردم از حرف ها از

 .توانستم حس کنم یخشم نگاهش را م امد،یخوشش ن
را با لبخند مقابلم  یبلند شدو جعبه دستمال کاغذ لیراح

 .شد یشعر در ذهنم تداع نیلبخندش ا دنیگرفت، با د
 

 که دلم لک زده لبخندش را یتو همان"

 "انندش راهم افتیکه هرگز نتوان  او
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  :به مادرم انداخت و گفت ینگاه لیراح مادر

 د؟یپسرتون هست یخانم شما موافق حرف ها حاج–

 :را جمع کردوگفت شیلبها مادر

با هم به تفاهم  دیخودشونه، خودشون با یبگم، زندگ یواالچ –

 .برسن
پسرتون مهمه، بعد  ینظر شما هم به اندازه  یدرسته، ول ــ

  :زدو گفت یلبخند

 .عروس هاشون دارن یتو خوشبخت  یشوهر ها نقش مهم مادر–

  :زدو گفت یلبخند تلخ مادر

آرش  یوقت یول اد،یکم تنش به وجود ب هیاولش ممکنه  خب–

 .عادت کنند دیکم کم با گرانمینداره، خب، د یمشکل گهیم

  :گفت لیراح مامان

شما به  یوقت د،یخانواده اس، من منظورم خود شما هست مهم–

 د،یکن تیو ازش حما دیعنوان مادر شوهر موافق عروستون باش

 .قابل تحمله لیراح یبرا گرانید یحرف ها
 نیاگر شما ا ل،یمادر راح دیشیشما م رهیوصلت سر بگ نیا اگر

و  دیکه مثل پسرتون پشت دخترم باش دیدیقول رو به من م

 .ازدواج نیبدم به ا تیتونم رضا یمن م د،یکن تشیحما
ام خوشم امد، مادر مانده بود چه  ندهیمادر زن آ یرکیز از

 .دیبگو
به من انداخت. من هم با نگاهم التماسش کردم. لبخند  ینگاه

  :زدو گفت یزورک

 ماتیتصم شتریب ره،ینم شیپ یاز دست منم کار ییوقتها هی واال–

خواستم بگم  یامروزم م ره،یگ یمارو پسر بزرگم م یزندگ

 .آرش نذاشت ی.ولادیب
 اریبه اخت یو کار ومدیاز دستم برم یچشم، اگه واقعا کار اما

 .من بود، حتما
 یم یمن کمک تیخوام. اگه حما یبچه هام رو م یخوشبخت من

 .ندارم یکنه، من که حرف

  :مبل و گفت یداد به پشت هیتک لیراح مادر

آدم دل  یاز بزرگ تر خانواده برا یکالم تیحما هی یحت یگاه–

عروس  یخانواده شوهر، اگرمادر شوهر هوا یبخصوص تو ه،یگرم

 .رو داشته باشه، تو اون خونه تشنج کمتره

  :به من انداخت و گفت یبعد نگاه نه،یهر حال شرط من ا به

 دیداد یاجازه م دیبودند، خب با رندهیگ میبرادرتون تصم اکه–

 .میکرد یو صحبت م میشد یهم آشنا م شونیتا با ا ومدندیم
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 یبرا نیواسه هم زنه،یحرف م یبا دلخور یکردم کم احساس

  :جبران حرف مادرم گفتم

که به  یکه در مورد مسائل خونه و مسائل نهیمامان ا منظور–

. وگرنه در رندیگ یم میتصم زایچ نیو ا شهیمامان مربوط م

. بعد نگاه پر ازعجزم رمیگ یم میمن خودم تصم یمورد زندگ

 .دادمرا به مادر 

  :را در هم گره زدو گفت شیها مادردست

. بعد لبخند دیشیدرسته، حاال با پسر بزرگمم آشنا م بله،–

  :زدوادامه داد یمحو

 .شرطتون موندم نیا رونیح من
سند باغ و  ایباالست  ی هیدختر، مهر یشرط خانواده  معموال

 .مادر شوهره تیاونوقت شرط شما حما ،یزیچ ییالیو
به لبخند  شیشرطه... و بعدش لبها نینظر من که آسونتر به

 .کش امد

  :زدو گفت یهم لبخند لیراح مامان

 یکه م ینسبت به همسرش هست. پس زوج یمهر هر مرد ه،یمهر–

 .کنند نییخودشون مهر روتع دیکنند با یخوان باهم زندگ

 .شرط من آسونه دیگیرسونه که م یدل پاک شمارو م یمهربون نیا
من رو  شیحرفها ه،یمدار استیزن س لینظرم امد مادر راح به

تا  ردیبرد...آرام به مادرم گفتم که اجازه بگ یبه فکر م

 .حرف بزنم لیدوباره با راح

  :گفت یلب ریهم ز مادر

 ؟یچه صحبت گهید دینیب یکه هر روز هم رو م شما–

 .مامان جان دمیم حیالزمه، شما بگو، من بعدا براتون توض –

 ...یچقدر درد سردار یعنیبه من انداخت که  ینگاه مادر

دوخت و لبخند  لینگاهش را از من گرفت و به مادر راح بعد

  :زدوگفت

 .بکنند یصحبت هیبچه ها با هم  دیاجازه بد اگه–

  :زدوگفت یلبخند لیراح مادر

  :و گفت لیکنم. بعد رو کرد به راح یم خواهش–

 .دیاتاق صحبت کن یتو دیکن بر ییآقا آرش رو راهنما دخترم–

  :گفت یشگیهم با همون وقار هم لیراح

 .چشم–

  :گفت یلب ریز دیمن که رس کیبعدبلند شدو راه افتاد. نزد 

 .دییبفرما–
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برداشتم تا عرق  یدستمال کاغذ کیشدم  یکه بلند م همانجور

محو  نیرا پاک کنم. ناغافل چشمم خورد به مادر، همچ میشانیپ

 .شده بود که دهنش باز بود لیراح
 ،یشیزدم و در دلم گفتم، مادر جان مطمئنم عاشقش م یلبخند

 .صبر کن عروست بشه
تابلو  دنیوارد اتاق دونفره خودش و خواهرش شدم از د یوقت

از آنها  یکیبود تعجب کردم، بخصوص  واریکه به د ییشعرها

 .داشت یقشنگ یلیکه قاب خ

 .مرا به خودم آورد لیحرا یتابلوها بودم که صدا محو

 .دینیبنش دییبفرما لطفا–

  :از تختها نشستم و گفتم یکی ی لبه

 د؟یهم شعر دوست دار شما–

 .یلیبله خ ــ

  :اشاره به تابلوها گفتم با

 خودتونه؟ خط–

 .نه ــ
 نوشته؟ یپس ک ــ

 .آشنا هی ــ

 .جز جز اتاقش چرخاندم یرا از تابلوها برداشتم و رو نگاهم
با  یاتاق دختره. آنقدرکه همه چ نجایمعلوم بود ا کامال

 .و مرتب بود قهیسل
 ییجا کیکه به او داده بودم را هم  ییا هیخواست هد یم دلم

 .نبود یول دم،ید یدر اتاقش م
خودم احساس کردم، نگاهم را سر دادم در چشم  یرا رو نگاهش

 .دیشدو نگاهش را دزد ریغافلگ یحساب ش،یها
خواست نگاهش کنم. همانجور که نگاهش به  یمن دلم م یول

  :بود گفت نییپا

 د؟یبگ دیخواست یم یچ–

 .کردم سکوت
شد سرش را باال آوردو با تعجب نگاهم  یطوالن یسکوتم کم یوقت

 :کردو گفت

 د؟یخوب –

  :کردم گفتم یکه با لبخند نگاهش م همانجور

 .خوبم شهیشما هم شیپ–

 :فکر کردم و گفتم یکرد، کم ینگاهم م یبارسوال نیا

 شده؟ یزیچ –
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  :دادو گفت رونیب قیرا عم نفسش

. فکر کنم دیبگ دیخواه یم یچ نمینشده فقط منتظرم بب یزیچ–

 .میامد نجایا یرفته واسه چ ادتونی

  :کردم و گفتم ییا خنده

  راست آهان،–

 .رهیم ادمی یهمه چ نمیب یدونم چرا شما رو م ینم د،یگ یم

 .نزد یانداخت و حرف نییرا پا سرش

  :هم آرام گفتم من

 .بپرسم. جوابش هم برام مهمه یسوال هیخواستم ازتون  یم–

  :گفت آرام

 .دیبپرس–

 .بود قبال ینظرتون عوض شد. آخه جوابتون منف یچ یشما برا ــ
دلتون برام  ایمن نظرتون عوض شده،  یبه خاطر اصرارها یعنی

 ...یو حوصله  دیکم آورد ایسوخته، 

  :دوگفتیرو بر حرفم

برداره که دلم  یشوخ یعمر زندگ هیمگه  ه،یچه حرف نیا–

 .بسوزه

 میمن که نه مثل شما بچه مذهب د؟یموافقت کرد یچ یبرا پس–

 نیی... بعد نگاهم را پاکمینه به اندازه شما به خدا نزد

  .انداختم

مسائل نتونم خوشبختتون  نیکنم نکنه به خاطر هم یفکر م یگاه

 ...کنم و

 :ادامه بدم و گفت نذاشت

 .گهید نهیهم لشیاز دال یکیخب  –

 .دیندار تیکه من نیهم
 ؟یچ یعنیاونوقت  ــ

فرو  یلیخ نهیزم نیدر ا د،یندار یکه خود خواه نیا یعنی ــ

 د،یکن یم کیخودتون رو کوچ یلی. در برابر خدا خدیتن هست

آدم  نی.  بدیزاریبراش کالس نم یبه قول ای د،یندار یغرور

اصل  نیمهم تر نیخدا...به نظرم ا شیپ یول ادهیها غرورتون ز

 .دیپاک بودن، که شما دار یهست برا
کنه بنده  یعمر فکر م هیکه  یاز کس دیشا شهیباعث م نیهم

 .دیبخواه دی. فقط بادیمخلص خداست جلو بزن
 ی: خود پسندندیفرما یکه م می)ع(دار یهم از حضرت عل یثیحد

 یهمه غرور نیبا ا یگم، وقت یکه رک م دیدشمن عقل است. ببخش

 یعنی د،یکن یم کیخدا کوچ شیخودتون رو پ نقدریا د،یکه دار
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 یعنیرسم.  یشما هم نم یمن گرد پا یعنی د،یخوب یلیشما خ

 .رمیبگ ادیرو زهایچ یلیاز شما خ دیمنم، که با نیا

 :متعجب شدم و فقط تونستم بگم زدیکه م ییحرف ها از

چرا همون بار اول  هینجوری. خب اگه افتونیاز تعر ممنون–

 .بود یجوابتون منف
مدت بهتر  نیکه تو ا نهیا شمیکیداره،  لیخب چند تا دل ــ

 .شناختمتون

  :بهش زدم و گفتم یکج لبخند

 ...گهید دیبگ التونمیدل یکیچند تا از اون  خب–

  :انداخت و گفت نییرا پا سرش

 .نیتونم بگم، شخص ینم–

 :دیکردم که پرس یفکر م شیکردم و به حرف ها سکوت

 د؟یاز حرفم ناراحت شد –

  :محبت نگاهش کردم و گفتم با

 .دیگ یتونم بهم م ایشخص لیمطمئنم بعدا دل یول نه،–

 :زدو گفت یلبخند

 .باشه یچ ریتا تقد –

بود،  واریکه به د یتابلو شعر یشدم و رفتم روبه رو بلند

 ...مگو چیه رقمری. نوشته بود:  من غالم قمرم غستادمیا

بود  یرا شکار کردم. آنقدر ناگهان شیطرفش وچشم ها دمیچرخ

نگاهمان را از هم باز  یچند لحظه نتوانستم گره  یکه برا

 .بود یواقعا دوست داشتن لیکنم، قلبم ضربان گرفت، راح
 یان بدهم تا معذب نباشد. براتفاوت نش یکردم خودم را ب یسع

 :گفتم نیهم

 دییشعر رو دوست دارم. باسر تا نیا یلی...من خهیشعر قشنگ  –

  :کردو من ادامه دادم

 .بشنوه ییا گهیخواد حرف د یآدم به جز عشق نم یواقعاگاه–

 میکردم موضوع را عوض کنم، سر جا ینگفت، سع یزیچ نباریا

  :نشستم و گفتم

 ه؟یچ هینظرتون در مورد مهر یراست–

  :لباسم دوخت و گفت ی قهیگرفت وبه  شیرا از دستها نگاهش

 .حرف زدن هیزوده در مورد مهر حاال–

 :با اصرار گفتم ــ
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خوام نظرتون رو بدونم... آخه مادرتون گفتن ما خودمون  یم –

مادرتون  ایتو ذهنتون هست،  یزی. حتما چمیکن نشییتع دیبا

 درسته؟ گه،یکه گفتن د اننیتو جر

 .ستیمعلوم ن یزیآخه هنوز که چ یبله، ول ــ

  .. انشاهللا که حله. من دلم روشنهدینفوس بد نزن ــ

 :زدوگفت یمحو لبخند

 ه؟ینظرخودتون چ –

  :باال انداختم و گفتم ییا شانه

کنم. راستش  یو من در توانم باشه قبول م دیشما بگ یچ هر–

پام رو دارم که مال خودمه با پس  ریز نیماش نیمن فقط هم

 .که تو بانکه یانداز
خونه.  هیواجاره  میخرج عروس یاندازم رو که گذاشتم برا پس

 .به اسمتون کنم هیمهر یتونم برا یرو م نیماش
کنم  یکه کارم یهم تو شرکت کیکوچ یلیخ هیسرما هی البته

 ...دارم که

 :تعجب نگاهم کردو نذاشت ادامه بدم و گفت با

 د؟یکه گفت هینیهم تونییدار یواقعا همه – 

پولدار  یلیکرده من خ یاحساس کردم فکر م د،یلحظه رنگم پر کی

   .ذوقش خورده است یهستم و حاال تو

که تو شرکت دارم سودش خوبه، اگه  ییا هیسرما ی. ولبله–

شرکت بزنم و وضعم  هیتونم  یم گهیبدم تا سال د ششیافزا

 .شهیبهتر م
که تو خونه  یزندگ نیتونم در حدهم یمن م د،ینگران نباش شما

کنم. مظلومانه نگاهم کردو  ایرو براتون مه دیمادرتون دار

 :گفت

 .خوب بودن شما یبرا گهید لیدل هی نمیا –

 :تعجب گفتم با

 ؟یچ –

 .صداقت ــ

 :گفتم یآروم به

حداقل متوجه  ینجوری. ادیفهم یخب االنم نگم بعدا که م –

 .دیازم توقع داشته باش دیبا یکه در چه حد دیشیم

 :کردو گفت دییبا سر حرفم رو تا ــ

 ای یکه موقع خواستگار ییهستن آدم ها یحرفتون درسته. ول –

زنند که فقط اون موقع کارشون راه  یحرف م یجور ییآشنا

 .ستندیبه فکر بعدش ن گهید فتهیب
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کنن که اختالف  یکارو م نیا ییدرسته، به نظر من کسا ــ

با دروغ  خوانیبا خانواده دختر دارن و م یفاحش یلیخ یطبقات

دارن، تا نظر  ییباال ینشون بدن که سطح مال یو ظاهر ساز

 یدختر روجلب کنند. که البته کارشون اشتباهه. بعد لبخند

 :زدم و گفتم

سوالم فرار  ریاز ز دیتون یحرفها و رد گم کردن نم نیبا ا –

 .دیکن

 :پشت سرم دادو گفت واریرو به د نگاهش

 نمیب یکنم م یحاال که دارم فکر م یخواستم االن بگم ول ینم –

 یم دینیدوببیاالن بگم بهتره، که شما هم در موردش فکر کن

 .دیقبول کن دیتون

 .بگم خوامی. شروط ضمن عقد رو مستین هیمنظورم مهر البته
شرط  قتیمامانمه. در حق یبگم حرفها خوامیکه م یینایا البته

 .که حق طالق بامن باشه نی. اول اشونهیا یها
 یاتفاق افتاد. هر چ ینکرده طالق ییکه اگه خدا نیا دوم

. به طور دیبه دست آورد میکه ازدواج کرد یمدت یاموال تو

وسط بود حضانتش  ییبشه. و اگه بچه ا میتقس نمونیب یمساو

 .با من باشه
خودمون  میامد که نتونست شیپ نمونیب یکه: اگه اختالف نیا سوم

که هر  میبگ یبه کس م،یبه خانواده هامون نگ م،یحلش کن

 .میدومون قبولش داشته باش
شد، دهانم خشک  یلحظه ته دلم خال کیکردم  یتعجب نگاهش م با

را  ییحرفها  نیاصال توقع همچ م،یشد. مانده بودم چه بگو

عاقل  یادیبودم زن ز دهیبودند. شن زیت شینداشتم. حرف ها

لمسش نکرده  کیتا حاال از نزد یداشتن به ضرر مردها ست. ول

 .زند یم احرفها ر نیهم محض امتحان من ا دیبودم. شا

 .دلم بگذارم یحق طالق را کجا نیا حاال
طالق  دیگو یچشمت ابروست م یباال میکه فردا تا بگو ینجوریا

 ...خواهم که یم

 .تلخش نجات داد یمرا از غرق شدن در حرفها شیصدا

 یقرار خواستگار دیقبول کن دیتون یاگه م دیفکراتون رو بکن –

 ...اگه نه که میذار یم

 :را از ُبهت خارج کردم وگفتم نگاهم

 د؟یبکن ینظر دیتجد هی شهیمورد اول رو نم –

  :کردم وگفت یبود چه فکر دهیفهم انگار

 .حالل هست نیطالق در اسالم منفورتر د،ینباش نگران–

که  هی. طالق مال وقتستیباشه دنبال طالق ن یکه اهل زندگ یکس

 .وجود نداره یراه چیه گهید
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تونه مشکالتش  یخوب فکر کنه م یبه انسان عقل داده وقت خدا

که طرف مقابل  نی. مگر ارهیکمک بگ یاز کس ایرو حل کنه 

 .نخواد
که اسالم موافق  نیو در دلم از ا دمیکش یحرفش نفس راحت از

 :خدارو شکرکردم وگفتم ستیطالق ن

دارم متعلق  یمن همون مورد اول بود، وگرنه من هر چ ینگران –

 .به شماست بانو

 :زده گفت خجالت

شرط و شروط نبودم  نیالبته من خودم شخصا اولش موافق ا –

مجبور  گهیکرد، د یمامانم امدن شما رو قبول نم یوقت یول

 .رو قبول کنم طشیشدم شرا
 یبرا یحق داشته باشند، باالخره هر مادر شونمیا دیشا ــ

 .بچش نگرانه ی ندهیآ
هستند  شیدور اند یلیو نگرش مادرتون برام جالبه. خ افکار

 .رندیگ یرو ساده م زیکنه همه چ یحال که آدم فکر م نیدر ع

  :زدو گفت یلبخند

خدا  مینیطوره. حاال تا بب نیچون واقعا هم نش،یشناخت زود–

 .میبر دیندار ییا گهیخواد. اگه حرف د یم یچ

 ...همش شروط ضمن عقده که دیکه گفت یینایا

 ؟یچ هیمهر پس

 .رو بعدا بهتون بگم هیمهر دیاجازه بد ــ

 :گفتم طنتیش با

کنم  یم الیهمش فکرو خ بره،یکه من شب خوابم نم ینجوریا –

 .دیبگ دیخواه یم یکه االن چ
نباشه بدبخت بشم. چون  زایچ نیبال مگس و ا لویک هیوقت  هی

 درسته؟ ستین زایچ نیدونم احتماال سکه و ا یم

 .ستینه ن ــ
 د؟یاالن بگ شهینم ــ

که سخت باشه. اصال نگران  ستین یزیاصال چ دیباور کن ــ

 .ستیمشخص ن یزی. فعال که چدینباش
در دلم راه انداخت.  ینگاه کردم و نگاهش طوفان شیچشم ها در

  :انداختم و گفتم نییبالجبار سرم را پا

 .ازتون بپرسم که جوابش برام مهمه یسوال هیخواستم  یم–

جوابم رو  حیدونم که صر یشما، م یمدل حرف زدنا نیبا ا یول

 دمیسکوتش را د یپرسم. وقت ی. بهتره بمونه بعدا مدید ینم

  :بلند شدم و گفتم

 م؟یبر–
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 :گفت یلب ریشدو ز بلند

  .میبر –

با مادر  یحساب دمیمامان فهم یسالن که شدم از خنده ها وارد

 .ام گرم گرفته ندهیزن آ
مادرم  یبرا یزیچ لیخواهر راح دمیشدم د کینزد یوقت یول

 .خندند یکند و با هم م یم فیتعر
هم قطع  دینشستم، حرفشان را تمام کردند. شا میسر جا یوقت

  :گفت لیکردند، خواهر راح

 .ارمیبراتون از اون دم نوشا م االن–

 :بلند شدن مادر با خنده گفت موقع

هم  لیخنده زدند. انگار راح ری. بعد هرسه زاریخرما هم ب –

 .دیبود چون او هم خند انیدر جر
تو اتاق  یآرش جان رفت: دیافکارم غرق بودم که مامان پرس در

 ؟یتو فکر نقدریشد که ا یچ

 .خوبم یچیه ــ

 :گوشم گفت ریز بعد

 .یبمون نجایشبم ا یخوا ینکنه م گه،ید میپاشو بر –

 :حرفش خنده ام گرفت و گفتم از

 ...تا بعد میحاال زوده واسه شب موندن، فعال بر –

  :دمیاز مادر پرس میآمدیراه که م در

 د؟یدیخند یم دیگفت یم یچ لیخواهر راح با–

  :زدو گفت یلبخند مادر

 .کرد یم فیبرام خاطره تعر ه،یدختر خون گرم یلیخ–

 د؟یشد اقیساعت اونقدر با هم ع مین نیتو ا یعنی ــ

چادر چاق  نایگفتم االن ا ن،یآره بابا، خانواده خوب ــ

تو اون خواهرش  شیپ ی. ولزنندیاصال با آدم حرف نم نیچور

شروع کرد به حرف زدن. مادرشم زن  یمعذب بود. تو که رفت

 .هییا دهیفهم

 .را گفتم لیراح یمامان شرط و شروط ها یآره. بعد برا ــ

 .امدیخوشش ن ادیهم مثل من هنگ کرده بودو ز مادر
 ؟یرو گذاشت یمامان قرار خواستگار یراست ــ

 ؟یکه نزدم. تو شرطش رو قبول کرد ینه، حرف ــ

 .تکون دادن سرم جواب مثبت دادم با

 .ارنیدرم یکنم دارن زرنگ باز یدونم چرا احساس م ینم ــ

 :کردم و گفتم یاخم

 .ستین یدختر نیهمچ لیراح –
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 ازدواجه؟ نیبه نظرت داداشت موافقه ا ــ

 .انهیتو جر ــ

  :گفت باتعجب

 ؟یبهش گفت یک–

 .شمال دیهمون موقع که رفت ــ
 گفت؟ یخب، چ ــ

 ه،ییا دهیدختر بشم. معلومه دختر فهم نیا الیخ ی: بگفت–

 خوره یبه دردت نم یول

 *لیراح*
 

 دهیبلند شد. سع فنیزنگ آ یبعد از رفتنشان، صدا بالفاصله

بود که بعد از رفتن مهمانها  ستادهیانگار پشت در منتظر ا

 .دیایب

 :وارد شد با خنده گفت یوقت

 خب چه خبر؟ –

  :باال انداختم وگفتم ییشانه ا 

که قرار بود زده بشه، گفته شد.اگه بخوان  ییحرف ها همون–

 .گهید زنندیزنگ م

 :را گرفت و آرام گفت دستم

 د؟یکه نداد شونیفرار –

 :و گفتم دمیکش رونیرا آرام از دستش ب دستم

 شیبشورم )اشاره به پ نارویآشپز خونه، هم ا میبر ایب –

 .کنم فیو فنجون ها کردم( هم برات تعر هایدست
چشمش به سبد گل  شد،یاز کنار کانتر آشپزخانه رد م یوقت

  :افتاد و گفت

 .ام هستا قهیسل خوش–

 .حرفش را گرفت یدنباله  د،یلبخندم را که د 

 .ثابت کرده نویبا انتخاب تو قبال ا البته–

  :همون موقع وارد آشپزخانه شدوگفت اسرا

...کاش شایتیداشت. از اون ت یچه مادر باحال ده،یسع یوا–

چهارده ساله...  یزده بود. مثل دخترا یپیچه ت یدید یم یبود

که شما خرما گذاشته  هی. اون قضمیدیچقدر باهم خند یاگه بدون

خوشش  یلیکردم، خ فیخواستگار...اونو براش تعر یجلو دیبود

 .دیخند یامد. کل

  :از حدقه  درآمده گفت یبا چشم ها دهیسع



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

15

11 
Hiltun.ir 

  ل؟یراح گهیم واقعا–

 :صورت اسرا براق شدم و گفتم تو

 .کنه ینه بابا، اغراق م –

  :اسرا کردو گفت یبازو یحواله  یمشت دهیسع

اسرا دستش را گذاشت  ؟یذاشتیم هیاز من ما دحتمایبا حاال–

 :وباخنده گفت شیبازو یرو

 .تازه بعدشم خودم براشون دم نوش و خرما بردم– 
اسرا نازک کرد و شروع  یبرا یو پشت چشم ستادیکنارم ا دهیسع

  :دیفنجون ها و پرس دنیکرد به آب کش

 د؟یحرف هات رو شن ینکرد وقت تعجب–

را از دستش گرفتم و گفتم: حداقل برو مانتوت رو  فنجان

 .تعجب کرد یلیبعد...چرا خ اریدرب

  :مانتواش گفت یحال باز کردن دکمه ها در

 ه؟ینظرت در مورد مامانش چ خب–

  :تفاوت گفتم یب

کامال  ینظر داد. ول شهیجلسه که نم هی... با گهید مامان–

تونست نشون  یما جا خورده، تعجبش رو نم دنیمعلوم بود از د

 .داشت ییاگهینده. انگار انتظار د
عروس  دنیکه با د ستین گهید یاحساس کردم مثل مادر شوهرا کال

... البته خدا رنیکنندو قربون صدقشون م یشون، ذوق م ندهیآ

و اهل قربون صدقه و ذوق  هیجور نیاخالقش هم دیدونه، شا یم

 .ستین
 زد،یکرد چشم هاش برق م یم فیاز عروس بزرگش تعر یوقت یول

خواسته عروس  یمعلومه که رابطشون با هم خوبه و اونجور که م

 .امده رشیگ

مادر شوهر، البته مهم  نیکم سخت شد با ا هیپس کارت  عه،–

دستش  یانداخت رو دویاش را هم  از سرش کش یآرشه. بعد روسر

 :اش گفت یو با اشاره به مانتو و روسر

 .ها رو بزارم تو اتاق نیا رمیم –

را قبول کنم، به نظرم مادر شوهر  دهیتوانستم نظر سع ینم

  .عروس دارد یدر زندگ ینقش مهم

مامان را  میکارم تمام شد. درحال خشک کردن دست ها یوقت

را تفت  یزیشام چ یکه هنوز در فکر است و همانطور برا دمید

 .دهدیم

  :و گفتم ستادمیا کنارش

 د؟یخواه یجان کمک نم مامان–
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 :حس گفت یرا آرام باال آوردو ب سرش

 .نه –

 د؟یکن یفکر م یبه چ ــ

  :نگاهم کردو گفت دوباره

 .که خدا برام قرارداده یامتحان به–

  .دونستم منظورش وصلت با خانواده آرشه یم خوب

 :گفتم یالیخ یبا ب ــ

 .اگه بشه قسمته، اگرم نشه قسمت نبوده –

مسائلش رو کرده. اگرم  هیبق یقسمت بشه خدا خودشم فکرا اگر

 د؟یکن یم تی...چرا خودتون رو اذگهیقسمت نشه که نشده د

  :زدو گفت یلبخند

 ؟یدیم لیخودم رو به خودم تحو یحرف ها گهید حاال–

 :لبخندش خوشحال شدم و گفتم از

 هستم؟ یشاگرد خوب –

 :کردو گفت دییسر تا دوبایکش یآه

خوب  یسخته، گاه ادیعمل م یپا یحرف ها وقت یواقعا بعض –

 .موندن سخت تر از خوب بودنه

 :دادم و گفتم هیتک نتیبه کاب 

بهت  ییرو هی یزندگ ییوقت ها هیمامان، به نظرم  دیدون یم –

خوب  شهیم یدرست رفتار کن یکه اونجا اگه بتون دهینشون م

 .موندن
 ادیسرجاشه که خوب بودن کار ز یکه همه چ یطیتو شرا وگرنه

 .ستین یشاق
 خودته؟ طیمنظورت شرا ــ

ندارم. مثال اون عالمه که زنش  یبد طینه، من که هنوز شرا ــ

 یناسازگار نیگفت، با هم یم راهیبداخالق بودو مدام بهش بدو ب

ها باعث رشد شوهرش شده... عالمه با تحمل کردن و خوب رفتار 

 ...بشه دیکه با یکردن شده عالم

وقت به اون مقام  چینداشت ه یهمسر بد عنق نیاگر همچ دیشا

 .دیرس ینم
تا به غذا  کندیهمانجور که چند تا کدو سبز را پوست م مامان

 :اضافه کند سرش را تکان داد و گفت

 .به خدا توکل–

که با هم کالس  یروز از امدن آرش و مادرش گذشته بود. روز سه

و  امد سر کالس و زود رفت. چند بارهم در محوطه ری. دمیداشت
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 یرا عوض م رشیمس ایبودو  نییپا اسرشیاو  یول دمش،یسالن د

 .بود بیعج میبرا شیکرد که با من رودر رو نشود. کارها

 .دیرس یبه نظر م ناراحت
را  یزنند و قرار خواستگار یزود زنگ م یلیکردم خ یم فکر

همان برادرش که مادرش  دیگذارند. با خودم فکر کردم شا یم

با اوست، مخالفت کرده و آرش نتوانسته قانعش  میگفت تصم یم

گذاشتم را به مادر  شیکه برا یشرط و شروط یوقت دهمیکند. شا

و آرش را هم  دندو قبول نکر امدهیو برادرش گفته خوششان ن

 .دیایوادار کردند کوتاه ب
نزد  یکنم اگر باز هم حرف یخودم گفتم تا آخر هفته صبر م با

 .رومیخودم به سراغش م
 نیمشغول کنم تا کمتر به ا شتریگرفتم خودم را ب میتصم

 .را به دست خدا بسپارم زیموضوع فکر کنم و همه چ
روم. تا  یآنها م یسوگند گفتم بعد از دانشگاه به خانه  به

 .میرا انجام بده یاطیکار خ یادامه 
داده  تیکه به حرفش گوش نداده بودم و رضا نیاز ا سوگند

 .ازدواج با آرش، از دستم ناراحت بود یبودم برا
 یدادم، کم حیتوض شیشرط و شروط را برا ی هیقض یوقت یول

 :کوتاه امدو گفت

 .کن نییهم براش تع نیسنگ ی هیمهر –

 :نزدم و گفتم یحرف یکه اصال موافق حرفش نبودم ول نیبا ا 

 .ستین یهنوز که رفتن و خبر –

انتخابات  یرنگ و بو ابانهایکوچه و خ میرفت یکه م یریمس در

 یداهایکاند ریپر بود از تصاو واریگرفته بودند. در ود

خودش را  دیینامزد مورد تا ری. هر گروه تصاویجمهور استیر

 سیآنها پوستر رئ انیسر و گردن شهر کرده بود، درم زانیآو

 یسال کاف چهار دیخورد، شا یپررنگ تر به چشم م یجمهور فعل

خواست با  یکه گفته بود و حاال م یرونق جادیا ینبود برا

را  شیدهایدوباره وعده وع شرفتیو آرامش و پ تیشعار امن

 .کند دیتمد
به  ییکرد اشاره ا یهمانطور که به پوسترها نگاه م سوگند

 .کرد یجمهور فعل سیرئ jپوستر

 شه؟ینظرت دوباره انتخاب م به–

 .داره مردم، کدوم دغدغه شون  مهم تر باشه یبستگ–

فقط دغدغه  یکیاز جامعه دغدغه ها فرق داره،  یتو هر قشر خب–

 .یخودش آزاد الیبه خ یدغدغه  یکینون داره،  ی

داره با انتخاب  یبه اصطالح آزاد یهم که دغدغه  یاون یگاه–

 .شهیم لیبد، دغدغه اش به "نان" تبد
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 یصدا دنیبود. با شن یاطیغروب سرمان با سوگند گرم خ تا

 یبپرسد خبر خواستیبود. م دهیتماس را وصل کردم. سع ام،یگوش

 :سوگند هستم، گفت شیگفتم پ ی. وقتانهیاز آرش شده 

 .دنبالت امیکن م صبر–

عکس  دنینشستم با د نیماش یصندل یکنارش که رو 

 :دمیپرس  شهیش یموردنظرش رونامزد
 ؟یکن یم غیتبل

 جادیخسته شدم، گفته شغل ا یکاریکنم؟ از ب کاریچ گهید آره–

 نیهم واسه ا یفرج هیبا انتخاب دوباره اش  دیشا کنه،یم

 .چندره غاز بهم دادند هی غاتیمن شد. االنم واسه تبل یکاریب

 :و گفتم دمیکش یآه

  .یفکر کن شتریب کاش–

 :کردو گفت یپوف دهیسع

حساب کنه. اصال  یدونه رو حرف ک یدوره زمونه نم نیتو ا آدم–

 .غلط یک گهیدرست م یک ستیمعلوم ن
خودش رو واسه  نیآرش خان، همچ نیاصال هم میدور بر یجا چرا

اگه خودش رو واست  گهیمن گفتم د زدیم شیتو به آب و آت

 ؟یدیرفتن رو شاخشه. د مارستانیت گهینکشه، حتما بهت نرسه د

 .رفت پشت سرشم نگاه نکرد یکه دوتا شرط براش گذاشت نیهم

 .نگاهش کردم باتعجب

به موضوع صحبت ما داشت؟ بعدشم فعال  یموضوع چه ربط نیا–

 .زوده واسه قضاوت کردن
 یشرط گذاشت یازوقت یواسه چ نمیخب تو بگو بب ه؟یقضاوت چ ــ

 ینم لتیتو دانشگاهم که تحو ی. حتستیازشون ن یخبر گهید

... بعد گهیتو کارشون بوده د یکلک هی. پس شک نکن رهیگ

 .حرفها هستند نینه، خانواده دختره زرنگ تر از ا دن،ید

 :خنده ام گرفت و گفتم شیدانم چرا از حرف ها ینم

. خوبه حاال خودت اول از همه یبامزه شد یلیخ دهیسع یوا –

 .من جواب بله روبدم یاصرار داشت
 یعقل کار م هیچندتا عقل بهتر از  گنیم یوقت گه،ید همون

 .گهیوقت ها خوبه د نجوری. مشورت واسه انهیکنه واسه ا
نه حرف من شد نه حرف خاله نه  میفکر کرد مینشست یهمگ یوقت

 ...حرف تو

 .شدن الیخ یکس نشد اونام کال ب چیحرف ه –

  :خودش هم خنده اش گرفت وگفت دهیسع

 ...گهیهممون شد د ینظر ها نیما ب یزیچ هیخب،  نه–
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 .چسبانده بود کردم نیماش یشهیکه به ش یبه پوستر ییا اشاره

 ؟یبا چند نفر در موردش مشورت کرد تو–

 .قبولش داشتم یلیهه بود خ شهیکه نه... اون هنر پ مشورت–

 خب؟–

بهش  گهیم یبه اون معروف ی شهیهنرپ یکرده، وقت تیحما ازش–

قبولش دارم  یلیخب منم چون خ گه،یکارش درسته د دیبد یرا

 .دمیرو که گفته انجام م یکار

 هیاونم  شه،یم یهه وح شهیانگار به هنرپ ،یگیم یجور هی–

. گرانهیچشم د یکه جلو هیآدمه مثل من و تو. فقط شغلش طور

  نی. اونوقت از پشت لنز دوربگهیدرست م یک دونمینم یگیخودت م

که چشم بسته حرفش  یکرد دایپ شهیهنرپ نیاونقدر شناخت از ا

 ؟یکنیرو قبول م

 :گفت یآروم به

 دایکاند نیاکثر استاداشون ا گفت،یاز دوستهام هم م یکی آخه–

 جادیگفت، قول داده واسه خانما شغل ا یکردند. م دییرو تا

 .کنه
افسوس خوردم. واقعا آزموده را  دهیسع یدلم به سادگ در

 .آزمودن خطاست
 انیخط در م هینشد. کالس هارا هم  یخبر یهفته  گذشت، ول کی

 .کردم عجله دارد که زود برود یو احساس م آمدیم

 :گفتم، گفت میهایبا مادر صحبت کردم و از نگران یتوق

 .یکارهاش رو بپرس لیو دل یباهاش صحبت کن یتونیم –

 دیبا غرور صحبت کن و تاک یعجز صحبت نکن یوقت از رو هی یول

. اصال ستیخوب ن ادیکن که نگران شدم احساس کردم حالتون ز

 .اشاره نکن  یخواستگار یهم به مسئله 

 :گفت یداشت، م یگرینظر د دهیسع البته

 الشیخ یو اصال ولش کن و ب ریاز اون بگ شتریتوام خودت رو ب –

من دو  یاست، وقت ادمی. کردمیچه م امیبا نگران یبشو. ول

توانست از من  یکه م یقی.او به هر طرامدمیروز دانشگاه ن

زد  یم یکه آنقدرحرف از دلتنگ یکس شدیخبر گرفت، باورم نم

 .افتاده است یاتفاق احد پر تحمل شده باشد. حتم نیاالن در ا

 .تنگ شده بود یلیخ شیهم برادلم  یطرف از
شد. گرچه از دستش ناراحت  یجگرم کباب م دمشید یم نیغمگ یوقت

اش که حتما از طرف خانواده دادمیم یخودم را دلدار یبودم ول

 .تحت فشاراست
بود. اخم  اشیدرحال صحبت کردن با گوش دمشیدر محوطه د یوقت

 .داد یم حیرا توض یزیدر هم بودو انگار چ شیها
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 .میحرف بزن شدینم نجایا

  :را برداشتم و نوشتم امیگوش

  .میحرف بزن یشگیهم یجا دییایبعد از کالس ب شهی. مسالم–

 .نمیکردم تا عکس العملش را بب یدور نگاهش م از
شد. بعد از خواندنش،  اممیاش تمام شد متوجه پمکالمه یوقت

جدول کنار باغچه  یداخل موهاش ُبرد و نشست رو یدستش را عصب

 .اشیو چشم دوخت به گوش

 .کرد ینگران ترم م شیکارها

 .امد امشیکه پ دینکش قهیکند. به دق یم پیتا یزیچ دمید
خواهش کنم  شهی. حالتون خوبه؟ واقعا شرمنده ام، مسالم

 بعد؟ یبرا دیبزار

تا دندان  ال،یفکرو خ یاسترس گرفتم، کل امشیخواندن پ با

افتاده، چون  یمسلح به ذهنم هجوم آوردند. پس واقعا اتفاق

چه  یعنی. میخواست که با هم حرف بزن یاز خدا م شهیآرش هم

 شده است؟

. میزدیحرف م دیرا با بلند شدنم خلع سالح کردم. با الیخ فکرو

 میکالس برا گری. دشودیبه من مربوط م اشیمطمئن بودم ناراحت

 .صبر کنم توانستمیمهم نبود. نم
 یبرا میو پاها زدیطرفش راه افتادم، قلبم تند تند م به

 .شده بودند نیحرکت کردن سنگ

 .نشسته بود. انگار او هم توان بلند شدن نداشت همانجا
 یداده بود به دست چپش که به صورت قائم رو هیرا تک سرش

پر پشت سرش محو  یداخل موها شیقرار داشت و انگشتها شیزانو

 .شده بودند
کردو  یم نییراباالو پا یدست راستش بودو انگار مطلب اشیگوش

 .خواند یم
به خاطر  ینشد ول میپا یاسپرت بودندو متوجه صدا میکفشها

 دایدرازم جلوتر از خودم نمود پ ی هیبودن هوا، سا  یآفتاب

 .کرد

  .ستیمتعلق به ک هیسا ندیرا باال آورد تا بب سرش

 نییجا خورد و بلند شدو سالم کردو سرش را پا دنمید با

 .انداخت

 :جواب سالمش را دادم و گفتم آرام

 .خوام باهاتون حرف بزنم یم –

 :دست اشاره کردبه طرف سالن دانشگاه و گفت با

 ...االن که کالس –

  :گفتم یو جد دمیرا بر حرفش

 .تونم تا بعد از کالس صبر کنم ینگرانتون هستم که نم اونقدر–
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سر کالس  مبری حاال–جابجا کردو گفت:  شیرا در دستها فشیک

 .میزن یبعدا حرف م
پا کج کرد به طرف سالن که برود. با دو انگشتم  بعدهم

که با دستش تماس نداشته  یرا گرفتم طور فشیک ی رهیدستگ

 .باشم

روزها زود  ی هیترسم بعد از کالس مثل بق یلطفا االن. چون م –

 .دیبر دیبزار

 :گفت نیبه دستم انداخت و غمگ ینگاه

وقت براتون بد  هی. امیمن م دی. شما جلوتر برامیباشه م –

. از حرفش قلبم تکان خورد، نندیبچه ها مارو با هم بب شهیم

 .کردم به خودم مسلط باشم یتمام شده باشد. سع زینکند همه چ
زدو  ینگاهش کردم. لبخند قیرا رها کردم و عم فشیک ی دسته

 :گفت

 .زنمیحرفم نم ری. من زامیم دیمطمئن باش –

  :لبخندش جان گرفتم و گفتم از

 .گهید لیدل هی نمیا–

از چهره متعجبش برداشتم وبه طرف بوستان پشت دانشگاه  چشم

 .راه افتادم
کردم آدم اگر بخواهد  یبا خودم فکر م دیایکه ب دیطول کش یکم

هم  ادیکند، پس ز دایرا پ گرانیخوب د یتواند خصلت ها یم

کم  مانیبرا گرانیبد د یهاخصلت  دیشا ینطوری. استیسخت ن

 .شودتر رنگ
آهنگ بود به خودم  نیمن قشنگ تر یخش دارش که برا یبا صدا 

 .امدم

جواب ندم و  شدیکردم تلفنم زنگ خورد نم ریکه د دیببخش– 

 بعد

 .با فاصله کنارم نشست  
کرد. مدام نگاهش  یمثل قبل نگاهم نم گریبود د نییسرش پا 

 .دیدزد یرا م

 :نگاهش کردم که باالخره سرش را باال آوردو گفت آنقدر

 یم حیزودتر براتون توض دیشرمنده ام با یلیمن از شما خ –

 .دیدادم که نگران نش
فردا اوضاع درست بشه و  دیگفتم شا یهر روز با خودم م یول

فردا  نینشدو ا یبزنم. ول یمشکالت حرف نینباشه از ا یازین

 ...دیهفته طول کش هی بایفردا کردنا تقر

 :نگران تر شدم و گفتم شیحرف ها از

 شده؟ یچ دیزودتر بگ شهیم –
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 ارش،یمامانم به ک میراستش اون روز که از خونه شما امد ــ

 .و باهاشون صحبت کنه انیبرادرم و خانمش زنگ زد که ب

  .بود انیتو جر بایتقر برادرم

که با همسرش امد. مامان براشون همه  نیبازم بعد از ا یول

 .کرد فیرو موبه مو تعر زیچ
زدواز مامان  یپوزخند ارشیتموم شد، ک شیکه حرف ها نیهم

 د؟یگفت یشما چ د،یپرس

 :جواب داد مامان

 .قبول کرد آرش–

گفت که کار  ارشیدهنشون از تعجب باز موندو ک هردوتاشون

 .کردم ییاحمقانه ا

 :انداخت وادامه داد نییآرش سرش را پا بعد

من تحمل کردم و  یول زدیم دیزد که نبا ییحرف ها هی بعدشم–

که احترام برادر بزرگترم رو نگه  نینزدم به خاطر ا یحرف

 .داشتم
تونم جلو شما بگم،  یزد که من االن نم ییمژگان حرف ها جلو

کردن.  نیبه من تموم شد، شروع کرد به شما توه نشیتوه یوقت

ادامش نده  گهیاولش چند بار بهش تذکر دادم که بس کنه و د

اشتباه  ،یزنیتهمت م یگفتم دار یم یاون ول کن نبود هر چ یول

 یبدهکار نبود م وششاون گ یول شیدیتو که هنوز ند ،یکن یم

 ...دنیکه نشون م ستندین یزیجور دخترا، اون چ نیگفت ا

  :به من انداخت و گفت ینینگاه شرمگ بعد

زد که  یحرف هیقابل تحمل بود،  ریحرف هاش غ دیکن باور–

 .گوشش یزدم تو یلیس هینتونستم خودم رو کنترل کنم و  گهید
دهانم گذاشتم  یو دستم را جلو دمیکش ینیحرف، ه نیا دنیباشن

  :و نگاهش کردم. ادامه داد

مادرم  یحرف اونم اصال درست نبود جلو یزدم ول یم دینبا آره–

 .و مژگان

  :من رو گرفت و گفت ی قهیاونم  

مشت  هیگوش من؟ بعد  یتو یبه خاطر اون زد ستین یخبر هنوز–

 .میشد ریصورتم کردو درگ یحواله 
زدند،  یم غیبودندکه همش ج دهیمامانم و مژگان ترس چارهیب

خواد  یدلش م یباالخره من کوتا امدم و اجازه دادم هر چ

 .شد نیمامان قلبش رو گرفت و نقش زم میدید هویبزنه، که 
سمتش و  دیرو ول کردو دو دمنیحال مامان رو د یوقت ارشیک

 .مارستانیب مشیزود رسوند
 یقلب یکه بهش وارد شده سکته  یگفتن به خاطر شوک عصب دکترا

 .رو رد کرده
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  :لب گفتم ریگرفتم و ز میدست ها نیرا ب سرم

 !خدا یا–

که  ییها شی" و نوار قلب و  وآزمایآآربعد از "ام البته

  :انجام دادندگفتند

استرس و شوک باعث شده  نیعروق از قبل داشتن و ا یگرفتگ–

 .شد ویشد تا آنژ یخودش رو نشون بده. چند روز بستر

  :را باال آوردم و گفتم سرم

 حالشون خوبه؟ االن–

 .خدارو شکر آره–

 .دمیکش یراحت نفس

 یناراحت گهیخدارو شکر. پس حاال که حالشون خوبه، د –

 .گذشته رینداره...خداروشکر به خ
استرس بلند شد. شروع کرد به راه رفتن به چپ و راست و  با

 :گفت

 .ستین نیآخه همش ا –

 :تعجب گفتم با

 هم داره؟ ییا گهید یماریگفتن ب –

 :نشست و گفت دوباره

 .هنوز خودم تو هنگم، چطور به شما بگم –

  :وگفتم دمینال

 ضه؟یهم مر ییا گهید کس–

  :را در هم گره زدو گفت شیها انگشت

 مونیکنم و بهش بگم پش یازم خواسته، با برادرم آشت مامانم–

 .شدم از ازدواج با تو
. دمیپر خ،یدر استخر آب  یدلم پاره شد انگار ناگهان بند 

 .حرکت فقط نگاهش کردم یب
 نباریهم زل زدبه من، آنقدر نگاهش گرم و عاشقانه بودکه ا او

ذوب شد و دوباره خون در کل بدنم  خشانیگرم شدن،  میرگها

کردواحساس کردم، کم کم خون گرم به طرف  صورتم  دایپ انیجر

 .راه افتاد

 .زد ُگر گرفتم میصدا یکه با مهربون شیصدا دنیشن با

 .لیراح–

 .توان نگاه کردن به صورتش را نداشت میچشم ها 

 .سکوت کردم جانمیلو نرفتن ه یبرا
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  :ادامه داد د،یرا که د سکوتم

 نجایا امیکه ب نیتونم قبول کنم. االنم قبل از ا ینم من–

  :گفت یمژگان زنگ زده بودو م

 عشقت؟ ایمهمتره  مامانت–

 :گفتم منم

 ست؟یمامان مهم ن ارشیک یبرا– 

 من؟ یزندگ یتو کنهیچرا دخالت م اد؟ینم چراکوتا

 نقدریتا حاال ا یمن تو انتخاب اون دخالت کردم؟ از ک مگه

 .زورگو شده

 .نداره یزد که گفتنش لزوم ییدوباره حرف ها مژگانم

 :دمیپرس

 قا؟یبود دق یچ لشونیدل دیبگ شهیم –

گرفتن شما رو براش گفت،  یمامان سبک عروس یراستش وقت ــ

 :وگفت ارهینمونده بود شاخ درب یزیاز تعجب چ

 .رهیم آبرومون

 .سرش را تکان داد آرش

 یکدوم از حرف هاش منطق چیو به نظر من ه نهیکال بد ب –

 .نبودند

 .میریگ یفوقش جشن نم ه،یاگه مشکلشون فقط مراسم عروس خب–

 .کال با شرط و شروطا و اصل موضوع هم مشکل داره شهیکیاون  ــ
نزدم. با خودم گفتم:  یحرف گهیدادم و د رونیرا ب نفسم

هم خودت بزار  یراه هیخب  ؟یکرد دشیچیپ نقدریا یچطور ایخدا

 .پامون یجلو
 یمعمول برادرش م ریغ یو از رفتارها زدیهمانطور حرف م آرش

 .گفت

  :حرفش تمام شد. گفتم یوقت

 .آرش آقا–

 :کردو گفت نگاهم

 .جانم –

 یکه در کالمش بود، گوشه  یپاچه شدم از لحن مهربان دست

     :گرفتم و گفتم یچادرم را به باز

مادرتون واجب تره، اگه دوباره  د،یمادرتون رو گوش کن حرف–

کس  چیه میاگر ما قسمت هم باش دیشک نکن ؟یحالشون بد بشه چ

 .رهیقسمت رو بگ یتونه جلو ینم
 وفتهیم یاتفاق هیهم جور باشه باز  یخدا نخواد همه چ اگرم

 .که نشه
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 .دیکن یآشت دیامروز بر نیهم لطفا

  :گردو شده بود. گفت یکه به اندازه ییچشم ها با

 .خوام ینم گهیدروغه که بگم شمارو د نیا یول–

 .جنس نیحرف از ا هی ایمونم.  یمنتظر قسمت م د،یخب بگ ـ

 .مهمتره یکردن دل مادرتون از هر کار شاد

 :کالفه بود. برگشت طرفم وگفت یلیبلند شد راه رفت، خ دوباره

 کنم؟ کاریبرادرم رو چ یها نیهمه توه نیا –

 :خونسرد گفتم یلیخ

 .دیبگذر –

  :گفت یبلند یصدا با

  بگذرم؟ ؟یچ–

 :گفتم یهمان خونسرد با

 د؟یتا آخر عمرتون باهاش قهر باش دیخواه یم یعنی –

 یکنم. آخه شما نم یم یکنه، آشت یعذر خواه ادیاگه ب ــ

 .زد ییچه حرف ها دیدون

 :زدم و گفتم یلبخند

اش درست  هی. انشاهللا بقدیمادرتون رو راحت کن الیحاال شما خ –

 .شهیم

  :انداخت و آرام گفت نییرا پا سرش

فردا  د؟یمون یمن به حرف مادرم گوش کنم، شما منتظرم م اگه–

 ...مایقسمت هم نبود دیبگ دیازدواج کن دینر

 نیراحت حرف زدنش جا خوردم و با تعجب نگاهش کردم، ا نیا از

 :بار با استرس گفت

 .ترسم یم ،یکن ینگاه م ینجوریا –

  :انداختم و گفتم نییرا پا سرم

 .خبر نداره ندهیکس از آ چیه–

 :دادو گفت رونیب قیرا عم نفسش

رو به  دیکه گفت ییمن حرفها دیمون یمنتظرم م دیتا قول ند –

 .گمیمادرم نم
 ست؟یمادرتون براتون مهم ن یعنی ــ

کنم  یکم صبر م هیکنم.  شیکنم راض یم یمهمه...سع یلیخ ــ

 .دمی. عموم رو واسطه قرار مزنمیبعد باهاش حرف م

 :ادامه داد یو عصب کالفه
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 کی نیا یتو یدونست یکنم. کاش م کاریچ دیدونم با یاصال نم –

چطور تونستم  دمتید یروز نم هیکه  یبهم گذشت. من یهفته چ

که ناراحتت  نیاعتنا باشم. فقط به خاطر ا یهفته بهت ب کی

 یگ یرو حل کنم. اونوقت االن بهم م هیقض یجور هینکنم و 

 .التماس گرفت گخوامت؟ نگاهش رن یراحت، برم بگم نم یلیخ

 .بگو آروم شم یزیچ هی حداقل–

 :دادم و آرام گفتم میرا به دستها نگاهم

  .بشن یکه خانوادتون راض یمونم، تا وقت یمنتظرتون م من–

 یبا شوق و لبخند نگاهم کرد که تپش قلب گرفتم و سع آنقدر

 .کردم نگاهش نکنم

 .کشه یطول نم ادیکنم. ز یمن درستش م لیراح ــ

  :گفتم یجد یکم

ممکنه  د،یاریمادرتون واسطه ب یضیمر نینظرم اگه با ا به–

 .ناراحت بشن

  :تعجب گفت با

 چرا؟–

من تو رختخوابم و پسرم به فکر  گنیچون با خودشون م ــ

 .ببره شیخواد فقط کار خودش رو پ یازدواجه و م
 د؟یشیناراحت نم دیخودتون باش شما

 :کردو دوباره عاشقانه نگاهم کردو آرام گفت یفکر

بود. خوشحالم  ییفرشته ا نیداشتم که عاشق همچ یاگه پسر  –

 .شدمیم
نزدم و آرش ادامه  یرا احساس کردم و حرف میشدن گونه ها سرخ

 :داد

کم باهاش کنم تا مامان حالش کامال خوب بشه، بعد کم یصبر م –

 .کنم یم شیکنم و راض یصحبت م

  :زدم و گفتم یبخش تیرضا لبخند

 .سرکالس میبهتره بر گهی... دانشاهللا–

را  فمیبلند شدم و چادرم را مرتب کردم و خواستم ک میازجا

  :کرد و گفت یدست شیبردارم که آرش پ مکتین یاز رو

 .ارمیم براتون–

 .اش شومنتوانستم مانع یآنقدر که حت دم،یکارش خجالت کش از

 .میفاصله راه افتاد یهم با کم یبه شانه  شانه

 .اسمم از دهنش هول شدم دنیبا شن دوباره

 .لیراح ــ
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 .بله ــ
 ومدمیاز روز اول م یکن یبرخورد م ینجوریدونستم ا یاگه م ــ

 یهمه هم خودم رو عذاب نم نیگفتم. ا یرو بهت م زیو همه چ

 .کردم یدادم و تو رو هم نگران نم

 :تعجب گفتم با

 کنم؟ کاریچ دیداشتمگه انتظار  –

 ریز دیبزن دوینشون بد یکردم عکس العمل بد یهمش فکر م ــ

 .که اوضاع بدتر بشه دیداشته باش ییخواسته ا ای. یهمه چ
 ؟ییچه خواسته ا ــ

کارو  نیکه خانواده ام رو ولشون کنم و اگه ا نیمثال ا ــ

 .کرد یمکث دیکه رس نجای... به ا گهینکنم د

 .دیدونم مثال قهر کن یم چه–

کار رو نکردم و خانواده ام برام مهم  نیخودم ا یوقت ــ

 .داشته باشم یانتظار نیاز شما چن دیبوده، چرا با
 شدینم ینبود، که اگه راض یباشه مامان منم راض ادتونی اگه

مثل حرف زدن هست  یراه بهتر یبود. وقت یجوابم بهتون منف

 ؟یچرا قهررو دلخور

امدکه مربوط به من  شیپ ییبه بعدم اگرمسئله ا نیاز ا لطفا

مطمئن  د،ی. حتما در مورد مشکالت حرف بزندیبود، بهم بگ

 .دیریگ یم یبهتر ی جهینت دیباش

 :زدو گفت یلبخند

 میمجبورم کن که بر اویلطفا تو هم از همون روز اول ب –

 .هفته بکشه کیبوستان، نزار به 

 .ستیدر کار ن ییا گهید یدفعه  ر،ینخ–

 .ازتون بپرسم امیکال نم ای دیگ یخودتون م ای

 .هفته نگران کردن من کیمجازات  نمیا

 :تعجب نگاهم کردو گفت با

 د؟یپس اهل مجازاتم هست –

 :تفاوت به حرفش گفتم یب

 .به بعدرو تنها برم بهتره نیاز ا دیرو بد فمیک–

  :را مقابلم گرفت و گفت فمیک یدست دو

 .دییبفرما–

  :دوشم انداختم و گفتم یرا رو فمیک

 .ممنون–

 .اتیبه خاطر مهربون ل،یمن ازت ممنونم راح ــ
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به  دیکرد معذب بودم، شا یرا صدا م کمیکه اسم کوچ نیا از

. سرم کردیاش بود که کال راحت برخورد مخاطر فرهنگ خانواده

 :انداختم و گفتم نییرا پا

 .نکردم یکار –

 .کردم و راه افتادم یزود خداحافظ بعد

 .کردم فیمادر تعر یرا برا زیخانه همه چ دمیرس یوقت

 .نشست و غرق فکر شد شیابروها نیب یکیکوچ نیچ
 مامان؟ حرفهام ناراحتتون کرد؟ هیچ ــ

 ...یمونیمنتظرش م یگفت یکاش نم –

 چرا؟ ــ

بدونه،  یوقت یهر کس ،یرو راحت کرد الشیخ ینجوریچون ا ــ

 یتالش نم ادیو ز شهیازش راحت م الشیداره، خ شهیرو هم یزیچ

دانشگاه  یبدست آوردنش. همون که تو رو هر روز تو یکنه برا

 ؟یتو چ ی...پس زندگهیباهات حرف بزنه راض یو گاه نهیبب

 دیچرا با ؟یامد چ لتیخواستگار باب م هی گهیچند وقت د اگه

 ؟یبه خاطر آرش، جواب رد به خواستگارت بد

 ؟یمنتظرش بمون دیچرا با ،یدر قبالش ندار یتعهد چیه یوقت

 دهیتوانستم ناد یقولم را هم نم یمادر را قبول داشتم ول حرف

 ینظر مادر را م زدمیم یکه حرف نیقبل از ا دی. بارمیبگ

هم فشار  یرا رو می. دوباره اشتباه کرده بودم. لبهادمیپرس

 :دادم و گفتم

تلفن باعث شد حرفم را ادامه  یبهش بگم ... صدا دیخواه یم –

 .ندهم

  :. گفترفتیهمانجور که سمت تلفن م مادر

 مینیمدت صبرکن، بب هیحاال  یبهش بزن یخواد حرف ینم فعال–

 .شهیم یچ
تلفن  میمادر با شخص آن طرف س یگفتم و به حرف ها ییا باشه

 .گوش سپردم
 دمیفهم حانهیحرف زدن مادر و به زبان آوردن اسم ر یرسم از

  .عروسک بامزه ام تنگ شده بود ی. چقدر دلم براستیک

  :گفت مادر

 :دمیخورده؟ با اشاره از مادر پرس یمگه چ ،یآخ–

 شده؟ یچ –

که به دخترش  دادیم حیتوض حانهیپدر ر یهمانطور که برا مادر

  :چه بدهد رو به من گفت

 .کرده شیگرم بچه–

  :و با اشاره به مامان گفتم دمیکش یراحت نفس
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 .خودم تنگ شده یلپ گل یخوام صحبت کنم. دلم برا یم منم–

 .که متوجه حرفم شده تکان داد نیرا به عالمت ا سرش
که با  یبار نیمادر تمام شود. از آخر یتا حرف ها ستادمیا

از او نداشتم. او  یخبر گرید میحرف زده بود یمعصوم یآقا

زده بود، من هم آنقدر  یداده بودو نه تلفن یامیهم نه پ

نگرفتم.  حانهیاز ر یمسائل خودم بودم که اصال سراغ ریدرگ

 :تتمام شد.  گف شیمادرباالخره نسخه دادنها یوقت

 .دینکن یرو ادهیدادنم بهش ز یلطفا تو سرد –

 .رو بپرسه حانهیخواد حال ر یم لیدستتون راح یگوش
کردم، آنقدر سرد  یرا گرفتم و سالم و احوالپرس یگوش یوقت

 ; جواب داد، که جا خوردم. با خودم گفتم

شده دل و دماغ ندارد.  ضیمر حانهیکه ر نیبه خاطر ا دیشا

  :دمیپرس

 :آرام گفت یلیچطوره؟ خ حانهیر–

واسه  یزده، وقت ییدونه ها هیپوستش  یرو ستین یمهم زیچ –

 .کرده شیخورده، گفتن گرم ایدادم چ حیمادرتون توض
نگفت، ما  شهیتنگ شده، مثل هم حانهیگفتم دلم واسه ر یوقت

خونه دعوت کنه  یتو ای رونیقرار بزاره ب هیو  میهم دل تنگ

 :فقط گفت نمش،یکه بب

 .شما دیلطف دار –

  :پس گفتم نم،یرا بب حانهیخواست ر یم دلم

 .بهش بزنم یسر هی امیب دیشا–

 :گفت

 .دینه، زحمت نکش –

کالمش باعث شد  یسرد نیتعجب کرده بودم، و ا شیحرف ها از

 .نکنم حانهیر دنینزنم و اصرار به د یحرف گرید

 .از دست من ناراحت بود یعنی
 ییبار به مادر زنگ زده بود. حرف ها نیا نیهم یبرا دیشا

را مرور کردم، حرف ها در مورد  میزد دارمانید نیکه در آخر

 .به خودم آمدممادر  یخودش بود. با صدا یآرش و زندگ
 ل؟یراح هیچ ــ

 ست؟ین یزیچ –

خوب  ست،ین یمهم زیاصال چ ؟ینگران حانهینکنه به خاطر ر ــ

 اجمعیرو  تیاطی. االنم پاشو برو اتاق من، اون بساط خشهیم

سر  هیکارت رو انجام بده. منم برم  ی هیبق ایو جورش کن، 

 .به خالت بزنم. باهاش کار دارم
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 .گفتم و راه افتادم یچشم رلبیز
 یاز نامزدها یکی یکه وارد اتاق شدم چشمم به پوسترها نیهم

بود. با  شیستاد انتخابات یتو دهیافتاد که سع یانتخابات

 .دمیبلند از مادر پرس یصدا

 نجا؟یآورده ا یک نارویا مامان–

رفت تا  یوارد اتاق شد و همانطور که به طرف کمد م مامان

 :آماده شود گفت

  .برهیم ادیگفت م دس،یسع مال–

 .خودشون یخب ببره خونه  وا؟–

  .نجایکه خالت بهش اجازه نداده، آورده ا نیا مثل–

انداخته؟ از  نیکه حرف خاله رو زم رهیگ یچقدر پول م مگه–

 .اخالقا نداشت نیا

 .تکان داد یسر مادر

و  کیش اریبس شی. با تعجب پوسترها را که عکسهاگهید دسیسع–

 یو مرغوب میضخ اریبس یکردم. کاغذها یبود را وارس ییا هیآتل

 .به کار برده بودند
که فکرم  نیا یگذاشتم، برا شیکه عکسها را سرجا نیاز ا بعد

 .نکنم، شروع به دوختن کردم ریدرگ ادیرا ز
 یلباس ،یکه دوست دار ییاست. از پارچه ا یکار لذت بخش چه

 .است لتیکه باب م یرا بساز
خانه در آمد  یگوش یبعد از رفتن مامان دوباره صدا بالفاصله

 .بلند شوم و جواب دهم قطع شد یاطیو من تا از پشت چرخ خ
با  یمعصوم یاسم اقا دنیزنگ خورد. با د لمیاز آن موبا بعد

 .تعجب وصلش کردم

 :از سالم گفت بعد

 امیلیکه اسم فام نیکه مزاحم شدم، از ا یرحمان دخانمیببخش –

 یلینمانده بود به سقف برسد، چون خ یزیچ میرا گفت، شاخ ها

 اسم کوچکم را گریوقت بود که د

 .زدیپسوند خانم صدا م با
 حانهیشربت ر یشکر از شکر سرخ برا یحاج خانم گفتن به جا ــ

 .استفاده کنم
کدوم  چیخونه، به چند تا مغازه سر زدم که بخرم ه کینزد من

 ...ینگ زدم ازشون بپرسم ولنداشتند. االنم خونتون ز

 .دمیرا بر حرفش

 .تا خواستم جواب بدم قطع شد دیببخش د؟یشما بود عه–

 :تفاوت به حرفم گفت یب
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 دیاز کجا با دیاز حاج خانم بپرس ستین یزدم اگر زحمت زنگ–

. که خواستمیبرم بخرم رو م دیکه با ییکنم. آدرس جا هیته

  .برم بخرم نجایخونه نرم از هم گهیمن د

 :دمیپرس

 د؟یرونیشما االن ب –

که حاج خانم گفتندرو بخرم، همه رو  ییزایبله، امدم چ ــ

 .به جز همون شکر سرخ دمیخر

  :دمیبه سرم زدوپرس یفکر ناگهان

 هم همراهتونه؟ حانهیر–

 :مکث و تعجب گفت یکم با

 .بله –

 .دمیم امیاالن براتون آدرس رو پ نیگفتم هم یفور
 یکه تماس را قطع کردم،آدرس رستوران نیبعد از ا قهیدق چند

را نوشتم و به اندازه  میکه قبال با هم آنجا غذا خورده بود

برداشتم و  مانیکوچک از شکر سرخ پودر یمربا  شهیش کی ی

  هست هم جامد( یآماده شدم.)چون شکر سرخ هم پودر
  
به خاطر  یرا خودم بلد بودم. ول یطب سنت یآدرس داروخانه  

 نیهر جور شده امروز ا دینفرستادم. با شیبرا حانهیر دنید

 .کردم یخنک م حانهیر دنیرا با د امیآتش دل تنگ

 .آماده شدم و راه افتادم یفور
خودم را به همان  عیگرفتم و سر یتاکس دم،یکه رس ابانیخ سر

 .که رستوران داشت رساندم یابانیخ

 .زنگ خورد امینشده بودم که گوش ادهیپ یاز تاکس هنوز

 .شدم ادهیپ یبود.از تاکس یمعصوم یآقا
پارک کرده بودو  ابانیرا کنار خ نشیماش دمش،ید یدور م از

. کردیطرف و آن طرف نگاه م نیشده بودو به ا ادهیخودش پ

از زنگ خوردن افتاده  امیرفتم. گوش کیپشتش به من بود نزد

بلندو با لبخند سالم  دم،یرس اشیکه به دو قدم نیبود. هم

 دنیمن و من با د یناگهان دنیبرگشت او با د یدادم. وقت

 .او خشکمان زد شانیپر ی افهیق
 یکوتاه و شانه شده. ول یداشت با موها یمرتب شیته ر شهیهم

بودند.  ختهیبه هم ر شیبلند شده بود و موها ششیحاال... ر

که همسرش را از دست داده بود. مثل همان  یشده بود مثل وقت

به  یگاه دیچرخ ینگاهش م یکرد، ول یموقع هم اصال نگاهم نم

 نیصورت من. وا جز ییو به هر جا ن،یبه زم یرو به رو، گاه

 شهیهاهمبود که مثل آن موقع ها نبود، چون آن موقع یزیتنها چ

ه چشمم کند که چشمش ب یبود.احساس کردم تالش م نینگاهش به زم

  :. آرام جواب سالمم را دادو گفتوفتدین
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 ...که یآدرس دنبال–

 :حرفش را تمام کند و گفتم نذاشتم

را درآوردم  شهیش فمیشکر سرخ رو براتون آوردم. بعد از ک –

 .و به طرفش گرفتم

که  نجایا دییایفرستم. خواستم ب یاالن آدرس رو براتون م –

 .تنگ شده بود یلیدلم براش خ نمیرو بب حانهیمن ر

 .گرفتنش یداشت برا دیشکرو ترد ی شهیرا دوخت به ش نگاهش
با  شهیسختتون م کیتراف یاونجا راهش دوره تو د،ییبفرما ــ

فرصت  هیتا تو  دیرو استفاده کن نی. حاال فعال ادیبچه بر

 .دیازاونجا بخر دیمناسب بر

 .را گرفت شهیش

 .به زحمت شما نبودم یراض–

بعد  حانه،یر دنید یشد برا یخوب ینبود، بهانه  یزحمت ــ

 :دمیدراز کردم و پرس نیگردنم را طرف ماش

 ده؟یخواب –

 .االن خوابش برد نیبله، هم ــ
خوابش برده  اشیشگیهم یرفتم. در همان صندل نیطرف ماش به

و  دمیبود. آرام در را باز کردم و خم شدم و دستش را بوس

 داریکه ب دمیداد. ترس یرا ناز کردم، سرش را تکان شیموها

 یآوردم. خواستم به آقا رونیب نیسرم را از ماش یبشود فور

 کی دمیکه د نددون دونه صورتش چه کار ک یبرا میبگو یمعصوم

لحظه نگاهمان در  کی. کندیاست و نگاهم م بشیدستش داخل ج

خواست  ی. دلم مدینگاهش را دزد یفور یهم گره خورد، ول

 .بپرسم شدیمگر م یول ست،یچ یبرا شیهمه غمِ چشم ها نیبپرسم ا

  :را بستم، و گفتم نیدر ماش آرام

 خواهرتون خوب هستند؟ یراست–

 .بله خوبن ــ

 ...افتاده یمادرش اتفاق ایپدر یبرا دیخودم گفتم شا با

 :دمیپرس دوباره

 پدرو مادر، خانواده، همه خوب هستند؟ –

بپرسد  یزیخواست چ یخدارو شکر، همه خوبن. انگاراو هم م ــ

  :دیکرد. پرس یپاو آن پا م نیکه ا

 ره؟یم شیچه خبر؟ درس ها خوب پ دانشگاه–

درس بخونم.  یحساب دیبا که،یامتحاناتمون نزد گهیبله، د ــ

 یجور دست پاچگ کیکرد،  یم یکه دستش بود باز یشکر شهیبا ش

 .در رفتارش بود یکالفگ ای
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 :پس گفتم یداشتم نه کار ینه حرف گریکردم معذب است. د احساس

 .گهیبا اجازتون من برم د –

 .برسونمتون دیاجازه بد ــ
 دیشما زودتر بر ه،یخط تاکس هی ست،ین ینه، ممنون، راه ــ

 .تا بخوره دیرو آماده کن حانهیشربت ر

 .شد نشیبود تشکر کردو رفت سوار ماش نییکه سرش پا همانطور

 .و به رفتنش نگاه کردم ستادمیهم هنگ کرده همانجا ا من
به رساندن من نکرد، فقط  یاصرا شهیاصال مثل هم شد،ینم باورم

 ادهیشدم. پ یول شدمیناراحت م دیزدو بعد رفت. نبا یتعارف

 .کرد ینم میراه افتادم طرف خانه. فکرش رها
خواهرش، زهرا خانم  لیبود، شماره موبا شانیآنقدر پر چرا

افتاده؟  یزنگ بزنم و بپرسم چه اتفاق شدینم یرا داشتم، ول

زنگ  دهیرا برداشتم و به سع امی. گوشزدمیحرف م یکیبا  دیبا

  .زدم

 ده؟یسع ییکجا سالم،–

  .شما یخونه  کیستاد نزد ــ

 دنبالم؟ یایب یتونیخونمونم م کیمن نزد دهیسع–

 .حتما، آدرس بده ــ

  :دیپرس د،یبهم رس یوقت

 ؟یشده؟ چرا ناراحت یچ–

  .کردم فیتعر شیهم تمام ماجرا را برا من

از ته دل  یآه یکردو گاه یگوش م میمتفکر به حرف ها دهیسع

 .گرفت یبه خودش م یمتاسف ی افهیو ق دیکش یم

  :تمام شد، با تعجب گفتم میحرف ها یوقت

 .یکشیواسه من آه م یچته؟ ه گهیتو د –

 یبود برا یچه سرنوشت نی. آخه اسوزهیکنم دلم براش م کاریچ–

 .مرد نیا

  :تعجب گفتم با

 چشه؟ یدون یتو م مگه–

 :صورتم براق شدو گفت تو

 به اون راه؟ یخودت رو زد ای ؟یشیواقعا تو متوجه نم –

  :حالت قهر گفتم با

 ؟یکن تمیکه اذ  یایمن گفتم ب ده؟یسع–

آرش خان  نیبدبخت فلک زده، عاشقته، اونوقت ا ه،یچ تیاذ ــ

بهش زنگ زده ازش خواسته با تو حرف بزنه و کمکش کنه، خوب 

 .فتهیحال ب نیبدبخت حق داره به ا
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 :تعجب گفتم با

 ؟یگیم یرو چه حساب –

 ،یکرد فیکه ازش تعر ییزایدختر، با اون چ گهیتابلوئه د ــ

که بهت داده، اون شعرها، اون رفتارها، اونم  ییها هیبا هد

نگاهت هم  هیو  یسال تو خونش بود کیکه  لیمثل کم یاز کس

 رونیاز اتاقش ب یحت یتا تو اونجا بود یگاه ینکرده و حت

 .ومدهینم

 .انداختم نییرا پا سرم

 لیآخه دل یاواخر مهربونتر شده بود. ول نیخب، فقط ا آره–

و براش  دمیکش ادیرو ز حانهیگفت چون زحمت ر یخودش م شه،ینم

 .مثل مادر بودم
 تیو باباش رو اذ رهیگیبهانه منو م حانهیر دیشا گمیم خب

گفتم کاش  یلب ریداغونه. بعد ز نجوریواسه اونه که ا کنهیم

 .دمیپرس یازش م

 :گفتم دهیسرم را باال آوردم و روبه سع بعد

 تونهیشده نم ادیکارش ز شهیبه خاطر نبود من، خسته م دیشا –

 .به خودش برسه ادیز

 .ازشون نگرفتم یکه من سراغ نهیواسه ا شمیو ناراحت یسرد

  :خرجم کردوگفت یهینگاه عاقل اندر سف دهیسع

خواهرش که هست، تازه بچه، نصف روزم که مهد  یستیتو ن –

 نهیبه خاطر ا ه،یحوصلگ یاز ب ست،ین یاز خستگ نایکودکه، ا

 هیکه مثل  نهیکرده. واسه ا یخال بیرو واسه رق دونیکه م

کرده که برو باهاش ازدواج  ییمرد نشسته تو رو هم راهنما

آرش. حاال  بهنسبت  یستیرغبت ن یکه تو هم ب دهیکن، چون فهم

 .قبول نکن یتو ه
بهت  ی. اگه امروزم اصراردیو آرش ناخواسته شکنجش کرد تو

خواسته  یبوده که نم نیا یبرا یبش نشینکرده که سوار ماش

وقت شعله  هیخاکسترش  ریز شیکه دوباره آت دیبا هم تنها باش

 حانهیر دنید یبر یخوایم یبهش گفت یور نشه. تو شک نکن وقت

رشته، پنبه  یچ رخواسته ه یو اونم محترمانه قبول نکرده نم

پس  گسید یکیمال  گهیدختره د نیبشه، چون با خودش گفته ا

  .مینیرو بب گهیهمد دیچرا با

  :تعجب گفتم با

چرا  لی. آخه کمستمین لیمن اصال در حد کم ده،یسع یگیم یچ–

 ... دیبا

 :گفت دویحرفم را بر دهیسع

 ؟ینسبت بهش نداشت یحس چیتو ه یعنی ل،یراح –
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  :کردم و گفتم یفکر

 یبعض یگرفتم تو یازش مشورت م یقبولش دارم، گاه یلیخ خب،–

در مورد عرفان و  یدوست داشتم وقت یلیمثال خ ای ،یمسائل کل

و  سهیخواست اون خط بنو یدلم م ای. زدیبرام حرف م اتیادب

 .و به حرکت دستهاش نگاه کنم نمیمن بش
فکر کنم.  یکه تو گفت ییزهایچ نیتونم به ا یوقت نم چیه یول

 .اون کجا و من کجا ده،یخوبه سع یلیخ لیچون کم
 نطوریبهم داشته باشه چون اگه ا یینکنم اونم عالقه ا فکر

بهم  یجور هیگفت که  یبه خواهرش م ای زد،یبود حرفش رو م

 .گفت یخواهرش به مادرم م ایبگه... 

  :کالفه گفت دهیسع

دونست  یاز کجا م چارهیآرش خان مهلت داد. ب نیمگه ا آخه–

 .زود بجنبه و وقتش کمه دیبا
کنه و تو جواب دردو دل آرش  یبعدشم نخواسته نامرد گهید

تونم باهاش صحبت  یخوامش، من نم یبگه، برو بابا من خودم م

 .کنم
بچه داره.  هیخورد خب. اون  یبه تو نم ییجورا هی طشمیشرا 

 .مانع بزرگه هی نیهم
چون   دیرا قبول کنم. شا دهیسع یتوانستم حرف ها یمن نم یول

بوده  ییکرده به جبران محبت ها یکنم اگر لطف و محبت یفکر م

کم  یزیچ لیام. به نظرم کمکرده حانهیکه به قول خودش به ر

 کی ست،یهم مانع ن حانهیدختر. ر کیازدواج با  ینداشت برا

 .نعمت بزرگ است
 لی. اصال کمکندیبا هر کس ازدواج کند خوشبختش م مطمئنم

هم،  یبر رو یخوشبخت یتک تک آجرها دنیچ یساخته شده بود برا

 .ستیهر دختر لیکه باب م ییاقهیبه سبک و سل

 .کردم یخوشبخت یآرزو شیدلم برا در
مادر و برادرش را  هیقض یوقت د،یآرش پرس انیاز جر دهیسع

 :کردم. گفت فیتعر شیبرا

 یحرف زور قبول م یدوره زمونه مگه کس نیبابا، تو ا یا –

تونه راهش رو هم  ینگران نباش اگه آرش بخواد م یکنه. ول

 .کنه دایپ
 

باال آمد تا عکس و پوسترها را  دهیسع م،یدیخانه که رس به

 .با خودش ببرد
دورش را بستم  ییلوله کردم و با نخ کاموا شیرا برا پوسترها

 :دمیو پرس

  گذره؟یخوش م دیجد شغل–
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 :باذوق گفت یلیخ

مردهست که  شهیبود. اون هنرپ یجات خال روزید لیراح یوا–

 .بامزس یلیخ

 .خب–

 ریز میبزن نایاز ا میبا دوستام رفته بود ییجا هی روزید

 که دستش بود.( ییملت. )اشاره کرد به عکسها یبرف پاک کن ها

از همکاراش  گهیچقدر خوش گذشت، اون با چند نفر د یدون ینم

خودمون رو بهشون  یدوستم با چه بدبخت نیامده بودند، من و ا

 .میبنداز یعکس زور هیباهاشون  میو موفق شد میرسوند
عکس. اونقدر  هیگفت، استاد لطفا  یبهش م یدوستم ه نیا

 .التماس کردکه باالخره قبول کرد

 استاد؟–

 .تو کار خودش استاده گهیدوستم م گه،ید آره–

 داده که استادش شده؟ ادیبه دوستت  یچ خب–

که مطالبش رو  یچطور تو به اون گه،یم ینجویبابا هم یچیه–

 .شیدیکه اصال ند نیاستاد. با ا یگیم یخون یم

همون نوشته  قیداده، از طر ادی زهایچ یلیاون به من خ آخه–

 .کنم یکه ازش گوش م ییصوتها یها وگاه

 داده؟ ادی یچ–

که  یکس دید دیکردن. با  یروش درست زندگ یاخالق، گاه یگاه–

رو  یدوستت کس ایتو  یچون وقت ه،یدنبال چ شهیاستاد خطاب م

 یگاه د،یکنیو استاد خطابش م دیدیخودتون قرارش م یالگو

  .دیشیاش مناخواسته شما هم دنبال کننده

 :گفت دهیسع

 .خودم قرارشون ندادم یمن که الگو –

 ریو نظرت تاث یرا یکه رو یهست رشونیاونقدر تحت تاث یول–

 .گذاشتن

 .ندم یاصال را دیدونم، همش دودلم. شا ینم–

که  یغاتیتبل نیبا ا ،یزاریم ریتاث هایلیخ یرا یرو یول–

اشتباه و  میتصم هی یگاه یول یستی. حاال منظورم تو نیکن یم

 یلطمه  هیمردم، ممکنه باعث بشه  نیآدم مطرح ب هی یاحساس

کشور زده بشه. حداقل  ی ندهیبه آ یحت ایبه همون مردم  یسخت

خودشون رو  یرا هک نهیتونن به مردم بکنند ا یکه م یخدمت
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برخورد کنند که انگار  یکه طور نیپنهان نگه دارند نه ا

 .صد در صد به درست بودن انتخابشون دارند مانیا
هم افتادم. او  لیکم ادیشده بود.  دهیکش شیاستاد که پ حرف

از خود  دهیسع یمن حکم استاد را داشت. به گفته  یهم برا

 شیکه در مورد من کرد. باعث شد ارزش و احترامش پ یگذشتگ

است، که به عمل ستیبه حرف ن یبرابر بشود. مردانگ نیمن چند

 .شودیم دهیکم د یلیروزها خ نیا
که من  یمانیدرست باشد. با ا لیدر مورد کم دهیحرف سع اگر

 دیگویو باخودش م دیآ یکنار م هیقض نیاز او سراغ دارم با ا

 .بوده. است نیحتما صالح خدا هم
 بار که در مورد تصادف کی چون

  :من گفتم م،یزد یم حرف

 میام برکردم که با دختر خاله یمن اون شب قبول نم اگه–

 .وفتادیاون اتفاق نم ابون،یخ

  :گفت لیکم

 یمن سخته، ول یبود و هضمش برا یخب اتفاق وحشتناک درسته–

که ما از اونجا رد  یهمون زمان قایاگرم شما اون ساعت، دق

فرستاد  یرو م ییا گهیکس د ایخدا  د،یاونجا نبود میشد یم

 که منجر به فوت همسر من وفتادیم ییا گهیاتفاق د ای

 .رو خدا همون قرار داده بود رشیچون تقد شد،یم
شما هم بوده.اگر اون لحظه  ریتصادف تو تقد نیا دینکن شک

کرد و  یم ریپاتون به فرش گ دیو تو خونه بود دیاونجا نبود

 .طور دختر خالتون نی. همدیدید یصدمه م
 

شروع شده بودو من سخت مشغول درس خواندن بودم.  امتحانات

 .را به خاطر امتحانات موقتا کنار گذاشته بودم یاطیخ
با لبخند  شهیهم دم،ید یمحوطه م ایآرش را در سالن  یگاه

 .دهدیکه سالم م دمیفهم یم یکرد و با لب خوان یبه من نگاه م

 .دادم یهم با تکان دادن سرم جواب م من
نمانده بود، آرش اصال در مورد  شتریاز امتحاناتم ب دوتا

 .نزده بود یخانواده اش حرف
 امیپ رمیبگ یکه حال مادرش را بپرسم و خبر نیا یبار برا کی

 .دادم

 .ندارد یمشکل گریداد حالش خوب شده و د جواب
 ینپرسم ول ییا گهیبا خودم کلنجار رفتم که سوال د یلیخ

 :دمیموفق نشدم. پرس

 د؟یکرد یبا برادرتون آشت  –

 :داد جواب
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 .آره –

 نیموضوع را به من نگفته بود. با ا نیکه ا نیگرفت از ا دلم

موضوع قهرشان من را ناراحت کرده  نیدانست چقدر ا یکه م

 .بود

 .کنم یتالف یگریگرفتم جور د میکنم. اما تصم یگلگ خواستم

  :دادم امیپ یبدجنس با

 کرد؟ یعذر خواه ازتون–

 :داد جواب

 .کار رو کردم نینه، به خاطر مادرم ا –

را  امیکردم و صفحه گوش یبه سراغم امد، استغفار حسادت

 .گذاشتم یخاموش کردم و کنار

 .بازش کردم امیپ یصدا دنیکه با شن دینکش قهیچند دق به

 :بود نوشته

 د؟یستین قی. اهل تشودیشما که اهل مجازات هست –

 .ندادم جواب

  :فرستاد دوباره

 نداره؟ قیکردنم تشو یآشت–

 یگفت که آشت یم میاو برا دمیپرس یدانم اصال اگر من نم ینم

 .خواهد یهم م زهیکرده. حاال از من جا

  .نداده یکلمه حرف نزده وخبر کیماه گذشته اصال  کیحدود

را  الشیدادم و خ یبه او قول م دیگفت که نبا یراست م مادر

 .کردم یراحت م
 

 

سوگند گل از گلم شکفت. امتحان  دنیدانشگاه با د دمیرس یوقت

 یو م دیآیم یشان مشترگفت، خانه یم یاو بعداز ظهر بود ول

آمده است در کتابخانه  نیهم ی. براشودیرود. حواسش جمع نم

 .درس بخواند

  :سوگند رو به من کردو گفت میسالن که شد کینزد

 ؟یداریبرم یترم تابستون لیراح یراست–

بردارم ترم بعدم  یاگه ارائه بدن، آره. اگه ترم تابستون ــ

 .شهیفشرده واحد بردارم تموم م
تونم بردارم، چون  یفشرده نم ی. ولدارمیچه خوب، منم برم ــ

 .دارم یاطیکار خ
 یسوگند به طرف کتابخانه رفت. من هم برا میسالن که شد وارد

 .باال رفتم یامتحان به طبقه 
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 کیلبخند زدو چون نزد شهیمثل هم دم،یپله ها آرش را د یرو

جواب  یرلبیبلند سالم داد. دلخور نگاهش کردم و ز میهم بود

 ییاعتنا یاو از ب یسالمش را دادم و به راهم ادامه دادم. ول

 .کرد یمن همانجا خشکش زده بودو به رفتنم نگاه م
نگاهش کردم، همانجا  یچشم ریز دمیبه پاگرد پله رس یوقت

 .بود ستادهیا
. با میو شروع کن میکه اجازه دادند برگه هارا بردار نیهم

فرستادم  یصلوات شهیسوال ذوق کردم. مثل هم نیخواندن اول

 .وتند، تند شروع به نوشتن کردم
سوالهارا بلد بودم. بعداز نوشتن و مرور  یهمه  بایتقر

 .رفتم رونیدادم و ب لیکردن، جزء نفرات اول، برگه را تحو
سوگند  شیلحظه فکر کردم بروم پ کینداشتم،  یدانشگاه کار 

امتحان دارد،  مزاحمش  گریبا خودم گفتم چند ساعت د یول

 .نشوم تا درسش را بخواند
رفتم خلوت بود.  یکه م یریسگرفتم. م شیخانه را در پ راه

را تند کرده  شیقدمها گریکه حاال د آمدیم ییپا یفقط صدا

 یآرش است، ول دمیعطرش فهم یشدو از بو کینزد یلیبود، صدا خ

 یشانه به شانه  یندادم و به راهم ادامه دادم. وقت یتیاهم

  :آرام گفت م،یهم شد

کارت دارم. بعد هم از  ایمنتظرتم، ب نیتو ماش ابونیخ سر–

 ادیکنارم رد شد، متعجب رفتنش را نگاه کردم. کارش مرا 

که مالحظه ام  نیزمان انقالب انداخت. از ا یجاسوس یها لمیف

من بود، لبخند بر لبم آمد.  تیکرد و حواسش به موقع یرا م

 یرا که با بو ییهوا قیعطرش را جا گذاشت. عم یبو یدورشد ول

 .فرستادم میها هید را به رشده بو نیعطرش عج
فکور  یلیپشت فرمان نشسته و خ دمیکه شدم، د نیماش کینزد 

لحظه فکر کردم به حرفش گوش ندهم  کیدر هم است.  شیاخم ها

 دیاش افتادم که نباغرور مردانه ادی یشود. ول هیتا تنب

 .کردم یدارش م حهیجر

 .کردم نگاهش نکنم یراباز کردم و نشستم. سع  نیماش در

 .کردم یرا احساس م نشینگاه سنگ یول

  .را روشن کردو راه افتاد نیکردو ماش ینچ

  :که گفت شیصدا دنیباشن

به فرمان که آرش  ینگاه مین ؟یچرا ناراحت ل؟یشده راح یچ–

  :در حال خفه کردنش بود انداختم و گفتم

 .دیکن ادهیمترو پ ستگاهیمنو جلو ا لطفا–

 .رسونمت یخودم م ــ
 د؟یمگه شما امتحان ندار ــ
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تو امروز امده بودم.  دنید یاوال که نه؟ من فقط برا ــ

تو  دمیفهم یرفتم تا نم یاگه امتحانم داشتم، نم یدوما: حت

 ؟یچرا ناراحت

من آنقدر خودش را به زحمت  دنید یکه فقط برا نیا فکر

شوم. بعد از چند  مانیانداخته بود، باعث شد از کارم پش

 .نگه داشت ابانیبا سرعت باال، کنار خ یرانندگ قهیدق
فرمان و دستش را مشت کرد  یداد رو هیدست چپش را تک آرنج

  :گوشش و زل زد به من و گفت ریز

 .دییسراپا گوشم، خانم، بفرما من–

  .انداختم نییکارش معذب شدم و سرم را پا از

  :اش را صاف کردو گفت نهیس

 م؟یبود با هم حرف بزن یاگه مشکل شهیهم ،یخودت نگفت مگه–

  :ادامه داد یشتریب یمن سکوت کردم و او با مهربون باز

 یرو ندارم، لطفا بگو چ تیلحظه ناراحت هیمن طاقت  لیراح–

 ؟یشده؟ از دست من ناراحت

  :زده گفت جانیتکان دادم و او ه دییرا به عالمت تا سرم

 کردم؟ کاری... چیوا–

 :روبرو نگاه کردم وآرام گفتم به

 .دیلطفا به روبرو نگاه کن شهیم –

لب  ریگفت و صاف نشست و ز ییا دهیکردو َچشم کش ییا خنده

 :گفت

 .میشیبهم محرم م یما ک ایخدا– 

 .بزنم دنیکردم لبخندم را کنترل کنم و خودم را به نشن یسع

 :سکوت گفتم هیاز چند ثان بعد

 د؟یکرد یآشتچند وقته با برادرتون  –

 :کردو گفت یفکر

 . چطور؟شهیم ییدوهفته ا –

من چقدر  دیقهر با برادرتون رو گفت ی هیقض ادتونهی ــ

 ناراحت شدم؟

 ...که میکرد یاالن که آشت ــ

 دمیکه پرس شبی. ددیدوهفتس که به من نگفت یخداروشکر. ول ــ

 لشیخوام دل ی. مدیگفت یکال نم دمیپرس یاگه نم یعنی د،یگفت

 .رو بدونم
 گهید لیدل اینداشت  یتیمن براتون اهم یچون خوشحال دینگفت

 داشت؟ ییا

 :به طرفم وگفت برگشت
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 د؟یناراحت نیبه خاطر ا –

 .خواستم بگم یهم م ییمسئله ا هیبله،  ــ
 ؟یچ ــ

من اون قول  ه،یمنتف گهیکه اون قول منتظر موندنم د نیا ــ

رو دادم که شما مشکلتون با برادرتون حل بشه، خدارو شکر 

نداره. به نظرم همون حرف  یقول من معن گهیکه حل شد. پس د

که  یشدت مخالفت نیبهتر باشه، با ا دیخانوادتون رو گوش کن

 شیپ یادیبعدها مشکالت ز میخانوادتون دارند، اگر هم محرم بش

 ...اول نیپس بهتره هم اد،یم

  :گفت یحرفم را تمام کنم، با حالت عصب نگذاشت

 ...حرف رو نینگو ا ل؟یراح یگیم یچ–

کنم  یمن بهت نگفتم، چون دارم با مادرم و مژگان صحبت م اگه

 ل،یراح ایکنند، بهشون گفتم  یبرادرم رو راض یجور هیکه 

حرف  نیکنم. البته ا یازدواج نم ییا گهیکس د چیمن با ه ای

خواستم با  یرو فقط به مژگان گفتم که به برادرم بگه، نم

 .رهیوقت مادرم استرس بگ هیحرفها  نیا

 :روبرو نگاه کردو آروم تر ادامه داد به
 یبهت م دیخوام با یکردم، معذرت م یفکر یمن ب ،یحق دار تو

 .ییایدرب یگفتم تا از نگران
  که باهم حرف نهیا لشیدل دیشا

 :کردوادامه داد یخودش فکر . بعدمیزن ینم

دادم. درسته من  یم امیخب پ ،یگ یدونم االن با خودت م یم—

 .خوام یقبول دارم، و بازم ازت عذر م
 حیو توج شیپا ریگذاشت ز یراحت غرورش را م یلیکه خ نیا از

 .بود بیعج مینکند، برا یآورد تا عذر خواه ینم

 .شوند یجا جمع نم کیبودم عشق و غرور  دهیشن

 :گفتم یشرمندگ با

من حق  دیکه قبول کرد نیهم ست،ین یبه عذر خواه یازین –

 .هیداشتم ناراحت بشم برام کاف

 :گفت یآرام به

 یکنم که همه چ یرو م میمن دارم تمام سع لیباور کن راح –

ممکنه دوباره تنش  یبره. اگه بهم زمان ند شیبا صلح و صفا پ

 .چون از طرف تو آرامش ندارم اد،یبه وجود ب
جوابشون  دیمنم خانواده دارم، با شه،یکه نم ینجوریآخه ا ــ

  :گفت د،یخانواده شما رو شن ی هیمادرم قض یرو بدم، وقت

رو به شما هم بگم  نی. گفت، امیدارندو بهتره اصرار نکن حق–

 ...که
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 :بلندترکردو گفت یرا کم شیصدا

به روبرو  د،یتعجب مرا د یاول. وقت یسر خونه یباز که رفت –

  :شدو آرام تر ادامه داد رهیخ

 ینجوری. فقط بهم فرصت بده. ایحرفها نگ نیشد از ا قرار–

 .شمیم یعصب یگ یم

  :کردم وگفتم اخم

 یعنیمدت نشد،  نیکنم اگه تو ا یصبر م گهیماهه د کی من–

 .دینداشته باش یاصرار گهی. و بهتره دستیقسمت ن
خواست  یحرف خودم هم استرس گرفتم، اصال دلم نم نیگفتن ا از

 .گفتم یبگم ول

 .دست پاچه شد یکم

 .انداخت نییکمه، حداقل دوماه. بعد سرش را پا یلیماه خ کی–

نشدند،  یکنم اگه بازم راض یدو ماه م نیا یتالشم رو تو من–

 یکنم، البته مادرم موافقه، وقت یاقدام م ییخودم تنها

. االنم ادیخب اونم کوتا م شهیبرادرم منطق سرش نم نهیبب

خانواده  یبرادرم باشه، تا اختالف تو تیکه رضا نهیحرفش ا

 .ادین شیپ

  :لب گفت ریز بعد

 .ازدواج ما نیشده ا ییماجرا چه–

 .را به طرفش چرخاندم سرم

و  دی. اگه به حرف برادرتون گوش کندیماجراش کرد خودتون–

 ییماجرا چیه د،یمد نظرشونه رو قبول کن شونیکه ا یدختر

 .شهیتموم م یو خوش ینداره و به خوب

  :تعجب نگاهم کردوگفت با

 دختر؟ کدوم–

 .گهید نیعصبان نقدیکه به خاطرش ا همون

  :کردو گفت ییا خنده

 تو خونمون؟ مینکنه جاسوس دار ؟یدون یاز کجا م تو–

عکس العمل نشون  دیشد نقدریا یوقت ست،یبه جاسوس ن یازین ــ

 .گهید نهیهم شیمعن دنیم
کردو اصرار داشت در  یم دییخواهر زنش رو تا ــبرادرم،

تو رو بهش گفتم.  انیمن همون موقع جر یموردش فکر کنم. ول

 دیبود. با دهیبرام کش ییاون چه نقشه ا ستیبرام مهم ن

انتخابشون  یاحترام بزاره و تو گرانیبفهمه که به نظرات د

 .دخالت نکنه و از بزرگتر بودنش سواستفاده نکنه

 .را روشن کردو راه افتاد نیدادو ماش رونیب یرا عصب نفسش
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سکوت،  قهیکرد، بعد از چند دق ینگاه م ابانیاخم به خ با

 .خش دارش اسمم را صدا کرد یبا صدا دویکش یآه
و  شوندیاسمم بدونه پسوندو پ دنیاز شن شدمیمعذب م چقدر

 .خش دارش را دوست داشتم یصدا نیچقدر ا
به  دیانداختم. سرش چرخ نییرا پا میقلب گرفتم وپلک ها تپش

 :طرفم و دوباره گفت

 .خانم لیراح –

به لبم امدو نگاهش کردم و  یلبخند شیباال ییرایگ نیا از

  :گفتم

 .بله–

 :زدو گفت یهم لبخند او

و  زهیجا شه؟یم یچ قیبود، حاال تشو یسخت هیقهرت برام تنب –

 .دهیدر کنار هم باشنا وگرنه جواب نم دیبا هیتنب

  :گفتم متفکر

 زه؟یجا–

 ...و یآشت گه،یآره د ــ

 .که دادم زتونویآهان... جا ــ

  :گفت باتعجب

 ؟یک–

 نیبه ا زهی. جاگهیهمون که دوماه فرصت رو قبول کردم د ــ

 ومد؟یبه چشمتون ن یبزرگ

 .کرد ینچ نچ

 ...داییشما گنیبچه زرنگ تهرون که م یعنی–

 :زمزمه وار گفت طنتیبا ش بعد

 گهیماه د ددویفقط با  شه،،،یمنم م یباالخره نوبت زرنگ باز –

 .صبر کنم

 .را نگاه کردم رونیب شهیو از ش دمیحرفش خجالت کش از

 .به من انداخت یسکوت شد. نگاه نمونیب دوباره

 م؟یبخور یزیچ هی میبر یخانم موافق لیراح–

 :گفتم معذب

برم خونه. دوشنبه بودو من روزه بودم  دینه ممنون، من با –

 .خواستم متوجه بشود یو نم

  :اصرار گفت با

 .یزیچ ییا وهیآب م هی. میخوریم نیماش یتو ارمیخرم م یم–

 .من برم خونه دیاگه اجازه بد ــ
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لطفا قبول کن.  ،یصبحونه بخور یدونم توام وقت نکرد یم ــ

 .خورما ینم یزیامروز تا شب چ ،یاگه قبول نکن

 .نگاهش کردم شرمنده

 .دیتونم بخورم لطفا اصرار نکن ینم–

نگه داشت  یفروش وهیآب م هی یرا جلو نیتوجه به حرفم ماش یب

 :دیو پرس

 ؟یبا من معذب ؟یتون یچرا نم –

 ...تاتو مونمیم رونیب من

 :حرفش را تمام کند و گفتم نذاشتم

 .کردم. من روزه ام یکه، مکث نهیموضوع ا –

  :نگاهم کردو گفت مبهوت

 چه وقت روزه گرفتنه؟ مگه ماه رمضونه؟ االن–

 .رمیگ یدوشنبه ها رو روزه م ینه، دوشنبس، گاه ــ

 :گفت یدلسوز با

 هیبن دیاونم االن که با ؟یکن یم تیآخه چرا خودت رو اذ –

 .واسه درس خوندن یداشته باش

  .امتحانم رو خونده بودم روزید ــ

 :گفت نگران

 ؟یبا مترو بر یخواست یهمه راه روهم با زبون روزه م نیا –

  ؟یکن یم ینجوریچرا به خودت ا

  .ستین تیاذ شه،یآدم ساخته م ینجوریا ــ

 با عذاب دادن خودت؟ ــ

 .قایدق ـ

 .کرد ینچ

 .سوال هی –

 .نگاهش کردم یسوال

 ؟یچ ره،ینباشه خانمش روزه بگ یراض یخانم هیشوهر  اگه–

 دیبا یمستحب یکرد. ول شیکار شهیروزه واجب رو که نم ــ

 .گهیباشه د یشوهرش راض

  :زدوگفت یلبخند

 یکرد، که لبخند از رو یدانم به چه فکر م یخوب. نم چقدر–

 .شدیجمع نم شیلبها

 .ابانمانیسر خ میدیرس

گفت و من بعد از تشکرو  ی. چشمدیجا نگه دار نیهم لطفا–

 .شدم ادهیپ یخداحافظ
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 فیرا تعر شیمادر حرفها یبرا یبود. وقت رسوالشیدرگ ذهنم

 :کردم گفت

اگرم  ،یاون رو هم با خودت همراه کن یبه مرور بتون دیشا–

بعدشم  ه،یمستحب یاز روزه  شتریشوهر ثوابش ب تینشد، رضا

سبک و روش  یدخترم ازدواج با آرش ممکنه باعث بشه تو کم

 .یرو عوض کن اتیزندگ
 

درسم که، فکر  کیبودم، به جز  یراض میامتحان ها ی جهینت از

که  ییها بتیغ یام را کم داده بود، براکنم استادخودش نمره

 .رفتن داشتم حانهیر شیبه خاطر پ
کن مشکلت  یفته بود که سعبا استاد صحبت کرده بودم، گ البته

هم حق داشته باالخره حضور داشتن مداوم سر  دی. شایرا حل کن

 .کالس مهم است
دادم  امیتابستان انتخاب واحد کردم. بعد به سوگند پ یبرا

 شیرا که خواسته بود برا ییتا کتاب ها ششیپ رومیوگفتم م

که من  یی. درسهامیکتاب داشت ضیببرم. هر ترم با سوگند تعو

او تازه آن را برداشته بود، کتابش را  یپاس کرده بودم ول

 .دادم و برعکسش یبه او م
به کتاب داشت  ازیرا اگر ن میرا هم که باهم داشت ییدرسها

 کی. خالصه میداشت یو جزوه برم میدیخر یم ییکتاب دوتا کی

 .میخواند یم یقیتلف یجور
کردن بود.  یاطیشان، طبق معمول در حال خخانه دمیرس یوقت

کردم و کتاب ها را به سوگند  یبا مادرو مادربزرگش خوش بش

  :دیرا آوردو پرس شیدادم. او هم رفت کتابها

 امیاطیخ لیوسا فمیاز ک ؟یرو دوخت یگرفت ادیکه  ییا قهی–

 :آوردم و گفتم رونیرا ب

 اد؟یمردونه به چه کارم م قهیگرفتن  ادیآخه  یدوختم. ول –

 .مردونه بدوزم راهنیندارم براشون پ یمن که پدرو برادر

  :بزرگ گفت مادر

 .یدوز یانشاهللا بعدا واسه شوهرت م ریبگ ادی حاال–

 :گفت طنتیبا ش سوگند

 .الرژه زشمیو حاضره. سا یمامان بزرگ، طرف االن ح هیبعدا چ –

 :بزرگ با لبخند گفت مامان

 .دخترم ،یانشاهللا خوشبخت بش ،یبه سالمت –

  :را به دندان گرفتم و گفتم لبم

 .ستیمعلوم ن یزیسوگند، هنوزکه چ یگیم یچ–

 :دیخند سوگند
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تا تو رو عقد نکنه ول کن  دمیکه من د یشیاون پسر سر واال–

 .ستین

 :مادرش به سوگند گفت دندویمادربزرگ سوگند خند مادرو

 .نکن تشیواسه دوستت، اذ اریب یزیچ ییا وهیپاشو برو م –

 :دوخت گفت یرا م یبلوز مجلس یهمانطور که دکمه  مادربزرگش

 .توکل کن به خدا شه،یباشه دخترم همون م یقسمتت هر چ –

که دوخته بودم را نشانش  ییاقهیانداختم و  نییرا پا سرم

 .اش خوب است هیگرفت و گفت بق یکیکوچ رادیدادم، ا
بلوز بدوزم.  شیبودم تا برا دهیمادرم خر یبرا ییاپارچه 

 :نشانشان دادم، مادر سوگند گفت یوقت

 .یمادرت بدوز یبرا زیشوم هی یتونیم ه،یفیلط یپارچه  –

 .آمدیچند تا مدل نشان داد که به نظر، دوختنشان آسان م بعد
 وهیذوق کرد ظرف م یپارچه کل دنیوارد اتاق شدو با د سوگند

 نهیس یگذاشت و پارچه را برداشت وبازش کردو رو نیزم یرا رو

 :اش گرفت و رو به مادرش گفت

 .چقدر خوش رنگه نیمامان بب –

 .لبخندزد مادر

 .قسیخوش سل یلیآره، دوستت خ –

 :نگاهم کردو گفت طنتیسوگند با ش دوباره

 .دیشیم شیگقهیخوش سل یمتوجه شتریب دینیآرش خان رو بب یوقت–

 :براق شدم و گفتم شیچشم ها در

 .یش الیخ یب شهیم –

را انتخاب کردم و شروع به  زیشوم یاز مدلها یکی باالخره

 .کردم دنیالگو کش

  .تمام شدو برش زدم دنمیاز دوساعت، الگو کش بعد

را جمع کردم و به سوگند  لمیرفتم خانه، وسا یم دیبا گرید

  :گفتم

 

 بمونه ؟ نجایبلوز ا نیا–

 چرا؟ ــ

  .کنم ریخوام مامانم رو غافلگ یآخه م ــ

 .دوزم، تا تموم بشه یم امیروز م چند

 .زمیباشه عز ــ
بودند،  ادیکه چقدر ز دمیکاره را د مهین یتعداد لباسها یوقت

 .کمکشان کردم یساعت کیشدم و ماندم و  مانیاز رفتن پش
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 یم یکینداره، به تار یتموم نایجان. ا لیپاشو برو راح –

 .یخور

 .سوگند باعث شد دست از کار بکشم یصدا

 :حرف سوگند را گرفت یبزرگ هم دنباله مادر

 .یبده، انشاهللا خوشبخت بش رتیآره مادر، پاشو، خدا خ –

به من  یبار طنتیآخر سوگند دوباره نگاه ش یگفتن جمله  با

 .نزد یبار حرف نیا یانداخت. ول
 امیپ دهیرا درآوردم تا به سع امیقطار نشستم و گوش داخل

خوب  می. خوشحال بودم که نمره هاشمانیپ دیایبدهم، شب ب

 .میخوش بگذران دهیخواستم با سع یشده. م

  :داده بود امیآرش پ 

 ...خبر خوش هی–

 :فرستادم

 ...باشه ریخ –

 .شمیدارم عمو م ــ
بود، فکر کردم خبر  نیکردم هم یکه فکر نم یزیتنها چ به

 .کردن برادرش است یخوشش راض

 .کردم چه شد یچه فکر م 

  :نوشتم یلیم یب با

 .باشه مبارک–

با برادرش را به من نگفته و  یفکر کرده چون خبر آشت البد

 دیبا وفتدیدر  خانوادشان ب یهر اتفاق گریناراحت شدم، د

 .دیبه من  بگو
به خاطرعمو شدن آرش حس حسادتم فعال شده است؟ او ذوق  یعنی 

 دیکند. چرا با میرا با من تقس اشیکرده خواسته خوشحال

 .ناراحت باشم

 :دادم امیرابرداشتم دوباره به آرش پ یگوش

  .ادیب ایبه دن یبراتون خوشحال شدم. انشاهللا به سالمت یلیخ –

 .لبخند فرستاد یموجیجواب تشکر کردو ا در

 :فرستاد امیدوباره پ بعد

 ؟یداریبرم یترم تابستون یراست–

 .برداشتم ــ
خبر؟ منو باش که اول با تو مشورت  یبه به خانم زرنگ...ب ــ

 .منم بردارم یبردار یخوا یکنم که اگه تو م یم

 .جواب ندادم نیهم یبرا م،یدانستم چه بگو ینم 

 .کرد میصدا
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 .خانم باهوش ــ

 .ندادم یجواب
زنگ خورد، آرش  امیبودم که گوش دهیدادن به سع امیحال پ در

بلند شدم،  میاز جا اریاخت یبود. ضربان قلبم باال رفت و ب

من،  یبود، به زور خودش را درجا ستادهیسرم ا یکه باال یخانم

 ی. خانمه نگاهکردمینگاه م شیبه کارها ریجا کرد و من متح

 :و گفت انداختخورد  یکه هنوز زنگ م امیبه گوش

فرصت  رانیچرا ماتت برده؟ همانطور که ح گه،یبده د جواب–

 .بودم به طرف در قطار حرکت کردم اشیطلب
. ستادیا ستگاه،یزمان با وصل کردن تماس، قطار هم در ا هم

خواستم داخل قطار حرف  ینم ینبود، ول ستگاهیا نیمقصدم ا

 .نگاهم کنند گرانیبزنم و د
 

 .خانم زرنگ سالمــ
 تریزده جواب سالمش را دادم. "چرا روز به روز خودمان خجالت

کردن برادرش  یراض یگذاشت برا یرا م اشیانرژ نیاگر ا شود؟یم

 ".میزد یوبا عذاب وجدان حرف نم میتا حاال ما عقدهم کرده بود

 ؟یی:  مترودیمترو پرس ندهیگو یصدا دنیباشن

 .بله ــ

 .را گفتم ستگاهیاسم ا ستگاه؟یا ــکدوم

 .دنبالت امیصبر کن م قهیچند دق کم،یبه اونجا نزد من–

 .رمیآقا آرش خودم م ستین یازینــ

 :توجه به حرف من گفت یب

را  ی. بعد هم گوشدمیمن رس رونیب یایب ستگاهیتو از ا تا–

 .قطع کرد

 .راه افتادم یدادم و به طرف پله برق امیپ دهیبه سع باالخره

 .دیمعطل شدم تا رس ابانیکنار خ ییا قهیدق چند
داد و سالم کرد،  نییدر کنار راننده را پا یشهیلبخند ش با

  :گفت دیسوار شدن د یتعلل من را تو یوقت

 یشلوغه و جا نجایمخدره؟ ا ایعل دییلطفا جلوس بفرما شهیم–

بشم و در رو براتون باز کنم  ادهیتونم پ ینگه داشتم نم یبد

 ...بانو

 یگوش خراش چرخ ها غیج یرا باز کردم و تا سوار شدم، صدا در

 .باعث ترسم شدو با تعجب نگاهش کردم نیماش

  :را کم کردو گفت سرعتش

زودتر از  دیبشم، با مهیبود ممکن بود جر یبد یجا د،یببخش–

 .شدمیاونجا دور م
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لب تابش  ن،یعقب ماش یصندل یدستش رو دراز کردو از رو بعد

 :من گذاشت و گفت یپا یرا برداشت و رو
که واسه  نهیا متیجر یحاال که بدونه مشورت انتخاب واحد کرد 

 .یمنم انتخاب واحد کن
 دنیصفحه امد باد یزدم و لب تاب را روشن کردم. وقت یلبخند

لب تابش  یصفحه  یکه صورتش تار بود رو یدختر چادر کیعکس 

دختره آشنا بود،  یدم رنگ روسرتعجب کردم. خوب که دقت کر

 ...که به پا داشت. مثل ییکفشها نطوریهم

 .تار بود یمن بودم. فقط صورتم عکس کم نیا

 :زدو گفت یتعجب نگاهش کردم. لبخند کج با

 ؟یدیلحظه ها شن شکار–

 .وفتادهیخوب ن ادیز نیازت گرفتم واسه هم یواشکی
ازشون  دیبا گرانیعکس گرفتن از د یبرا دیدونست یم ــ

 ...اجازه

 .یستین گرانیمن د یبرا گهیتو د یدونم، ول یبله م ــ
 با شما دارم؟ یچه نسبت دیبگ شهیم ــ

  :گفت یخونسرد با

 .میصبر کن یماه و اند کی دیفقط با میشیدارم م نسبت–

 .شمیمحسوب م گران،یفعال د ــپس
شما از  مینه، نه، اشتباه نکن، چون قراره نسبت دار بش ــ

 .دییایتر به حساب م کینزد یلیخ گرانید

 .دادم رونیرا با حرص ب نفسم

  :لطفا. وارد که شدم گفت ییدانشجو شماره–

 د؟ینیاول نمره هام رو بب دیخواه یم ــ

 .نمیب یم دیدیاجازه م ــاگه

 .ــحتما
خواهد نشانم  یکه دلش م هیراض یلیخ شیکنم از نمره ها فکر

 .بدهد
گرفتم  یبودکه من از درس ییدر سطح نمره ا بایتقر شیها نمره

کند  یکه کارهم م یپسر یخوب برا یداشتم، ول ادیز بتیکه غ

 .خوب است

 :لبخند گفتم با

 .هیعال د،یهاتون خوبه، همه رو هم پاس کرد نمره–

 یخواست بردارد را رو یکه م ییخوشش امد. واحدها فمیتعر از

 .در آوردو مقابلم گرفت بشیکاغذ نوشته بود از ج

 :واحدش را که انجام دادم گفت انتخاب

 .نمیخوام نمره هات رو بب یم اریخودتم ب صفحه–
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  :تعجب گفتم با

 چرا؟–

 .یدیمن رو د یخب تو نمره ها ــ

 .نمیبب دیخواست ــخودتون

  :دلخور گفت ــ

 .نداره یخواد اشکال یدلت نم اگه–

 .دینیبب ارمیاالن براتون م ــباشه،
پارک کرد.  ییارا گوشه نیخودم را باز کردم ماش یصفحه  یوقت

چشم  مینمره ها دنید یبرا جانیلب تاب را از من گرفت و با ه

گرد شدن  یگذشت اندازه  یلب تاب. هر چه م یدوخت به صفحه 

 .شدیم شتریب شیچشم ها
گفت، تا نمره  ییبه من انداخت و با اجازه ا ییگذرا نگاه

که منتظر اجازه  نیبدون ا ند،یقبلم را هم بب یترم ها یها

را از نظر گذراند، مدام  مینمره ها یمن باشد مشتاقانه همه 

  :. آخرگفتزدیکردو لبخند م ینچ نچ م

 ه،یعال یمن گفت یبه نمره ها نیهمچ ؟یواقعا بچه زرنگ پس–

 !هیچ گهیخودت د یفکر کردم نمره ها
 دیخون یهم درس م دویکن یکه شما هم کار م نیبه نظر من ا ــ

 تیمسئول بای. تقرهیواقعا عال دیگرفت یینمره ها نیو همچ

 .به عهده شماست گهید یکارها یلیخ دویخونه و خر

 .یمعصوم یآقا شیپ د،یکن یخب شما هم کار م ــ

 .رمیاونجا نم گهیوقته که د یلیمن خ یول ــ

 :دیپرس باتعجب

 چرا؟–

 .قراردادمون تموم شد ــ

  :گذاشت و گفت شیتاب را خاموش کردو سرجا لب

خونش تا ازش  میخواد بعد از عقدمون بر یدلم م ه،یخوب مرد–

 .به من انداخت یتشکر کنم. بعد نگاه

 .توئه ههیشب ییجورا هی–

 یاگه م ،یداد تیو رضا یباهات حرف زد کوتاه امد یوقت از

 .کردم یکارو م نیزودتر ا یقبولش دار نقدریدونستم ا

 " .دق بخورد شتریکه ب میتشکر کن میدلم گفتم: "بر در

 :از طرف من بود که گفتم یجواب منتظر

 .که معلمش رو قبول داره یشاگرد هیبله، قبولش دارم، مثل  –

  :تعجب گفت با

  معلم؟–
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 .گرفتم ادیازشون  زهایچ یلیسال خ کی نیبله. تو ا ــ

 :روبرو چشم دوخت و گفت به

 ؟یچ –

 .و در همه حال خدا رو شکر کنم شهیکه هم نیا مثال–

  :متفکر گفت 

 .شهیواقعا نم یگاه یشکر خوبه، ول –

 چرا؟–

شکر کنه.  یچطور ره،یگیخدا لجش م یآدم از کارها یگاه خب–

مثال اگه االن بهت بگن، مثال دور از جون، مامانت فوت شده، 

 ؟یخدارو شکرکن یتون یم

 :نگاهش کردم و او ادامه داد باتعجب

 ینطوریا یدیتو فقط حرفش رو شن نیگفتم دور از جون. بب –

 .فتهیکه اتفاق ب نیچه برسه به ا یشد

 .گهیشدم؟ از حرفتون تعجب کردم د یچطور ــ
 د؟یکن یخداروشکر م وفتهیکه گفتم ب یاگه اون اتفاق یعنی ــ

 :کردم وگفتم یفکر

کنم صبر کنم. بعدشم  یم یصبر کرد. منم سع دیبال که با یتو –

 .که تونستم صبر کنم نیشکر به خاطر ا

 :تعجب گفت با

 یلیخ ؟یشینم یعصبان ؟یکن ینم یتاب یب یبگ یخوا یم یعنی –

 ؟یکن یخداروشکر م ینیشیبا کالس و صبورانه م

 .از حرفش لبخندزدم ــ

 ییاگرم خدا یول وفتهیاتفاق نم نیوقت ا چیانشاهللا که ه –

از غصه دق کنم  دیکنم و شا یم هیچرا منم گر وفته،ینکرده ب

 نیکنم قبول کنم که خدا ا یم یسع یدوسش دارم. ول یلیچون خ

 نیدر ع یباشم. ول یراض دیسرنوشت رو برام رقم زده و منم با

 .شهیکنم چون دلم براش تنگ م یهم م هیحال گر
. دلم زنهیکه م هیچه مثال نیحرف خودم غصه ام گرفت آخه ا از

 .واسه مادرم تنگ شد

 .انداختم و در افکارم غوطه ور شدم نییرا پا سرم

 .کردمیرا احساس م نشیسنگ نگاه

 .خانم لیراح ــ

 .بله ــ
به هم  نقدریاز تصورش ا یببخش که ناراحتت کردم، تو حت ــ

عمل انداخت،  یعالم ب ی هیاو قض ادی.  حرفات من رو یختیر
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ها،  دیستیزنن منظورم شما ن یحرف خوب م دمیها رو د یلیخ

 ...رندیگ یقرار م طیخودشون تو اون شرا قایدق یوقت یول

 

دوباره ناراحت بشوم. به  دیترس دیرا نصفه ول کرد، شا حرفش

 .گفت یدرست م ینظرم تا حدود
همه جا را روشن کرده  شانیکه نور چراغ ها ییمغازه ها به

 کیفکر کردم که نزد نیلحظه به ا کیانداختم و  یبود نگاه

که بتوانم نمازم  ییجا ای. ستمیاذان است و من هنوز خانه ن

 .را بخوانم

  :گفتم 

 سندهینو هیانداخت که  یمطلب هی ادیشماهم من رو  حرف–

 :گفت ینوشته بود. م ییایکلمب

 یانسان هااتفاق م یاست که برا ییزهایچ ،یده درصد از زندگ"

افتد و نود درصد، آن است که چگونه نسبت به آن واکنش نشان 

 ".دهند یم

نگرفته  ادی دیزن یکه شما ازش حرف م یعمل یاون عالم ب دیشا

 .عمل کنه دیبا یکه چطور

 .گرفت ادی دیمهارته، که با هیهنره،  هی یزندگ دیشا

 :گفت آرش

که  نینه ا گه،یبده د ادیعالمه که بهمون  ی فهیوظ نیا خب–

را روشن کردو راه افتاد.  نیخودشم بلد نباشه. بعد ماش

 .اذان مغرب بلند شد یصدا امیبالفاصله از گوش

 :استرس گفتم با

کرده بود من عالم  داریاذان شد. حرف آرش وجدانم را ب –

که  زدیم ادیاذان در گوشم فر یعمل بودم. صدا یب ینبودم ول

اشتباه کردم. آرش فقط خواستگارم بود، محرمم نبود. من 

رساندم.  یخودم را به سجاده م دیدوباره اشتباه کردم. با

 .نتوانستم یبرساند، ول یمرا به مسجد میفکر کردم به آرش بگو

  :شدن اذان آرش گفت باتمام

 م؟یبخور یزیچ هی میبر–

 :پاچه گفتم دست

 .زود برسم خونه دینه، ممنون، من با –

 .گهیرسونمت د یبعدش م ــ

 .زودتر برم خونه دیکار واجب دارم با هیآخه  ــ
را  نیکه ماش دینکش قهیشد. به دق رهیشدو به جلو خ متفکر

 .شد ادهینگه داشت وپ
را دور زدو در سمت من را باز  نینگاهش کردم، ماش  متعجب

  :کردو گفت
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 :ادامه داد دینگاه متعجبم را د یشو. وقت ادهیپ لطفا–

" اول کوچه، ن،یچند قدم اونورتر "اشاره کرد به پشت ماش –

 یم یزیچ هی رمیمنم م ینمازت رو بخون یمسجده. تا تو بر هی

 .عمو شدنم ینیریبابت ش م،یخرم که با هم بخور
شدم و  ادهیکه در ذهنم بود پ یزده وناراحت از افکار تعحب

 .تشکر کنم. بعد طرف مسجد راه افتادم یکردم با خوشحال یسع

 .رفتارم شده بود یناگهان رییبود و مات تغ ستادهیا آرش
به پشت سرم انداختم.  ینگاه دمیدر مسجد رس یکه جلو نیهم

 .بخرد یزیآرش نبود، حتما رفته بود چ
معجزه  یرساندم و با گفتن کلمه  ابانیخودم را به سر خ یفور

 .را متوقف کردم و سوار شدم یتاکس نیدربست اول یآسا

 .دادم امیآرش هم پ یبرا

. دیمن رفتم خونه، نتونستم بمونم. لطفا ناراحت نش د،یببخش–

عمو شدنتون رو  ینیریخودم ش میمحرم شد یوقت دیاجازه بد

 .رمیگیازتون م
 هیتک یصندل یو سرم را به پشت فمیرا سر دادم داخل ک امیگوش

 .دادم
بود،  یرفتن ها عاد رونیب دارها،ید نیآرش ا یچون برا دیشا

 .گذاشته بود ریمن هم تاث یرو
راحت، هم  نطوریا یگریمرد د چیبا ه یمعصوم یبه جز آقا من

 .کالم نشده بودم
حواسم باشد. چه کنم  دی. خودم باندازمیآرش ب ریتقص دینبا

 یو م رمیبه خودم سخت نگ ادیز شودیعالقه باعث م یکه گاه

 .خودم هستم ندیبیم بیرابطه آس نیکه در ا یکس نیدانم اول
 فینشد تکل سّریازدواج من و آرش م لیاگر به هزار دل حاال

که خودم باعث به  یهمه خاطره و احساس نیتوانم ا یم ست؟یچ

 .ندارمیوجود آمدنشان هستم را دور ب

 .زنگ خورد امیگوش

 .نگران شده بود مادر

 .امیمامان جان، تو تاکس امیم دارم–

که با آرش بودم. چون مطمئنم ناراحت  میبه مادر بگو نتوانستم

 .یستیمواظب ن گفت،یو م شدیم

 ؟یایمگه با مترو نم ؟یتاکس–

که نه راست  گشتمیم یکردم و مدام در ذهنم دنبال حرف سکوت

 .باشد نه دروغ

 .مترو بودم با–

 خب؟–
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 :ِمن وِمن گفتم با

 .امیدارم م یافتاد که االن با تاکس یاتفاق هی راستش–

 .نگران شد شیصدا

 ؟یتصادف کرد ل؟یشده راح یچ–

 ...مادرم آنقدر پر از اعتماد است که چارهیب

 شده؟ یزیحرف بزن. چ لیراح–

 دینداشتم. با ییچاره ا گریمامان، من حالم خوبه. د نه–

 میخودم هم آرام شوم. صدا دیایب رونیب یتا از نگران گفتمیم

و دهانم گرد کردم، تا  یرا آرامتر کردم و دستم را دور گوش

کردم و بعد  فیتعر شینشنود. ماجرا را برا یتاکس یراننده 

 :گفتم

 شیکار شهینم ادیم شیپ یکنم، گاه کاریچ دونمینم مامان–

بود که  یستگاهیهمون ا کیآرش نزد یتصادف یلیکرد. امروز خ

 .منم بودم. جلو خواستش نتونستم مقاومت کنم

 .است امدهیبود مادر از کارم خوشش ن معلوم

 :سکوت گفت یکم بعداز

رو بنداز گردن من،  رهایتقص یبه بعد همه  نیاز ا یتونیم –

 .میبر رونیبا هم ب میتا محرم نشد دهیبگو مامانم اجازه نم

 .شد تریجد شیصدا بعد

 یمن راض ته،یرو بهش بده، واقع غامیپ نیاز طرف من ا اصال–

 .ستمین

 .مامان جان چشم–

بار  نیزنگ خورد. ا امیاز قطع تماس بالفاصله دوباره گوش بعد

 .آرش بود

 .ناراحت شده یلیخ حتما

 .بله–

با هم  دمیخر یمن بستن ه؟یچ امهیپ نیحالت خوبه؟ ا لیراح–

 ؟ی. کجا رفتمیبخور

 دیآقا آرش، راستش نتونستم بمونم. شما حق دار دیببخش–

 .ومدمیباهاتون م دیمن از اول اصال نبا د،یناراحت بش

 .دادم حیتوض شیمادر را هم برا یحرفها بعد

 :مکث کردو گفت یکم

 ؟ینخونده رفت نماز–
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کردم و او  ی. دوباره عذر خواهخونمیخونه م رمیم بله،–

 :دیپرس

  از نماز خوندنت هم واجب تر شد؟ هویرفتنت  یعنی–

 .خونمیخونه م رسمیم گهید ی قهیدق چند–

 یچ ،یبرات مهم بود سروقت نمازت رو بخون یلیتو که خ آخه–

 شد؟

  .زنمیحرفت باعث شد فکر کنم منم عمل ندارم، فقط حرف م چون–

 نقدریکه ا نی. همیمن اصال منظورم تو نبود ست،ین نطوریا نه–

نمازت رو  یفور گهیهر دفعه اذان م یدیبه خودت زحمت م

 یبریکه لذتم م نیخوبه. تازه جالب تر ا یلیخب خ ،یخونیم

 .کار نیاز ا
حرفها را  نیکه زده بود ا یجبران حرف یکردم برا احساس

 :گفتم نیهم ی. برازندیم
 بره؟ یو خسته کننده لذت م یکار تکرار هیاز  یآخه ک ــ

 ؟یخون یخب پس چرا نماز م ؟یچ یعنی ــ

که دستورش رو گوش  نیترسم. ترس دارم از ا یچون از خدا م ــ

 کیکنم، اونقدر خودم رو کوچ یبه عظمتش فکر م ینکنم. وقت

 توجهینسبت به حرفهاش ب کنمیمگه جرات م گهیکه د نمیبیم

 .باشم

 :دیدوباره پرس رت،یح با

برات مهمه که اول  نقدریچرا ا یدستور گوش کن یخوا یاگه م –

 .کنهیکه خدا قبول م یبخون رترمیوقت باشه. د
 یبله، خدا اونقدر مهربونه که ما هارو همه جوره قبول م ــ

شما  ی. مثال وقتگهیاول وقت خوندن، مودبانه تره د یکنه، ول

بدونه بهونه  عیسر یکه انجام بده وقت دیگیم یکار یبه کس

هم  یو گاه ارهیمدام بهونه ب ای دیشیانجام بده خوشحال م

خدا رو به  توجه تونمیم شتریب ینجوریانجام نده؟ بعدشم ا

 .خودم جلب کنم

 .واقعا سخته، بخصوص نماز صبح یآخه گاه ــ

  :و گفتم دمیکش یآه

 دهیخواب ریآخ، نماز صبح رو که نگو، بخصوص اگه شبم د آخ–

 .یاز هم بازشون کن یتون یپلک ها رو م نیمگه ا ،یباش

 :کردو گفت یپوف

 .به نماز ما نداره یازیخدا که ن –

...به نظرم به خاطر خودمونه. ازهین یب زیخدا که از همه چ ــ

 یکار تکرار هینماز بخون و  گهیکه خدا م نجایفکر کنم اگه ا
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 هی. خب برامون میهر روز انجام بده حرفش رو گوش کن یرو ه

 ی. مثال وقتمیکن یهم حرفش رو گوش م گهید یجاها شهیم ینیتمر

 ییجاها هی یوقت گهیحرف پدرو مادرت رو گوش کن، د گهیم

 میگ یو م میکش یبراشون شاخ و شونه نم زننیبهمون حرف زور م

  .چشم

به هم ربط  نارویهمه ا یچطور ا،یدار یتو چه ذهن خالق لیراح–

 .یدیم

 .به هم ربط داره یهمه چ ایدن نیآرش، تو ا آقا–

را جلب کرده بود، چون  یتوجه راننده تاکس میحرفها انگار

 یم یکردو من هم هر لحظه سع یمتفکر نگاهم م نهیمدام از آ

 .کردم آرامتر حرف بزنم

 *آرش*
 

گذاشته  لیکه با راح یبه تمام شدن مهلت شتریهفته ب کی

 .نمانده بود میبود
و پسغام  غامیپ ارشیک یآنقدر برا گریداشتم. د استرس

اول  یفرستاده بودم خسته شده بودم. البته آن آتش روزها

نداشت. مادر  تیهنوز هم رضا یفروکش کرده بود، ول گرید

برادرم هم  دیبا یهم گفته بود که در مراسم خواستگار لیراح

 .باشد
خودش مدام  یکرد و به گفته  یکمکم م یلیمدت خ نیدر ا مژگان

که  زندیدانم چطور حرف م ینم یکرد، ول یصحبت م ارشیبا ک

 :گفت ینداشت، البته خودش هم هر دفعه م یریچندان تاث

 یفقط به خاطر تو دارم کمکت م ستم،یازدواج ن نیموافق ا –

 .کنم
لب تابم  یصفحه  یرا رو لیبار عکس ناواضح راح نیاول یوقت 

 :با تعجب گفت د،ید

خوشت امده. بعد  یپیت نیدختر ا هیآرش، برام جالبه که از  –

 :ادامه داد یلب ریز

 .کنه یم رییبعد از ازدواج تغ البته–

باشه.  رییاهل تغ ادیسر سخته، به نظر نم یلیاون خ یول –

به اعتقادات و پوِششش نداشته  یازم قول گرفته، بعدها کار

 .باشم

  :زدو گفت یپوزخند مژگان

 رهیگ یقرار م ریتحت تاث نهیزدن من رو بب پیدوسه بار ت هی–

 هی. بخصوص چشم و هم چشمیشناس یدخترارو نم نیبابا، توا

 .شهیم رییقابل تغ یوسط همه چ ادیکه ب ایجار
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 یدلم م ینه، ول ایچادر سرش کند  لیبرام مهم نبود راح من

 دنیخواست اگرقصد کنار گذاشتن چادرش را دارد قبل از د

 یُافت داشت حرفها میبرا یلیکار را انجام دهد. خ نیمژگان ا

 .وفتدیمژگان اتفاق ب

 .آرش ــ

 .هوم ــ
 افشیعکس که ق نیا یدختره خوشت امده؟ تو نیا هیتو از چ ــ

 خوشگله؟ نقدریا یعنی،   ستیمشخص ن

 .زدم لبخند

جذب وقارو  کنه،یاخالقش شدم که پسرارو آدم حساب نم نیا جذب–

 .متانتش

 .زد یپوزخند

با هر  شیچند وقت پ نیها... تا هم یریبابا، تحت تاث نیبش–

برات مهم نبود، حاال  زامیچ نیا یرفت یاونور م نورویا یدختر

بود اسمش؟...همون  یدختره چ نیاصال هم ؟یشد ریشده؟ جو گ یچ

 .تو بود زونیبودو آو پتونیتو اک شهیکه هم
 کدوم؟ ــ

  :گفت کالفه

 میرفت میباهاتون امد ارشیبارم من وک هیهمون که  بابا–

همش هم با تو  مه،یهمکالس یکه گفت گه،یکوه، همراهتون بود د

 .دیپلک یم
 سودابه رو؟ ای یگ یسارارو م ــ

 :کردو گفت ینوچ نوچ
 گم؟یکدوم رو م یدونینم یکه حت ادنیآرش،  اونقدر ز یوا

 .مهیهم کالس یکه گفت همون

 یرابطه همون، آره–.  مهیاون ساراس. سودابه هم دانشگاه– 

  :گفتم گه؟ینم یزیچ نهیب یرو م لیتوو راح

 میرفت رونمیاگه باهم ب م،یهست یبگه؟ ما فقط باهم همکالس یچ–

که  ییاگهیرو همون حساب بوده، تازه چه اون چه هر دختر د

رفتم، من ازشون نخواستم، خودشون خواستن  رونیقبال باهاشون ب

رفتن هامونم دسته  رونیب ای یمنم قبول کردم. اکثر مهمون

 .بوده، به جز چند مورد یجمع

 .کردم یاخم بعد

 مژگان؟ یفکر کرد یتو در مورد من چ –

  .در مورد ازدواج حرف نزدم یدختر چیتا حاال با ه من

نکند سارا  د،یگویمژگان راست م دمیخودم فکر کردم، شا با

شده، آن روزهم  نیسر سنگ دایکرده، چون جد ییخودش فکرها شیپ

 .و اخم و َتخم کرد امدیخوشش ن لیگفتم زنگ بزند به راح
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 .افکارم را پاره کرد یمژگان رشته  حرف
تو  کی.حتما االن جومدیبه نظرم سارا از تو خوشش م یول ــ

 .خوره یداره دق م نهیب یشما رو م کیج

 .حرفش خنده ام گرفت از

. میزن یکجا بود بابا، ما اصال با هم حرف نم کیتو ج کیج –

 خوامت اونم چسب شده به من؟ یمن بهش گفتم م یفکر کرد

و  ییخواهش و تمنا تازه اونم به قصد آشنا یبار با کل چند

 یما اصال به عنوان همکالس شهی. باورت ممیازدواج باهم حرف زد

سوار  یکلک هیمن  ای ات،یمگر ضرور م،یزن یهم باهم حرف نم

 .نمشیکنم بتونم باهاش حرف بزنم و بب
 ییا هیو کجا و تو چه زاو یفکر و ذکرم شده چطور یهمه  یعنی

داد  ی. اولش که جواب منفنمشیکه بتونم رودر رو بب سمیوا

که قبولش  یکیبا  یاز وقت ی. ولدادینم اممیجواب پ یکال،  حت

  .داره حرف زدم و اون ازش خواسته، کوتا امده

  :دیگرد شده پرس یچشم ها با

 زنه؟یحرف نم نهیب یاالنم تو دانشگاه تو رو م یعنی–

 نیواسه هم زنه،یکنه و لبخند م یسالم م یحرف که نه، ول ــ

 یرو م گهیکم همد یلیکنم. البته خ یم یلبخندش لحظه شمار

فقط هشت واحد ارائه داده.  یدانشگاه ترم تابستون م،ینیب

 .دانشگاه میرینم شتریدو روز ب نیواسه هم
  حاال درس خونه؟ ــ
اصال موندم. تازه اکثر  دمی... نمره هاش رو که د یلیخ ــ

 .ترم هاشم فشرده واحد برداشته بود
 ینزد. فکر کنم حس حسادت جار یرفت تو فکر و حرف مژگان

بود. حاال چرا درس  لکردهیبودنش فعال شد. البته خودشم تحص

 .کنه ریبراش سوال شده بود، خدا بخ لیو مشق راح

 :گفتم یبامهربون

مخ اون شوهر لج  یحساب دیبا یداربش یجار یخوا یحاال اگه م –

 .میوقت ندار گهی. چون دیبازت رو بزن

  :را مچاله کردو گفت صورتش

تا حرفش رو  ه،یتونم، چقدر حرف بزنم بابا، عصب ینم گهید–

 .پره بهم یزنم م یم
 ادیباهاش حرف بزن کوتا ب یجور هیبابا، خب  یا ــ

 ...کم هیخانم ها ِلم شوهراشون رو بلدن  گنی...مگهید

 .دیرا بر حرفم

 شه،یبرادر شما نه ِلم داره نه منطق سرش م نینه بابا، ا –

 ...خودت رو نگاه نکن

 ...خوش شانسه که یلیخ لیراح
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رابرداشتم و  امیکه بلند شدم حرفش نصفه ماند. گوش میجا از

 :گفتم

 .زنم یخودم باهاش حرف م اصال–

  :گفت یبرادرم را گرفتم. با بوق اول برداشت و عصبان شماره

 بله–

است. آب دهانم را قورت دادم و با  یمدام عصبان دایچرا جد 

 :گفتم یلحن شاد

 خودم، احوال شما؟ هیدرود بر برادر عصبان –

 .کم نرم شد هی

 ش؟یسالم، فرما –

  :و گفتم اوردمین کم

رستوران  هیصرف شام به  یرو امروز برا زمیخوام برادر عز یم–

 .میبکن یاختالت هی ییدعوت کنم تا دوتا یالکچر
تربگم و ادامه  یوادب دهیکش یکردم کلمات را کم یسع بعد

  :دادم

 دیمنت بگذار ریمن حق دوبریبگذار میچشم ها یقدم رو لطفا–

تنها  یا د،یو قبول کن دییرو شاد بفرما دهیدل غم د نیو ا

و پشت مرا  دیکن یپدر میسخت برا یروزها نیبرادرم، در ا

 .دینکن یخال

 :خنده ام گرفته بود، خشن گفت میاز حرف ها خودم

 یکن. بدون خداحافظ امکی. آدرس رو پامیم زیخب، مزه نر یلیخ –

 نگاه کردم که،  امیرا قطع کرد. با تعجب به صفحه گوش یگوش

 .خنده ریزد ز یپق مژگان

 ؟یرو از کجا سر هم کرد فیاراج نیآرش، ا یمعرکه ا یعنی–

 گرفت نه؟ لتیبعد اونم چقدر تحو

 :به غب غبم انداختم و گفتم یباد ــ

 ادمیز یدی.داریکنم ِلم شوهرت رو به دست ب یم هیبهت توص –

 .سخت نبود

  :کردو گفت یاخم

 یتونم هر روز واسش شعر بگم. من نم یمن نم ا،یدار حوصله–

هر چقدر تو  د؟یستیهم ن ههیدونم چرا شما دوتا اصال شب

 ...اون برعکسه ،یمهربونو و صبور

  :و گفتم دمیخند

من بود،  ههیشب قایدق مشیشما بد لیکه تحو نیقبل از ا واال–

 ...ییافسانه ا یمثل دوقلوها
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 .کردم زیرا ر میچشم ها بعد

 ،یکرد یکه داداش بدبختم رو جن یسرش آور ییچه بال  گهید –

 .دونم یمن نم

 .کرد اخم

رفتن با  یمهمون هیبه  ده،یم ریکردم، اون همش گ کارشیچ –

 ...تونم همش ور دلش باشم که ی. نمرهیگ یم رادیدوست هامم ا

 :تعجب گفتم با

 رقابلینگو که برام غ ده؟یم ریبرادرِ به ظاهر روشن فکر من گ –

 شه؟یباوره، مگه م

 .دادم یلحنم رنگ شوخ به

که فکر کنم  یشوهر دار یگرده به مهارت ها یهمه برم نایا–

 .یشما واحدش رو پاس نکرد

 .دهیم ادتی یدار، که شد یجار

واحد  ادیب دیبا ارشیک نیکن...ا فیازش تعر یکم وقت کرد هی –

 .پاس کنه یجنابعال شیرو پ یزن دار
 

و مژگان در آشپزخانه مشغول شام درست کردن بودند  مامان

. کندیم فیمادر تعر یزنگ زدن مرا برا هیمژگان قض دمیشن

 :گفت یمامان با نگران

نکنه اونجا دعواشون  م،یماهم باهاشون بر ایمژگان ب یوا –

 .بشه

 .آشپزخانه شدم وارد

 زنمینم ینگران نباش. حواسم هست، حرف نقدریمامان جان، ا –

که تو  میهست یکه دعوا بشه. بعدشم مگه ما بچه مهده کودک

 م؟یدعوا کن یمکان عموم هی

 :با تمسخر گفت مژگان

 د؟یوفتیبه جون هم م  یخصوص یآهان پس شما تو مکانها –

 :گفتم یدلخور با

من افتادم به جون اون؟ بعد از  ،یانصاف یب یلیمژگان خ –

 ... کرد، دلش خنک نشدو لیهمه حرف بارمن و راح نیا نکهیا

 :تکان دادو گفت دییسرش را به عالمت تا مژگان

 .وفتهیخب ممکنه االنم همون اتفاق ب –

 .کردم ینچ

 .راحت التونیبشه. خ ینزنم که عصبان یبار مواظبم حرف نیا –
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 ادیب یبگ شهنمی–نگاهش رنگ التماس گرفت و گفت:  مامان

 د؟یحرف بزن نجایبا آرامش، ا یگیکه م ینجوریخونه، هم

 :را گرفتم و گفتم شیها دست

 یاتفاق دمی. بهتون قول مدیمامان جان، اصال نگران نباش –

 .وفتهین
. بعد شهیتو خونه نم میمردونه بزن یحرف ها میخواه یم ما

آلن  یمضحک و صدا ی افهیرا آرام رها کردم وبا ق شیدستها

  :ادامه دادم یدلون

در کوتاه امدن برادرم  ییبسزا ریخود همون رستوران تاث"–

 .داره
 تیبراش اهم اتیدونم که چقدر ظواهر وماد یشناسمش وم یم من

و  کیرستوران ش هی یکه تو دهیداره...کالسش بهش اجازه نم

اونجا،   انیکالس م یها ار،یبس یکه اکثرا آدم ها ،یالکچر

 ".از خودش نشون بده یکیش ریرفتار خشن وغ

 

  :به خنده افتادند و مژگان گفت میدوشون از حرف ها هر

 .تو رو داشت استیکم س هی ارشمیک کاش–

 .کردم اخم

تمومم رو  یبرادر همه چ گه،ینزن تو سر مال د نقدریا بابا–

که خودت  نیا یحاال هم به جا ،یو کج و کولش کرد یعصب  ،یبرد

منو تو خرج  ،یجبران کن اتویو کم کار یباهاش حرف بزن

...  پول  هیاونجور ه،ینجوریبرادرت ا یگیهمشم م ،یانداخت

  .به حسابت زنمیشام امشبم م

  :رو به مادر با اعتراض گفت مژگان

 گه؟یم یچ ینیب یم مامان–

  :روبه مژگان گفت یبه من کردو با مهربان یاخم مامان

 ؟یشناس یمادر، تو آرش رو نم کنهیم یشوخ–

دادم و  هیام را متفکر کردم و دستم را به کانتر تک افهیق

  :گفتم

زدم و  یپر مغز یکه چه حرف ها دیشیاز مرگم متوجه م بعد–

 .دیگرفت یعمر به شوخ کیشما 

 :گفت زیآم دیو تهد دهیکش یرا برداشت و با صدا ریکفگ مامان

برداشت. که من فرار رو برقرار  زیآرش...بعد هم به طرفم خ –

  :گفتم دنیدادم و در حال دو حیترج

 ؟یاریحوله ام رو برام م رم،یدوش بگ رمیمن م مامان–
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امدم و وارد اتاقم شدم. در کمدم را باز  رونیحمام که ب از

 .نبود امیشمیابر دیسف راهنیکردم. پ

 :زدم ادیفر بایهمانجا تقر از

 کجاست؟ دمیسف رهنیمامان اون پ –

  :گفت مادر

 کار؟یچ یخوا یم اونو–

 .پوشن یرو م راهنیمامان جان فکر کنم پ ــ
 کار؟یچ یخوایاالن م نهیلوس نشو منظورم ا ــ

 :ازمن مژگان گفت قبل

 ... گهیآالگارسون کنه د یحساب خوادیالبد م –

 :مادر وارد اتاق شدو گفت 

 .ییاونو که دادمش اتو شو –

  :پوشم را در تنم محکم تر کردم و گفتم تن

 .بود زیاون که تم رون،یب دیلطفا بر مامان–

  :رفت گفت یم رونیکه ب همونجور

هفته  دیاتو کنه بهتره. شا ییبه خاطر جنسش گفتم خشکشو –

 .یالزم شد که بپوش گهید
پس مامان »پوشم. باخودم گفتم:  یم گهید زیچ هیباشه  ــ

 «.هست گهید یحواسش به هفته 

 .تراست دواریانگار مادر از من ام 
را زدم و از  امیشگیو عطر هم دمیپوش یگرید کیش راهنیپ

 .رفتم رونیاتاقم ب

 :گفت دنمیبا د مژگان

 .ایشیکم مثل آقا دامادا مکم یدار گهید –

 :زدم و گفتم یلبخند

 نیهم گهید یهفته  رمیرو از خان داداشم بگ یاگه امروز اوک –

 .عروس خانم یخونه  میریموقع ها به عنوان داماد م

  :را کج کرد و گفت سرش

 خوره؟ یخوشگله؟ بهت م عروسم–

 .دمیکه تا حاال د هیدختر نیباتریبه نظر من که ز ــ
محو من شده بود  یتیبه مادر که با لبخند رضا ینگاه مژگان

 :انداخت و گفت

 آره مامان؟ خوشگله؟ –

  :داد و گفت رونیرا ب شیلبخندش را جمع کرد و لبها مادر
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 .انیبه هم م ست،ین بد–

 :تعجب گفتم با

مثل  لی. راحاریدرن یمادرشوهرگر گهیمامان د ست؟یبد ن –

 .فرشته هاست

  :کردو گفت یاخم مصنوع مژگان

  کنه؟ یواست غش و ضعف م نقدریاونم مثل تو ا نمیبب حاال–

  :گفتم ی. با خونسرددمیجا خوردم و خجالت کش کمیسوالش  از

حرف  نیکه غش و ضعف بره. حاال من جلو شما ا میمحرم مگه–

 یرفتار م یجنتل من، واقع هیاون مثل  یجلو زنم،یهارو م

 .کنم

 :وگفت دیخند مژگان

 یسر هیها، مثل داداشت روهاتو بهش نشون بده یهمه  نیبب –

طرفت شوک زده  ،یبعد از ازدواج رو کن یهاش رو نگه ندار

 .بشه

  :به من بر خورد و گفتم حرفش

 یانجام بده، عکس العمل  شوک آور یزنم عمل شوک آور اگه–

 .هیعیکامال طب یمسئله  هی نیا گه،ید نهیب یهم  ازم م
 گذاشتن؟ یپس گذشت رو واسه چ ــ

 :کردم و گفتم دییسر تا با

 ی. من گذشت رو کال سر لوحهیاشاره کرد یخوب یبه نکته  –

 ینم رونیقرار دادم، وگرنه االن با خان دادشم شام ب میزندگ

 .رفتم

  :کرد و گفت ییخنده ا مادر

 .یرفتیوگرنه نم ره،یگ ششیاالن کارت پ چون–

  :تعجب گفتم با

عروستم  نیکم واسه ا هیعروست؟  ای یمامان! شما طرف پسرت –

 کهیچرا فقط واسه اون کوچ گه،ید اریدرب یمادر شوهر گر

 ؟یاریدرم

  :بعد مادر رو به مژگان کردو گفت دند،یدو خند هر

مواظب  شتریب دیکم برو تو اتاق من دراز بکش، با هی مادر–

 .یخودت باش
 یزدو بلند شدو موقع رد شدن از کنارم، مشت یلبخند مژگان

 :کرد و گفت میبازو یحواله

 .یموفق باش –

  :و گفتم میبازو یرا گذاشتم رو دستم
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 یلیاون خ ایحرکتا نکن نیاز ا لیپس فردا جلو راح فردا–

  .حساسه

 .تفاوت به حرفم به طرف اتاق رفت یب

 :کردو با اخم گفت میاز رفتن مژگان، مادر با اشاره صدا بعد

 شه،ینکن ناراحت م فیمژگان از اون دختره تعر یجلو نقدریا –

 .گهیاالن بارداره حساسه مراعات کن د
 نقدریمبارکه خودت باشه. ا ست،ین ایخوشگل هست  لیراح حاال

  .نگو زارویچ نیا

 :نگاهش کردم باتعجب

 یلیخ ؟ینامادر لیواسه راح ،یمادرمامان! واسه مژگان  –

 ...ایریگیتابلو طرفش رو م

 .صورتم براق شد تو

حسادتش رو شعله   شیکن کال آت یبه خاطر خودت گفتم، سع من–

 زایچ نی. االن تو متوجه ایسوز یچون خودتم توش م ،یور نکن

 .کن تیحرف من رو گوش کن و رعا یول یشینم

 .دمیخند

 .رینگ یجد ادیشما ز ه،یما شوخ یمامان جان اکثر حرف ها –

 .نگو میبه شوخ ــ

 .چشمم گذاشتم وگفتم یرا رو دستم

 .کردم یو خداحافظ دمشیچشم. بعد بوس –

دعا کن »دادم که:  امیپ لیبه راح ن،یاز روشن کردن ماش قبل

 «.با برادرم صحبت کنم رمیبگذره، دارم م ریبه خ

رستوران  پارک کردم،  نکیرا داخل پارک نیکه ماش نیاز ا بعد

 ستادهیدر ا یکه جلو یبه طرف رستوران راه افتادم. دربان

کرد.  ییبازکردو خوش امدگو میبود تا کمر خم شدودر را برا

 مییبه استقبالم امدو راهنما گرینفر د کیوارد که شدم، 

 :کرد.  گفتم

 .دونفره زیم هیخوام،  یدنج م یجا هی –

 یشده بود. قسمت سنت میو مدرن تقس یبه دو قسمت سنت رستوران

سالن  یکه گوشه ز،یم کیاشاره به  نیهم یشلوغ بود. برا

  :بودکردم و گفتم

 .خوبه اونجا–

 .دیعقب کش میرا برا یصندل

 :نشستم و گفتم 

 .کردو رفت یمی. تعظادیکنم مهمونم ب دصبریسفارش با یبرا– 
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داده  امیپ لیدرآوردم و چکش کردم. راح بمیرا از ج امیگوش

 «.همون بشه رهیخ یانشاهللا هر چ»بود: 

 .گرفت یلجم م اشیالیخ یب نیاز ا یگاه

 .کرد قیآرامش را در من تزر امشیپ یول

 :دمیزنگ زدم و پرس ارشیک به

 :گفت ؟ییکجا –

را خاموش کردم و  امیگوش ی. صفحهرسمیم گهید ی قهیدق چند–

و  دیایکه کوتا ب میبگو ارشیبه ک ییهافکر کردم که چه حرف

 .دیاین شیپ یدل خور
که بهانه  زدمیحرف م یجور دیبا زدم،یتمام زورم را م دیبا

نشوم و  یاست که عصبان نیکار ا نینداشته باشد. سخت تر ییا

 .نکنم اشیعصبان
 یرفتم و دست دادم و روبوس شوازشیامد، چند قدم به پ باالخره

 .دمیبار شونه اش را بوس نیاول یو دست آخرهم برا میکرد

 .کارم خوشش امدو با کف دستش دوتا آرام به پشتم زد از

  :گفتم میکه غذا سفارش داد نیاز ا بعد

 .میمردونه حرف بزن ییدوتا نجایا مییایداداش گفتم ب خان–

 .بردمیکم لفظ خان داداش را به کار م یلیخ
 شیمحبتم را نشانش دهم. اخم ها خواستمیکه م یگه گاه فقط

 :باز کردو گفت یرا کم

 .یکرد یکار رو م نیهم دیاز اولم با –

و  دمیشن هیاز خودت و بق یمن علت مخالفتت رو تا حدود ــ

 ...یهم درسته، ول یحدود هیتا  دم،یبهتم حق م

  :را پر رنگ کردو گفت اخمش

 ؟یانجامش بد یخوایم یکارت اشتباهه ول یدون یخودت م یعنی–

 :انداختم و گفتم نییرا پا سرم

 ی هیبا بق لیباور کن راح ارشیاز نظر خودم کارم درسته، ک –

نداره، چرا فکر  گرانیبه د یکنه، اون کار یدختر ها فرق م

 دیخانواده بشه، از فردا هممون با نیاگه اون عروس ا یکن یم

 م؟یبش یمسجد

شرط  یوقت م،یریگ یم یعروس یخودشون گفتن ما اون مدل یوقت–

 یعنیرو شفاف گفتن،  زیاز االن همه چ یو شروط گذاشتن، وقت

مختلطم  کیکوچ یمهمون هی میبخواه یفردا ما حت یعنی ؟یچ

و خانم  یجنابعال زنهیکه ساز مخالف م یکس نیاول م،یریبگ

 .دیمحترمتون هست
 ی. مهمونمیریگ ینم یکال عروس ه،یاگه مشکل شما جشن عروس ــ

 .امیمن که م گه،ید ادیاگه نخواست نم لیرو هم فوقش راح
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 :داد و گفت رونیرا پرحرص ب نفسش

خب برو  ؟یازدواج کن ینجوریکه ا یآخه مگه مغز خر خورد –

 ...که همش عذابه ینجوریکه باهات پا باشه، ا ریرو بگ یکی

 :گفتم آرام

 هیوجود نداره. مگه  یعذاب آور زیچ چیه یعاشق که باش –

 یخوا یداره که به خاطرش م تیجشن چقدر اهم ای یمهمون

 ؟یریمن رو ازم بگ یخوشبخت

  :گفت یبم یصدا با

عقدتون دعواهاتون  ی. حاضرم قسم بخورم از فردایشیم بدبخت–

بفهم. عشق و  نویا د،یبا هم فرق دار یلیچون خ شه،یشروع م

 .یشیعشق، متنفر م یپره که از هر چ یاز سرت م نیهمچ یعاشق
نزنم و  یدادم حرف حی. ترجکردیم امیکم عصبانکم شیحرفها

 .سکوت کنم. غذارا آوردند
شکمو  یلیبود که خ نیا اشیشروع به خوردن کرد. خوب ارشیک

 .اوردیتوانست طاقت ب یبود و دربرابرغذا نم
فکرهستم  دغرقیبه من انداخت و د یخورد نگاه یکه م همانطور

 .کنم یم یباز میو با غذا

 .را داخل بشقابش رها کرد چنگالش

  :نزدم و ادامه داد یحرف ؟یکن یمهمون دعوت م ینجوریا –

تو  دمیکن، فکر کردم د یبرام پدر یگفت یکه زنگ زد امروز–

نکردم، تو  یچند سال که بابا فوت کرده من برات کار نیا

باشه  کهیحواسم به دادش کوچ دیکه با ییتنها جا ،یدرست گفت

 نیگرفتم با ا میهمون موقع تصم نیازدواجشه. واسه هم نیهم

به  شتریب لبتهازدواج موافقت کنم هر چند به ضرر هممونه، ا

کارت اشتباهه، از  یشدیمتوجه م دیقبلش با یضرره خودته. ول

خانم ازش  لیآسمون باز شده و راح یگیم یوقت گهیمن گفتن، د

من  ت،یخوشبختنجات توو عامل  یو شده فرشته  نییافتاده پا

 .بکن یدوست دار یبگم. برو هرکار یچ

 .زده شدم رتیح شیاز حرف ها 
 دم؟یدهان باز پرس با

 میبر یایم گهید یهفته  یعنی دم؟یداداش درست شن خان–

 ؟یخواستگار

 .کش امد یرا باز کردو لبش کم شیها اخم

 ام دارم؟ گهید یچاره – 

 :و گفتم دمشیذوق بلند شدم و بغلش کردم و چند بار بوس از

 .نوکرتم خان داداش –

 :کردو گفت یسیه
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 .بابا زشته نیبش –

ام را برداشتم و شماره خانه را  ینشستم و گوش یباخوشحال

 .گرفتم

 :دیپرس

 ؟یزنیزنگ م یحاال غذات رو بخور از دهن افتاد، کجا دار –

 .ارمیدرش ب یخوام از نگران یبه مامان، م ــ
به مادر دادم  یحیشروع کرد به خوردن و منم مختصر توض ارشیک

باز شده بود. تازه  میاشتها یو شروع به خوردن کردم. حساب

 .چقدر گرسنه ام بوده است دمیفهم

 :را از دوغ پر کردم و گفتم ارشیک وانیکه تمام شد. ل میغذا

چرا  ،یبود بانمیپشت شهیواقعا ازت ممنونم. تو هم داداش–

حواست به من و مامان  شهیتو هم ؟یبرام نکرد یکار یگیم

من  یمخالفتها به خاطر خودمه... ول نیا دونمیبوده، االنم م

که شما تو ذهنتونه  یزیاون چ لیکه راح دمیم نانیبهتون اطم

 .ستین
نزد. بعد هم متفکر جرعه جرعه  یفقط گوش کردو حرف ارشیک

 .دوغش را خورد
  یفرصت م کی دنبال
حرکاتم را  ارشیک شدینم یبدهم. ول لیبه راح یامیتا پ گشتم

 .گشتیدانم در جز جز صورتم دنبال چه م ینظر داشت. نم ریز

 م؟یواسه پنج شنبه بعد از ظهر خوبه قرار بزار ارشیک–

  :سر جواب مثبت دادو گفت با

 ... موافقن؟گه؟یاونور حله د حاال–

 :گفتم اطیاحت با

 .میماهم که قبول کرد گه،یبله، شرط و شروطاشونو گفتن د –

 دیریرو نگ یعروس یضمن عقد مربوط به خودته. ول طیاون شرا ــ

 .ایمسخره باز نیبابا ا هیبهتره. چ
نشود. بعد از حساب  مانیوقت پش کیدادم سکوت کنم، تا  حیترج

. میو سوار شد میرفت مانینهایهر کدام به طرف ماش زیکردن م

  .دادم امیپ لیرا برداشتم و به راح یمن بال فاصله گوش

 یعنینشد.  یخبر یشدم، ول لیآخر شب منتظر جواب راح تا

 یحت یزنگ بزند. ول  یکردم از خوشحال یخوشحال نشد؟ فکر م

 .اندشده مانیبار آنها پش نیرا هم نداد. نکند ا اممیجواب پ
کارش را  لیو دل نمشیب یپس م میخودم گفتم فردا کالس دار با

 .پرسم یم
 لیراح یدانشگاه که شدم، چشم گرداندم ول یمحوطه  وارد

نبود. سرکالس نشستم. با خودم گفتم هر جا باشد باالخره سرکالس 
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نفر استاد بود که  نیآخر ی. چشم دوختم به در، ولدیآیکه م

 :دادم امیرا برداشتم  پ یامد. دلم شور زد، گوش

 دانشگاه؟ یومدیچرا ن ؟ییکجا –

 .افتاده است ینکند اتفاق آشوب بودم 
از ذهنم گذشت، مدام  الیداند که چقدر فکرو خ یخدا م فقط

 باینداده بود. تقر یجواب لیراح یکردم، ول یرا چک م امیگوش

 رونیو از کالس ب اوردمیطاقت ن گریکالس بود که د یوسط ها

. همانطور که در سالن قدم رمیتماس بگ لیزدم، تا با راح

بم در آوردم و یرا از ج یرفتم، گوش یمحوطه مزنان به طرف 

سالن به  چیشدم. تا خواستم از پ لیراح یسرگرم گرفتن شماره

 یبودم با فرد امیهمانطور که محو گوش چم،یطرف محوطه بپ

که بهم بر  یکس یشد و بازو نینقش زم امیبرخورد کردم.  گوش

چند لحظه نگاه  یبرخورد کرد. برا میخورد کرده بود با بازو

آشنا بود،  میچشم ها برا نیدر هم گره خورد. چقدر ا مانیها

به سرعت نور پرواز  میها یخودش بود، عشقم، تمام نگران

خودش  یفور لیو تپش قلب داد. راح جانیرا به ه شیکردند و جا

  .عقب و از خجالت سرخ شد دیرو کش

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش

زدم  ی. لبخنددمیاونقدر عجله داشتم که شمارو ند د،یببخش –

را  گرمیو دست د امنهیس یدستم را رو کیخم شدم و  یو کم

  :پشتم گذاشتم و گفتم

فرما شدندو قدم  فیحضرت، باالخره تشر ایشکر که عل خدارو–

دانشگاه رو با  نیمن گذاشتند و ا یچشمان تابه تا یبه رو

تمام خدم وحشم به وجد آوردند و از حضورشون همه جا رو 

 ...کردند و ینوران

بردارد،  نیزم یرا از رو لمیتا موبا شدیکه خم م همانطور

  :آرام گفت دویبه اطراف چرخاندوحرفم را بر یچشم

را مقابلم  یحرف هاست. بعد گوش نیآخه االن چه وقت ا سس،یه–

 :گرفت و شرمنده گفت

 .نشده باشه شیزیخداکنه چ –

 :نگاه کردم و گفتم شیرا گرفتم و به چشم ها یگوش

شدم  قیدق شیهاکه به چشم یتار مژگانت بانو، کم هی یفدا –

 یمن شد، برا ینگاه سوال یورمشان شدم. انگارمتوجه  یمتوجه

 .دوخت نینگاهش را به زم عیسر نیهم

سرکالس؟ تا خواست از  نمیبش دهیاستاد اجازه م نمیبرم بب –

 یرو اشیچادر عرب یرا که از رو فشیرد بشود بند ک میجلو

 .دوشش انداخته بود گرفتم
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 .سایوا قهیدق هی–

 .ستادیکه نگاهم کند ا نیا بدون

 :مهربان گفتم 

 .منو نگاه کن –

 :نکرد و گفت نگاهم

 .زودتر برم سر کالس دیشده، با رمید یبه اندازه کاف –

 .باشه، فقط االن نگاهم کن، آرام سرش رو باال آورد ــ

  :و گفتم شیابرو اشاره کردم به چشم ها با

  ؟یکرد رید نقدریاصال چرا ا ه؟یاز کم خواب ای یکرد هیگر–

  :گفت دویرا از دستم کش فشیک بند

وبعد به طرف کالس پا  ستیاالن وقتش ن م،یبعدا حرف بزن شهیم–

 .دیکش
داد  هیوارتکیقدم عقب رفت و سرش را به د کیسد راهش شدم،  

 .شد رهیکرد و به دور دست خ یو پوف

 :دستم را کنار سرش گذاشتم و زوم کردم در صورتش و گفتم کف

کنم،  الیهمه فکرو خ نیتا حاال ا شبیشرط انصافه؟ از د نیا –

 یشکل نیزنم. االنم ا یدارم بال بال م یاز صبحم که از نگران

نگم؟ به فکر دل منم باش، من اگرم االن برم  یچیو ه نمتیبب

 .... حداقل بگونمیب یشنوم نه م یم یزیسر کالس نه چ

 :گفت دویرا بر حرفم

به دست و  یآب هیمنم  ،یشگیهم یجا دیباشه پس، شما بر –

 .کالس نیسر ا نمیامروز بش ستی. کال قسمت نامیصواتم بزنم م

 :برداشتم و گفتم وارید یرا از رو دستم

 یدیو اجازه نم یکنینم یلج باز اد،یخوشم م نقدریا یعنی –

 .کار به خشونت بکشه

 :گرد شدو گفت شیها چشم

 ه؟یخشونت؟ منظورتون چ –

  :کردم و گفتم یا انهیموز ی خنده

 .گهید زایچ نیو ا یکتک کار یعنی–

 ...مگه شما ؟یکتک کار ــ

 :حرفش را بزند و گفتم ی هیبق نذاشتم

زنم. نفسش  یم واریبه درو د یبد یوقتها مشت ها یآره، بعض –

 .داد رونیب قیرا عم
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 یزیشد و چ ریسر به ز زنم؟یخودم رو م یفکر کرد ه،یچ ــ

 :هم ادامه دادمنگفت. من

 .که کتک بخورم ستیخودم ن فینه بابا ح –

 .نگاهم کرد یچشم ریز

هستم  ونهینه بابا، د زنم؟یخشن بشم تو رو م یفکر کرد آهان–

 ...توام ی ونهید ،ینه اونجور یول

 :گفت یجد یرا مهار کردوکم لبخندش

 .امیم گهید قهی. منم چند دقدیشما بر –

 .و رفتنش را نگاه کردم ستادمیا همانجا
 یبوستان م یدرخت ها یشاخ و برگها نیکه ب یصبحگاه مینس

 .ماه گرفته بشه ریت یاز گرما یباعث شده بود، کم د،یچیپ
 لیصبرانه منتظر امدن راح ینشستم و ب یشگیهم مکتین یرو

 ینشد، بلند شدم و کم یصبر کردم خبر ییا قهیشدم، چند دق

بازهم  یول آمد،یم دیکه با یریبه مس دمیقدم زدم و سرک کش

 .زدیرا برداشتم و تماس گرفتم، بوق اشغال م ینبود.گوش
نرفته بودم  یافتادم، به دنبالش بروم، هنوز چند قدم راه

 .دیآیاز دور م دمیکه د
کردم  یسع یو منتظر شدم. کالفه بودم، ول ستادمیا همانجا

 .خودم را آرام نشان بدهم و با لبخند چند قدم جلوتر رفتم
 مجبور زد زنگ تلفنم–کردو گفت:  یعذر خواه دیکه رس کینزد

 .بدم جواب بودم

 .حرفش خنده ام گرفت از

 !کهیچقدر کوچ ایچه جالب! دن –

 چطور؟–

که من حالم بد بودو  شمیپ یباشه دفعه  ادتیآخه، اگه  ــ

 نیهم قایدق م،یکه با هم حرف بزن یمنتظرم بود نجایتوا

 .امیب رتریاتفاق افتادو باعث شد من د

  :زدو گفت یلبخند

 گنیپس درسته که م_

 

 جهان کوه است و فعل ما ندا نیا»

 "صداها را ندا دیما آ یسو
 

 ؟یدق خورد نقدریتو هم اون روز ا یعنی –

  :گفت یشرمندگ با

وبعدبه  دیخودتون رو ناراحت نکن ستین یمهم زیدق؟ چ چرا–

حرکت کردو نشست. با فاصله کنارش نشستم، چقدر  مکتیطرف ن
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نمانده  یزیفاصله ها خسته بودم، با خودم گفتم، چ نیاز ا

 یفرق م گرید یصبر کنم. او با دخترها گریچند روز د دیبا

 یم نمازکه گفته بود به خاطر ترس از خدا  یکند، از روز

 .ترسانده بود ییجورا کیخواند، انگار من را هم 
  را شکستم نمانیو سکوت ب دمیکش یقیعم نفس

 شده؟ یچ یبگ یخواه ینم –

رز  یبه من انداخت و بعد سرش را چرخاند و به گل ها ینگاه

که   یلیمستط یجلوتر از ما، در باغچه  یکه کم یرنگا رنگ

بودند چشم دوخت و  دهیرنگ چ یآجر یزهایدور تا دورش را قرن

  :گفت

برادرتون موافقت  د،یداد امیپ نکهیبعد از ا شبید راستش–

که کال  نیدونم چرا، استرس گرفتم و مدام فکر ا یکردند، نم

 دهیسع داد،یآزارم م گهید یفکرها یلینه و خ ایکارم درسته 

 :بود گفت شمیکه پ

 دیخواستم با یگرفتم، اگه م  ی. که کاش نمرمیبگاستخاره  –

واسه آرامشم حرفش رو  دیگرفتم، شا یهمون اول  استخاره م

 دییکارم رو تا یکه کس نیبه خاطر ا ایقبول کردم و گرفتم. 

 بهتر از خدا؟ یکنه و چه پشت گرم

نگاهم  یچشم ریکردو ز یحرفش مکث ینجایکه... ا نیا خالصه

 یام و سرپا گوش هستم براچشم به دهانش دوخته دید یکرد، وقت

  :ادامه داد ش،یحرف ها ی هیبق دنیشن

 .بد درامد جوابش–

که در خودم سراغ داشتم  ییرویبا تمام ن م،یدو سکوت کرد هر

ماندم  یآنجا م گریلحظه د کیتالش کردم، تا داد نزنم، اگر 

بلند  میاز جا نیمممکن بود کنترلم را از دست بدهم، بنابر ا

. دمیکش قیشدم و از او دور شدم. تا توانستم قدم زدم ونفس عم

کرده و ناراحته از  هیخودشم گر یعنیپس »با خودم گفتم: 

به لبم نشست و برگشتم و  یفکر لبخند نیجواب استخاره. از ا

و با  دمیکش یگرید قینفس عم آمد،ینگاهش کردم، به طرفم م

 میدست ها میدیبه هم رس یبه طرفش رفتم. وقت یشتریآرامش ب

  :گذاشتم و گفتم بمیج یرا تو

 م؟یبزن قدم–

  :حرفش گفت یو او در ادامه  میهم، هم قدم شد با

کردم و چند ساعت از شب رو با خدا حرف  دایوجدان پ عذاب–

که چطور شبم صبح شدو بعد از نماز صبح خوابم  میزدم و بگذر

شد، قبل از  رید امیصبح خواب موندم و تا ب نیبرد. واسه هم

اون تلفنه هم مامان بود که در جواب  نجا،یا امیکه ب نیا
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فرستاده بودم زنگ زد که بگه عمل به  یامکیکه براش پ یسوال

 .ستیاستخاره واجب ن
شلوارم  بیدادم و همانطور که دستم دد ج رونیب قیرا عم نفسم

  :گفتم یتصنع یبودبرگشتم طرفش وبا اخم

 یاول، بعد دستم را رو یرفت یم یگفت یحاال از آخر م شدینم–

 :ادامه دادم یقلبم گذاشتم و با لحن شوخ

 .شیندازیآخر از کار م –

 .اخم کرد اوهم

 یبراتون نم نارویمن اصال ا دیکرد ینم یاگه شما کنجکاو –

. اصرار دیشد یاتفاقات نم نیا یوقتم متوجه  چیه دیگفتم، شا

 ...هم م،یوفتیشماباعث شد هر دومون هم از کالسمون ب

  :گفتم یحرفش را تمام کند و با دلخور نگذاشتم

  .رو نداره تیطاقت ناراحت گه،ید دله–

 .کنم کارشیچ یگیم

 .نزد. طبق معمول من سکوت را شکستم یحرف 

 ...یخواستگار یبرا میشیپنج شنبه مزاحمتون م –

  :نزد، و من ادامه دادم یحرف

   دیشا مامانم–

مادرتون زنگ بزنن تا همون روز بله برون هم انجام بشه.  به

 :باعث شد بگم زشینگاه ت

 گهید م،یخب جواب شما که مثبته حرفهامون رو هم که قبال زد –

 ...میطولش بد نقدریچرا ا

 .شد رهیدور دست خ به

 ...رهیبگ میتصم دیمادرم با زهایچ نیدونم در مورد ا ینم –

او هم به  ستادم،یتکون دادم و ا دییرا به عالمت تا سرم

 ی رهیگ یزهاینگاهم را دوختم به آو ستاد،یاز من ا تیتبع

رنگ از آن  ییطال یپرنده فلز کیبا  زیقفس ر کیکه  اشیروسر

 یتو زهارایاراده دستم را دراز کردم و آو یبود، ب زانیآو

 .دستم گرفتم

 جالبه، حاال چرا قفس و پرنده؟ چقدر–

از دستم سر  زهای. آودیخجالت سرخ شد و سرش را عقب کش از

 .خورد

 :کردم و گفتم یخواه عذر

 .افتادم یشعر هی ادی دمید نارویا –

 کدوم شعر؟ ــ
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 کنج قفس راه ندارد نیافسوس که ا"

 .پنجره کوتاه ندارد کیکه  اکنون
 

 غم نیکنم تا که رها گردم از ا پرواز

 "... که همراه ندارد چارهیدل ب آخر

 

 :خجالت گفت با

 .دیچقدر خوبه که اهل شعر هست –

 :حرفش خنده ام گرفت و گفتم از

 اهل تهرانم، ستم،یاهل شعرن –

  .بد نیست روزگارم

.. و دوباره با ، سر سوزن ذوقيناني دارم ، خرده هوشي تكه

 :لبخند نگاهش کردم. او هم زمزمه وار ادامه داد

  .درختمادري دارم ، بهتر از برگ "

  .، بهتر از آب روان دوستاني

 خدایي كه در این نزدیكي است، و

  .این شب بوها، پاي آن كاج بلند الي

  .، روي قانون گیاهآگاهي آب روي

 ".مسلمانم من

 .کف زدم شیرا باال بردم برا میدست ها 

 :گفت ریز سربه

 .آقا آرش گهید میبر –

     :گفتم میرفتیکه به سمت دانشگاه م همانطور

 .لیراح–

 .نداد جواب

 :گفتم دوباره

 .خانم لیراح –

 .بله ــ

  :کردم و گفتم ینچ نچ

شد.  یخودمون دمیکم بهش خند هیدوباره من  یگیتو دلت م االن–

 .با لبخند فقط نگاهم کرد
 یبعد مکث م،ینذر کردم اگه تا آخر هفته با هم محرم شد ــ

 :کردم و گفتم

 .گهیکردم د ینذر هیولش کن  –

  :بهم انداخت و گفت ینگاه
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 د؟یگیخودتون م ای دیبهتون اصرار کنم بگ االن–

 .گمینم دیاصرارم کن ــ

 .دیگ یخودتون م م،یکنم اگه محرم شد یصبر م ــ

 .گمینم ــ

  :بهم انداخت و گفت ییمندانه ا روزیپ نگاه

 .مطمئنم د،یگ یم–

 :پا تند کرد و گفت بعد

 .خدا حافظ د،ییایشما لطفا آرومتر ب رم،یمن جلوتر م –

 :دادم امیرا برداشتم و پ یکه رفت گوش نیاز ا بعد

 .رسونمت یامروز خودم م –

  :داد امیپ

 .بعد میمحرم بش دیآقا آرش، اجازه بد نه–

مسائل  یلیخ دیبا او بودن با یکه برا نیوقتها از ا یگاه

 نکهیا یوقت ها هم مثل االن، برا یلیخ یکنم و حت تیرا رعا

 یوقت ی. ولرهیگ یصبر کنم و مراعات، لجم م دیبرسونمش با

 جارهیب شمیم یجون من زود خودمون دیشا نمیبیم کنمیفکر م

 نیا کنمیم حساسبره. ا رونیبا من ب ادیفعال ز کنهیجرات نم

 .گذاشته است ریاو هم تاث یراحت بودنم رو
شرکت، با مادر تماس گرفتم و گفتم،  دمیکه رس نیمحض ا به

و بله برون  یخواستگار ی هیقض لیزنگ بزند و به مادر راح

گرفته بود.  شیسرحال نبود. صدا ادیرا اطالع بدهد. مادر ز

 .دمینپرس یزیچ یهم کرده است. ول هیاحساس کردم گر

 :ساعت دوباره با مادر تماس گرفتم، گفت کیاز  بعد

با خواهر و برادرش مشورت کنه،  دیگفته: با لیمادر راح –

 .دهیخودش خبر م

 :دمیپرس

 د؟یجان چرا ناراحت مامان–

 :اش گرفت و در همان حال گفت هیگر

 .سقطش کنه دینشده، با لیبه مژگان گفته، قلب بچه تشک دکتر–

 .مادرم، چقدر ذوق داشت چارهیزده شدم. ب شوک
 یاز ناراحت ی. مژگان در را باز کرد. آثاردمیخانه که رس به

عوض کردن جو  یمادر قرمز بود. برا یهانداشت. در عوض چشم

 :گفتم

 ؟یینجایهمش ا یندار یمگه خودت خونه زندگ مژگان–

 .گهیجاست د نیهم میخونه زندگ –
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 :گفت یبا همان ناراحت مادر

پارچه  هی لیواسه راح میبر ادیمن خودم بهش زنگ زدم ب –

 :. گفتممیبخر

 ی. با جاردیکن یکه شما م هیسکیچه ر نیامامان جان، آخه  –

کنه؟ بعد دستم رابه  دیدخریواسه عروس جد رهیجماعت آدم م

  :تکان دادم وادامه دادم  نیطرف

 .اوه، چه شود اوه،–

  :گفت زیاعتراض آم مژگان

من باشه. بعدشم، من عروس  ی قهیهم دلت بخواد که سل یلیخ–

 ...بزرگه ام ها

 .ام گذاشتم نهیخم شدم و دستم را به س یکم

 .گمیم کیرو بهتون تبر دتونیجد منصب–

  :با تشر گفت مادر

مارو تا پاساژ پارچه  ایب ،یلباس عوض کن خوادی. نمآرش–

 .اونجا پارچه هاش قشنگه گهیسر چهار راه ببر، مژگان م یفروش

 :به مژگان انداختم و گفتم ینگاه

 فرمودند؟عروس بزرگه افاضه  –

  :کردو گفت میبازو یحواله  یبلند شدو مشت مژگان

 .آپارتمان یخوام رد شم و رفت به سمت در خروج یکنار م برو–

 ...حرکات نیاز ا گهیمگه قرار نشد د –

  :حرفم را تمام کنم و گفت نگذاشت

منم  یبزن یدرست با من حرف یگرفت ادی یوقت جنابعال هر–

 زنم،  یکتکت نم گهید

  :را به هم چسباندم و گفتم میدست ها کف

 یباهاتون شوخ گهیمنم د د،یمن رو کتک نزن گهیلطفا د خانم،–

  .کنم ینم

 :گفت ریمادردلگ

 فتی. راه بادیم شیپ یآخرشم دلخور ا،یشوخ نیا هیآخه چ –

 .میبر
به مژگان  یو نگاه دمیکانتر کش یرو یبا انگشت سبابه ضربدر 

 :انداختم وگفتم

  .تموم شد یلحظه همه چ نینشون از ا نمیخط، ا نیا –

 :گفت مژگان
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 .مینیبب –

مادر  یکفشم آرام از مژگان در مورد ناراحت دنیحال پوش در

 .دمیپرس

  :گفت مژگان

 رمیشلوغش کرده. فردا هم م یادیمامان ز ست،یمعلوم ن حاال–

 .شهیم یچ مینی. تا ببیسونوگراف گهید یجا

 .یگفتیبهش نم یزیکاش فعال چ خب–

براش  نقدریمامان ا کردمیکن آرش اصال فکرش رو هم نم باور–

 .مهم باشه

 :دمیتعجب پرس با

 ست؟یتو مهم ن یبرا–

بعدشم اصال االن بچه دار  وفتاده،ین یحاال که اتفاق یول چرا،–

 .میدار ادیما زوده، وقت ز یشدن برا

 .دیگویچه م دمیفهمیبود، اصال نم بیعج میبرا شیحرفها
 ییاگر بال یبپرسم. ول یزیهم چ نیاز ا شتریتوانستم ب ینم

  .شدمیمن هم مثل مادر واقعا ناراحت م آمد،یم ارشیک یسر بچه 

. میدیخر ییبایز یمشورت و نظر دادن باالخره پارچه یاز کل بعد

  :مژگان گفت

 ؟یانگشتر نشون چ پس–

 :به من کردو گفت ینگاه مادر

 م؟یامروز بخر نیاونم هم یخوا یم –

  :به مژگان انداختم و گفتم ینگاه

 بپسنده؟ دینبا خودش–

 :دادو گفت رونیرا ب شیلبها مژگان

 .گهیاگه مثل من حساس باشه، آره د –

 .میدیخر میرفت ارشیانگشتر نشونم رو خودم با ک من

 ی دخونهی. هنوز محرم نبوددیبود ندیاپن ما یلیکه خ شما–

 .دیرفت یهم م گهیهمد

 :کردو گفت یاخم مامان

زنگ بزنم از مادرش  دیالبد با م،یآرش بزار خودمون بخر –

 د؟یخر دیکه باهم بر رمیاجازه بگ

 یب نقدریا یندار شتری! خوبه شما کال دوتا عروس بمامان–

 .ذره ذوق داشته باش هیها، مادر من  یاعصاب

 .حوصله ندارم آرش ــ
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 .به مژگان انداختم یفیبال تکل نگاه

 ه؟یمژگان خانم نظر شما چ –

 .از حرفم خنده اش گرفت مژگان

 :ها، بعد کالفه گفت هیجد متیکه تصم نیمثل ا –

 منم بابد بهت بگم آقا آرش؟ یعنیخشکه،  یلیخ ینجوریا آخه–

 :نگاه کردم و گفتم باالرو

 .یکه منت سر ما گذاشت یبگ اگه–

 :را در هوا چرخاندو گفت دستش

 .سختش نکن گهیآرش، د یوا –

  :کردم و گفتم یپوف

 .نظرت رو بگو بعد حاال–

 .عوض کنه ادیبعدا ب ومدیاگه خوشش ن میبخر گمیمن م ــ

 :گفت یفور مادر

 ...میدون یانگشتش رو نم زیسا یول گه،یآره راست م –

 .مادر را گرفتم دست

خونه، تا فردا که مامان  میاالن بر دیخواه یجان، م مامان–

هم  ی. مادر که کممیکن یم یفکر هیزنگ زدو خبر داد،  لیراح

کامال مشخص بود. موافقت کردو به  اشیخسته شده بودو ناراحت

 .میخانه برگشت
 

هم خبر داده بود وموافقت  لیروز بعد، که مادر راح دو

 میتکاپوافتاد شتربهیخانواده اش را اعالم کرده بود. ما ب

 .میآن روز آماده کن یرا برا زیکه همه چ
بود که  یبود خبر ختیرا به هم ر مانیکه خوش یزیچ تنها

 .مژگان داد
 دینشده و با لیتشک نیگفته بودمطمئن است که قلب جن دکتر

 .میبود همه ناراحت بود یسقط شود. به جز مژگان که خنث
 یزنگ زدم، متوجه  لیانگشتر به راح دیخر یبرا یوقت

دادم. چند لحظه  حیتوض شیرا برا لشیشد. من هم دل امیناراحت

 :سکوت کردو گفت

 .تا من از مادرم بپرسم د،یرو نگه دار یگوش قهیچند دق شهیم–

 :از چند لحظه پشت خط آمدوگفت بعد

صبر  ییفعال چند هفته ا دیبه مژگان خانم بگ گنیم مامان–

 .شهیم لیکنندو بچه رو سقط نکنن، انشاهللا قلبشون تشک

 :گفتم یخوشحال با
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 آخه چطور؟ واقعا؟–

 .دمیم حیبعدا براتون توض حاال–

را گفتم و مادرم را در  لیراح یزده روبه مادر حرفها ذوق

را از دستم گرفت  یگوش ی. با خوشحالدمیحال بال درآوردن د

 .بپرسد لیرا از مادر راح زیو خواست خودش همه چ
 یاجازه  شیحرفها نیکه ب زدمیطرف بال بال م نیهم ا من

 .ردیانگشتر از مادرش بگ دیخر یرا هم برا لیراح

 :از اتمام تلفن، مادر، مژگان را بغل کردوگفت بعد
قلبش  گنیسقط. م یچند هفته صبر کن مژگان، عجله نکن برا فقط

 ینجوریبچه ها ا یبعض یگاه گهیم لی. مادر راحشهیم لیتشک

 .صبر کرد دیهم نداره، فقط با یمشکل چیه شنیم
 لیبه مراسم بله برون نمانده بود که من و راح شتریروز ب کی

 کی لیتا باالخره راح میگشت ی. کلمیدیو انگشتر را خر میرفت

 .میخسته شده بود یلیخ د،یرا پسند فیانگشتر ظر

 :دمیکردم پرس یم یراه برگشت همانطور که رانندگ در

کج  دییسرش را به عالمت تا م؟یرستوران ناهار بخور میبر –

اذانش همه جا را برداشته بود،  یکه صدا اشیکردو به گوش

  .شد رهیخ

 :لبخند گفتم با

مغازه  کیشدم و از  ادهیکنم. بعد پ ینترس، االن درستش م –

را  لیو راح دمیمسجد را پرس نیکتریآدرس نزد یسوپر مارکت

 .به آنجا رساندم

 .منتظر ماندم تا نمازش تمام شود نیداخل ماش خودم
 شییبا دا لیراح یخانه  کیبود بعداز ظهر در پارک نزد قرار

داده بود که قبل از مراسم  غامیپ شییچون دا م،یحرف بزن

خوردن  یبرا ییعجله ا نیهم یبا من اختالط کند. برا خواهدیم

 یبرا د،یخواهد بگو یچه م دانستمیناهارو رفتن نداشتم. نم

 .استرس داشتم یکم نیهم

 :و گفت نیماش یصندل ینشست رو یبا خوشحال لیراح

 .ممنون ایدن کیکه منتظرتون گذاشتم، دوم  دیاول ببخش –

  :تعجب گفتم با

  ؟یخوند یچ یدیاصال فهم یو گرسنگ یخستگ نیبشاش! با ا چه–

 ایشو،  الیخ ینماز و ب یکه خسته و گرسنه بود خدانگفته–

بر وفق مرادت  یو همه چ یهروقت حوصله داشت زمینگفته، عز

 .هم بزن به کمرت ینماز هی ایبود ب

 .دمیحرفش بلند خند از
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 یچ فهمهیآدم همش فکر غذا خوردنه، نم یآخه اونجور خب–

 .خونده

 .لبخند زد 

اگه ما حوصله نداشته  یعنیخدا... یادب برا یعنینماز  –

  م؟یدیآشنا بهمون سالم کنه، جوابش رو نم هی میباش

 :کردوادامه داد یمکث بعد

و جواب  میزن یبه اون آشنا لبخند م میباش یتو هر حال –

 .میمتهم نش یادب یکه به ب میدیم

  .میو نشست میرا انتخاب کرد یزی. ممیرستوران شد داخل

 .زنگ خورد لیراح لیاز انتخاب غذا موبا بعد
طرز حرف زدنش متوجه شدم مادرش است. بعد از آمار دادن  از

  .میکه کجا هست

 .زنندیکه در مورد مژگان حرف م دمیفهم شیحرفها از

 .شدم کنجکاو
 شانیبرا یجواب لیکه راح دیپرسیم ییسوالها لیراح مادر

 .پرسمی. باشه مدونمی: نمگفتینداشت و مدام م

 :از قطع تماس گفت بعد

که من  دنیپرس یم ییآرش، مامان در مورد مژگان سوالها آقا–

تو چند  شونیکه باردار نی. مثال ادونستمیجوابشون رو نم

 .زهایچ نیهست و ا یهفتگ
که  ییسونوشون رو جا توننیمژگان خانم اگه بخوان م گفتن

 حینشون بدن تا اونجا دکتر براشون توض کنند،یم یمامان معرف

 .بدن
 دیکه چرا با نیو ا زایچ نینشدن قلب بچه و ا لیمورد تشک در

 .چند هفته صبر کنند
 لیکه مادر راح دیشن ارشیک یکه وقت میدانستم چطور بگو ینم

به پا  ی. چه قشقرقدیو بچه را سقط نکن دیصبر کن یگفته کم

 .کرد
همه سال درس  نیا رسهیدکترها عقلشون نم گفت،یم ادیفر با

 .رسهیعقلش م یزن عام هیخوندن، 
 شرفتیعلم پ نهمهی. انایدست ا یعقلت رو داد گفت،یمامان م به

 .دیکوچه موند کیکرده، اونوقت شما اندر خم 

 .شوهرش بود یمژگان هم موافق حرفها گفتم،یم لیبه راح چطور

 :ِمن و ِمن کردم و گفتم یکم

. رفتم خونه به دونمیرو نم زهایچ نیمنم مثل تو ا راستش–

 .که خونتون زنگ بزنه و با مامانت صحبت کنه گمیمامان م

  .سوال داشتم هی فقط
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 .دییبفرما–

چرا گفتن که مژگان  دونن؟یرو م زهایچ نیاز کجا ا مادرت–

 .چند هفته صبر کنه

 دمیبارها از مادرم شن یندارم. ول یقیمن اطالعات دق راستش–

حرف رو بهشون  نیهم قایها بودن که دکترهاشون دق یلیکه خ

 یسقط کنند. ول دینشده و با لیزدن و گفتن که قلب بچه تشک

سقط کنند،  ومدهیاز اونها دلشون ن یبعد از چند هفته که بعض

نداشته و  یمشکل چیامده، ه ایدن یشده و وقت لیقلب بچه تشک

 .باهوش بوده گهید یهم نسبت به بچه ها یلیخ
 توننیرو بدونن، م قیقاگر مژگان خانم خواستن اطالعات د حاال

 .به مادرم زنگ بزنن و بپرسن

 :تکان دادم و گفتم دییرا به عالمت تا سرم

مامان  یباوره، وقت ریکم د هیبرادر من  نی. فقط اممنون–

مژگان خطر  یگفت، ممکنه برا د،یصبر کن یبهش گفت که کم

 گهیقانعش کنه. حاال د کردیم یداشته باشه. البته مامانم سع

 .چقدر موفق باشه دونمینم

  :گفت باتعجب

 شونیمژگان خانم داشته باشه. اگه ا یبرا یخطر کنمینم فکر–

کار  نیسه هفته ا یسقط کنند، بعد از دو ال خوانیواقعا م

داره، حداقل بعدا عذاب وجدان  یرو بکنند. مگه براشون فرق

 .ندارن

. حرف منو قبول کنمیدرسته. حاال منم باهاش صحبت م بله–

 .کنهیم
 یرفتم. وقت سیبه طرف سرو میشستن دستها یشدم، برا بلند

 .دمیراغرق فکر د لیبرگشتم. راح

 :دمیو پرس نشستم

 .لبخندزد ؟یکن یفکر م یبه چ –

 .خدا یبه کارها ر،یبه خودمون، به تقد –

 .کدوم کارهاش ــ

 .دهیبرامون چ ییدونم قربونش برم چه نقشه ا ینم ــ

 :تعجب گفتم با

 نقشه؟ –

 .اهوم ــ
رو  یزیچ هیخدا  وفتهیما م یزندگ یتو یبه نظر من هر اتفاق 

 یهدفها یلیخ ایمارو بسنجه  ایخواد به ما بفهمونه  یم ای

 ...داره گهید
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  :گفتم متفکر

 .لذت ببر تیدر لحظه از زندگ ؟یکن یفکر م زایچ نیبه ا چرا–

 یکنم واسه اتفاقها یم دایپ یآمادگ شتریاگه فکر کنم ب ــ

 .کنم یو راحت تر قبولشون م رانهیو غافلگ ییهوی
 مگه جنگه؟ ــ

 .جور مبارزس هی یجنگ که نه، ول ــ
 ؟یبر یلذتم م تیاز زندگ ینجوریتو ا ــ

 :گفت دویخند

جالبتره، همش سرت گرمه خودته. مثل  ینجوریآره، اتفاقا ا –

 .یوتریکامپ یها یباز نیا

 .ستیفکرا ن نیبه ا یازیکنه ن یآدم درست زندگ یوقت ــ

 .را به عالمت مثبت تکان داد سرش

 .را آوردند و حرف ما قطع شد مانیلحظه غذا همان
شروع به خوردن کردم. چون صبحانه  یآنقدر گرسنه بودم که فور 

نظرش داشتم. احساس کردم  ریز یچشم ریهم نخورده بودم. ز

دهانم را  یتواند غذا بخورد. لقمه  یمعذب است و راحت نم

  :قورت دادم و گفتم

  ؟یبا من معذب هنوز–

بشقابش گذاشتم  یتکه کباب به چنگال زدم و تو کینگفت.  یزیچ

  :و گفتم

 :ادامه دادم یبعد به شوخ گه،ید لیراح بخور–

 ؟یغذام رو بخورم تا تو راحت باش نیمن برم تو ماش یخوایم –

 :زد و گفت یرا سر داد به بشقابش ولبخند شیها چشم

 .نه، من راحتم –

 .او سکوت را شکست نباریبه سکوت گذشت و ا یکم نمانیب

 د؟یکرد یبرادرتون رو راض یچطور –

فکر کنم حرف زدن  نجا،یخان رد کردم تا ا ی... کلیبه سخت ــ

 .خان باشه نیآخر گهید تیبا دا

خواد چند  یاونقدر مهربونه، احتماال م مییدا د،ینباش نگران–

 .هیتا سوال بپرسه و چندتا توص

 :گفتم یمهربان با

که  هیمن فقط وقت ینگران ستم،ین یچینگران ه یتو هست یوقت –

 .یتو نباش

 .نزد یانداخت و حرف نییرا پا سرش
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 یکباب دم،یرا تمام کردم، به بشقابش که نگاه کردم د میغذا

اش خورده. چقدر آرام از گوشه یگذاشته بودم فقط کم شیکه برا

 .خوردیغذا م
 یرهیچانه ام گذاشتم و نگاهش کردم، امروز گ ریرا ز دستم

که بود دور تا دورش  ییا روزهیفرق داشت، سنگ ف اشیروسر

نصب شده  رهیبه خود گ ریزنج کیداشت و با  زیر یها نینگ

رنگ  نیداشت. چقدر ا یاش همخوان یبا روسر نیبود. رنگ نگ

با  دمیرنگ پوست صورتش فهم رییصورتش بود. از تغ یبرازنده

 .نگاهم شده است یمتوجه یکند ول یکه نگاهم نم نیا
گفت و  یلب خدارو شکر ریبرداشت و ز یبرگ دستمال کاغذ کی

 .نگاهم کرد

 .شما درد نکنه. لبخند زدم دست–

 .که بگم نوش جان ینخورد یزیچ–

  :نزد. گفتم یهم حرف باز

  .ظرف ببر خونه بخور یتو زمیر یرو م غذات–

 یظرف پر شد. نچ نچ بایکردن غذا داخل ظرف، تقر یخال موقع

 :کردم و گفتم

 نیو ا میشیاصال؟ خدارو شکر که فردا محرم م یخورد میزیچ –

چند  میرفت یم شیپ ینجوری. وگرنه اشهیمعذب بودنت تموم م

  .یشدیم ینامرئ گهیوقت د

 یمن نگاه یتوجه به حرفها یبلند شد. ب اشیگوش امیپ یصدا

 :آمده بود انداخت و گفت شیکه برا یامیبه پ

خونه، زودتر  ادیم گهیساعت د مین مییداده، دا امیمامان پ –

 .میبر

  :ترس گرفتم و گفتم گوریگذاشتم و ف لونیرا  داخل نا ظرف

 داره؟ کارمیچ یعنیترسم،  یمن م یوا–

  :زد و گفت یلبخند

 اس؟یآسون نیداماد خانواده ما شدن به ا دیکرد فکر–

 .کردم یفکر

 ؟یبگ یزیخواد چ یم هینکنه در مورد مهر گمیم–

 .دینباش هینه، نگران اون قض ــ

 :گفتم یبا ترس ساختگ دوباره

" رو دستمال بکش سوری"کاخ م ینکنه بگه برو اول چراغ ها –

همه چراغ رو دستمال  نیتا بخوام ا م،یبهت دختر بد ایبعد ب

 .شدم ریبکشم پ

 :گفت باتعجب
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 مگه چندتا چراغ داره؟ –

 .کاخ ده هزارتا ینما فقط–

 .را باال داد شیابروها

 واقعا؟ –

 .ستین نهیگز نیخب از تعجبت معلومه ا ــ

 :گفت دویخند

 کاخه؟ نیحاال کجا هست ا ستا،ین میفکر بد یول –

 .هندوستان ــ
دستمال  نیحداقل از ا اده،یآخ، آخ، اونجام گردو خاک ز ــ

 .دینش تیاذ ادیز د،ینانوها ببر

 ؟یآورد ریگ بیغر گه،ینکن د یبدجنس –

 :افتاد وگفت نیزم یرو  شیها چشم

 .کمکتون امیبودمنم م نهیگز نیاگه ا 

 :نگاهش کردم و گفتم مهربان

کنم  یم زیتم ارویدن یکل کاخ ها یچراغ ها یایتو که ب –

 .خانم
 

 . میو راه افتاد میشد نیماش سوار

باال  لیراح یتعارف ها یمقابل خانه شان، با همه میدیرس یوقت

 .دیایب اشیینرفتم و منتظر شدم تا دا
 

سال بود، با  انیمرد م کی اشیینشد، دا یطوالن ادیز انتظارم

 ،یشیم ییهاو مرتب و چشم کیکم پشت و کوتاه و لباس ش شیر

 ...آمدیکه به نظر مهربان م

 *لیراح*
 

 

 امیشانیپ د،یخواهد به آرش بگو یچه م دمیپرس ییاز دا یوقت

  :گفت یبه شوخ دویرا بوس

به ذهنشم  یوقت حت هیخوام براش خط و نشون بکشم که  یم–

 :زدوادامه داد یکنه. بعد لبخند تتیخطور نکنه که اذ

 .کنم ینم تشینترس اذ –

 .انداخت نییرا پا دسرشینگاه منتظرم را د یوقت

 .جان ییمردونس دا یها حرف–

 دانمینم یحکم پدر را داشت، دوستش داشتم. ول میبرا ییدا

وقت نتوانستم با او دردو دل کنم و از مشکالتم  چیچرا ه
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. به آشپزخانه رفتم، تا به مادر و اسراکمک میبگو شیبرا

  :گفت دنمیکنم. مادر باد

 م،یکم جا به جا کن هیسالن رو یمبل ها میما بر ایب لیراح–

جا براشون باز  ایداده، ب یسفارش اجاره چند تا صندل ییدا

 .میکن

  :تعجب گفتم با

 م؟یچند تا مهمون دار مگه–

جا که جمع بشن  هیخاله و عمو،  ییدا نیهم یول ستند،ین ادیز

 .نشستن یکمه برا یصندل

 :با خنده گفت اسرا

 ؟یبپوش یچ یفکر لباس رو کردعروس خانم  –

 :کردم و گفتم یفکر

 داره خوبه؟ ییقهوه ا یدوز یهمون کت شلوار کرمه که مغز –

 ؟یخواستم بگم همون رو بپوش. چادر چ یآره، منم م ــ

  :به مادر انداختم و گفتم ینگاه

 خوره؟یمامان چادرم به درد مراسم فردا م یراست–

  :دادو گفت رونیرا ب شیلبها مادر

هم رنگش خوبه،  ه،یطال کوب من رو سرت کن. هم مجلس چادر–

 .تیرو بدوز، بمونه واسه شب عروس ارنیهم که فردا م یچادر
گفت، پارچه  یاون طور که آرش م ارن،یفکر نکنم چادر ب ــ

 .از چادر نزد یحرف دن،یخر

 :با تعجب گفت مادر

با واقعا؟ بعد دوباره خودش جواب داد: البته بعدن خودت  –

 .رسم ندارن دی. شایخر یآرش م
زنگ زد تااز مادر   ییکه کارمان تمام شد، دا نیاز ا بعد

فرصت  نیمن هم تو ا رد،یفردا بگ یبرا ییها وهیبپرسد چه م

   :دادم امیرفتم و به آرش پ امیسراغ گوش

 گفت؟ یچ مییدا–

 :فرستاد جواب

نگم، بخصوص به  یمردونه، ازم خواست به کس یحرف ها یسر هی –

کردم نشان ندهم و  یسع یکنجکاو بودم بدانم، ول یلیتو. خ

  :نوشتم

 گذشته؟ ریخب پس به خ –

به دستمال نانوهست واسه پاک کردن  یازینه ن گهیآره، د ــ

 .به کمکت ازیکاخ، نه ن یچراغ ها
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  :دیندادم، پرس یجواب

 .ایرو نگفت تیباالخره مهر یراست–

 حرف زد؟ هیدر مورد مهر مییدا ــ

 .خوام بدونم یداره، م یچه ربط ــ

 .شهینوچ. نم ــ
گفت در مورد  یچ ییدا گمیبگو، منم م تویباشه تو مهر ــ

 .هیمهر

  :کردم پیتا یخوشحال با

  که نهیام ا هیمهر–

 یبرسون ییو اذان گفتن، تو من رو جا میجا که با هم بود هر

 .یطیکه اول وقت بتونم نمازم رو بخونم، در هر شرا

 .نداد یچقدر منتظر ماندم، جواب هر

 :کردم شیصدا

 ...آقا آرش –

 .بازهم جواب نداد 
جواب  تواندیامده نم شیپ شیبرا یکار دیخودم گفتم: شا با

 .بدهد

 .رفتم رونیرا خاموش کردم و از اتاق ب امیگوش ی صفحه
 

به آمدن مهمون ها نمانده بود که، خاله  شتریدو ساعت ب یکی

  :هم زمان روبه من گفتند ییو زن دا

 ؟یچرا هنوز آماده نشد تو–

   :کردو گفت ییاشاره ا دهیبه سع خاله

 .به سرو گوشش بکش یدست هیرو ببر تو اتاق  لیراح–

دستش را  یشی. نمادیدستم را گرفت و به طرف اتاق کش دهیسع

 :گفت یم دویکش یسر و گوشم م یرو

 یبه سر و گوشت م یدارم دست نقدریا یکنینم یرییپس چرا تغ –

 :کشم. کشدار گفتم

 .البد دستت مشکل داره ده،یسع –

 :گفت دویکش رونیلباسم را از کمد ب اسرا

  .لباس نیخواد ا یکرم م یروسر هی –

 .خواد یبردار.البته فکر کنم اتو م هایروسر یاز کشو ــ

  :کردو گفت ینیه دهیسع

 ؟یگیزودتر نم چرا–

 :کردو گفت دایرا پ یبا عجله روسر اسرا
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 .کنم یمن االن اتو م –

 .به من انداخت ینگاه سرزنش بار دهیسع

 .ستاین نجایا فکرت–

  :انداختم و گفتم نییرا پا سرم

 .انهیکنم  یم یدونم کار درست یهنوزم نم یکن یباور م دهیسع–

 .دیکش یآه دهیسع

کنه، چند تا صلوات  یانشاهللا که خداهم کمکت م ره،یخ تتیتو ن –

 .یشیبفرست آروم م
 

صورتم  یرو یمیمال شیآرا دهیسع م،یلباسها دنیاز پوش بعد

خواستم ببافم که  یراشانه کردم و م میانجام داد، موها

 :نگذاشت و گفت دهیسع

دورت  یراحت بتون  دیکه محرم شد نیباال ببند که بعد از ا –

 .یرهاشون کن

 :کردم و گفتم یاخم

 .شهیبرنامه هارو ها، من روم نم نیول کن ا دهیسع –

بلند  می. آنقدر موهاسایرا از دستم گرفت و گفت پاشو وا برس

 .شدیتخت پخش م ینشستم رو یتخت م یرو یبود که وقت

  :گفت دویکش میبه موها یُبرس دهیتخت بلند شدم و سع یرو از

 نشییفقط کش پا ،یبازش کن یبافم که اگه خواست یشل م پس–

. بعدبا نهیرو نب یقشنگ نیبه ا یموها ست،ین فیرو بکش. ح

  :کردو گفت ییخنده ا طنتیش

 ... که شهیاون خودش اونقدرسر البته–

 .حرفش را تمام کند نگذاشتم

 .ها شیسر یبهش نگ گهی...ددهیعه سع –

. شانس ادینشده چه پشتش در م یجیاوه اوه، حاال هنوز ه ــ

 ...یجواب بله رو بد یشک دار میآورد

 .یصداش کن ینجوریخوام ا ینم ست،ین نیموضوع ا ــ
 خوبه؟ لیگیخب بگم ز ــ

خنده و از پشت بغلم  رهیزد ز یبراق شدم. پق شیچشم ها در

  :کردو گفت

 بابا، آقا آرش خوبه؟ خوب–

 .زدم و گفتم: حاال شد یلبخند

 *آرش*
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قبال سبدگل را سفارش داده بودم.  م،یبود یگل فروش ریدر مس 

 .گرفتم یم لیرفتم و تحو یم دیفقط با
وقت اگر  کیکرد که  یکنارم نشسته بودو مدام سفارش م مادر

که  مینگو یزیصبور باشم و چ امد،یزد که خوشم ن یحرف ارشیک

 .شود اشیباعث ناراحت
 ارشیمن و ک نیب ضشیدوست داشت، تبع یلیرا خ ارشیمادر ک کال

 .حساس نباشم ادیکردم ز یم یمن سع یکامال مشخص بود. ول
ذهنم را آنقدر مشغول  هیدر مورد مهر لیراح امیپ روزیاز د 

 .دمیشنیم انیدر م یکیمادر را  یکرده بود که حرف ها
خواسته، بشود و  لیکه راح ییا هیاز مهر یبودم حرف نگران

 یبزند که باعث اوقات تلخ یو حرف ردیبه مسخره بگ ارشیک

 .شود
 یحیزنگ بزنم و توض لیبه راح یگرفتم داخل گل فروش میتصم

 .بدهم شیبرا
بزرگ  یلیکه خ یکه گل را گرفتم در سالن گل فروش نیاز ا بعد

 .و شماره اش را گرفتم ستادمیبود ا کیو ش

 ...الو

 .لیسالم راح ــ

  :جواب دادو گفت دیترد با

 شده؟ یطور سالم،–

 :ِمنو ِمن گفتم با

 .کنم یخواهش هینه، فقط خواستم ازت  –

 .دییبفرما ــ
امروز  یقبول، ول یکه گفت ییا هیخواستم بگم، اون مهر ــ

تو  میکه خواست یموقع گه،ینزن. همون دو ماه د یازش حرف

تو دفتر. االنم برادرم هر  سندینو یم میگ یم م،یمحضر عقدکن

گفت: اگه  ی. برادرم مدیگفتند قبول کن هیدر مورد مهر یچ

 یمخالفت دینباما  یهستند با پنج تا سکه  یواقعا مذهب نایا

 .کنند

 :گفت یجد

 .ام باشه هیخوام سکه تو مهر یاما من نم –

 :التماس گفتم با

فقط االن به خانوادتون  د،یدببخشیتون یباشه، خوب بعدا م –

مد نظر خودتون نزنند.  ی هیدر مورد اون مهر یحرف د،یهم بگ

 .بشه دیخواه یکه شما م یزیبعدا همون چ دم،یمن بهتون قول م

 :شک گفت با

 .با خودشونه میتصم گهید یول گمیم مییباشه حاال من به دا –

  :و گفتم  ختمیر میخواهش داشتم در صدا یچ هر
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خورم بعد از عقدمون  یمن به روح بابام قسم م ل،یراح نیبب–

همون رو انجام بدم. من درحال  یخوا یتو م یرو هر چ هیمهر

کنمش،  یرو دارم، اصال فردا به نامت م نیماش هی نیحاضر هم

 یتا همه چ اد،یب شیپ یکه مشکل دینگ یزیفقط شماها امروز چ

گفت به سبک شما  رهم اگ یبگذره. در مورد جشن عروس ریبه خ

 یم شیمن بعدا راض دیاگه شما بخواه د،یموافقت کن م،یرینگ

 .لیراح دمیقول م اد،یکنم کوتا ب

 :تعجب گفت با

 ...دیبازم با میخواه ینم میچیما ه یعنیبرعکس شده،  ایدن –

 .دمیرا بر حرفش

دنبال  ارشیک یدون یکنم. خودت که م ی... خواهش ملیراح –

 .دیریزد، شما به دل نگ یبهانس، اگرم اونجا حرف

 :نزدوادامه دادم یکردو حرف سکوت

 .میرس یم گهیساعت د میتا ن میاالن تو گل فروشمن  –

  :گفت فقط

 هارو زد؟ زیچ نیو ا نیاصال حرف ماش یکس–

. البته دیبد حیبود که براشون توض تونیینه منظورم به دا ــ

گفتن شما  یبراشون گفتم. ول ارشیدر مورد ک یخودم کم روزید

 ...یلیخ رشیتاث

 .دیبار او حرفم را بر نیا

 .میما منتظر دیاریب فیتشر –

 .خواست بحث را کش بدهد یامده بود کنارش و نم یکس انگار

  :گفتم دوباره

 .مییاونجا گهیساعت د مین تا–

 :تفاوت گفت یب

 .انشاهللا و قطع کرد –

 .داشته باشند یگفتم، تا آمادگ یم دیبا یشده بود، ول ناراحت
 یم نیهم یکه کال مراسم به هم بخورد، برا آمدیبدش نم ارشیک

  :گفت

 ه،یعکس العملشون چ نمیبب هیپنج تا سکه مهر گمیمن م مامان–

چشمش به من نگاه  یبعد با گوشه  دا،ینزن یوقت حرف هیشما 

 لیراح میکرد، تا عکس العملم را بداند. من هم که از تصم یم

 .تفاوت بودم یخبر داشتم، ب
تا عمو و  میمنتظر ماند یکم م،یدیمقابل منزلشان رس یوقت

 .ندیایهم ب میعمه و خاله ها
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من سبد گل را برداشتم   م،یشان شووارد خانه میکه خواست نیهم

ها را،  هیهم هدها را، مژگان ینیریش یهم جعبه  ارشیو ک

بود. همانجور  دهیخر لیراح یو شال هم برا یروسر کیمادر 

 پشیکردم، نگاهم به ت یهارا در دست مژگان چک م هیکه  هد

  .افتاد و متعجب براندازش کردم

 :گفت دیتعجب من را د یوقت

 ه؟یچ –

 :کردم و گفتم یپوف

 ؟یزد یجمع و جورتر م پیت هیحاال امروز  شدینم –

 .انداخت شیبه لباس ها ینگاه

 ست؟یقشنگ ن –

هم قشنگه، خودم  یلیخودش را وسط انداخت و گفت: خ ارشیک

 .بپوشه ینجوریگفتم ا

 :گفتم ارشیکردم و رو به ک یعصب ی خنده

مژگان  یمانتوها نیچند تا دکمه واسه ا ر،یبگ یزیچ یوام هی –

 .گرون شده یلیخ دایجد دمیخانم بخر. شن

  :زدو گفت یپوزخند ارشیک

 ؟ینشون بد گهیخانوادت رو جور د یخوا یم ه،یچ–

 .باش داداش خودت

 :مژگان انداختم و گفتم چارهیبه ب یغضبناک نگاه

 یلباس نم حیحد فج نیکه در ا روزیتا د ؟یتو خودتاالن  –

 ؟یبود گهید یکی روزیتا د ای ؟ی... امروز خودت شدیدیپوش

بزند که عمو دستش را گذاشت پشت کمر  یخواست حرف یعصب ارشیک

 :به جلو هلش دادو گفت متیو با مال ارشیک

 .همه معطل شما هستند –

 :زدو گفت یلبخند تلخ ارشیک

 .عمو جان میبر –

نفر بودم.  نیها جلوتر وارد آپارتمان شدند و من آخر بزرگتر

. حمل سبد گل به خاطر دیچرخ یم لیبه دنبال راح میچشم ها

 .دمیکش یکانتر و نفس راحت یسختم بود، گذاشتمش رو اشیبزرگ
 یکه صدا به صدا نم گر،یباهم د هیو خوش بش بق یآن شلوغ در

 :صدا بود که گفت نیآرامش بخش تر میبرا لیراح یصدا د،یرس

لبم  یرو یلبخند دنشیطرفش و با د دمی. چرخدیخسته نباش –

  :امدو گفتم

 .ممنون–
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 :به سبد گل انداخت و بالبخند گفت ینگاه

 .واقعا قشنگه د،یا قهیچقدر باسل –

شده  شهیاز هم باتریکوک زدم. امروز ز شیرابه چشم ها نگاهم

 :بود.گفتم

 .گهید نجامیبودم که االن ا قهیسل با–

که  دمیبه اطراف چرخاند و من از رنگ به رنگ شدنش فهم یچشم

 .چقدر معذب است
گفتم و به طرف سالن رفتم. بعد  ییزدم و با اجازه ا یلبخند

نشستم، تا حواسم باشد  ارشیکنار ک ان،یاز دست دادن با آقا

 .ندهد یوقت سوت کی
 لیراح  یپاافتاده. عموها شیپ یو حرف ها ییرایاز پذ بعد

 .التمیشروع کردند به سوال و جواب کردنم در مورد کار و تحص
شده  یمفصل ییبازجو لیراح ییالبته روز قبلش هم توسط دا 

 .بودم
و  قیچقدر در مورد من تحق اشییمتوجه شدم که دا روزید همان

که قبال داشتم را هم  ییآمار دوست دخترا یکرده و حت یبررس

 نهیکار ندارم مهم ا روزتیده بود. بعد هم گفت من با ددرآور

 .یکه امروز چطور هست
 ریز ای" ی،ای،آیفکر کنم مامور" س یخانوادگ نایا یعنی

 .مجموعش بودند
 یسوال م زیآنقدر که ر ده،یبهش دست م یاحساس جاسوس آدم

 .پرسند
خواست  یکه انگار م د،یپرس یم ییسوال ها شیاز عموها یکی

مهم  شیکارمن برا یچرا سابقه دانمیمن را استخدام کند. نم

 .شده بود
کالس  نجایکردند که انگار ا یهم، چنان در سکوت گوش م هیبق

 یکیدرس است و من هم در حال درس پس دادن. تازه احساس کردم 

هم از استرس  دیاست. شا یسالن در حال نت بردار یهم انتها

 .توهم زده بودم ادیز

 .ارشیک ینگاهها نیتوانستم تحمل کنم، اال ا یرا م زیچ همه
مراحل را  نیخودش ا یکردیکرد که گمان م ینگاه م یجور 

 .امده بود اینگذرانده و از شکم مادرش داماد دن
امد، البته  شیپ هیسوال جواب ها تمام شد و بحث مهر باالخره

 لیراح یعمو دویکش شیخان بحث را پ ارشینگفتند، ک یزیآنها چ

 :هم گفت

 .دییبفرما دیخودتون با گهیکنه، د یم نییرو داماد تع هیمهر –

به عموها  یرا مطرح کرد، جور ییکذا یپنج سکه  ارشیک یوقت

نگاه کرد که انگار انتظار داشت بلند شوند و  لیراح ییو دا

 .رندیاش را بگ قهی
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 .خونسرد بودند یلیخ آنها

  :با لبخند گفت لیراح ییسکوت دا یاز کم بعد

رو گردن مرد  هیهد نیخداونده به زن، که ا ی هیهد هیمهر–

اندازه اش رو  نییبسته به وسعش خودش تع یگذاشته و، هرمرد

 .کنه یم
من  نیزم یتوپ را  تو یشدن کرد و فور عیاحساس ضا ارشیک

 .بزرگتر ها گذاشتم یهم  به عهده انداخت و من
 

 

 **    لیراح      ****

 

 

 میاشاره کردم که بر دهیخسته شدم و به سع هیبحث مهر نیا از

 .داخل اتاق
 دهیو من و سع میبود دهیچ یصندل فیخاطر کمبود جا، دو رد به

 .مینبود دید یتو ادیز نیهم یبرا م،یآخر نشسته بود فیرد

  :گفت جانیدر اتاق را بست وبا ه دهیسع

 .خدا به دادت برسه ایدار یعجب جار ل،یراح یوا–

  :کردم و گفتم یاخم

 چشه؟ مگه–

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش

بابا  یچیترسه حرف بزنه. ه یآدم م یکن یاخم م یجور هی –

 .تابلوئه یلیفقط خ

  :گفتم 

 شده بود؟ پیچقدر خوش ت یدیولش کن. آرش رو د نارویا–

 .هم گرفته یچه سبد گل خوشگل ــ

 .کرده بودند چشیسوال پ نایعمو ا ختیر یم یچه عرق چارهیب ــ

 :صلوات اسرا وارد شدوگفت یصدا با

 .رو بخونن تیمحرم ی غهیخوان ص یم ایب گنیعروس خانم م –

  :گفتم باتعجب

 .سرعت نیا به–

 :گفت دویخند دهیسع

 شد؟ یچیق هی. پس بحث مهرمیداشت یعجب قدم –

 یدرخواست معنو یآره بابا، شد چهارده تا سکه به اضافه  ــ

 .عروس خانم

 :اشاره به من گفت دهیسع
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 .گهید میبر ایب –

  :را گاز گرفتم و گفتم لبم

 .دهیسع شهیروم نم یوا–

  :کردو گفت یفکر دهیسع

 .ادیکن مامانم رو بگم ب صبر–

 دنیخاله امدو دستم را گرفت و با کل کش قهیاز چند دق بعد

 .من را کنار آرش نشاند
 نمانیراب تیمحرم ی غهیبود ص یکه روحان ییاز دوستان دا یکی

 .کرد یجار
 یآرش انگشتر نشان را دستم م یاسترس داشتم که وقت آنقدر

  :گفت یرلبیشد. ز میلرزش دستها یکرد متوجه 

 خوبه؟ حالت–

 .و صلوات فرستادن دنیسر جواب مثبت دادم. بعد از کل کش با
که  ییهاینیریاسفند دود کردو خاله با ش مانیبرا اسرا

 .کرد ییرایخانواده آرش آورده بودند از مهمان ها پذ

 .کردندو رفتند یبه غروب نمانده بود که همه خداحافظ یزیچ

 .و خاله کار ساز نشدوهمه رفتند ییماندن دا یمادر برا اصرار
گوش من  ریبه آرش انداخت و ز ینگاه یموقع خداحافظ دهیسع

  :گفت

 ...رهیم نیمگه ا حاال–

 .حرفش خنده ام گرفت و لبم را گاز گرفتم از
 ینگاهمان م ینیریهم که متوجه ما شده بود، با اخم ش آرش

 .کرد
آرش نرفت و به مادرش  یآرش جلوتر از همه رفتند. ول خانواده

 .گفت که با برادرش برود
کرد، بعد  یمبل نشسته بودو به کار کردن من نگاه م یرو آرش

 :و گفت ستادیبلند شدو کنارم ا قهیازچنددق

 ؟یخوا یکمک نم –

  :زدم و گفتم یلبخند

 .ممنون نه،–

  :که دستم بود را از دستم گرفت و گفت ییها یدست شیپ نیآخر

 :کانتر و برگشت وگفت یبرم. گذاشت رو یم من–

 .بد جور ذهنم رو مشغول کرده یسوال هیهمه رفتند،  یاز وقت –

 .انداخت نیینگاهش کردم. سرش را پا یسوال

 .اتاق بپرسم یتو میبر شهیم–
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 .دیچند لحظه صبر کن –

را برداشتم ورفتم سمت آشپزخانه  یدستمال کاغذ یها ی جعبه

 :و به مادر گفتم

 .مامان جان فقط جابه جا کردن مبل ها مونده –

 :کرد آرام گفت یکه کاردها را خشک م مادر

 .نامزدت تنها نباشه شیتو برو پ –

 ادیلحظه ماتم بردوناخودآگاه  کینامزد  یکلمه  دنیازشن

 .خوانده بودم افتادم ییکه قبال جا یمطلب
 

 !ستین لیدل یتو ب یکس در زندگ چیحضور ه "
 یهستند برا یا نهییآ یشو یکه با آن ها روبه رو م ییها آدم

 ".…تو

  .صورتم تکان داد یدستش را جلو مادر

تو برو. اسرا درحال  م،ید یمن واسرا انجام م ؟یرفت کجا–

  :و گفتم دمشیو بوس ستادمیشستن فنجان ها بود. کنارش ا

انشاهللا جبران  ا،یفعال بود یجون، حواسم هست کل یاسر ممنون–

 .کنم

 :گفت دویخند

 .فقط دعا کن کنکور قبول بشم –

کنکور داده بودو فقط دست به دامن خواجه  شیپ یهفته  اسرا

 .دعا ینشده بود برا یرازیحافظ ش

 :را بردم باال و گفتم میدستها

کن کنکور قبول نشدن،  یما حال یآبج نیبه ا یجور هیخدا  یا –

 .ستین ایآخر دن

  :با لبخند نگاهم کردو گفت اسرا

 .بتونم درک کنم یرو که گفت نیدعا کن هم خب–

 .امدم رونیگفتم و از آشپزخانه ب یانشاالله
برداشته بود  یکتاب ونیزیتلو زیکوچک م یاز کتابخانه  آرش

 .کردیو نگاهش م
داشت که ما داخلش کتاب  کیکوچ یما چند طبقه  ونیزیتلو زیم

 .میبود دهیچ

 .ستادمیا کنارش

 د؟یحرفتون رو بزن میبر –

 .گذاشت شیرا بست و سر جا کتاب
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 دنیتختم انداختم، با د زیبه م ینگاه میاتاق که شد وارد

 :کردم و گفتم یتخت، نچ نچ یرو میها لیچند تا از وسا

 .به مرتب کردن داره اجیهم احت نجایا –

 :را بست و گفت در

 م؟یباهم مرتب کن یخوا یم –

  :کردم به تخت و گفتم اشاره

 .دیداشت یچه سوال دیو اول بگ دینیبش شما–

 :به چادرم انداخت و گفت ینگاه 

 ؟یو حجاب دار یچادر سرکرد یاالن واسه چ –

 :خجالت سرخ شدم و او ادامه داد از

 .واسه کنار گذاشتن چادرت بهت رونما بدم دینکنه با –

 :خجالت گفتم با

 .حرفم را نزدم ی هینه، فقط... سکوت کردم، بق –

کرد که ذوب شدنم را احساس کردم. دستش  ینگاهم م آنقدرگرم

 یرا دراز کردو آرام چادر را از سرم برداشت و انداخت رو

 .تخت

  :اش گره کردو گفت نهیس یرو رو شیدستها

 ؟یعکس انداختن رو داد بهش اخم کرد شنهادیخانم پ دهیسع چرا–

قلبم باال رفت. جلوتر آمد، دستش را دراز کرد طرف  ضربان

  :ام، دستش را آرام پس زدم و گفتم یروسر

 کار رو بکنم؟ نیخودم ا شهیم–

  :دستم ماندو گفت یرو نگاهش

 دستهات سرده؟ نقدریا چرا–

 :تفاوت به سوالش گفتم یب

 د؟ینگاهم نکن قهیچند دق یبرا شهیم –

  :را بست و من گفتم شیها چشم

 .قهیدو دق یفقط برا د،یکامل برگرد نه–

را  میام را درآوردم و بافت موها یروسر یبرگشت، فور یوقت

و در حال بستن گل سرم  دمیکش میبه موها یباز کردم و برس

 .نگاهم کرد رتیبودم که برگشت و با ح
که تمام شد، نگاهش کردم، آتش نگاهش را نتوانستم تحمل  کارم

زده ام  خی یدستها ستادویکنارم ا ستادم،یا ریکنم. سر به ز

 :را در دست گرفت و گفت
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 میقا اهیاون چادر س ریرو ز ییبایهمه ز نیا یتون یچطور م –

 ؟یکن

شک ندارم  دم،یشن یرا م شیبود که صدا ادیقلبم آنقدر ز تپش

 .دیشن یاو هم م
را در دست  میبه پشت سرم انداخت و موها یرخ نگاه مین از

  :گرفت و گفت

را بست  شیبردوچشمها شینیموهات بلنده...بعد کنار ب چقدر–

  :گفت دویبو کش یقیو با نفس عم

 .کردم یفکرش رو نم اهاممیتو رو یحت–

  :گفتم یلرزون یبه خودم مسلط شدم و با صدا یکم

 .مینیبش شهیم–

 :گفت دویخند

 .نمیدارم که بش اجیآره، منم احت –

گرمش باعث شد  یدستها م،یتخت، کنار هم نشست یدو رو هر

احساس کنم خون به تمام بدنم برگشته، جان گرفتم، با تعجب 

تخت، پخش شده بود نگاه کرد و  یکه رو میموها یبه انتها

 :گفت

 .وقت موهات رو کوتاه نکن چیه–

 :گفتم آرام

 .شمیاز دستشون خسته م یکنم، گاه یم یسع–

 :و گفت دیکش میبه موها یدست دوباره

 خسته کننده بشه؟ ییبایهمه ز نیا شهیمگه م –

 .انداختم نییرا پا سرم

 :دیپرس
 ؟یچرا جواب سوالم رو نداد ــ

 کدوم سوال؟ ــ

 .عکس ی هیقض ــ

 :بود گفتم نییکه سرم پا همانطور

 .هم با خانواده هامون ،ییهم دوتا م،یعکس انداخت یما که کل –

 :را با محبت فشار داد و گفت دستم

تو چشم هام نگاه  یزن یحرف م یوقت شهیم م،یاالن که محرم —

 ؟یکن

 .لباسش چشم دوختم یقهیرا باال آوردم و به  سرم

 .باالتر کمی ــ

 .شیرا سر دادم سمت لبها نگاهم
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 :زد و گفت یقیعم لبخند

 .منظور من باالتر بود یاونجا هم خوبه، ول –

  :نگاهش کردم و گفت باالخره

 .رو بگو هیاصل قض حاال–

 .کردم نیرا نقش زم میچشم ها دوباره

 .که یهمه زحمت رو هدر داد نیبابا، ا یا –

 :خجالت گفتم با

 م،یعکس بنداز ییاتاق دوتا یتو مییایگفت ب یم دهیآخه سع –

 .منم چون معذب بودم اخم کردم
 ؟یمگه با اونم معذب ده؟یتو و سع یعنی ییدوتا ــ

 .زند یحرف هارا م نیعمد ا یدانستم از رو یم

 .صورتش چرخاندم و گفتم ینگاهم را رو 

 .من و شما ر،ینخ –

 .نشاند شیرو ییرا باال آورد و بوسه ا دستم

هم  یلیخانم رو متوجه شدم، خ دهیهمون موقع منظور سع بله،–

اخم تو  یوقت یول م،یعکس بنداز یخصوص ییدوتا خواستیدلم م

 .دمیترس دمیرو د

 .ها یشیترسناک م یکن یم اخم

 :وار گفتم زمزمه

 .خب سختم بود د،یستیمن ن یکه جا شماــ

  :درآورد و گفت بشیرا از ج یگوش

 .تازس یریرو هر وقت از آب بگ یماه–

 .را فعال کرد و شروع کرد به عکس انداختن یگوش نیدورب

 :تا عکس اول را که انداخت گفت چند

از  یکیمن  یلحظات محرم شدنمون، ثبت بشه. برا نیاول دیبا –

 .مهیلحظات زندگ نیتر ابینا
 لیخودش را به طرف من متما یرا که انداخت، کم یبعد یها عکس

 .کرد
سرعت  نیبه ا ،یکار را انجام دهم ول نیا خواستیهم دلم م من

 .توانستمینم
گرفت  یعکس تک کیام و طرف شانه کیرا جمع کرد  میموها یهمه  

  :و گفت

 .عکست رو به مژگان نشون بدم، دلش رو آب کنم نیخوام ا یم–

خوشم  شوندگفت،یکه اسم مژگان را بدون پسوندو پ نیا از

  :. با استرس گفتمامدین
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 .دیخودتون نشونش بد یتو گوش لطفا–

را گرفت  میزانو زدو دستها میروبرو زویم یرا گذاشت رو یگوش

 :و گفت

 .هست زهایچ نیا ینگران نباش، من حواسم به همه –

 التیفرستم، خ ینم یکس یماهم رو برا کهیت هیخانمه مثل  عکس

 .راحت

 .زدم یلبخند

.  دیکن یمدت متوجه شدم که چقدر مالحظه م نیدونم. تو ا یم–

 :کنارم نشست و گفت

دونه  یفقط خدا م ،یکه قسمتم نباش دمیترس یهمش م لیراح –

 .امروز چقدر خوشحالم

 .بود یکه چ د،یقراره امروز نذرتون رو بگ ــ

 .کرد و گفت: خرج داره یرا باال داد و نچ شیابروها

 :تعجب گفتم با

 ؟یچه خرج –

 :نگاهم کرد و گفت طنتیش با

 .گمیبعدها م حاال–

را  میسوزن برداشته و تمام رگها یلحظه احساس کردم کس کی

دانستم  ینم یبروم، ول رونیخواستم از اتاق ب یم زند،یسوزن م

که نگاهش کنم بلند شدم و  نی. بدون ااورمیب ییچه بهانه ا

 :گفتم

 .ارمیب وهیبرم براتون م –

  :دوباره کنار خودش نشاند و گفت دویرا گرفت کش دستم

 .بهتره رونیب یتابلو نر ی افهیق نیبا ا االن–

  :گفت دویکش میبه موها یشده، بعد دست دمیچه سرخ و سف نیبب

 یم ییبعد دوتا ،یموهات رو برات ببافم، تا راحت باش ایب–

 .رونیب میر

 شتریراحت است، هنوز چند ساعت ب نقدریچرا ا نیا ایخدا یوا "

 ".دارد یینگذشته چه در خواستها تمانیاز محرم

  :آمدگفتمیم امیاذان که از گوش یصدا دنیشن با

 .بندمشون یم رهیممنون با گ نه،–

 :گفتم م،یاز بستن موها بعد

 .امی. من نماز بخونم مدینیسالن بش یتو دیشما بر دیخواه یم –

  :به تخت انداخت و گفت ینگاه
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 تخت توئه؟ نیا–

 .بله ــ

 :و گفت شیرو دیکش دراز

 .کشم تا نمازت تموم بشه یدراز م نجایهم –

داشتم. سجاده را پهن کردم و شروع کردم به نماز خواندن.  وضو

نماز مغرب را نخواندم  باتیکه منتظرم نماند، تعق نیا یبرا

  .نماز عشا را شروع کردم یو فور

 یدستش را رو کیکنارم نشست و  دمینماز را که خوندم، د سالم

سجاده  یرا از رو حمیتسب گرشیگذاشت و با دست د میزانو

راجابه جا کردن. سرش  شیهابرداشت وشروع کردباانگشتش دانه

 .میازوداد به ب هیرا تک
 میپا یدستش را از رو اریاخت یدستش بود، ب حمیتسب چون

را گفتم. با تعجب  حاتیذکر تسب شیبرداشتم و با انگشت ها

گرداند. در آخر دستش را باال  یصورتم و دستش م نینگاهش را ب

 :گفت دویدستش را کش یآوردم تا ببوسم ول

 یجمع مقربونت برم، شرمندم نکن. همانطور که سجاده ام را  –

  :کردم گفتم

 .گه بوسه زد یم حاتیکه تسب یبه دست همسر دیبا–

را در دستش جابه جا  حیانداخت. دوباره تسب نییرا پا سرش

 .کرد
را  حیسجاده را جمع کردم و در کمد گذاشتم. تسب دید یوقت

 :گرفت باالو گفت

 .زحمت بزار یب نمیا –

 .خودتون باشه شیپ ــ
 یزیو چ یذکر گفتن، فقط بچرخون نیتربت کربالست، اگه ماب 

 .کنند یهم، براتون ذکر حساب م ینگ

 :دوگفتیخند

 .هیتالیجیپس د –

 :را تکان دادم و گفتم سرم

 .ییزایچ نیهمچ هی –

 هیافتاد هد ادمیکمد،  یگذاشتم تو یکه سجاده را م یموقع

 .امکه آرش به من داده بود را همانجا  گذاشته ییا
آوردم و رو به آرش  رونیداخلش بود را ب هیکه هد یلونینا 

   :گفتم

 .واریرو د دیرو برام نصبش کن نیا شهیم–
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 یرا نشانش دادم، لبخند ییطال یبا گل ها لور،یقاب س یوقت

  :زدو گفت

 .دور شیکردم انداخت فکر–

قسمت  یراستش گذاشته بودم کنار تا بهتون برگردونم، ول ــ

 .بود ییا گهید زیچ

 :کمدم نصب کردم و گفتم دیکل یرا هم رو یقلب یدیکل جا

 .نمشیب یهر روز م نجایا –

  :را از من گرفت وپشتش را نگاه کردو گفت قاب

 .حله یاریچکش ب هیبا  کیکوچ خیم هی اگه–

  :دمیرفتم وازاسراپرس رونیاتاق ب از

جور کارهارا انجام  نیکجاست؟ چون او معموال ا خیو م چکش–

 :آوردو باخنده گفت میکه برا دینکش قهیداد. به دق یم

با خاطره خوش بره خونشون.  یبدبخت روز اول نیا یذاشت یم –

آخه چه زود خودت رو نشون  ،یدیکش یامروز رو ازش کار نم هی

 .ید یم

 :بهش زدم وگفتم یچشمک

 .گربه رو دم حجله کشت دیبا–

 :و چکش را به طرفم گرفت و گفت خیم

بگو پرده اتاق رو  ،یکن یازش سو استفاده م یحاال که دار –

 .اتاق بکشه ی شهیهم به ش یدست هی اره،یهم در ب

 :کردم و گفتم یگردشده نگاهش کردم ونچ نچ یچشم ها با

 ،یخودت که آخر استسمار گر ؟یسو استفاده چ یگ یبه من م –

 .خدا به داد شوهرت برسه

  :گفت دویخند

زنه حداقل ارزشش رو داشته باشه، اون  یآدم رو، م ،یچ پس–

تو  ی،حاال آقا دومادو انداخت گهیزدم د یتابلو رو منم م

 .بشه یزحمت که چ

 :اسرا را صدا کردوگفت مامان

 .بره دنبال کارش یاگه گذاشت –

را مرتب کرده و  زیم یرو لیآرش وسا دمیاتاق که شدم د وارد

 .کند ینگاهشان م
 زیم یکه رو یرنگا رنگ یبه الک ها ییاشاره ا دنم،یباد

  :بودکردو گفت

 ؟یکن یهم استفاده م زهایجور چ نیاز ا مگه–

 داره؟ یکم. مگه اشکال یلیبله، خ ــ
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 .دمیند یوقت ناخن هات رو رنگ چینه، آخه ه ــ
 از خونس؟ رونیآهان منظورتون ب ــ

 .گهیآره د ــ

 .واسه دل خودم یخونه، گاه ینه اصال. فقط تو ــ

 :رو گرفت و گفت خیم

 .کجا نصبش کنم دیبگ –

 وارید ینوشته بود را از رو میبرا یمعصوم یکه آقا ییتابلو

  :برداشتم و گفتم

 .لطفا نجایا–

  :تعجب گفت با

 د؟یبرداشت چرا–

گلهارا از آن  یکه تابلو یلونیرا داخل همان نا تابلو

 :درآورده بودم گذاشتم و گفتم

 .کنم یم دایجا براش پ هیحاال بعدا  –

  :تابلو انداخت و گفت یخال یبه جا ینگاه

گلهارا  ی. بعد تابلوستیو چکش ن خیبه م یازین گهید پس–

 .کرد زانیهمانجا آو
و هر بار  دندیزچیم یرو شهیو مامان شام رو بر خالف هم اسرا

  :گفت یرفتم کمکشان مامان م یکه م

 .نیآرش بش شیبرو پ تو–

اولش  م،یغذا را شروع کن میو خواست مینشست زیدور م یوقت

آرش هم جالب بودو  یبرا م،یدیچش اینمک در یکم شهیمثل هم

داد، دلش خواست  حیرا توض لشیدل شیکه مامان برا نیبعد از ا

 .که امتحان کنه
بادمجان درست کرده بود. به همان سبک و  مهیسوپو ق مامان

 یوقت یخودش، آرش اول از رنگ غذاها تعجب کرده بود، ول اقیس

 یم فیخوردو از دست پخت مامان تعر یامتحانشان کرد مدام م

 .کرد

 :گوشم گفت ریکه آرش آرام ز میغذا خوردن بود یها وسط

  .رفته ادتونیفکر کنم آب  –

 :آوردم و گفتم وانیآب با ل یبطر شیشدم و برا بلند

واسه  رهیم ادمونی م،یخور یغذا آب نم نیما چون ب د،یببخش –

  .سر سفره میمهمونامونم آب بزار

کرد که  یمادر هم  عذر خواه د،یرا پرس لشیآرش دل یوقت

غذارا  نیبعدهم مضرات آب خوردن ب اورد،یحواسش نبوده آب ب

 .داد حیتوض شیبرا
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را جمع کردم آرش هم به کمکم  زیبعد از شام بلند شدم و م 

کرد.  میر شستن و خشک کردن ظرف ها و همراهامد. بعد هم د

 یریو تاث ندیکه آرش برود و بنش نیا یمادر هم برا یاصرارها

 .نداشت
کوتاه و  یلیاسرا خ یول شدیبا اسرا هم کالم م یگاه آرش

 .داد یمختصر جواب م

  :به من زدوآروم گفت یچشمک آرش

 .ها ستیزبون دار ن ادیخودت، خواهرت ز برعکس–

  :خنده و گفتم ریحرفش زدم ز از

 .دیش یم مونیاز حرفتون پش دهیبه هفته نکش دمیقول م بهتون–

  :گفت دویهم خند او

 .کنه یپس االن داره مالحظه ام رو م آهان،–

زبون دار  ایکردم،  یپر حرف یخودم فکر کردم، من ک شیپ بعد

 .حرف را زده نیبودم که آرش ا
کامل تمام نشده بود که مادر آرام کنار گوشم  میکارها هنوز

 :گفت

 .همش تو آشپزخونس ی. زشته روز اولدینیبش دیبر شما–

 :آرش گفت م،یمبل داخل سالن نشست یرو یوقت

 م؟یقدم بزن یکم رونیب میبر شهیم–

 :را به عالمت مثبت تکان دادم و گفتم سرم

 .آماده بشم دیصبرکن–

اطراف خانه را قدم  یابانهایکه با هم خ دینکش قهیچند دق به

 .میکردیم یزنان ط

 :دستم را گرفت و عاشقانه نگاهم کرد و گفت آرش

 .یمال من شد شه،یباورم نم هنوز

 .دیکش یقینفس عم بعد

 نیکه در مورد قانون جذب و ا رفتمیم یکالس هیمدت سر هی–

 .بحث بود زهایچ
رو  یبد ایخوب  یهر انرژ یزندگ یتو گفت،یاون کالس م استاد

اگر  یو در مورد هر کس دیکن یم افتیهمون رو در د،یکه بفرست

 نطوری. همشهیباعث رفتار خوب شما با اون م دیمثبت فکر کن

 .برعکسش
در مورد  یفکر چیجزوه ه یقبل از اون ماجرا کنمیفکر م یچ هر

 دهینگاه به طرفت کش کیچطور با  دونمیتو نکرده بودم. نم

وقت فکر نکرده  چیتو ه پیهم ت ییشدم. من اصال به دخترها

که  نیبودم قبل از ا دهیتو رو سرکالس ند یحت یعنیبودم، 

 .شدم دهیشام رو بده. چطور به طرفت کسارا بهت جزوه
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رو که دوست داشته باشه  یزیانسان هر چ گهیقانون جذب م چون

در مورد تو  ی. ولارتشیبه دست ب تونهیبا فکر کردن بهش م

کشش  دمتیبارد نیاول یبرا یبه وجود امد. وقت ییهوی یهمه چ

وقت از  چیکردم. در حال که قبلش ه دایبه سمتت پ یبیعج

. لیراح یختیر مکائنات نخواسته بودمت. تو قانون جذب رو به ه

قانون اعتماد ندارم. خوشحالم که در مورد تو  نیبه ا گهید

 .قانون جذب عمل نکرد
بردو خواست ببوسد. آرام دستم  شیدستم را به طرف لبها بعد

 :و گفتم دمیرا کش

 .ابونهیخ نجایا –

 :دستم را گرفت و گفت دوباره

داره، اون موقع  یآدم احساس خوب یبر طبق قانون جذب وقت –

 .شهیلحظات زندگ نیبهتر

 .کنمیم یرو ط میمن االن اون لحظه از زندگ کنمیم فکر
 ؟یمثل من اون حس خوب رو دار ل؟یراح یچ تو

 :تکان دادم و او ادامه داد دییرا به عالمت تا سرم

حواست به... به...  یطیپس چطور در هر شرا نطوره،یا اگه–

 ادتیاز شهیباعث نم یخوش چیهست. چرا ه تیمثال به اذان گوش

 ؟یباش توجهیبره که بهش ب

 :دمیپرس. میفکر کردم که چه بگو یتعجب نگاهش کردم و کم با

 بود؟ یچطور آدم استادتون–

 :باال انداخت و گفت ییا شانه

 .شادو شارژ بود یلیبود. اکثراخ خوب–

هم  یرنج و سخت ایدن نینداشت تو ا یاعتقاد یعنیخوب،  چه–

 هست؟

 .رهیم نیاز ب یخوب افکار منف یبا فکرها گفتیم یول چرا؟–

 بود؟ یمنظورش از اون افکار خوب چ خب–

فرق  یهر آدم یکه تو گه،ید یزندگ یهایکردن به خوش فکر–

 ایخوشه،  کنهیبه پولدار شدن فکر م یوقت یکیمثال  کنه،یم

 .خوشه ده،یفکر کنه که رس ده،یکه به عشقش نرس یکس
و باعث  کنهیبهش کمک م دنیرس یفکر کردن هم برا نیهم اصال

 .شهیم شیشاد

 .هیتک بعد یخوبه ول یگیکه تو م ینظرم قانون جذب به–

زودگذره که انسان باالخره  یکه استادت گفته لذتها ییزهایچ

 .شهیازشون خسته م
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. شنیباالخره خسته م یکه گفت ییزهایچ نیا یاز همه آدمها

 .هیکم یزایچ نایا
 دنیرس یهست که آخر نداره و برا ییلذتها گهیم شهیهم مامان

 .میبکش ییهارنج هی دیبهشون با

 .لذت داره ییجورا هیها هم خودش همون رنج که

 :دینگاهم کردو پرس متعحب

 ؟یچطور –

که حواسش به حجابش هست، از همسرش لذت  یمثال کس گهیم مامان–

 .برهیم یشتریب
لذت بزرگ  هیکه باعث  که،یرنج کوچ هیحجاب داشتن  گهیم 

 .شهیم

  .ستیبه نظر من حجاب رنج ن یول

 :دادو گفت رونینفسش را ب آرش

 .باشه امینجوریچقدر سختش کرده. فکر نکنم ا مامانت–

شروع کرد. من در هر  یدیکه پرس ینماز نیاز هم شهیم خب–

 که نمازبخونم. چرا؟ رهینم ادمی یطیشرا

 :زدو گفت لبخند

 ته،یتر اون موضوع مهر بیتازه برام عج دم،یکه من پرس نویا–

دادو نگاه  رونیرا ب شیکردو لبها ی...مکثیادیز یکنیفکر نم

 .بهم انداخت و لبخند زد ییامزه با

نرفته ها اون روز  ادمیتازه  ؟یحرفت رو بزن یترسیم ه؟یچ–

 .حرفت ریز یزد یگفته، ول یبهت چ مییدا یقرار بود بگ

شدم  ریاونقدر غافلگ تیاون روز از گفتن موضوع مهر راستش–

 .که کال نشد جوابت رو بدم
رو  قاتشیتحق یجهیکرد و بعد نت ییبازجو یسر هیاولش  تییدا

 ییها هیکه در مورد من انجام داده بود رو گفت، آخرشم توص

 نیکه الزم باشه بهت بگم ا یزیدر مورد تو بهم کرد. تنها چ

روکه دوست  یوقت مجبورت نکنم کار چیکه ازم قول گرفت، ه

 .دادمقول رو  نی. منم بهش ایرو انجام بد یندار
از آرش گرفته  ییبودم که دا یسکوت شد من در فکر قول نمانیب

 چیه یمن است. ول یندهینگران آ یلیهم خ ییدا دانستمیبود. م

 .بهم بروز نداده بود یزیکه کرده بود، چ یقاتیوقت از تحق

 :نگاهم کردو گفت آرش

از  شتریب دم،یرو ازت شن اتهیمهر انیجر یاولش وقت راستش–

 .شد و ناراحت شدم میباشه حسود بیکه برام عج نیا

 :دمیپرس باتعجب
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 آخه چرا؟ واقعا؟–

 یکه همه چ زنمیکه من دارم بال بال م یکه زمان نیا یبرا–

 ییا گهید زیتو به فکر چ م،یرو جور کنم که ما به هم برس

  .یهست

 ؟یتو واقعا بهم عالقه دار ل،یراح

 .جا خوردم و تپش قلب گرفتم یحرفش کم از
. خجالت را کنار گذاشتم و ستادیاو هم ا ستادم،یا همانجا

دوستش دارم.  یلیکه خ گفتمینگاه کردم. چطور م شیهادر چشم

کردم به خودم مسلط باشم و  یآب دهانم را قورت دادم و سع

 :گفتم

 دیشا ی. ولارمیسردرنم یزیچ دیکه گفت یاز قانون جذب من–

که  نیقبل از ا یلیشما عمل کرده باشه، چون خ یبار رو نیا

 .دیمن شده باش یشما متوجه
در من  دیکه ازش حرف زد یبودم و اون کشش دهیشما رو د من

 :حرفم را گرفتم یانداختم و دنباله نییبوجود امد. سرم را پا

متوجه شدم که خدا داره  د،یشما هم از عالقتون گفت یوقت–

 .کنهیامتحانم م
بازم به  نهیخدا مارو سر راه هم قرار داده تا بب دیشا

انسان به  یوقت ی. چون گاهبندمیکه باهاش گذاشتم پا یقرار

ممکنه از  رسه،یقابل باوره م ریذهنش غ یکه تو ییزهایچ

 .بره ادشیقول و قرارش  جانش،یه
ممکن بود که  ریغ د،یکه قبال گفت ییآخه با توجه به حرفها 

 .دیشما هم به من عالقمند بش

 :دی. مهربان پرسدمید شیرا در چشم ها ذوق

 کدوم قرار؟ –

 :و گفتم میخلوت کرد ابانیبه قدم زدن در آن خ شروع

 .اذان–

 :ادامه دادم دم،یمتعجبش را د یافهیق یوقت

 رو گفتم؟ یوتریکامپ یاون باز ادتونهی–

 خب؟–

تا نتونن به  ده،یاونقدر مانع سر راه آدمها قرار م خدا–

هم  یگاه زویانگ جانیه یهایقرارشون برسن. مثل همون باز

 .ترسناک
و خم راهها  چیبرندس که پ یزرنگ باشن، اون دیآدم ها با یول

 .کنه دایرو بهتر بتونه پ
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 د،یبود که به ذهنم رس یکه گفتم، تنها راه ییاهیمهر نیا

 .به قرارم با خدا دنیرس یبرا
 یو خوش یریشکم س یبه خدا ثابت کنم که من فقط از رو خوامیم

بوده  میزندگ یتو یی. روزهاکنمیکه دستورش رو گوش م ستین

برام  دنیداشتم که سر قرار رس یمشکالت ایکه برام سخت بوده، 

تا آدم  شه،یم دایپ یراه هی شهیخب هم یواقعا مشکل بود. ول

 یبرا ستین یمانع صالسر قرارم ا دنیرس نیبه هدفش برسه. ا

عالقمند  شتریب یپلکانه برا هی ی. بلکه حتزانیدوست داشتن عز

 .شدن
نگاهم کرد. هنوز متعجب  داشت،یمکه کنارم قدم بر همانطور

 .دیکش یقیقرار داد و نفس عم بشیرا در ج شیبود. دستها

 ه؟یباز هی یبه نظر تو زندگ یعنی–

. البته من دهیچیپ ،یگاه یباز هیهم گفت،  نطوریا شهیم–

 دیدنبال راه حل هستم. شا شهی. چون همکنمیم رشیتعب نطوریا

 .معماست هیبشه گفت 
 ییاجهینت هایباز یبعض  دی. شاجشهینت یکه هست، تو یفرق فقط

 یزندگ یدرست شده باشند.، ول ینداشته باشن، وفقط محض سرگرم

 یزندگ یاز سر سرگرم دیباشه. نبا دینبا یعنی. ستین طورنیا

 .کرد

 ...داره یعال یجهینت هی هاشیسخت یبا همه ایدن نیا

 .باعث شد سکوت کنم اشیزنگ گوش یصدا
که با مادرش  دمیکه با فرد پشت خط کرد فهم ییصحبتها از

 .کندیصحبت م

 :از قطع تماس با خنده گفت بعد

حرفت  یچرا مامانم امشب نگرانم شده. خب ادامه  دونمینم–

 .رو بزن

 :لبخند گفتم با

 دیبعد. زودتر بر یبحث بمونه برا یادامه دیخواهیم–

 .تامامانتون نگران نشه

 :به اطراف انداخت و گفت یرا گرفت و نگاه دستم

. بعد دیدار یچه محل خلوت زنه،یپرنده هم پر نم نجایا–

 .دستم زد یرو ییابوسه

 ...عروس گلش نیبه حال مامانم با ا خوش–

سبز  میبود، سوگند جلو دهیبه دانشگاه نرس میشنبه هنوز پا 

کرده  فیرا تعر زیهمه چ شیگفت.قبال برا کیشدو بغلم کردو تبر

حرف زدن  زیچ چیبه قول خودش ه یگفته بود، ول کیبودم و تبر

 .شهیرو در رو نم
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 :کردو گفت ینگاه میسر تا پا به

 نه؟ یباالخره کار خودت رو کرد –

 .شدم و لبخندزدم رهیافق خ به

  :از گونه ام کردو گفت ییا بوسه

 .زمیعز یشاهللا خوشبخت بش ان
 یلیکردم، خ یسالم دادم و احوال پرس دم،یمحوطه سارا را د در

به سوگند  یمتعجب ینماندو رفت. نگاه شمانیسرد جواب دادو پ

  :انداختم و گفتم

 ست؟یخوب ن حالش–

  :باال انداخت و گفت ییشانه ا سوگند

 یچشه، نه به اون که هر وقت بهم زنگ م ستیمعلوم ن نمیا–

نه،  ای یخبر دار لیاز راح گهیو م رهیگ یزنه سراغ تو رو م

 .کنه یم یباهات احوالپرس ینجوریکه ا نینه به ا
 یپرسه؟ خوب چرا به خودم زنگ نم یاز تو حال من رو م ــ

 زنه؟

 :دستش و گفت یدوشش سر داد رو یرو از رو فشیک سوگند

خبر نداره، فقط خدا  گرانیبگم واال، آدم که از دل د یچ —

 .دونه یم
مشغول صحبت  شیکه با دوستها دمیآرش را د میدیسالن که رس به

به طرفمان امدو سالم کرد و دستش را  یما فور دنیبود. با د

دستم را جلو بردم.  دیدست دادن. با ترد یدراز کرد طرفم برا

کردم  یسع یدردم امد ول یدستم را محکم گرفت و فشار داد، کم

 .اورمیخودم ن یبه رو
گفت و به طرف کالسش  کیبا لبخند به آرش سالم دادو تبر سوگند

 .رفت
لحظه زمان و مکان را  کیآنقدر مهربان نگاهم کرد که  آرش

 .فراموش کردم و غرق نگاهش شدم
 یگفتم و اخم یکه به دستم وارد کرد آخ ییبا فشاردوباره ا 

 .کردم

  :کردو گفت ییا خنده

و تلفنتم جواب  یکرد ریبود که د نیگرفت؟ به خاطر ا درد–

 .خانم یو نگرانم کرد ینداد
جا گذاشتم خونه. بعد  ممی. گوشدمیخواب رید شبید دیببخش ــ

که در هم گره خورده بود انداختم و  مانیبه دستها ینگاه

  :گفتم

 ازتون بکنم؟ یخواهش هی شهیم–

  .دییشما جون بخواه، چرا خواهش، شما دستور بفرما ــ
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 .میریهم رو نگ یدانشگاه دستها یتو شهیم ــ

  :گفت باتعجب

 .میمحرم ماکه–

 .دونند یهمه که نم یدرسته، ول ــ

 .کنه یفرق م گهید یبا جاها طشیدانشگاه مح بعدشم
. دمیکش رونیهم آرام دستم را از دستش برا شل کرد و من دستش

زدو به طرف کالس  یبه دستش دادم. لبخند یلحظه فشار نیدرآخر

 .میراه افتاد

  :گفت میکالس که شد کینزد

گم  یکه م یساعت مشخص هیسر  یجا گذاشت تمیحاال که گوش پس–

از االن  دمتیوقت اگه ند هی. میتابا هم بر ن،یکنار ماش ایب

 .پام علف سبز نشه ریبگم، که دوباره ز
.  چند تا از پسرها با میاز قرار گذاشتن وارد کالس شد بعد

بچه ها  ی هیکم بقما شروع به صوت وکف زدن، کردند. کم دنید

کالس را شلوغ کردند. من که اصال  یکردندو کل شانیهم همراه

آرش انگار  یانتظارش را نداشتم هاج و واج مانده بودم. ول

کرد.  یم شانیهمراه یخهم جا نخورده بودو با خنده و شو ادیز

 .خواندند یهمه باهم بادا بادا مبارک باد م

 :کنار گوشم گفت آرش

 دونند؟ یگفت، همه که نم یم شیپ قهیچند دق یک –

 :با بهت نگاهش کردم و گفتم همانطور

 د؟یفرصت کم به همه خبر داد نیتو ا یچطور –

 ...از شما ادیب دیپرس با دتیخبر اسوش یعنی

نگذاشتند حرفم را تمام کنم، دورم جمع شده  گهیها د دختر

 .گذاشتند یگفتندو سربه سرم م یم کیبودند و تبر

 :با او نداشتم گفت یاز بچه ها که من اصال سنم یکی

 یلیشاخام خ یتو با آرش نامزد کرد دمیشن یاز وقت ،یرحمان –

گفت  یدخترها م یآرش باهمه  شه؟یم یکنه. آخه چطور یم تمیاذ

بارم  هی یکرد ِاال تو، من حت یو خوش و بش م دیخند یو م

 .آخه...جلل الخالق یاونوقت چطور دمیشمارو باهم ند
به  ییا لسوفانهیف گوریف هیسوگند  یفقط لبخند زدم ول من

 :خودش گرفت و گفت

 .به حرف زدن نداره یازیعشق، عشق باشه، اصال ن اگر–

 .دندیهمه باهم خند هابچه

 .نشستند شانیموقع استاد وارد شدو همه سرجاها همان
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 ییا قهیرا روشن کردو راه افتاد. هنوز چند دق نیماش آرش

  :نگذشته بود که گفت

 پارک؟ میبر یموافق–

 .باشه ــ
 اشیبه من انداخت ودستم را گرفت، از حرکت ناگهان ینگاه

 :دور نماندو گفت نشیب زیاز نگاه ت نیتعجب کردم و ا

 که مجازه نه؟ نجایا –

  :کردم و گفتم یتبسم

 هیگم، فقط  یم یزیچ یمن دست شماست، اگه منم گاه اریاخت–

 .آقا دییشما شهیهم رندهیگ مینظره، تصم
را کنار زد و دستم را رها  نیرنگ تعجب گرفت و ماش نگاهش

 :گفت دویرا محکم کش یکردوترمز دست

 ؟یگفت یچ –

  :هم با استرس گفتم من

 زدم؟ یبد حرف–

 :نشاندو گفت شیرو یمحکم یدستم را گرفت و بوسه  دوباره

 یکه دارم رانندگ یجنبه ندارم، حداقل موقع ادینه، فقط من ز –

 .حرفها نزن نیکنم، از ا یم

  :و گفتم دمیخند

 .دمیحاال منظورتون رو فهم آهان،–

 :کردوگفت ینیریش اخم

 .شما، شما نکن نقدرمیا –

  :حرفش را گرفت و گفت یدنباله  دیسکوتم را د یوقت

 .کنم ینم یاحساس راحت یگیکه م ینجوریا–

 .انداختم نییرا پا سرم

 .زمان ببره یفکر کنم کم ــ
کله پاچه  میبرو دیآیداده بود که صبح م امیپ شبید آرش

 .یرو ادهیبعد هم پ م،یبخور
را که  یزیخودت، چ ی قهیو به سل ییایب دیهم گفت بابعد  

 .یبخرم را انتخاب کن تیبرا خواهمیم
تا بعدازظهر که آرش  میتوانست ی. ممیدانشگاه نداشت امروز

 .میباهم باش رودیسرکار م
صبح را که خواندم همانجا سر سجاده نشستم، نبودن  نماز

آن روز انداخت، با  ادیسجاده ام من را  یرو حمیتسب

را فرستادم. سر به سجده گذاشتم و شروع  حاتیتسب میانگشتها

 .کردم با خدا حرف زدن
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 یببخش من رو اگر گاه ایشکرت به خاطر آرش، خدا ایخدا ــ

تو  یبدون یخوا یدونم م یحسرت نبودن با آرش رو خوردم، م

 .هستم ادتیبه  میاوج خوش
که اگر  یدون یو م یراز دلم خبر دا یبهتر از هر کس تو

 .قبولش کردم اول به خاطر تو بود بعد خودم
اگر  یخواد اونم تو آغوش تو بودن رو تجربه کنه، ول یم دلم

 چیکنه، ه یمن رو هم از آغوش تو دور م وستنیبه هم پ نیا

 .خوام که باشه یوقت نم
لب ذکراستغفرهللا  ریدر اتاق، سکوت کردم و ز یصدا دنیشن با

 .را زمزمه کردم
سالن  یدانستم که اسراست. تو یم یبه در اتاق بود ول پشتم

 .نمازش را خوانده بودو برگشته بود که بخوابد
را پاک کردم و شروع کردم  میاز سجده برداشتم و اشک ها سر

 شدیکار باعث م نی. ادنیبلند و آرام کش یبه دم و بازدم ها

فکرم را تحت کنترل خودم داشته باشم و به هرچه که خودم دلم 

 .بخواهد فکر کنم

 :گفتتعجببا اسرا

 یدیات رسحاال که به خواسته ،یهست یشکل نیهنوزم که ا ،لیراح–

  .گهید

 .میبگو توانستمیم چه

که نور چراغ، اسرا  نیا ی. تو بخواب. براستین یزیچ خوبم،–

 ینکند کتابم را برداشتم و به طرف سالن رفتم تا کم تیرا اذ

به در زدم  ییمطالعه کنم. چراغ اتاق مادر روشن بود، تقه ا

و وارد شدم. مادر هم در حال کتاب خواندن بود. سالم کردم 

. جوابم را اشتماش گذشانه یوکنارش نشستم و سرم را رو

بلندم را نوازش  یگذاشت وموها یدادوکتابش را کنار

 :کردواشاره کرد به کتاب دستم و گفت

 ؟یخون یم یچ –

  :کردم گفتم یکه به کتاب نگاه م همانطور

که در مورد شناخت بهترمردها، در مورد  هیکتاب هی–

 .داده حیتوض گهید یزهایچ یلیرفتارهاشون و خ
را دور کمرم حلقه کرد و من را به خودش فشار دادو  دستش

  :کردو گفت میاز موها ییبوسه ا

 هایآگاه نیا رم،یبگ یکتاب نیهمچ هیخواستم برات  یم اتفاقا–

 ؟یدانشگاه گرفت یالزمه. از کتابخونه  یهر خانم یبرا

 .اهوم ــ
دانشگاه  یکتابخونه  یجور کتابها تو نیچقدر خوبه که از ا ــ

دانشگاه قبل  ازآموزش بحث  ی فهیوظ نیهست. به نظرمن مهم تر
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به طور  ،ینه بصورت تخصص زهاست،یچ نیا سیتدر ،یعلم یها

باشه که همه مجبور به پاس  یعموم یجزوه واحدها ،یعموم

 .کردنش باشند

  :گفت دویکش یقینفس عم بعد

رو دونستن اصله، اونوقت ماها اصل رو ول  یزندگ یمهارتها–

 .به فرع میدیچسب میکرد
 میو تنظ یو زندگ نیمثل د میدار ییمامان کتابها یول ــ

 ...یروانشناس ایخانواده 

  :گفت دویرا بر حرفم

 یو مهارت ستین یو کاف یاونها اوصول یدونم. ول یم بله–

 .دهیروبه دانشجوها آموزش نم یخاص

 :زد و گفت یلبخند بعد

 یجور هیخوان  یماهم که قربونشون برم فقط م یدانشجوها –

 .و تموم بشه بره رنیبگ یبخونن که نمره قبول

 :و گفتم دمیخند 

از  دیبا زهایچ یلیبه نظرم خ یحرف شما درسته مامان، ول –

.فکر نکنم با پاس یریپذ تیآموزش داده بشه، مثل مسئول یبچگ

 یریتاث ادیهم، ز دیمف یلیخ یدو واحد درس ای کی یکردن حت

 .بزرگ شده بزاره یعمر اونجور هیکه  یکس اتیتو اخالق
که  نیا ه،یاشتباه از ناآگاه یرفتارها یلیخ یدرسته، ول ــ

از  یخوان. بعض یم یچ یدونن اصال از زندگ یآدم ها نم یلیخ

از عمر  یو کل رهید یلیخ گهیفهمند که د یم یآدم ها هم وقت

 ایکردند یکنند، بد زندگ یتونستند خوب زندگ یکه م دشونیمف

 .کردند یبدون لذت زندگ
 شونیباشه و در کنارش آموزش، حداقل از زندگ یاگه آگاه یول

 .برند یلذت م

 :بهش انداخت و  گفت یکتاب را از دستم گرفت ونگاه کوتاه بعد

. هردو رو در کنار یاز درسهات غافل نش یخون یم نارویحاال ا –

 .هم داشته باش

 :و گفتم دمیرا گرفتم و بوس دستش

 .دیحواسم هست، نگران نباش –

مبل نشستم و مشغول خواندن کتاب شدم. مطالبش  یسالن رو داخل

داده بود  حیرفتار مردها را توض یبعض لیجالب بود، دل میبرا

در مقابل آن رفتار، عکس العمل  دیزن با کیکه چطور  نیو ا

 .نشان بدهد
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که اگه  نیداده بود و ا حیتوض یمردها کل یمورد قدرت طلب در

خودمان را  یزندگ قتیدر حق م،یریقدرت را از آنها بگ نیا

 ...میانابود کرده

روشن شدن هوا نشدم.  یجذاب بودکه متوجه میمطالبش برا آنقدر

ام را اتو کردم  یبااکراه کتاب را بستم ومانتو و روسر

 .کم آماده شدموکم
 آرش که نوشته بود، امیامدن پ با

 .نمییپا–

 .را سرم کردم امیو روسر ستادمیا نهیآ یجلو 
گشتم که به رنگ  یارهیرا باز کردم و دنبال گ هارهیگ جعبه

 هیهد میکه مادر آرش روز بله برون برا یرنگ یاسی یروسر

 .آورده بود بخورد

  .نکردم دایست بشود را پ امیکه با روسر یزیچ یگشتم ول یکل

 یهانیداشتم که با نگ یرنگ یگلبه یرهینداشتم، گ یاسی یرهیگ

را بستم.  امیشده بود. همان را برداشتم و روسر نییتز دیسف

کردم وراه  یو چادرم را برداشتم و از مامان خداحافظ فیک

 .افتادم
داده بودو به در خانه  هیتک نشیبه در ماش بیدست به ج آرش

 .زل زده بود
دست  میمن لبهاش به لبخند کش امدو از همان دور برا دنید با

 یشاخه گل رز آب کی نیتکان داد، بعدهم خم شدو از داخل ماش

  :آوردو با لبخند به طرفم گرفت و گفت

 .بنده یپا ریمتخصص علف سبز کردن به ز یبر بانو سالم–

  :جواب سالمش را دادم و گفتم یزدم و با شرمندگ یلبخند

 باز بود؟ یمگه گل فروش یزود نیشما دردنکنه، صبح به ا دست–

  :را گرفت و گفت دستم

 .ابندسی ندهی: جواوال–

بعد با  ،یشی"شما " مجازات م  یبگ گهیبار د هی: اگه دوما

که اون دفعه هنوز  یینگاهم کرد. از همان مجازاتها طنتیش

 .ایآوردن افتاد وهیم ادیمطرحش نکرده بودم 
 میبد میببر مینیعلف ها رو بچ نیا اریظرف ب هی: برو سوما

 .فهیگاو وگوسفندها بخورند، ح
شد، چقدر شما...زود حرفم  رید قهیفقط چند دق د،یببخش ــ

 .یمیرا خوردم و ادامه دادم: چقدر آن تا

  :بهم انداخت وگفت یلپم رو ناز کردو نگاه خاص باانگشتش

تو، برام  یمنتظر موندن برا ستم،ین میاصال آن تا اتفاقا–

 .ساعت حساب کن کیاش رو  قهی. تو، هر دقهیطوالن یلیخ
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. نگاهم ندیمارا بب یقلبم باال رفت نگران بودم نکند کس تپش

  :را از او گرفتم و گفتم

گشتم، تا  یست بشه م امیکه با روسر ییارهیدنبال گ داشتم–

 .شد ریکنم د داشیپ

 :و آرام گفت دیکش امیروسر ی رهیرا به گ دستش

 هیکه هر دفعه  ؟یدار نایچقدر قشنگه؟ مگه چند تا از ا –

 ته؟یمدل به روسر

 .کیکوچ یجعبه  هی ــ

 :تعجب گفت با

 واقعا؟ –

 .میکن یالبته با اسرا با هم استفاده م ــ

  :گفت یغرور هی با

برمت اونجا، هر چندتا  یفروشن، امروز م یم نایکجا از ا بگو–

 قهیبا سل میخر یجعبه هم م هیخرم،  یکه دلت خواست برات م

  ا،یمنبت کار نی. از ایهات رو توش بزار رهیخودت، تا گ ی

  خوبه؟
را به عالمت مثبت تکان دادم و او هم با همان غرور  سرم

  :حرفش را گرفت و گفت یدنباله 

 .استفاده کن ییتو کمد خودت و تنها بزار–

 یرا م رهیهمه گ نیندارم، اصال ا یازین میخواستم بگو یم

 نجوریکه ا نیمطالب کتابه افتادم و ا ادی یخواهم چکار، ول

سرکوبشان کرد،  دیکنند و نبا یوقت ها مردها احساس قدرت م

  :مواظب غرور مردها بود. پس با ذوق گفتم دیبا نیهمچن

 واقعا؟ یوا–

 :گفت ندیزد تا پشت فرمان بنش یرا دور م نیکه ماش همانطور

 ...یرو ادهیالبته بعد از صبحانه و پ –

  :دیمقدمه پرس یرا که روشن کردب نیماش

 ؟یدوست دار شتریرو ب یگل چه–

  :گفتم یمعطل یب منم

 .میو مر اسینرگس و  –

سردتر بشه سرو کلش  یفکر کنم هوا کم ستینرگس که االن ن ــ

 .بشه دایپ
فکر کنم تو  میمر ی. ولهایگل فروش یتو دمیکه من ند اسمی

 .دارن یگلهارو دوست دارم، عطرخوب نیکل سال هستش. منم ا

 .خرم یبرات م یرو که دوست دار یبعد گل ی دفعه



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

16

09 
Hiltun.ir 

بردم. اگه  یلذت م  اشیهمه مهربان نیکردم و از ا یم نگاهش

خواست  یداشتم، دلم م یگذاشت نگاه ازش برنم یم ایحجب و ح

در دستم نگه دارم. محبت  شهیهم یو برا رمیرا بگ شیدستها

ام چند روزه باعث شده بودعالقه نیهم یاش تو یرگبار یها

چند ساعت  یراب یاش حت یبرابرشود و تحمل کردن دور نیچند

 .سخت شود میبرا
گرمش باعث شد نگاهم را سر بدهم به طرف دستش که در  یدستها

  .دستم گره خورده بود

 :دادم و با لبخند گفتم ینگاهم را به گل آب بعد

 .یبخصوص رنگ آب ،یدیرز هم دوست دارم چون تو برام خر گل–

  :صورتش بردو به لپش چسباند و گفت کیدستم را نزد 

 ...ادیخوشت م یچرا احساس کردم کال از رنگ آب دونمینم–

لحظه دستش را دور گردنم انداخت و سرم را به طرف  کی یبرا

  :سرم کاشت و گفت یرو ییبوسه ا دویخودش کش

 .یقشنگ یبپوش یهر چ تو–

 

 

 .را خشک کردم میکه دوش گرفتم، موها نیاز ا بعد
با  دهیرا اتو کند. سع میموها یرا صدا زدم تا رو دهیسع 

 یو تازه از کالس امده بودند. وقت رفتندیم یاسرا کالس طراح

 .به لباسم انداخت یوارد اتاق شد. نگاه دهیسع
 دویکش رونیاز آن ب یتاپ مجلس کیکردو سمت کمد رفت.  ینوچ

  :گفت

 .بپوش نهیچ نیچ یتور یرو با اون دامن مشگ نیا–

 .گرد شده نگاهش کردم یچشم ها با

 تاپ بپوشم؟ –

  :کردو گفت یاخم

 .گهید شوهرته–

 .برادرش هم هست ــ
کردو دوباره سرش را داخل کمدکردو شروع به گشتن کرد.  یفکر

 .بلند اسرا را صدا کرد ینکردو با صدا دایپ یزیچ

  :به دو خودش را به اتاق رساندو گفت اسرا

 !ها–

 .ها و کوفت ــ

 :و بلند گفت دهیکش دویچرخ دهیمن و سع نیب نگاهش

 .بله، امرتون –
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 یبود دهیکه اون دفعه تو تولد من پوش هیرو سارافون نیا ــ

 .بود پوریاش گ قهیگما که  یرنگه رو م یریکو؟ اون ش

 :با تعجب گفت اسرا

 ست؟یمگه تو کمد ن –

  :کالفه گفت دهیسع

 .گردم یساعت دارم م هیبابا،  نه–

 یرا که مانتو هایاز چوب لباس یکیبه طرف کمد رفت و  اسرا

آورد ومانتو را از چوب  رونیبود را ب زانیمن به آن آو

 :در آوردو گفت یلباس

 .نجاستیا– 

  :چپ چپ نگاهم کردو گفت دهیسع

 ری. بعد زگهید یگذاشت نجایسرکار؟ خب بگو ا یرو گذاشت من–

 .کرده مشیمانتو قا ریلب غر زد، برداشته ز

 .تعجب به اسرا نگاه کردم با

 :گفت اسرا

 .نه بابا اون خبر نداره، من گذاشتم –

  :دامنم را هم آوردو رو به اسراگفت دهیسع

 نه؟ ان،یهم م به–

 :به لباس ها انداخت و گفت ینگاه گنگ اسرا

 .بلوز شلوارم که تنشه قشنگه ها، رنگشم روشنه نیا –

 ؟یگم آخه تاپ و دامن مشگ یرو م نیمنم هم ــ

 .کرد یاخم دهیسع

 ...کم هی دیکه با یمهمون یریم یاونا اسپرتن، االن دار آخه–

 :گفت اسرا

کدوم قشنگ  مینیبپوش بب ناروهمیا یخوا یآره خب... اصال م –

 .تره
کردن، مامان  داینظر دادن و اختالف نظر پ یبعد از کل باالخره

کردو  دییرا تا دهیمجبور شد دخالت کند و طبق معمول حرف سع

 :گفت

بهت  شتریهم تاپ و دامن ب گه،یدرست م دهیبه نظر منم سع –

 .اول یهمم مناسب تره واسه جلسه  اد،یم
و  یحس قهرمان کیگرفته بودبا  کیکه انگار مدال المپ دهیسع

  :مو را آورد و زد به برق و گفت یلبخند به لب رفت اتو

اون صندل  یتا اوتوت کنم چروکات باز بشه. راست نیبش ایب–

 .بردار اتمیمشگ
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  :نشستم و گفتم دهیبه سع پشت

 .اریروهم برام ب هیریش یبا رو سر هیریش رهیپس اون گ اسرا–

خوام  یم دهیخوام. االن با سع یرو خودم م هیریش رهینه، گ ــ

 .برم خونشون
برام  رهیجعبه گ کیحرف آرش افتادم که گفت  ادیکردم و  سکوت

همه رنگ  گهیخره. چه خوب که مخالفت نکردم، چند روز د یم

 .شمیراحت م یکیشر یها رهیگ نیو از شر ا میخر یم رهیگ
که گفتم جلومه،  یو روسر رهیگ دمیتو فکر بودم که د همونجور

 :کنارم نشست و گفت یاسرا با لبخند

 .یبازم صبور یشوهر کرد نمیکردم، خواستم بب یشوخ –

 .گرفتم شیاز بازو یآرام شگونین 

 .ایشد طونیش –

 .لحظه احساس سوزش در سرم کردم همان

 :تشر گفتم با

دسته از رو جدا  هیموهام رو بکش،  یفقط رو ده،یسوختم سع –

 ...کن

 .دیلحظه حواسم پرت شد، ببخش هیدونم بابا،  یم ــ
کند،  شمیتمام شداصرار کرد که آرا دهیکه کارسع نیاز ا بعد

 هی دنیبا کش یرژ کالباس هیمن قبول نکردم و به زدن  یول

 .سرمه اثمد اکتفا کردم
 نییکه آماده شدم آرش زنگ زد که پا نیبعد از ا قهیدق چند

 .بروم
را که اسرا  امیرا بستم و چادر مهمان امیاکشن روسر یلیخ

 .رفتم رونیاتو کرده بود برداشتم و ب میبرا
در  یجلو لمیو موبا فیبا ک دهیآسانسور بودم که سع منتظر

  :زدو گفت یظاهر شدو چشمک

 .ناقال یچه چست و چابک شد دایجد–

 لمیبرام. وسا ی...دستت درد نکنه، خوب شد آوردیوا یا ــ

 .دمشیرا از دستش گرفتم و بوس

 .نشستم و سالم کردم نیداخل ماش 

 .کرد یداده بود و نگاهم م هیآرنجش را به فرمان تک آرش
نگاهش را از من بر نداشت، خجالت زده  یلبخند جواب دادول با

 .گرفتم یرا به باز فمیک یانداختم ودسته  نییسرم را پا
کردم، سرم را بلند  یخودم احساس م یرا رو نشینگاه سنگ هنوز

که  نیانگار آتش بود، هم شیکردم و نگاهش کردم، چشم ها

که چشم از او  نینگاهش کردم تمام تنم گر گرفت، قدرت ا

بود. خجالت،  ختهیدر هم آم یبردارم را نداشتم، همه چ
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را کردم و با  میکرد.تمام سع یتابم م ی...نگاهش با،عشقیح

 :گفتم یلرزان یصدا

 ؟یفتیراه ب یخوا ینم –

 .را راه انداخت نیحرف ماش یب
سکوت دستم را گرفته بود و با  ی. تومینزد یمقصد حرف تا

 نشیماش یکرد. دنده  یانگشت شصتش پشت دستم را نوازش م

اتومات بود، فقط موقع پارک کردن دستم را رها کرد تا دنده 

 .حرف)پ(قراربدهد یرا رو نشیماش ی

 .که گفت: چند لحظه صبر کن نیماش ی رهیدستگ یرفت رو دستم
 یرا دور زد و در سمت من را باز کردو با ژست خاص نیماش

 :دستم را گرفت  وگفت

 .دیچشم من بگذار یبانو، قدم بر رو دییبفرما –

 :لبخند گفتم با

 .آرش خجالتم نده –

دستم  دیرا مقابلم گرفت. باترد شیرا زدو بازو نیماش قفل

عطرش  یبودم بو کشینزد یلیحلقه کردم. خ شیرا دور بازو

داشتم، هم دلم  یدانم چه حس یداد، نم یرا نوازش م امینیب

دو حس با هم  نیخواست به او بچسبم هم معذب بودم، ا یم

 .بودند ریدرگ
البته اصال  کند،یحس را تجربه م نیکردم او هم هم یم احساس

مرتب لباس  شهیحس اقتدار دارد. مثل هم شتریب ست،یمعذب ن

بلندخودش  یو شلوار کرم رنگ. با قدم ها راهنیبود، پ دهیپوش

رنگ  ییطال یرساند که با گل ها اهیدر بزرگ و س کیرا به 

 .شده بود نییتز یفلز

 .میوارد آسانسور شد میکه رد شد نکیو پارک اطیح از

 .استرس نگاهش کردم با

 :کردو گفت یزیر اخم

 قربونت برم؟ هیچ –

 .یچیزدم، ه لب
 خیچقدر  نببی–دستش وباتعجب گفت:  یرا گرفت تو میدستها

 ؟یکرده... نگران

  :زدم و گفتم پلک

 .یکنم توام نگران یم احساس–

نه فقط به خاطر امروز هنوز شرمندتم. البته اعصاب خودمم  ــ

 .کم غر سر مامان زدم هیخرد شد 

  .ستیفراموشش کن. اصال مهم ن ــ

 .آرش جان ــ

 .جانم ــ
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 ؟یبهم بد یقول هی شهیم ــ

 ؟یچ ــ

 شهی. همیوقت به خاطر من دل مادرت رو نشکون چیقول بده ه ــ

 .حرفش رو گوش کن

  :تعجب نگاهم کردو گفت با

 .هیقول سخت ؟یگ یم یچ–

 .میآمد رونیب ستادویا آسانسور

  :گفت ستادویآپارتمانشان را زد و منتظر ا زنگ

 .دمیدر موردش فکر کنم، بعد جوابت رو م یصبر کن کم پس–

به سمت مژگان که در درگاه  مانیباز شدن در، سرهر دو با

 .دیبود چرخ ستادهیا

  .به به سالم عروس خانم ــ

لگ  هیکوتاه سبز با  نیآست کیتون کیلباس مژگان که  دنیباد

 یمرتب رو یلیرا هم خ شیجا خوردم. موها یهمرنگش بود کم

. زدیذوق م یتو یکه کم یشیرها کرده بود. با آرا شیشانه ها

و با  اورمیخودم ن یکردم به رو یجواب سالمش را دادم و سع

  .جوابش را دادم ییخوش رو

 .ما بزرگ تر بود یشان از خا نه  خانه
بزرگ. بعد از سالم و  یخوابه بود با سالن و آشپز خانه دو

 فمیمبل تک نفره نشستم و ک کی یبا مادر آرش رو یاحوال پرس

 .گذاشتم نیزم یرو میرا کنار پا
کاناپه نشست و دلخور نگاهم کرد. مژگان هم کنار  یرو آرش

 .با فاصله نشست یآرش ول

 ...آرش هم ینگاهها نیمعذب بودم ا یبه اندازه کاف آنجا

  :مبل کنار دستم، نشست و گفت یآرش امد رو مادر

 .سختته ینجوریجان پاشو لباسهات رو عوض کن، ا لیراح–

  :آرام گفتم ــ

 .ممنون، خوبه نه–

گرما، بعد رو به آرش کردو  نیخوبه مادر، تو ا یوا چ ــ

  :گفت

 .اتاق عوض کنه یکن تو شیپاشو راهنما آرش–

 .بلند شد وبه طرفم امد آرش

 .را برداشت و با سر اشاره کرد که دنبالش بروم فمیخم شد ک 

  :که آرش گفت م،یشد یاتاق نسبتا بزرگ وارد

 .اتاق منه نجایا–

از تخت  یداشت، دونفره نبود ول کیش یساده ول یتخت چوب کی

 .کنار تختش بود یچراغ خواب قد کیمن بزرگتر بود.



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

16

14 
Hiltun.ir 

 دهیداشت، که آرش داخلش کتاب چ یتختش هم قفسه بند یباال

 .بود
 شهیش یدر قد کیرنگ بود. و  یتوس یاتاقش هم دراپه  پرده

 .که به بالکن راه داشت ییا
گذراندم، چادرو مانتوام  یکه اتاقش را از نظر م همانطور

 کیمانتوام فقط  ریرا هم در آوردم. اصال حواسم نبود که ز

بود.  فمیداخل ک امیتاپم با چادر رنگ یتاپ دارم، کت رو

  :مانتو و چادرم را دستم نگه داشتم وگفتم

 ...کجا نارویجان ا آرش–

اش را است و شانه نهیدست به س دمیشد د ینگاهمان تالق یوقت

 ینگاهم م ینگاه و لبخند خاص کیداده و با  هیتک واریبه د

به خودم  یموضوع باعث شد حرفم نصفه بماند. نگاه نیکند. هم

آرش بود. خجالت  یکنار پا فمیانداختم واز خجالت سرخ شدم. ک

  .تکان بخورم میاز جا یحت دمیکش یم

 .طرفم آمد. از کنارم رد شد به

  :در کمدش را که پشت سرم بود را باز کردو گفت 

 .زمیبزارشون عز نجایا–

طرفش و دستم را دراز کردم تا چادرو مانتو رو به  برگشتم

 .او بدم

  :گفتم

فرصت استفاده کنم و  نیاز ا خواستمیم ،یخودت بزار شهیم–

 .زودتر بروم و کتم را بپوشم
ام  یبه روسر ییکرد و اشاره ا زانیو مانتوام را آو چادر

 :کردو گفت

 .گهیاونم بده د –

 ...ادیم ارشینه، آخه االن آقا ک ــ

 .هر وقت امد سرت کن اد،یم ریاون د ــ
کار را بکنم. چون  نیخواستم ا یبودم، از خجالتم نم مردد

 .کرد یم داینمود پ شتریتاپم ب اوردمیام را در م یاگه روسر
در آوردم و تنم  فمیرا از ک یرفتم، رو سارافون فمیطرف ک به

 .کردم
 دمیام را در آوردم و شروع کردم به تا زدن، که د یروسر بعد

  :گرفت و گفت میجلو یچوب رخت کیآرش 

 .یخواد تا کن یکن، نم زونیآو نمیکردم. ا زونیآو اونارو–

 :را ازش گرفتم و گفتم یچوب لباس 

 .چشم –

 :زدو گفت یلبخند
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 .زمیبال عز یچشمت ب –

شد  رهیرا در پشتش اهرم کرد و خ شیتخت و دستها یرو نشست

 .به من

  :و گفتم دمیرا درآوردم و پوش میصندل ها فمیک از

 .گهید میبر–

 :تخت و گفت یدست دوتا ضربه زد رو با

 .نیبش ایب –

  :نشستم و گفتم کنارش

 .توجه به حرفم ی. بمینشست نجاینباشه ما ا بد–

  :و بازش کردو گفت پسمیانداخت به کل دست

 .باال یجمع کرد ستیخوشگلت ن یموها نیا فیح–

 .تخت پخش شد یرو شیو انتها نییپا ختیر میموها
 یم یلب ریو با خودش ز میموها یرو دیکش یمدام دست م آرش

  :گفت

 .جنسش نرم و خوبه چقدرم–

نبود سکوت  دیبزنم تا حواسش پرت شود. شا یخواستم حرف یم

 :دمیباعث بشود معذب بودن من هم کم شود. پرس

 ؟یکشه فکر کن یطول م چقدر–

  :تعجب نگاهم کردو گفت با

 ؟یچ بابت–

 .گهیهمون قوله د ــ

  :گفت بلند

مامانم حرف  یتونم بهت قول بدم، چون گاه یراستش، نم آهان،–

حرف زور زدو برنامه  هیامروز که  نیزنه، مثل هم یزور م

 .ختیهامون رو بهم ر

 :گفت زیآم هیاشکال نداره آرش جان باالخره مادره.گال ــ

 .بهت بدم عشقم یقول نیتونم  همچ یاونقدر دوستت دارم نم –

 .نگاهش کردم نیغمگ
کرد و  لیام انداخت و خودش را به طرفم مارا دور شانه دستش

  :سرم گذاشت و گفت یصورتش را رو

 .دم یقول م یاگه تو بخواه یول–

  :را بلند کردم و نگاهش کردم و گفتم سرم

  .کرد دییباسرش تا واقعا؟–

 .جون من رو قسم بخور ــ
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 .صورتش را عقب برد و با تعجب نگاهم کرد یکم

 قسم چرا؟ گه،یدادم د قول–

  :با اصرار گفتم ــ

 .بخور قسم–

  :به من انداخت و گفت ینگاه

 .شرط داره هی پس–

 ؟یچ ــ

  :را ناز کردو گفت میموها دوباره

 .یوقت موهات رو کوتاه نکن چیتوام قول بده ه –

 .گفتم و منتظر نگاهش کردم ییچشم بلند بال ــ

  :گفت آرام

 یرو که ازم خواست یزیخورم چ یمنم جون تو رو قسم م باشه،–

به قسم خوردن نبود همه  یازیانجام بدم...البته ن شهیروهم

 .زنمینم رشیبزنم ز یحرف هیدونن من  یم

 .ممنون آقا ــ

 :دستش رو حلقه کرد دور کمرم و گفت دویخند

 .زمیتو جون بخواه عز –

قلبم آنقدر بلند بود  یصدا  فتمینمانده بود پس ب یزیچ گهید

  :گوشم گفت ریکردو ز کمی. سرش را نزدشدیم دهیکه راحت شن

 .دوستت دارم یلیخ ل،یراح–

سخت شده بود.  میبرا یکم دنیتنم داغ شده بود و نفس کش تمام

  .انداخته بودم نییسرم را پا

سرم را باال آوردم و نگاه عاشقونه اش را  شیصدا دنیشن با

 .دمیبه جان خر

 .لمیراح ــ

  :گفتم آرام

 .جانم–

 :نگاهم کردو گفت قیچند لحظه عم یبرا

 :موهام کاشت و گفت یرو  یی. بعد بوسه ایچیه –

 م؟یبر –

 ؟یبگ یخواست یم یچ ــ

 .خواستم بپرسم جوابم رو از چشم هات گرفتم یم یزیچ هی ــ
 یگوشه  یقد نهیآ یاز کنارم بلند شدو خودش را جلو آرام

 .اتاق چک کردو طرف در اتاق رفت
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را ببندم  میرا برداشتم تا موها پسمیهم بلند شدم و کل من

 یرا از دستم گرفت و رو پسیوهمراهش بروم، به طرفم امدو کل

  :قاب کردو گفت شیتخت انداخت. صورتم را با دستها

 .دارم شتردوستیپخش ب ینجوریرو جمع نکن، من ا موهات–

  :انداختم و گفتم ریرا ز میهاچشم ــ

 .چشم–

 :زدو گفت یلبخند

 .چشم گفتنات رو هم دوست دارم نیا–

  :فاصله گرفت و گفت ازم

 رون؟یب یایبعد از من ب قهیچند دق شهیم–

 تعجب گفتم چرا؟ با

 .به صورتم کرد ییا اشاره

 ...یشد دیسرخ و سف دوباره–

را گاز گرفتم. دوباره برگشت طرفم وبا اشاره به  نمییپا لب

  :لبم گفت

 .شهیکن االن زخم م ولش–

 .اینیشیضمن، هر جا من نشستم کنارمن م در

 .چشم ــ

  :زدوگفت یرا باز کرد و چشمک در

 .رونیب ایبعد ب یشد لکسیر ن،یبش–

 .گذاشتم فمیتخت برداشتم و داخل ک یرا از رو پسمیکل
را چک  میو لباس ها میکه موها نیو هم ستادمیا نهیآ یجلو

 ستادمیتخت ا یآرش افتاد، رفتم رو یکردم چشمم به کتابها

 .نمیکتابها را بب یتا بهتر بتوانم عنوانها
کتاب توجهم را جلب  کی شیکتابها نیکتاب شعر داشت، ب چقدر

 .فکر بود یکرد، برداشتم و نگاهش کردم، اسمش تکنولوژ
تخت نشستم و شروع کردم به خواندنش، چند صفحه که خواندم  یرو

. کردمیوار مطالبش را مرور م تریخوشم امدوتند تند ت

 .بالشت گذاشتم یو سرم را رو دمیناخوداگاه دراز کش
ام گذاشتم  نهیس یداد. کتاب را رو یعطر آرش را م یبو بالشت

 .عطرش را دوست داشتم یو به فکر فرو رفتم، چقدربو
جزوه  ی هیکه تا قبل از قض یکردم پسر مغرور یفکر نم صالا

راحت و بدون  نقدریا یبه من نگاه هم نکرده بود، روز یحت

 .غرور از دوست داشتنم حرف بزند
 یدلم م م،یمحرم شد یعوض شدم. بخصوص از وقت یلیهم خ خودم

  .خواهد همه جا کنارم باشد
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زدم که در  یلبخند م میشده بودم وبه فکر ها رهیسقف خ به

  :باز شدو آرش در آستانه در ظاهر شدو گفت

 .یبخواب یریحد که بگ نیشو، نه در ا لکسیر گفتم–

  :گفت نهیچشمش به کتاب افتادو دست به س بعد

 د؟ییفرما یمطالعه م دیدار دیدیخواب–

جلو آمد و دستش را دراز کرد تا بلندم کند که دوباره برگشت  

  :و گفت

 .یخودت پاشو، دوباره ممکنه رنگ به رنگ بش نه،–

  :به کتاب کردم و گفتم ییبلند شدم واشاره ا میجا از

 .به فهرستش بندازم یبود، گفتم نگاه جالب–

 :همان حالتش گفت با

رفتم خودم را برانداز کردم و  نهیکه جالب بود. به طرف آ –

  :گفتم

 د؟یطول کش ادیز مگه–

 :به من انداخت و گفت ینیریش نگاه

زمان و مکان از دستت در بره. بعد  دیبا یمن شیپ یفقط وقت –

 .میدستم را گرفت و به طرف سالن رفت

 :با تعجب گفت دنمیآرش با د مامان

  :بعد رو به مژگان گفت ،یدار یقشنگ یچه موها یوا –

 .چقدر بلنده نیبب–

  :کردو گفت دییبا سر تا مژگان

جون سخت  لیراح یقبال عکسش رو بهم نشون داده بود. وا آرش–

 ؟یهمه چادرو روسر نیا ریگرما؟ ز نیا یتو ستین

 :رو جمع کردم وگفتم صورتم

 .سخته یلیخ –

 .تعجب نگاهم کرد با
تا سرشونه اش بود، حالت دارو قشنگ  بایمژگان تقر یموها قد

 .بود

 .میکاناپه نشست یآرش رو با

  :دیمن و خودش گذاشت و از مژکان پرس یجلو یدست شیپ آرش

 .گفت یدکتر در مورد بچه چ ینگفت باالخره–

  :گفت مژگان

کرد. امروز مطبش  یاز دوستهام بهم معرف یکی گهیدکتر د هی –

 .نداره یبودم، دستگاه سونو تو همون مطبش داشت. گفت مشکل
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دستش را پوست  یتو اریهمانجور که خ یبا خوشحال آرش

 :کندگفتیم

 ییدرست گفت، حاال خوب شد بال لیمامان راح یدیچقدر خوب، د –

  .یاوردیسرش ن

 :گفت مژگان

 گفتیاصرار داشت، م ارشیسقطش کنم. ک خواستمیمن که نم نه–

 .وقت بچمون مشکل دار نباشه هی

 :باتعجب نگاهش کردوگفت آرش

 ؟یمطمئن–

خطا تو سوناها  دایبودم جد دهیبابا. چون خودمم شن آره،–

 یتخصص بعض ایاز دستگاهاشونه  بیع دونمیشده. حاال نم ادیز

 .دکترها

 :باال انداخت و گفت ییاشانه آرش

سر چنگال زد وگرفت طرفم و  اریتکه از خ کیبگم. بعد  یچ –

  :گفت

از مامانت تشکر کن. اگه با حرفهاش ما رو به شک  لیراح–

 .برده بودند نیبچه رو از ب نایحتما تا حاال ا انداخت،ینم

 :گفت مژگان

دو نفرم  یکیدکتره رفته بودم،  نیامروز که مطب ا اتفاقا–

 .نشده. انگار مد شده لیبهشون گفته شده بود قلب بچشون تشک

 :به در انداخت وگفت یمژگان نگاه فن،یزنگ آ یصدا با

 .امد ارشیفکر کنم ک –

 :به آرش گفتم رو

  :رو سرم کنم. با لبخند گفت امیمن برم چادرو روسر –

 .و به طرف اتاق رفتم دمی. خندیبخواب یرینگ دوباره–

به  ی. نگاهدینگاهها به طرفم چرخ یوارد سالن شدم همه یوقت

  :انداختم وبا لبخند گفتم ارشیک

 حال شما خوبه؟ سالم،–

 یقیانداخت و نفس عم میبه سرتاپا یزیآم ریتحق نگاه

 :انداخت و آرام گفت نییرا پا دوسرشیکش

 .دیسالم، خوش امد –

 .صورت آرش چرخاندم یرا رو نگاهم

 .نمیکرد کنارش بنش اشاره
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 یب نیتوانستم برادر شوهرم را درک کنم. منظورش از ا ینم

 .بود یچ هایمحل

 :گوشم گفت ریافکار خودم غرق بودم که آرش ز در

  .خوام یمن از طرفش ازت معذرت م –

 ؟یچ یبرا ــ

 .یچون ناراحت شد ــ

 .بهینه، فقط رفتارش برام عج ــ

 :گفت دویبه موهاش کش یدست

 .دونم چشه یمن خودمم نم –

شام  زیآماده کردن م ینکند برا دایکش پ هیکه قض نیا یبرا

 .به کمک مادرشوهرم رفتم

 .شام کنار آرش نشستم زیم سر
آرش نشسته بود. هر بار که آرش به من  یبرادر شوهرم روبرو 

 یشدم. سع یم ارشیک زینگاه ت یکرد، متوجه  یغذا تعارف م

 .سخت بود یول اورمیخودم ن یکردم به رو
 یجور کیرفت،  یم نییپا مینگاهها مگه غذا از گلو نیا با

 .دادم یخودم را مشغول نشان  م
گرفت  میرا جلو یبه بشقابم انداخت ومرغ خور ینگاه آرش

  :وکنار گوشم گفت

 .مرغ بکش یدوست ندار یقورمه سبز اگه–

 :نشنود گفتم یکه کس یآرام جور یلیخ

 .دارم یبخوام برم یتعارفم نکن خودم هر چ یزیلطفا چ –

  :گذاشت و گفت زیم یمرغ را رو ظرف

 ... پس چرا یخورد یروز که خونتون بودم خوب غذا م اون–

  :و گفتم دمیرا بر حرفش

 .خورم، نگران نباش یکن م باور–

کرد  یم یحرف سع یب دمید یم یتعارف نکرد ول گهینزدو د یحرف

 .حواسش به من باشد
 وانمیگذاشت وداخل ل یماست را کنار بشقابم م ی الهیپ 

 .ختیر ینوشابه م
و نوشابه هم  خوردمینم  یگوشت یوقت ماست را با غذا چیه من

 ...که

پر از نوشابه را راحت خورد دلم  وانیل کیمژگان  دمید یوقت

 یاز ترس نگاه ها یبچه اش. ول یسوخت، بخصوص برا شیبرا

باشد حتما  ادمینزدم و با خودم گفتم بعدا  یحرف ارشیک

 .اش باشد هیمواظب تغذ  شتریب میبگو

 .به مادر شوهرم کمک کردم زیجمع کردن م یبرا بعدازشام،
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و آرش هم در مورد مسائل  ارشیکاناپه لم دادو ک یرو مژگان

 .شروع به صحبت کردند یکار
را باال زدم که مادرشوهرم در  میها نیشستن ظرف ها آست یبرا

 :را باز کردو گفت ییظرفشو

 تیخودت رو اذ ییظرفشو یتو زارمیجان ظرف ها رو م لیراح _

 .نکن
 دمیکه د اورمیب زیم یها را هم از رو وانیسالن تا ل رفتم

 .من شیبرادرش است و چشمش پ شیآرش گوشش پ
. کردیو کمکم م شدیتوانست حتما بلند م یدانستم که اگر م یم

خواست توجه برادرش را جلب  یم ییجورا کیانگار او هم  یول

 .نشود اشیکند و باعث ناراحت
آرش،  یاز تمام شدن کارها، رفتم و کنار مبل تک نفره  بعد

  .نشستم

 :لبخند به طرفم برگشت و گفت با

 .کمک امیدستت دردنکنه. نشد ب –

 .زدم یهم لبخند من

افتادو لبخندم جمع  ارشینکردم که، چشمم دوباره به ک یکار–

نگاهش به مژگان  دمیشد. سرم را چرخاندم به طرف آرش که د

به مژگان نگاه  ی. وقتدیگو یبه او م یزیاست و با اشاره چ

 .با اکراه بلند شد تا به طرف اتاق برود دمیکردم د

  :کنار من که خواست رد بشود گفت از

 .تو اتاق میبر ایجان توام ب لیراح–

که به طرف  دمیبلند شدم و با کمال تعجب د میاز جا دیترد با

  :و گفت دیتخت آرش دراز کش یاتاق آرش رفت و رو

 .نامزدت نگذاشت که همونجا دراز بکشم نیا–

 .نجایا امیاشاره کرد تا مجبور شدم بلند شم ب اونقدر

  :شدوگفتم شتریحرفها تعجبم ب نیا دنیشن با

 چرا؟–

. فکر کنم به خاطر دهیم ریگ یلیخ دایدونم، جد یچه م ــ

 .توئه
 من؟ ــ

  :گفت دویطرف پهلو چرخ به

 .. حساسهادیخوشش نم لیراح گهیم–

 :کردم و گفتم یاخم

 اد؟یخوشم نم یاز چ –

. البته من گهیراحتم د نقدریآرش ا یکه من جلو نیاز ا ــ

 .هیخودمون گهیهمه راحتم، آرش که د یکال جلو
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 :باال انداختم و گفتم ییا شانه

خودم  یبه من داره، من اگه زرنگم مواظب کارها یچه ربط –

 .دارم گرانیبه د کاریباشم، چ

 :مندانه، انگار مچم را گرفته باشه گفت روزیپ یجور هی

رو  لشیو دل یجواب رد بهش داد تونییآشنا لیپس چرا اوا –

 .ادیخوشت نم دهیچون با دختر ها راحته و دست م ،یگفت
 نقدریا امیرا هم به جار زهایچ نیبود که آرش ا بیعج میبرا

 :راحت گفته بود. گفتم

 حیرو توض لمیکه بتونم براش دل نیا یمثال بود. برا هیاون  –

 .بدم
دانشگاه از  یگفت تو یسخته، آرش م یلیکه خ ینجوریا یول ــ

که  ینجوریا ،یذاشتیکه محل پسرا نم یبود ییاون دسته دخترا

 سختت نبود؟ شه،یم یآدم منزو

 یزیمعلومه که هر چ ست،ینبودن ن ایموضوع اصال سخت بودن  ــ

  .که باب دل ما نباشه خوب سخته

  :تمسخر گفت با

 ه؟یچ قایموضوع دق پس–

دونم و شک  یکه خدارو از خودم عاقل ترم نهیموضوع ا ــ

تو چشم  رهیزود م ای ریندارم اگر به حرفش گوش نکنم دودش د

 .خودم

 :دهان باز گفت با

 .میدونیما خدارو عاقل نم یعنیوا!  ــ

 .خدا گفته معاشرت نکن مگه

  :شدم با لبخند گفتم یکه بلند م همونطور

کنم معاشرت کن، تا  یم نییکه من تع یفقط گفته جور نه،–

. مژگان فقط نگاهم کردو یو همسرت لذت ببر تیاز زندگ شتریب

 .نگفت یزیچ گهید

 :طرف در راه افتادم و گفتم به

 .یآرش، تا تو استراحت کن شیپ رمیم من–

گشت که از دست برادرش  یکاناپه نشستم، آرش دنبال فرصت م یرو

 .من شیپ دیایخالص بشود و ب
را به  میکه باهم زد ییاز دستش ناراحت بودم که حرف ها یکم 

 شتریکنم ب یبه ته دلم رجوع م یاست. البته وقتمژگان گفته

دارد دلخورم.  یبا زن داداشش احساس راحت نقدریکه ا نیاز ا

 .دادیآزارم م شتریاون حس حسادته ب دیشا
 االن؟ هیکار چ نیخودم فکر کردم بهتر با

 .فکر کنم دیبزن" آره بافکر کن بعد حرف "
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آرش امد کنارم نشست و من هم از او خواستم که من  باالخره

  .را به خانه ببرد

گفت و  یزیبلند شدو به طرف آشپزخانه رفت. به مادرش چ آرش

که دستش  ییمادر شوهرم با کادو قهیبرگشت، بعد از چند دق

 .بودامد

 :کادو را به طرفم گرفت و گفت 

 یپاگشا هیبعد از عقدتونه، االن  تیاصل یجان پا گشا لیراح –

اش را به طرفم  هی. بعد هدکیکوچ یکادو هیکوچولو بود با 

 .گرفت

 .و تشکر کردم دمشیبلند شدم و بوس میجا از

  :گفت آرش

 .ادیخوشت م نمیکن بب بازش–

کردم که هم زمان  یآرام و با آرامش کادو را باز م یلیخ

 :مژگان هم به جمعمون اضافه شدو گفت

 .گهیزود باش د یشکاف یهسته م یمگه دار –

 .تر بازش کردم عیو سر دمیخند
 یشمیسبز  یمانتو کیبا   بایز یمجلس یینقره ا دیچادر سف کی

 شیبرا شدیبود که نم ینداشت. مدلش هم طور ییابلند که دکمه

خودم  یبه رو یوار رفتم. ول یمانتو کم دنیدکمه دوخت. با د

 .اوردمین

  :از مادرشوهرم تشکر کردم و گفتم دوباره

 .قشنگه مامان جان، دستتون درد نکنه یلیخ–

 .ینش تیبا چادر اذ گهیبرات مانتو بلندگرفتم که د ــ

  :توجه به حرفش رو به آرش گفتم یب

 آماده بشم؟ برم–

 .جواب مثبت داد شیبا بازو بسته کردن چشم ها آرش
تخت گذاشتم. حرف  یرا از کمد در آوردم و رو میلباسها

 .شدیسرم اکو م یمادرشوهرم مدام تو
نکند  ایبکند، خدا یتیبزند و  حما یخواست آرش حرف یم دلم

 .نظر را دارد نیاو هم هم یعنیسکوتش  یمعن
را محکم تر بستم  میو موها دمیرا از سرم کش امیچادرو روسر 

 لونینا کی. آرش با امیو شروع کردم به تاکردن چادر رنگ

 :داخل شدو گفت یرنگ

 .لونیبزار، اشاره کرد به نا نیرو داخل ا لتیوسا –

لحظه  کی یکه در موردش برا یافکار منف یکارش همه  نیا با

 ییبه ذهنم هجوم آورده بود محو شدند. نگاه قدر شناسانه ا

 :به او کردم و گفتم
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  .هست آرش جان یممنون.چقدر توحواست به همه چ –

رو که تا کرده بودم، را از دستم گرفت،  یجلو و چادر امد

  :گذاشت و گفت لونیام داخل نا هیبه همراه هد

 ی. اگه من اونجا حرفومدیدونم از حرف مامانم خوشت ن یم–

 .پام ریقولم رو بزارم ز شدینم شد،یزدم مامانم ناراحت م یم

 :گفتم باتعجب

 شن؟یناراحت م یهم بد حیرو توض یزیچ یبخوا یحت یعنی –

 .زنمیبگم، بعدا باهاش حرف م دیمژگان نبا شیپ ــ
 یگرفت تا بپوشم، ول میتخت برداشت برا یرا از رو مانتوام

 .آوردم یاول کتم را در م دیمن با

  :نگاهش کردم و گفتم مردد

 .پوشم یم خودم–

  :به کتم انداخت و گفت ینگاه

 .گهید اریدرش ب خب–

 :خجالت گفتم با

 ...رونیب یلطفا بر شهیم –

 :نگاهم کردو گفت دلخور

 .نه –

 .کنم کاریانداختم و با خودم فکر کردم چ نییرا پا سرم

 .رفته دمیدر به خودم امدم که د یصدا با
فکر لبم را گاز گرفتم و  نیاز دستم ناراحت شده، از ا حتما

 .آماده شدم یبعد فور
کرد.به  یاصال نگاهم نم م،یوارد آسانسور شد یاز خداحافظ بعد

 .کرد یدستش نگاه م یتو چیسو
ذهنم مدام دنبال  یسکوت بود، تو نمونیب میکه شد نیماش سوار

االن اقتدارش را نابود  یعنیگشتم،  یمطالب اون کتاب م

ام؟ آخه مگه ام غرورش را پوکاندهبانارنجک زده ایام؟  کرده

 یپدر ایمن که برادر  ند؟ینازک نارنج نقدریمرد ها ا

مذکر داشته  سجن نیاز ا یام تا شناخت حداقل مقدماتنداشته

  .هم آرش از آن نوع حساسش هست دیباشم. شا

  .از نگاهش دور نماند نیبر لبم نشست و ا یلبخند  میفکرها از

بود  نجایبگم که بازهم شادو شنگول شود؟ کاش کتابه ا یچ االن

 .کردم یم یتقلب هی
لبخند به لبم امد. آرش سرش را چرخاند طرفم و دوباره  بازهم

 .بهم انداخت ینگاه دلخور
به خانه  دنیآورد مطمئنم قبل از رس یخودم گفتم طاقت نم با

 .زند یحرف م
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گفتم االن  یمشمردم و یده م یبار با خودم تا شماره  چند

 .زندیم یحرف

 .بود لنتیسا لنتی. سایحرف چی. بدون همیدیرس باالخره
 لونیشدو نا ادهیاو هم پ دمیکنم که د یخداحافظ خواستم

 :برداشت وگفت نیرا از ماش لمیوسا

 .تا در آسانسور ارمیم –

 .شدم خوشحال

 :لب گفت ریدر آسانسور و ز یرا گذاشت جلو لیوسا

 .خداحافظ –

فکر کرده به او اعتماد ندارم و به  دیواقعا رفت. شاعه، "

 ".غرورش برخورده

 :کردم. برگشت و گفت شیدر که شد صدا کینزد

  .جانم –

 یلیجانم گفتنش آنقدر احساس و عشق داشت که توانستم خ نیا

 :و بپرسم ستمیبا کشینزد

 :بدون نگاه با اکراه گفت ؟یازمن دلخور –

 .نه –

رفتم. آنقدر که  کتریکنم. نزد ددرستشیبا خودم گفتم، با 

 .صورتم احساس کردم یرا رو شیُحرم نفس ها

 اخم وَتخم برم؟ با–

 .از حدقه در امده نگاهم کرد یچشم ها با

 :را دور کمرم حلقه کردو گفت شیزدو دستها یلبخند

 .من یدلخور بود، زندگ شهیمگه م یکیبهم نزد نقدریا یوقت –

تنش  یخواست دل بکنم، بو یآنقدر حس داشت که دلم نم آغوشش

 .رفتم یم دیبا یرا دوست داشتم، ول
هم آرش من را  گریبار د نیمدت چند نیهفته گذشت، تو ا دو

 .شان برد. هربار مژگان آنجا بودبه خانه
 نجایراست به ا کیاز سرکار  یگفت، گاه یبود م بیعج میبرا 

 :دمی. پرسمیآیم

 ؟یریم یمامانت ک یپس خونه  –

 .آخر هفته ها فقط–

 :گفت دیتعجبم را د یوقت

 یلیاشاره به آرش و مادرش، دلم خ نمشونیب یدو روز نم یوقت –

 .شهیتنگ م
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و دوستش داشت. بخصوص به خاطر  دیرس یبه او م یلیخ مادرآرش

 .تا بخورد آوردیم یخوراک شیمدام برا اش،یباردار
دوره داشتند  شیبا دوستها یوقت یمادر آرش حت گفتیم مژگان

 .تر بود بیعج میبرا نیبرد وا یمن را هم م یگاه
 

راه دانشگاه بودم که آرش زنگ زدو گفت، فردا سرکار  در

. بعد هم به میکن دیخر میتا بعد از دانشگاه برو رودینم

 .میرویخانه شان م
با لبخند به طرفش  دمیدانشگاه که شدم. آرش را منتظر د وارد

 .میرفتم و دست داد

 .میدانستند که ما با هم نامزد یهمه م بایتقر گرید
. جور دمی. سوگند را در سالن دمیکه سر کالس برو نیاز ا قبل

آمد. لبخند  کینگاهش کردم. نزد یکرد. سوال ینگاهم م یمشکوک

 .زد و به من و آرش سالم کرد یزورک

 :اشاره به من گفت با

 ؟یایلحظه مچند  –

 :دمیبه آرش انداختم وپرس ینگاه

  :برم؟ سرش را تکان دادو گفت –

 .کالس رمیمن م پس–

 :دمیپرس م،یبا سوگند تنها شد یوقت

 ؟یمگه امروز کالس دار –

 .نه ــ

  :تعجب گفتم با

 دانشگاه؟ یچرا امد پس–

 :گفت دویدستم روگرفت و دنبال خودش کش یعصبان

بلند  یخلوت باهات حرف دارم و بعد با قدمها یجا هی میبر –

 .راه افتاد
 ؟یآمد یکه با من حرف بزن نیبه خاطر ا یعنی ــ

 .طرفم دیچرخ سرش

 .یگوش نکرد ل،یبهت گفتم راح چقدر–

 رونیدستش ب یپشت دانشگاه، دستم را از تو یمحوطه  میدیرس

 .دمیکش

 ؟یحرف ها درست حرفت رو بزن نیا یبه جا شهیم توچته؟–

 .دستم را گرفت دوباره

 نیا یبعد فکر کردم وقت یخواستم بهت زنگ بزنم ول یاول م –

 .باشم بهتره شتیزنم پ یحرف ها رو م
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 ؟ییچه حرفها ــ

 .انداخت نییرا پا سرش

 .مورد آرش در–

نبود تا  ییجا امنهیس یشد. در قفسه یقلبم اسب وحش ناگهان

. به یاستخوان یهالهیم نیبه ا دیکوبیبتازد. پس مدام سر م

 :دمیپرس یسخت

 شده؟یچ–

 .شد نیغمگ نگاهش

تو رو نداره، چقدر گفتم  اقتیپسره ل نیبهت گفتم ا چقدر–

خوام فقط به خودم فکر  ی: نمیعبرت کن. گفت ی نهییمن رو آ

: من به خاطر خدا یداره، گفت ادیز ی: اون خوبیکنم، گفت

 ...دارم

و  دمیو حرفش را بر دمیکش رونیرا از دستش با شتاب ب دستم

 :گفتم تیبا عصبان

حرفت  امیسر کالس، هر وقت غر زدنهات تموم شدبگو ب رمیمن م –

  .روبزن

که  نیخواستم بمانم قبل از ا یاسترس داشتم. اگر م یلیخ

 .داد. به طرف سالن پا کج کردم یحرفش را بزند سکته ام م

 .را سد کرد راهم

 :گفت یوفور میزد به چشم ها زل

 .دختره ارتباط داره هیآرش خان با  –

 .کردم زیرا ر میها چشم

 ؟یگفت یچ –

 .یدیدرست شن ــ
بودو غصه  یکرد. کامال جد ینم یشدم. شوخ قیدق شیچشم ها در

چند  یشگیداشت. تمام قدرتم را جمع کردم و به همان روش هم

 :و آرام گفتم دمیکش قیتا نفس عم

 بهت گفته؟ یک –

 :هم آرام گفت او

 .ارمیگفت اسمش رو ن ،یترم آخر یاز بچه ها یکی –

 دونه؟ یاون از کجا م ــ

 .دختره دوسته با
 دختره؟ ــ

 ...همون که با آرش ــ

 ه؟یاسم دوستت چ ــ

 .گفت: بهت نگم ــ
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 .بهش انداختم یغضبناک نگاه

 ؟یکن یبکنه تو باور م ییهر ادعا ادیب یهر ک یعنی –

تونم مدرک  ینه، من بهش اعتماد دارم. تازه گفت، هم م ــ

 یرو م لی. گفت، من راحدهینشون بدم. هم اونارو با هم د

بدبخت به  هینخواستم  نیواسه هم ه،یشناسم که چه دختر پاک

 .اضافه بشه ایدن یبدخت ها

  .نشستم نیزم یگرفتم و رو شیهارا از چشم نگاهم

 .گرفتم میدستها نیسرم را ب 

 .چادرت خاک شد یهمه  ل،یپاشو راح ــ
 کی یو چند قدم آنورتر رو دیرا به زور گرفت و کش دستم

  :شکسته نشاندم و گفت یصندل

 ...بهت گفتم چقدر–

 .در جا ساکت شد ش،یشدم در چشم ها براق
زنه.  یدوستت حرف بزنم، اون داره تهمت م نیبا ا دیمن با ــ

صدا که  یاالن بهش زنگ بزن، فقط باهاش حرف بزنم. از رو

 .شهیشناخته نم

 :زدو گفت یپوزخند سوگند

 .دختره ساده ا،یزن یحرف خودت رو م یباز دار –

  :در آوردو گفت بشیرا از ج اشییگوش

 .کنه باهات حرف بزنه یقبول م نمیکن بب صبر–

شماره را گرفت و از من  یبود. فور رهیذخ اشیگوش یتو شماره

حرف زدن به سمتم امد. انگار  قهیدور شد. بعد از چند دق

کرد بامن حرف بزند و سوگند چند بار با  یدختره قبول نم

 .خواست کردالتماس در

 .را به سمتم گرفت یگوش باالخره

 ...بده حیقبول کرد تا برات توض رباالخریبگ –

 .نگاه کردم یترس به گوش با

 .خورتت ینترس نم گهید ریبگ ــ

 .گوشم قرار دادم یرا از دستش گرفتم و رو یگوش

 :گفتم یلرزان یبا صدا 

 الوو –

. با اصرار سوگند جون قبول کردم بهتون یسالم خانم رحمان ــ

 .داره قتیکه سوگند جون بهتون زده حق ییبگم حرفها
 امیشات از پ نیهم عکس ازشون دارم هم اسکر دیبخواه اگه

 .هاشون
 یبود نگاه م ستادهیسرم ا یدهان باز به سوگند که باال با

 .کردم
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 د؟یشات رو از کجا آورد نیشما اسکر ــ

حرفهاش رو باور نکردم خودش برام  یاز سودابه، وقت ــ

 .فرستاد
 سودابه؟ ــ

 .همون دوست دختر شوهرت گهیآره د ــ
را گرفتم طرف سوگند و  یلحن حرف زدنش بدم امد، گوش نیا از

 .کردم دنیکش قیشروع به نفس عم

  :گفت یبودم که م دهیشن یاستاد از

که براتون سخت بود از باال بهش  دیبرخورد یوقت به مشکل هر–

 .دینگاه کن

 .و به آسمون زل زدم ستادمیا یصندل یرو رفتم

  :در دلم گفتم 

کم سطح  هی  شهی. مشمیمتوجه نم ه؟یاالن منظورت چ ایخدا–

 ...آخه من سوادم ؟یتر حرف بزن نییپا

 .سوگند به خودم امدم یصدا با
 یشیسََقط م یوفتیبابا، االن م نییپا ایاش شکسته ب هیپا ــ

 یدست آرش خان. بعد دستم را گرفت و از صندل یدیبهونه م

 .آورد نمییپا

 .شهیسقط م فتهیب یصندل یاز رو یک آخه–

کرده، طرف راست  شرفتیاالن اونقدر علم پ یپس خبر ندار ــ

 .ادیَبال سرش م رهیراه م ابونیراست تو خ
به  کنهیم ریپاش گ رهیتو خونه داره خوش و خرم راه م اصال

 ...فرش و بعدشم فاتحه

 .دمیخندیحتما م زد،یحرف را م نیا یگرید تیدر موقع اگر

 .نشد یفعال که خدا نخواست و طور –

 اون باال؟ یحاال چرا رفت ــ

 .ماجرانگاه کنم نیاز باالتر به ا خواستم–

 :زدو گفت یپوزخند

 .باش نیاز باال نگاه کردن واقع ب یبه جا –

 .ستیشماها ن یباور حرفها تیکنم هستم. واقع یفکر م ــ

 :کردو گفت یپوف

  بگم عکس ها رو بفرسته؟ –

 .کردم اخم

 بشه؟ یچ که–

 .که بهت ثابت بشه ــ
 فکر کن ثابت شد، بعدش؟ ــ



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

16

30 
Hiltun.ir 

  :تعجب نگاهم کرد و آرام گفت با

 .یریبگ میتصم دیخودت با گهید بعدش–

 :گفتم الیخ یب

 .رو از االن گرفتم ممیمن تصم –

  :گفت اقیاشت با

 خب؟–

 یدونستم که آرش با دخترا راحته و گاه یمن از قبلم م ــ

 .که هست قبولش کردم یجور نی. همرهیم رونیهم باهاشون ب
اگه  یحرفها بدم. حت نیبه ا یتیاهم نمیب ینم یازین االنم

 .درست باشه

 :دادزد بایتقر تیعصبان با

 برف؟ ریز یسرت رو بکن یخوا یپس م –

  :تمام گفتم یخونسرد با

چه  گهید یزایتمام روح وفکر و جسمش با منه، چ ی...وقتآره–

  :حرفم را گرفتم یودنباله  دمیکش قیداره؟  نفس عم یتیاهم

اگرآرش  وفتهینم نیخواست خدا زم یب یبرگ چینظر من ه به–

انجام داده، خواست خدا بوده و راهش  دیگ یرو که شما م یکار

 .ستین یگیکه تو م ینیا

 .گرفتم شیراهم را به طرف ساختمان دانشگاه پ 

 .دیرا گرفت و کش چادرم

. ریبوده؟ نخ نیا رتیتقد یبگ یخوا یشو...م داریب لیراح –

 ...انتخابت غلط بودهتو 

 :و با اخم گفتم ستادمیا

 ...دیشماها خواب دارم،یسوگند من ب –

 ؟یاریبه روش ب یخوا ینم یحت یعنی ــ

 رو نابود کنم؟ میخودم زندگ ینجوریکه ا ــ

  :را گرفت و گفت سرش

 یکن یفکر م نیبه ا یوقت ،یعاشقش باش گهید یتون یم چطور–

 گه؟یهم م گهید یکیعاشقونه رو  به  یکه اون همون حرف ها

  :را گرفتم و گفتم شیدستها

 یاصال فکر نم زایچ نینکن. من به ا تیخودت رو اذ نقدریا–

جا خاکش کنم. به اون  نیهم دمیشن یکنم هر چ یم یکنم. سع

 .بده یبزنه، نه به تو خبر ینه از آرش حرف گهیدوستتم بگو د

 :زمزمه وار گفت سوگند
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. لهیکه کال تعط نی. امیدونستیعقل کل م نویباش، ا مارو–

 .کجا بود نیا دادیم یخدا عقل نذر دونمینم

 :توجه به حرفش گفتم یب

لباس مامان رو تموم کنم،  امیتا آخر هفته ب دیبا یراست –

 .خوام زودتر بهش بدم یم

  :حرص گفت با

 یصدا دنی. با شنشهیساعت کار جمع م کینمونده، با  یزیچ–

 .از سوگند فاصله گرفتم یکم امیزنگ گوش

 .سالم آرش جان ــ
نگاهم به سوگند بود که چهره اش  ام،یاالن م زم،یباشه عز ــ

 .رو مشمئز کرده بود
منم  رهیداره م گهیهام داشت، االن دبا ینه، سوگند کار ــ

 .امیاالن م
 

اون همه  دنی. آرش بادمیشد یفروش رهیوارد مغازه گ یوقت

 .تعجب کردو مشغول جدا کردن شد رهیگ
 یکنار گوشم و م گرفتیو م داشتیبر م یکییکیکدام را  هر

 :دیپرس

بود خودم را  شخوانیپ یکه رو ییا نهیآ یمن هم تو قشنگه؟–

 .زدمیم و لبخند کردمیمنگاه
داشت را برداشت و به طرفم گرفت  یاسی نیرا که نگ ییارهیگ 

 :و گفت

 یخوبه؟ اون روز م هیاسی یواسه اون روسر ل،ینگاه کن راح –

 .بردار نمیا ایب ،یهم رنگش رو ندار رهیگ یگفت
 یبه او انداختم و با خودم فکر کردم "وقت یزیتشکر آم نگاه

دارد که با  یتیچه اهم گریهست، د زیحواسش به همه چ نقدریا

رفته بود  ادمیشده است. خود من هم  دهیکدام دختر کجا د

 ".ندارم رهیرنگم گ یاسی یروسر یبرا

قفسه  لیبه خانم فروشنده که مشغول جابجا کردن وسا ینگاه

  :بود انداخت وکنار گوشم مهربان گفت

. همه گهیخودت انتخاب کن د ی قهیچند تا هم به سل لم،یراح–

 .رو که من انتخاب کردم

 :گفتم آرام

 .یهمه رو تو انتخاب کن خوادیم دلم–

 ی. مگر مکردمیسوگند و دوستش را باور م یچطور حرف ها "

 ی. اگر حرفهامیبگو شانیبرا میلحظه ها نیتوانستم از ا

عشقش را باور نکردم،  یعنیکنم،  فیآرش تعر یسوگند را برا
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دل سنگ نقدریتوانم ا یبه او اعتماد ندارم. من نم یعنی

 ".باشم

 میشده هم برا یکوچک منبت کار یجعبه  کیکه  نیاز ا بعد

 .میقدم بزن میداد برو شنهادیپ د،یخر
را به طرفم گرفت و من با تمام  شی. بازومیپارک که شد داخل

 هیتک شیسرم را به بازو ییلحظه ا یوجود چنگش زدم و برا

 .دادم
صورتم  یگذاشت و نگاه مهربانش را رو بشیرا داخل ج شیدستها

 یگرداند. آنقدر عشق در نگاهش بود که شرمنده شدم از فکرها

 .لحظه در موردش کردم کی یکه حت یبد

ازمن عشق بورزد.  ریغ یتواند به کس یچشم ها چطور م نیا"

 " .اگر راست باشد یحت کنمیوقت باور نم چیه

 .میدر سکوت فقط قدم زد یمدت طوالن یبرا

 .زدم یدرذهنم با خودم حرف م 

 :دیکه آرش پرس میدیرس یمکتیبه ن 

 م؟ینیبش –

 .آره ــ
شد. هر  رهی. آرش دوباره به من خمینشست مکتین یهم رو کنار

 .گرفت یکرد قلبم ضربان م یدفعه نگاهم م

 .لیراح ــ
 جان ــ

 .را به روبرو پرت کرد نگاهش

 شده؟ یزیچ–

 .نگاهش کردم باتعجب

 ه؟یمنظورت چ –

 .یآخه همش تو فکر ــ
 یم یزیچ دیانداختم. با نییلحظه هول شدم و سرم را پا کی

  :گفتم نیهم یگفتم که دروغ نباشد، برا

 .ستین یمهم زیچ–

را به هم گره  شیگذاشت و دستها شیپاها یرا رو شیها آرنج

 .زد

فکرت رو مشغول کرده، سر کالسم  نقدریمهمه که ا یلیحتما خ –

 .اصال حواست به درس نبود

 .میچه بگو ایخدا

 .را صاف کرد امیروسر ینشست و با دستش گوشه صاف

 بهت زد؟ ییسوگند حرف ناراحت کننده ا –

 .نزدم یانداختم. حرف نییرا پا نگاهم
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 .من رو نگاه کن لم،یراح ــ

 .کردم نگاهش

 .از مهرو عتاب بود یقیتلف نگاهش
 شه؟یبه من مربوط م ــ

 :گفت یباالتر یبه نگاهم ادامه بدهم. با صدا نتوانستم

 .نگام کن –

 :گفتم نییپا یچشم ها با

 م؟یراه بر شهیم –

 .ستادیا بیبلند شدو دست به ج یمعطل یب

 .میهم قدم شد 

 :وار با خودش گفت زمزمه

 ...شهیپس به من مربوط م –

  :ادامه داد دیدوباره سکوتم را د یوقت

 شیپ یاگه مشکل یباشه خودت گفت ادتینگو، اما اگه  باشه–

 .میامد با آرامش با هم حرف بزن

  :گفتم دیترد با

 .زل زد میبه چشم ها ستادوی. اومدهین شیپ یکه مشکل االن–

  :بودم. به دور دست نگاه کردم و گفتم زانینگاهش گر از

 .گمیخودم نتونستم حلش کنم، چشم، اول به تو م اگه–

 .کردوسرش را تکان داد یداد و نوچ رونیب قیرا عم نفسش
 

لباس به  ضیتعو ی. برامیدیمادر شوهرم رس یبه خانه یوقت

بود. با حرص  دهیتخت آرش خواب یاتاق آرش رفتم.  مژگان رو

خواست وارد اتاقش شود و  یامدم. هم زمان آرش هم م رونیب

 .لباس عوض کند

 :کردم خونسرد باشم و گفتم یسع

 .ستیلباسش مناسب ن ده،یلطفا نرو، مژگان اونجا خواب –

 :وگفت میو به طرف سالن رفت برگشت

 ؟یاریپس لباس هام رو برام م –

 :خواستم به طرف اتاق بروم که مادرش گفت 

 .گهیآرش، برو خودت بردار د هیچ هایمسخره باز نیا –

 :رفت کنار مادرش و با آرامش گفت آرش

بعد تو اتاق شما بخوابه. دونفر آدم رو  یدفعه  دیبهش بگ –

  :رفت و گفت ییعالف خودش کرده. مادرش چشم غره ا نجایا
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تو  دی. خب شما بردییایزود م نقدریدونست شماها ا یم چه–

 .اتاق من

  :بزند که دخالت کردم و گفتم یخواست حرف یبا حرص م آرش

 ...ارمیمن لباس هات رو برات م میبر ایجان ب آرش–

لب  ریکه مادر شوهرم ز دمیشنیرفتن به طرف اتاق، م موقع

 .کندیغر مغر
رنگ و  ییسورمه ا یمادر شوهرم دونفره بود، با پرده  تخت

 .با هم ست شده بود زیهمه چ بایفرش هم رنگش، تقر
تخت گذاشت و  یآوردم را رو شیکه برا ییلباس ها یعصب آرش

 .زنگ خورد اشیخودش هم کنارشان نشست. گوش
 یصحبت کرد. پشت به او جلو دیبا دوستش سع ییا قهیدق چند

تمام  یول دم،یکش یرا برس م میبودم و موها ستادهیا نهیآ

 .کردمینگاهش م نهیآرش بود و از آ شیحواسم پ
تعجب  میسوگند انداخت، برا یحرف ها ادیتلفنش من را  زنگ

. رفتینم اشیمن است اصال سرش در گوش شیآرش پ یداشت که تا وقت

 امیگوش ی. من خودم گاهدادیجواب م زدیزنگ م یکس یفقط وقت

 ...او یکنم ول یرا چک م

 یآورد، ک رونیمن را از فکر ب نهیآ یتا چشم براق تو دو

  .شده بود که من متوجه نشدم کمینزد  نقدریا

 یبود. دوباره با همان ژست دست تو ستادهیپشت سرم ا درست

  :گفت بیج

 .زهیر یاعصابت به هم م نجایا یایببخش که هر دفعه م ــ

 .یندار یری. تو که تقصستین مهم–

 .آنقدر گرم بود که احساس گرما کردم نگاهش

 :گفت دویکش یقیکرد و نفس عم میرا داخل موها سرش

  .ساختند یدادم عطر م یموهات سفارش م یاز بو شدیکاش م –

 .را نوازش کرد میدرآوردو موها بشیرا از ج شیدستها

 ببافمشون؟ یخواه یم–

  :زدم و گفتم یلبخند

 ؟یبلد مگه–

مامانم  ی. بچه که بودم موهاانهیمونده  ادمیدونم  ینم ــ

تو. بافتنشون برام  یکوتاهتر از موها یلیبلند بود. البته خ

 ییجورا هیداده بود.  ادیبود. مامانم خودش بهم  یسرگرم

 .داره یموهات و بافتنش برام نوستالژ دنید

  :تخت و گفتم یرو نشستم

 .بباف باشه–
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با مادرشوهرم  آمدکهیاز سالن م شیشده بودوصدا داریب مژگان

 .زد یحرف م

 .به در خوردو مژگان آرش را صدا کرد ییبعد تقه ا قهیچنددق

 :هراسون به آرش گفتم من

 ...داخل ادین –

شکل  نیکرد به بهتر یم یخونسرد همونطور که سع یلیخ آرش

  :را انجام بدهد گفت میبافت موها

 ...تو ادیخوام ب یم اتفاقا–

 ...زشته ینجورینه آرش، ا یوا ــ

  :تفاوت به حرف من بلند گفت یب

 .داخل دستم بنده ایخانم ب مژگان–

 شیروبرو یصحنه  دنیبالفاصله در را باز کرد و با د مژگان

 .خورد و چند لحظه سکوت کرد کهی

 .شدم یهم که رنگ به رنگ م من

 .دمیکش یآرش خط و نشان م یدلم برا یتو 

 .سالم کردم یفیضع یصدا با

 .شد رهیداد و دوباره به ما خ یدیکشداره همراه با ترد جواب

  :گفت یبا همان خونسرد آرش

 ؟یداشت یکار–

 :زدو رو به آرش گفت یباالخره به خودش امدو لبخند مژگان

 ؟یکارا هم بلد نیپس از ا –

 :با لبخند گفت آرش

  .رهیگ یم ادیآدم واسه همسرش بلدم نباشه  –

 ببندم؟ یرو با چ نشییرو به من گفت پا بعد

 :را دراز کردم و با خجالت گفتم دستم

 .بندم یبده به من، خودم م –

  :به گردنش داد و گفت یتاب مژگان

  :خوش به حال همسرتون...بعد رو به من گفت –

جون... فقط با لبخند جوابش را  لیهاراح یخوش شانس یلیخ–

  :دادم و او هم رو به آرش ادامه داد

 .شدم داریاتاقت،من ب دیبر دیخواه یبگم اگه م خواستم–

 دایپ ینگفت. من همانجور که دستم برا یزیکردو چ یاخم آرش

  :بود گفتم فمیکردن کش مو داخل ک

 .ممنون مژگان جان –
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به آرش انداختم،  یکه در رو بست و رفت، نگاه نیاز ا بعد

 .کرد میبه موها ییبا همان اخم اشاره ا

 بافتم؟ خوب–

 .شیکردم به ابروها اشاره

. ادی...بازشون کن که اصال بهت نمیفعال که اونارو خوب بافت –

 .زد یرا باز کردولبخند شیاخم ها

از من رو مخ  شتریدونم ب یوقتها رو مخه، گرچه م یبعض آخه–

 ...کارهاش نیتوئه، چون من عادت دارم به ا

  :و گفتم دمیکش یآه

 .نکنم من بتونم عادت کنم فکر–

  :تخت برداشت و گفت یرو از رو شیشدلباسها بلند

 قهیتو اتاقم لباس عوض کنم، چند دق رمی. من مدمیحق م بهت–

 .دیرا بوس می. بعد خم شدو موهاایتوام ب گهید

 چطور بافتم؟ ینگفت –

 .بعد محکم تر بباف ی. دفعه یشل بافت یخوبه، فقط کم ــ

 :رفت گفت یکه م همانطور

 .حتما –

 یها رهیمو را که امروز آرش همراه گ یشده  یسنگ کار ی رهیگ

زدم. مانتو ام را  میبودرا به موها دهیخر میبرا یروسر

را  لمیکوتاهم را مرتب کردم و وسا نیدرآوردم و بلوز آست

 .آرش رفتم شیبرداشتم و پ
 دنمیبود جذابتر شده بود. با د دهیکه پوش ییبا لباس ها آرش

 .شد کمیبه من انداخت و نزد ییا دارانهینگاه خر

  :چسباندو گفت امینشایرا به پ اشیشانیپ

 

دلبران  انی،میجانا،روا باشد که دلدار یبر یاگر دل م"

 "یالحق،به دل بردن سزاوار
 

 :کردم و گفتم یشینما یاخم

 دلبران؟ انیم– 

 :دوگفتیخند بلند

 ییلحظه ا یقربونت برم و بعد سرم را برا گه،ید یدل دار –

اش فشار داد. تا توانستم سواستفاده کردم و تمام  نهیبه  س

 یسرم رو شهیهم یخواست برا یعطر تنش را استنشاق کردم دلم م

 شیاش باشد. من را از خودش جدا کردوصورتم را با دستها نهیس

 .قاب کرد
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 شتریهمان لحظه بود که قدر وقت را ب م،یشد به چشم ها رهیخ

 .دمیفهم

لحظه  چیه یسوگند را باور کنم، وقت یتوانم حرف ها یچطور م"

 ".لحظات نبوده است نیا ههیشب امیاز زندگ ییا

 .اش بگذارم نهیس یخواست دوباره سرم را رو یم دلم
را از  شیفکرم را خواند. چون دستها میانگار از چشم ها 

 .دیدوطرف دور کمرم حلقه کرد و مرا در آغوشش کش
را نوازش  میموها شیسرم گذاشتم و با لبها یصورتش را رو 

 .کرد
گوشم زمزمه کرد خدارو شکر که تو  ریاذان ز یصدا دنیشن با

انداخت  میبه بازو یکرد نگاه... بعد من را از خودش جدا یهست

 :و گفت

 ادیشام م ؟ینجوریا ارشیک یجلو ؟یبلند ندار نیبلوز آست –

 .نجاهایا
 نیآرش و ا رتش،یغ یدلم آب شد برا یزدم و قند تو یلبخند

 ...حرف ها

برجسته  ونیآقا رتیرگ غ شهیعشق باعث م گنیراسته که م پس

 ...بشه

 :ساق دستم را آوردم و گفتم فمیاز ک 

 ...هامه نیآست نایا –

 :به ساقها انداخت و گفت یتعجب نگاه با

 ...تهیرنگ روسر نهاشیسر آست –

 .آره، مدلشه ــ

 ...چقدر جالب ــ

 .رمیوضو بگ رمیمن م ــ

 ..رمیسجاده از مامان برات بگ هیمنم برم  ــ

ما، رو به آرش  دنی. مژگان با دمیرفت رونیدو از اتاق ب هر

 :گفت

 ...رونایشد من از اتاق امدم بچه عجب...خوب  –

 ،یسارافن ریبود،  بدونه ز دهیپوش ییسارافن قهوه ا مژگان

 ...با ساپورت هم رنگش

 :رفتم، آرش هم با لبخند گفت سیشرمنده از حرفش به طرف سرو 

 یاتاق مامان استراحت کن. لحظه  یبه بعد تو نیلطفا از ا –

که مژگان با خنده  دمیخواستم در را ببندم شن یآخر که م

 :گفت

 .بوش رو دوست دارم، خواب آوره ده،یادکلن م یبالشت تو بو –
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خواست حساس باشم  یرا بستم و از حرفش شوکه شدم. دلم نم در

 .حسادت بد جور سرکش شده بود نیا یول
امدم و  رونیب سیآب سرد وضو گرفتم تا آرام شوم. از سرو با

 .به طرف آشپزخانه رفتم

 .خواست ساالد درست کند یممادر آرش  

 :رفتم و گفتم جلو

خونم  یساالد رو من درست کنم، االن نماز م دیمامان جان بزار –

 .امیو م

 .کنم یجان خودم درست م لیدستت درد نکنه راح ــ

  :کرد و رو به مادر آرش گفت میبه موها ییاشاره ا مژگان

 ...آرش بافته ها مامان–

  :زدو گفت یآرش لبخند مادر

افتاده، نگاه چقدرهم شل بافته، اون موقع  اشیبچگ ادی بچم–

 .بافت یطور م نیمن رو هم یها هم موها

  :معترضانه گفت مژگان

 ست؟یکارها بلد ن نیاز ا ارشیمامان! پس چرا ک وا–

هم با آرش فرق داشت، اصال توخونه  یاز همون بچگ ارشیک ــ

 .رهیبگ ادی میزیبخواد چ شدکهیبند نم
پهن کرده و  میآرش سجاده را برا دمیاتاق که شدم د وارد

 .تخت نشسته و غرق فکر است نییخودش هم پا
کردم که پشت به او  زانیم یام را جورکردم و سجاده تشکر

 .نباشم. بعد از خواندن نماز، کنارش نشستم

 .را به خودش چسباند سرم

 .لیراح–

 .جانم ــ

 .یکن یبرام دعا م ــ
 ؟یچ یبرا ــ

 .که خوب باشم نیا یبرا ــ

 .آرش جان یتو خوب ــ

  :زدو گفت یپوزخند

 ؟یهست یمن خوبم پس تو چ اگه–

 :شد. قورتش دادم و گفتم شیدایبغض، از کجا پ نیدانم ا ینم

 .بنده باشم شدیهستم، کاش م یدونم چ ینم –

 :گفت دویکش یآه
 رو منبر عشقم؟ یباز تو رفت ــ

 داره؟ یبودن با بنده بودن چه فرق خوب
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  :زدم وگفتم لبخند

 نیمهم تر یآورادیکرد آرش.  یزندگ شهیمنبر رفتن نم بدون–

 ه؟یآرزوم چ یدونی. مهیاصل زندگ

 نه–

 .رو منبر یبر یگاه توام–

 .ادیحرفها خوشم نم نیمن از منبر رفتن و ا یول–

 :کردم و گفتم یمکث

با روش خودش. فقط  یهر کس یرو منبر ول رنینظرم همه م به–

. مثال زارنیاسم با کالس روش م هی کنند،یاسم منبر رو حذف م

 نمیکه آست یمگه به من تذکر نداد شیپ یقهیچند دق نیهم

 کوتاهه؟

 .دیخند کوتاه

 .کنمیدارم نذرم رو ادا م دیشا–

 :دمیپرس

 ؟ینذر چه–

 :ِمن و ِمن کردو گفت یکم

. با خدا عهد کردم گمیم یبهت بگما، ول یمجان خواستمینم–

من هم  یتو مهمه برا یکه برا یمسائل م،یدیاگر ما به هم رس

 .مهم باشه

 !یبینذر عج چه–

. حاال جواب یکنیم نییتع بیعج یهیفقط خودت مهر یکرد فکر–

 .سوالم رو بده

 هیخوب، به نظرم خوب بودن راحته. مثال  یگیتو م آخه–

خوب باشه. مهربون  تونهیهم که خدارو قبول نداره م ییکایآمر

 یاز آدمها یلیباشه. مودب باشه، به فقرا کمک کنه. مثل خ

 ی. ولیستیونیصه یو حت ییکایو آمر ییبزرگ و مشهور اروپا

خدا  یبرا دیبا یکنیم یسخته. چون هر کار یلیبنده بودن خ

 .گرانینشون دادن خودت به د یباشه نه برا
داشته باشه و  یادیز یبنده بودن ممکنه سخت نیا یگاه یحت

 :در ظاهر به ضررت باشه. بعد با همان بغض ادامه دادم

 ...نه اون نم،ینه ا رونمیوسط ح نیکه خودم ا من–

 .بغضم شد یبه من انداخت و متوجه ینگاه

  :را در دستش گرفت و گفت دستم

 .یکن یم تیاذ یلیخودت رو خ یگاه–
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 .برمیلذت م می...فعال که دارم از زندگیتینه بابا، چه اذ ــ

 .دیشد و دستم را هم با خودش کش بلند

 .میتا بر نییپا دیاریب فیخانم از رو منبر تشر خب–

 :حرفش خنده ام گرفت و او ادامه داد از

  ستا،یرو منبر رفتن بدم ن نمیبیم کنمیکه فکر م حاال–

 :زدم و گفتم یچشمک

 .نمتیبیاون باال م یبه زد پس–

 :کردو گفت ینوچ نوچ

اون دفعه  ،یزیمامانم بر یزبونا جلو نیبارم از ا هی شهیم –

  :گفت یم

 ...زبون نداره ادیز لیراح یآورد شانس–

  ،یشد گفت خوب–

 ...حرف نزنم ادیبه بعد جلو مامانت ز نیباشه از ا ادمی پس

من نشسته  یرو برو ارشیک یدوباره تصادف دیشام شا زیم سر

برج  یمعن یعنیسخت کرده بود.  میبود و غذا خوردن را برا

 ارشیدانم ک یزهرمار را قشنگ در آن لحظه ها متوجه شدم. نم

داده  شیکه به ابروها ییا تلخ بود... با گره نقدریچرا ا

 :بود رو به آرش گفت

بدم، بچه هارو دعوت کنم. تو و خانمتم  خوامیم یمهمون هی–

 .دایبپوش یدرست و حساب ی. لباسهادیباش دیبا
منظورش را درک نکردم.مادر  یمنظورش من هستم، ول دانستمیم

 :دیشوهرم با استرس پرس

 پسرم؟ یریگیم کجا–

 .ارنیم رونیشامم از ب نجا،یهم–

 :دیمادر آرش پرس دوباره

 نفرن؟ چند–

 انینفرن. دونفرم م یس ستینباش مادر من، سرجمع ب نگران–

 .یکن تیخودت رو اذ خوادی. شما اصال نمدنیکارهارو انجام م

 :گفت مژگان

 .ها کهیکوچ نجایا ارشیک–

 :به سالن انداخت و گفت ینگاه ارشیک

 .میخودمون گرفت یخونه دیشا پس–

 :گفت آرش
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 .گهید میکنیدعوتشون م یآخه داداش، عروس هیکار چه–

 :در کنترلش داشت گفت یکه سع یباخشم ارشیک

مگه قرار نشد . انیمسخره ها نم یجور عروس نیاز ا اونا–

 .کنسل بشه
 تونیجشن عروس یبه جا گمیبعدم م رم،یگیرو م کیجشن کوچ نیهم

 .سفرخارجه دیریم
که گفت  یمهم است. از دروغ بزرگ شینظر دوستانش برا چقدر

 .به لبخند کش آمد و به آرش نگاه کردم میلبها

 :رو به آرش گفت دیمن شد، با تاک یخنده یکه متوجه ارشیک

نزد و  یلباس بپوشه ها. آرش حرف دیبا یکن، چطور هشیتوج–

 .کرد شیخودش را مشغول غذا
شامم را  یبا چه فالکت ارشیک نیخشمگ ینگاهها ریهم ز من

 .خوردم
 که چه عرض کنم بگو شوکران، شام

بود  یقضات ههیشب یلیخ ارشیک یول ستمیمن که سقراط ن البته

 .کردند دییکه حکم شوکران سقراط را تا
 شیهامهم شده بود. از حرف شیمن برا دنیطرز لباس پوش چقدر

 .کردم دایپ یحس بد
کمک کردم. به سالن آمدم  زیجمع کردن م یکه برا نیاز ا بعد

 .نبودند انیو کنار مژگان نشستم. آقا

  :را به مژگان انداختم که گفت امیسوال نگاه

 .تراس حرف بزنن. دلم شور زد رفتن–

  :دمیپرس

 حرف بزنن؟ یمورد چ در–

 :باال انداخت و گفت ییا شانه

 .یدونم. البد در مورد مهمون یچه م –

 :گفتم دیترد با

 سوال بپرسم؟ هی –

 ؟یچ ــ

که به آرش گفت لباس  نیبود، از ا یمنظورشون چ ارشیآقا ک ــ

 م؟یبپوش یدرست و حساب

 :به چادرم کردو گفت ییااشاره مژگان

 .ینباش یچادرچاقچور ینجوریا یعنیبه تو بود.  منظورش–

 :دمیپرس

 اد؟یاز من بدش م اون–
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نه، فقط با ازدواجتون مخالف بودو به خاطر آرش کوتا  ــ

 .امد
 نجایا ادیم ای ه؟یعصبان نقدریتو خونتونم با تو ا یعنی ــ

 شه؟یم ینجوریا نهیبیمنو م

 :زدو گفت یتلخند

مهربون و شوخ  نقدریمثل آرشم  ا یول ست،یکه ن ینجورینه ا –

 .ستین

 .ستیاهل حرف ن ادمیز 
زنه،  تو خونه که تا  یحرف م یلیخ نجایا مییایکن م باور

  .گهینم یزیمن باهاش حرف نزنم، چ

زنه و دردو دل  یباهاش حرف م ادیراحته وز یلیبا آرش خ کال

 .کنهیم
نگفتم، زمزمه  ی...ولیخودت هم کال با آرش راحت میبگو خواستم

 :وار گفتم

 .با آرش راحتن همه–

 :لبخند گفت با

 .از بس مهربونه –

  :دلم گفتم در

 .از شانس منه که با همه مهربونه اونم–

که مادر آرش با ظرف  میحرف زد هیبا مژگان در مورد تغذ یکم

 :آمدو کنارمان نشست و گفت وهیم

 یمسافرت هی خوادی. ممیریگیجشن رو م گهید یگفته هفته ارشیک–

 یجان تو چ لی. راحکنهیبرگرده همه رو دعوت م یبره، وقت

 ؟یریم شگاهیکجا آرا ؟یپوشیم

 :دمیاز حدقه در آمده پرس یهاچشم با

 ؟یچ یبرا شگاهیآرا ست؟ین یمهمون مگه–

 :گفت مژگان

  .هیبزن و بکوب هیمهمون یول چرا،–

 :دهان باز گفتم با

پس  د،یو بزن و بکوبم دار انیدوستهاشون با خانواده م اگه–

 رن؟یخانما کجا م

 .دندیبه هم انداختند و خند یو مادر شوهرم نگاه مژگان

 .برن خوانی. کجا مگهید نهیشیشوهر خودش م شیهر کس پ زم،یعز–

 .به مژگان نگاه کردم جیگ
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آرش  یآوردند. اخم ها فیجلسشان تمام شد و تشر ارشیو ک آرش

 .در هم بود. با تعجب نگاهش کردم
برداشت و با حرص شروع  ییاوهیاز جا م یبیکنارم نشست و س 

  :به پوست کندن کردو گفت

 ؟یکن ینگاهم م یجور نیا چرا–

 :به اخمش اشاره کردم و گفتم میابروها با

 شده؟ یچ –

 :گفت آرام

 .هیخواد بره ترک یهفته م هیواسه  ارشیبابا ک یچیه –

 ن؟یهم–

 .میدر موردش حرف بزن دیهست که با زهایچ یلیخ نه،–

در  رن،یبگ خوانیم تونیکه برادر گرام هیمنظورت پارت اگه

 .انمیجر

 :گفت باتعجب

 ؟یپارت–

 :وار گفتم زمزمه

 ...تر واشی–

 :گفت آرام

 .کنمیفعال به اون فکر نم ،یچیکه ه هیمهمون اون
برامون  ه،یخوبه که بره ترک ،یناراحت یچ یوا! پس واس ــ

 .ارهیم میسوغات
خواهد  ینم ینگاهم کرد که احساس کردم خبر خوب یجور هی ــ

 .دیبگو

 :گرفت و گفت میرا سر چاقو جلو بیاز س ییاتکه

 .ارهیب یتو سوغات یبرا ارشیفکر کن ک ها،یدار ییاخجسته دل–

 :را پس زدم و گفتم دستش

. دوما اشکال نداره فقط خورمینم وهیکه بعد از غذا م اوال–

 .میمن راض ارهیب یتو هم سوغات یبرا
ترسناک  ارشینگاه ک ی. همه ما را نگاه کردند ولدیخند آرش

 ارشیک لیکه باب م گفتندیبا مادر شوهرم چه م دانمیبود. نم

 .نبود

  :لب گفتم ریرا صاف کردم و ز میصدا

 .کنه یچرا من رو چپ چپ نگاه م یخند یم تو–

 :اش را جمع کرد و گفتخنده آرش

 .یاینم یتو به اون مهمون ادیبهش گفتم، به احتمال ز آخه–
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 .شدو بهم گفت که باهات صحبت کنم یعصبان
دور باشم و  ارشیک دید یبود که فعال از جلو نیکار ا نیبهتر

 .مورد با آرش حرف بزنم نیبعد در ا

 برم آماده بشم؟ آرش–

 .کرد دییسرش تا با
بودم که  امیودر حال تا کردن چادر رنگ دمیرا پوش میلباسها

 :زدو گفت یلبخند گله گشاد دنمیآرش وارد اتاق شدوبا د

 .یباحال یلیخ لیراح یوا –

 ؟یدیخند یتو به چ دمیمن که هنوز نفهم ــ

جواب  ارشیخنده ام گرفت، آخه ک یرو زد یحرف سوغات یوقت ــ

 یبرامون سوغات رهیم یگیبعد تو م دهیسالم تو رو به زور م

 ...یمهمون ی هیخره؟ بدتر از اون قض یم

 .دمیرا بر حرفش

 .ینه مهمون ،یپارت بگو–

 :جلو امدو چادر تا شده، را از دستم  گرفت و گفت 

کمدمن بمونه، هر دفعه با خودت  یجا تو نیرو بزار هم نیا –

بزار تو کمد من،  اریهم ب ی. چند دست لباس خونگارینبرو ب

 .ندهیآ یهفته  یبرا
بمونه.  نجایسپرده مژگان ا ه،یترک رهیهفته م هی ارشیک چون

 .هم سفارشش رو کرده یکل

 :گفتم باتعجب

 مادرش؟ یخونه رهینم چرا–

 :کالفه گفت آرش

 .بمونه خوادیم نجایگفته ا ارشیبه ک خودش–

. یتوام باش نجاست،یکه مژگان ا ییاهفته کی نیتو ا خوامیم

 دیرو داشت طشی. راستش اگه شراکنمیصحبت مبا مامانتم خودم 

.  البته اگر موندمیخونتون م ومدمیهفته م کی نیمن تو ا

سفارش کرد، حواسم به مامان  ارشیچون ک شدیبود نم طشمیشرا

 .باشه و تنهاشون نزارم نایا

 :تخت نشست و ادامه داد یرو بعد

به  ارشیفکر کنم با ک ،یهم که گفت یمورد همون پارت در–

 .میمشکل بخور
حالم را بد کرد.کنارش نشستم و  دمیکه از آرش  شن ییحرفها

 :گفتم
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. در مورد مواظبت تو از امینم یمهمون نیکه به همچ من–

که  انوسهی. مگه وسط اقستیمژگان، واقعا برام قابل هضم ن

 ؟یتو مواظبش باش

 :گفت دویکش شیبه موها یدست

 .وفتهین یوقت اتفاق هیحاملس  گهیبگم، م یچ–

 .کرد یقاط ،یتو مهمون ییاین دیبهش گفتم، تو شا یوقت
 ؟یموضوع ناراحت بود نیبه خاطر ا ــ

 اهوم، ــ

سکوتم را  یمنم ناراحت کننده بود. وقت یکردم چون برا سکوت

 :گفت دید

رفتارش  میما نامزد کرد یاز وقت یدونم ول یرو نم لشیدل –

 یم تمیرفتارش اذ ریینبود، تغ لکسیر نقدرمیکرده، ا رییتغ

  .کنه

 ؟یک ــ

زن و شوهر چشون  نیدونم ا یمژگان، البته هر دوشون، نم ــ

 ...شده

 .دمیکش یقیعم نفس

هفته هر  هی دی. با خودم فکر کردم پس باشهیشاهللا درست م ان–

راه  یسخت بود ول میبا مژگان سر کردن برا نجا،یا امیروز ب

 .آرش از افکارم فاصله گرفتم ینداشتم. با صدا یگرید

 .لیراح ــ

 .کردم نگاهش

 .بسوزه نه کباب خیکه نه س میکن دایپ یراه هی ایب–

 ؟یراه چه–

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش

 ؟یمهمون یایو ب یبپوش دهیلباس کامال پوش هیمثال  شهینم–

 .کردم اخم

زن  یسر هی نیب امیمن ب ستی. به نظرت خنده دار نشهینه نم –

 اق؟یو مرد، اونم با اون سبک و س

 .میکن کاریبگو چ تو–

کارهاش برداره.  نیصحبت کن و قانعش کن که دست از ا باهاش–

 هیداره.  ییاگهید یبرنامه هیفردا  مییایاگه االن کوتا ب

 ادیب ایبچشون به دن نیکه، مثال فردا هم ستیروز دو روز ن

 .میراه بندازه و اصرارم کنه ما باش یپارت خوادیدوباره م

 :کردو گفت ینچ
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 ...یدلخور خوامینم

 .باعث شد، آرش حرفش را نصفه رها کند ارشیک یلحظه صدا همان

 .گهیم یچ نمیبب برم–

 یکم ارشیک یاز رفتن آرش نگذشته بود که صدا ییا قهیدق چند

 .بلندتر شد
تخت گذاشته بودم برداشتم. سرم  یرا که رو امیچادر مشگ یفور

 .کردم و خودم را به سالن رساندم

 :که گفت دمیرا شن ارشیک یجمله نیآخر

. شهیو خودش رو گم نکنه معلوم م ادیجاها ب نجوریراینخ–

 ...بدبخت، تو

 .من سکوت کرد دنید با
دو برادر شده بودم، عذاب  نیکه باز من باعث اختالف ا نیا از

 .وجدان گرفتم

 :شوهرم حراسان به طرفم آمدو گفت مادر

 .تموم بشه یهمه چ نجایتا هم ،یایبگو م لیراح–

به آرش انداختم. صورتش سرخ  یدهانم را قورت دادم و نگاه آب

 .بود
تا دوباره فردا پس  کردم،یرا تمام م زیهمه چ نجایهم دیبا

 .نداشته باشد میبرا یدیفکر جد ارشیآقا ک نیفردا ا

 .. تمام جراتم را جمع کردمستادمیا شیرفتم و روبرو جلو
 یلرزان یانداختم و با صدا ریکردم آرام باشم. چشم به ز یسع

 :گفتم

. لطفا آرش امیوقت نم چیه ییهایمهمون نیمن همچ ارشیک آقا–

 .دسیفایچون ب دیرو هم تحت فشار قرار ند
که . همونطور امیجور جاها نم نیا یول شمیاز آرش جدا م شده

شما احترام گذاشتم و موافقت کردم که به سبک  یمن به خواسته

 .گرفتن رو فراموش کنم یو کال  عروس میرینگ یخودمون عروس

 .دیمن احترام بزار دیهم به عقا شما
 هی کنمیکنه. فکر نم یمنو مجبور به کار تونهیکس نم چیه

 ...اونقدر مهم باشه که یمهمون

 دیتوجه به حرفم در را کوب یب دم،ید ینصفه ماند وقت حرفم

 .و رفت

 .به مسافرت رفته بود ارشیبود که ک یروز دوسه
 یشان بروم و بمانم. ولکرد که به خانه یمدام اصرار م آرش

امده بود  دهیسع گرینبود از طرف د یطرف مامان راض کیاز 

  :گفت یخانمان و ماندگار شده بود وم

 .دو روزم به خاطر من نرو اونجا حاال–
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دانم چه طور توانست  یآرش به مادر زنگ زد و نم باالخره

 .کند اشیراض
دنبالم. و فردا  دیآی. آرش گفت ممیروز دانشگاه نداشت آن

 .میرویاز خانه خودشان به دانشگاه م
را داخلش  میشخص لیبرداشتم و وسا یکمد اتاقم ساک کوچک از

 .دانشگاه را یها و کتابهاجزوه نطوریگذاشتم. هم

  :به ساکم کردو گفت یکه برود، نگاه شدیکه آماده م دهیسع

 مسافرت؟ یریم یدار مگه–

 .کنم کاریچ ادهیهام ز لیخب وسا ــ

  :به اسرا گفت یشوخ به

خواد بمونه ها،   یدوشب م یکیاز  شتریب لیراح نیفکر کنم ا –

 .جمع کرده. خاله رو گذاشته سر کار یچه ساک نیبب ایب
تخت بلند شد و شروع  یبه من انداخت و از رو ینگاه مین اسرا

  :کرد و گفت شیموها دنیکرد به برس کش

داره، به نظرم تا بردار شوهرش  نیکه ا یجار نیبا ا واال–

 ...بمونه اونجا بهتره ادیب

 :گفتم دهیبه اسرا کردم و کش یاخم

 ...اسرا –

 .ستادمیا نهیآ یجلو

 .بافته بود را مرتب کردم یماه غیبه صورت ت دهیرا سع میموها
 یرا که کم میموها یجلو یرا برداشتم و دو حلقه سیبابل

 .کوتاهتر از پشت بود را فر کردم

 :انداخت و گفت میبه فر موها ینگاه دهیسع

خوندم. همش  رویآ و کورش کبداستان پانته یاز وقت لیراح–

 .قشنگ بوده نقدریحتما اونم مثل تو ا کنمیفکر م

 :خنده و گفتم رهیزدم ز یحرفش پق از

 .دهیکن سع بس–

 

  :انداخت و گفت دهیبه سع یهیاسرا نگاه عاقل اندر سف 

پانته آ هست که درست،  هیشب ییبایکه خواهر من تو ز نیا–

 .خدا نکنه عاقبتش مثل اون باشه یول

  :گفت دویخند دهیسع

 ییجورا هیرو گفتم. البته اونم  شییبایرو نگفتم، ز عاقبتش

 .از شوهرش دورش کنند که موفقم شدند خواستنیهمه م

 .لرزهیآدم تنش م ه،یکردن هیچه تشب نیآخه ا ده،یکن سع ول–

 :گفت اسرا
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 ل؟یراح لرزهیچرا تنت م حاال–

 .کنهیم یآخرش خودکش آخه–

 :گفت دویکش ینیه اسرا

خاک؟ من  ریرو کرد ز یهمه خوشگل نی. ادونستمینم نویا عه،–

 .رو نتونستم درک کنم کنندیم یکه خودکش یینایوقت ا چیه

 :دوگفتیکش یآه دهیسع

مشکل  هاشونمی. البته بعضرسنیبه کجا م نیبدبختا بب گهید–

ساعت کنار  یهااش رو برعکس عقربهدارنا، بعد انگشت سبابه

 .گوشش چرخاند

 :باال بست و با خنده گفت پسیرا با کل شیموها اسرا

 .حرف هاست نیتر از اعاقلالبته خواهر خوشگل من  –

تو کله اش  یآرش خان نذاشته عقل گهیعاقل بود...االن د ــ

 .بمونه

 .حراسان به طرف در اتاق رفتم فنیزنگ آ یصدا با

  :کردورو به اسراگفت ییخنده ا دهیسع

در  یداد ک ینم یتیکه قبال اهم لهیهمون راح نیا ؟ینیب یم–

 ...رفت یامد، ک یپشت درموند، ک یزد، ک

را زدم و  فنیآ یتوجه به حرفش داخل سالن رفتم و دگمه  یب

 :بلند گفتم یاز همانجا با صدا

 .باال ادیآرش داره م هابچه–

  :گفت دهیسع

 .گهیبرو د کار؟یباال چ ادیم–

رو  لمیهم وسا نهیهم مامان رو بب ادیخواد ب یکوفت، م ــ

 .نهیببره، سنگ

 :کرد گفت یوارد سالن شد. همانطور که شالش را مرتب م دهیسع

االن داره خودش رو واسه مادر زنش  ،ینیریش یچه دوماد چا –

 کنه؟ یلوس م

 :و گفت دیخند مادر

 .او زبون بامزت برم، خاله جان قربون–

 .خوشحال از حرف مادر، خودش را به او چسباند دهیسع
مچاله کردم و در را باز کردم.. با  دهیسع یرا برا صورتم

بلندقرمزرنگ بسته  یکه با روبان پهن تور میدسته گل مر کی

کردم که آرش  یشده بودروبرو شدم. ذوق زده به گل ها نگاه م

  :دیآوردو پرس رونیسرش را از پشت گل ها ب

 ش؟یریبگ یخوا ینم–
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  :گفتم جانیرا گرفتم و باهمان ه گلها

 .آرش ممنون. چقدر قشنگن یوا–

مست  یرا از بو میها هیگرفتم و ر امینیب یگلها را جلو بعد

 .شان پر کردمکننده

 .نگاهش کردم یهم دستش بود. سوال ینیریجعبه ش کیکه شد  وارد

 .بهت بگم خوامیکه م هیخوب یخبر ینیریش–

 ؟یچ–

 .بعدا حاال–

مبل  یبا مامان و دخترا رفت و رو یبعد از احوالپرس آرش

 .نشست
کنم. دختر  دایگلهاپ یبرا یبه آشپزخانه رفتم تا گلدان من

کردند و لبخند  یپچ پچ م گریگلها در گوش همد دنیها با د

 .زدند یم حیمل

 .کردم ییرایرا باز کردم و از همه پذ ینیریش یجعبه

 .دمیرا پرس ینیریش دنیخر لیآرش نشستم و با اصرار دل کنار

 :نگاهم کردو گفت یخوشحال با

 .شهیبگم باورت نم اگه–

 .یجون به لبم کرد گه،ید بگو–

   .رهینگ یموافقت کرد که مهمون ارشیک–

 .دمیشام م هیرستوران  یخودم تو یفقط به دوستها گفت

 :دمیزده پرس ذوق

 کوتا امد؟ یآرش؟ آخه چطور یگیراست م –

 :به غبغبش انداخت و گفت یباد آرش

 .گهیهنر منه د نیا–

 شیتا راض یکرد کیخودت رو کوچ یلیکه خ دونمیآرش، م ممنونم–

 .یکن
به اطراف انداخت. دخترها در اتاق  یرا گرفت و نگاه دستم

 .بودند. مادر هم در آشپزخانه مشغول بود

 :و گفت دیدستم را بوس یفور

  .کنمیتو م یخوشحال یبرا یمن هر کار لیراح–

پشت بام  یبال درآوردم، پرواز کردم و رو شیاز حرفها دوباره

 .دلش نشستم یخانه
 کینزد مینی. گلها رو به بمیو راه افتاد میشد نیماش سوار

 :به من انداخت وگفت ینگاه میآرش ن دم،یکردم و بو کش
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 شون؟یچرا با خودت آورد –

 :و گفتم دمیبو کش دوباره

ترسم تا برگردم  ی...میدیبرام خرچون قشنگن، چون تو  –

خوام  ینگاهشون کنم. م ریعمرشون تموم شده باشه و نتونم س

 .تو اتاقت زارمیچشمم باشن. م یجلو

 :زدو گفت یلبخند

 .اتاقم که فعال اشغاله –

 :کردم و گفتم یاخم

 م؟یریپس ما کجا م –

 .اتاق مامان ــ
 یدونستم که مژگان اتاق آرش رو اشغال کرده ودلم نم یم

 :دمیخواست به اتاق مادر آرش بروم. پرس

 ؟یدیچند شب کجا خواب نیپس ا– 

 .سالن یتو ــ
 یکار دیخواست مژگان در اتاق آرش بماند. با یدلم نم اصال

 "فکر کرد دیکردم..."با یم
م. در به سکوت گذشت و من در افکار خودم غرق بود قهیدق چند

کدام بهتر به  نمیکردم تا بب یم یذهنم چند راه را حالج

 .رسد یم جهینت

  :سکوت را شکست و گفت آرش

 ؟یشد ناراحت–

  :از راهها را انتخاب کردم و گفتم یکی باالخره

 .آرش–

 .جانم ــ
 ازت کنم؟ یخواهش هی شهیم ــ

 .تو جون بخواه، قربونت برم ــ

 .من رو برگردون خونمون ــ
ممتد   یها با صدا نیترمز گذاشت. ماش یرا رو شیپا ناگهان

از کنارمان  گذشتند. با ترس به آرش  شانیوگوش خراش بو قها

گرد شده و دهان  یرا کنار زدوبا چشم ها نینگاه کردم. ماش

 :باز گفت

 چرا؟–

اتاق مامانت باشم، سختمه، اصال راحت  یتونم تو یمن نم ــ

 .ستمین

  :تعجب گفت با

 .اونجا هم قشنگ تره هم بزرگتره چرا؟–
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 .دونم یم ــ

  :نگاهم کردو گفت موشکافانه

 ه؟یموضوع چ پس–

بسوزد، نه  خیزدم که نه س یم یحرف دیسکوت کردم. با دوباره

 :گفتم نیکباب...بنابرا

 یاتاق همسرم بخوابم. رو یتو خوادیمعذبم، بعدشم دلم م –

کنه، خب بره اون  یم یمژگان چه فرق یبالشتش، برا یتختش، رو

 .کنهیفرق م یلیمن خ یبرا یاتاق، ول یکی

  :دادو گفت هیتک نیماش یرا به صندل سرش

 .بگو ناراحت نشه یجور هی...یخودت بهش بگ دیبا پس–

 :گفتم تیعصبان با

 ؟یکن یمالحظه اش رو م یدار یادیز یکن یفکر نم –

 ...اونو به من ارشیما مهمونه، ک یآخه اون حاملس، خونه  ــ

 :و گفتم دمیرو بر حرفش

 ...من رو ببر خونمون –

  :رو به رو چشم دوخت و گفت به

 .گم یخودم بهش م باشه–

  :رو روشن کردو گفت نیماش

 ...یها گذشت داشته باش نیاز ا شتریکردم ب یم فکر–

  :کردو گفتم میعصب حرفش

 ...که کار اشتباه، اشتباهه نهیموضوع ا ست،یگذشت ن موضوع–

  :از چند لحظه سکوت آرام گفت بعد

دونم اون کارهاش، رفتاهاش اصال درست  یجان، من م لیراح–

  ...که بهش بگم ستیاالن وقتش ن یدونه...ول ی. اون خودشم مستین

 .آب دهانش را قورت داد بعد

 مونه؟یخودمون م نیبهت بگم، ب یزیچ هی–

 .کردم دییسر تا با
قهر کنه بره،  میبهش بزن یتو حرف ایاون االن منتظره من  ــ

زن گرفته چقدر عوض  یداداشت از وقت یدیبگه د ارشیبعد به ک

بده وتو رو مقصر  ارشیک لیشده، صدتا هم بزاره روش تحو

هفته  هی یبگه نتونست ادیب ارشمیمن جلوه بده. ک یرفتارها

و اونوقت  یباش نم یو مواظب زن و بچه  یبزار گریدندون رو ج

شرمنده داداشم  یلیمن خ ینجوریبا تو هم دشمن تر بشه. ا

خواد هر  یم یزیازم چ یمهمه، وقت یلیبرام خ ارشیک شم،یم

 یلیخ ارشیانجامش بدم. بعد از فوت بابا، ک دیطور شده با
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که مخالفت کردازدواجم بود،  ییکمکم کردو پشتم بود، تنها جا

ارزش داره. ما خانواده  یلیخ رامب نیکه اونم کوتاه امد که ا

رو ندارم.  یکس بانمهیکه پشت ارشیبه جز ک م،یهست یکیکوچ

خوام بهانه دستشون بدم تا  یشکرآب بشه. نم نمونینزار ب

 المیخ گهیاونوقت د مون،یسر خونه زندگ میو بر میکن یعروس

 ...شهیراحت م

که براش مهم بود رو به خاطر من کنسل  یاون مهمون یحت نیبب

 .کرد
 شیبرادرش از من هم برا یعنیناراحت شدم.  شیاز حرف ها اولش

کردم و خوب  نیرا سبک سنگ شیحرف ها یوقت یمهم تراست...ول

اگر حسادت و احساساتم را کنار بگذارم  دمیبهشان فکر کردم، د

هم  . بخصوص که خودشدیگویفکر کنم، آرش درست م یو منطق

من نامزدش هستم،  ه.درسته ککردینم دییمژگان را تا یکارها

 استیبا س خواهدیمهم هستند، وآرش م یلیخانواده هم خ یول

ناپخته  یکند و مثل آدم ها تیریدوتا را مد نیا نیخودش ب

ترسد  یرا رها کند...او هنوز هم م هیبق ردیگیعشقش را نم

 .میبا هم عقد کن میو ما نتوان فتدیب یکه اتفاق

 یعنی. میدیرس دمیبه اطراف انداختم، د یشو. نگاه ادهیپ–

 غرق فکر بودم متوجه نشدم؟ نقدریا

عقب ساکم رو برداشت و دستم رو  یشدم، آرش از صندل ادهیپ

 .گرفت

حاضرم برم با  یکه زدم، اگر تو بخوا ییحرفها یهمه  با–

نخواهد  یدونم عواقب خوب یکه م نیمژگان حرف بزنم، با ا

 .داشت

 .بود نییپا سرم
خم شده اش چانه ام  یبا انگشت سبابه  م،یآسانسور شد وارد

 .را باال داد

تکه کالمش بودم. نگاهش کردم و آرامش  نیکن...عاشق ا نگام–

 میهایبود باعث شد تمام ناراحت شیکه در چشم ها یو محبت

  :زدم و گفتم یفراموش شود. لبخند

 ...اتاق مامانت میریم–

 کی. سرش را به طرفم خم کردولبهاش را نزددندیخند شیها چشم

صورتم آورد، همان لحظه در آسانسور باز شد. سرش را عقب 

 :و گفت دیکش

 ...لیممنونم راح –

 .میباز کرد. سالم کرد مانیدر را برا مادرش

  :گفت یو به شوخ دیآرش دست مادرش را بوس 
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کن، اشغال  یچند روز از اتاقت خداحافظ یجان برا مامان–

 .گرها امدند

  :توجه به حرف آرش گفت یب مادرش

 .دارم زودتر برو انجامشون بده دیکم خر هی ،یامد رید چقدر–

  :چشمش گذاشت و گفت یدستش را رو آرش

 ...چششمم ننه رو–

  :چهره اش را مشمئز کردو گفت مادرش

 ...یخودت ننه–

و ساکم را به طرف اتاق مادرش  دیخندیهمانجور که م آرش

 :گفت بردیم

. بعد با سر به من اشاره رمیگ یم یخواست یهر چ رمیاالن م –

 دنیامد و باد رونیکرد که دنبالش بروم. مژگان از اتاق آرش ب

  :بر لبش نشست و گفت یآرش لبخند

 آرش؟ یچطور–

تاپ و  کیخوردم،  کهیبود  دهیکه پوش یلباس دنیبا د من

 .شلوار، تنش بود

 .آرام جواب سالمش را داد و داخل اتاق شد آرش

 .اورمیخودم ن یکردم لبخند بزنم و به رو یسع

  :اتاق شدم و به آرش گفتم وارد

 .امیمنم باهات م دیخر یبر یخواه یم–

  :گفت کردیرا نگاه م اشیکه مات زده گوش همانجور

 تنها برم؟ شهیم ــ

  :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 چرا؟ ــ

 ...یایتوام ب شهیانجامش بدم، نم دیدارم با یکار هیآخه  ــ

 .نگفتم یزیچ یگنگ بود ول میبرا شیکه حرفها نیا با
ذوق و شوق  یرفت، صدا رونیکه آرش از اتاق ب نیاز ا بعد

 :گفت یکه به آرش م آمدیمژگان م
بده، خدا شانس بده  ادیکارها به برادرتم  نیکم از ا هی ــ

 نجا؟یهمه گل...حاال چرا پرتش کرده ا نیا

که  دمیامد، فهم یدر ورود یسکوت شد و چند لحظه بعد صدا 

 .آرش رفت

 .امافتاد که گلها را داخل گلدان نگذاشته ادمی
بلند شد.  امیگوش امکیپ یبروم صدا رونیخواستم از اتاق ب تا

 .برگشتم
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فرستاده بود.  میبرا یفرد ناشناس عکس کیرا باز کردم  امیپ

 .داد امیپ دمیخواستم حذفش کنم که د

 .یعکس رو باز کن تا نامزدت رو بهتر بشناس ــ
کردند.  قیانگار استرس را در تمام وجودم تزر امیخواندن پ با

 .لرزان عکس را دانلود کردم یبا دست ها
گار در دختر... ان کیآرش بود، کنار  شد،یمن باورم نم یخدا

نشسته بود.  نهیدست به س یصندل یرستوران بودند.  آرش رو کی

خم کرده  یبود و سرش را کم ستادهیا یآن دختر هم پشت صندل

 .بود و کنار سر آرش نگه داشته بود
 ی. موهادیخند یدخترک م یبر لب داشت، ول یلبخند کم جان آرش

که کرده بود باعث شده بودخنده اش هم خاص  یشیو آرا تیال یها

 .باشد
 کیدختر داخل عکس بود. عکسش با  نیرا چک کردم هم لشیپروفا 

 .بود لشیپروفا یرو ظیغل شیتاپ و آرا
تخت  یرا خاموش کردم و رو امیگوش یلرزانم صفحه  یدست ها با

  .دمیدراز کش

تمام به ذهنم هجوم آورده  یرحم یجور واجور با ب یها فکر

را بستم  میکردم. چشم ها یآنها مبارزه م دیبا یبودند. ول

. بارها و بارها دنیکش قیآرام و عم یو شروع کردم به نفسها

 میدستها گریکه آرام شدم. د نیکار را تکرار کردم تا ا نیا

 .کردمرا باز  میدر، چشم ها ی. با صدادیلرز ینم

  :گفت یبود، با لبخند پهن مژگان

اتاقم؟  یگلهارو بزارم تو نیاجازه هست من چندتا از ا ــ

 .ممیمن عاشق گل مر
که جلو آمد و دستم را گرفت و  دیدانم در صورتم چه د ینم

 :گفت
 حالت خوبه؟ ــ

 :شدم نشستم و گفتم بلند

 .خوبم، ممنون ــ
 نیسرده؟ نکنه فشارت افتاده؟ بدون ا نقدریدستهات چرا ا ــ

 :که منتظر جواب من باشد، ادامه داد
خراب نشه، حاال که  کلتیکه ه یخور ینم یچیاز بس که ه ــ

 .گهیخرت از پل گذشته، بخور د گهید
. اصال حوصله دیگویچه م دمیفهمیسردنگاهش کردم. واقعا نم فقط

  .حرف زدن نداشتم ی

  :شدو گفت بلند

 ارم؟یبرات ب یزیچ یاهخو یم ــ

 .شمیبخوابم خوب م ینه کم ــ



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

16

55 
Hiltun.ir 

مزاحم. چرا  یو باز فکرها دمیرفت و من دوباره دراز کش او

تنها  دیآرش نخواست همراهش بروم؟ چه کار داشت که گفت با

 باشم؟

عکس را فرستاده حتما خواسته به  نیکه ا یفکر کنم" کس دیبا"

وگرنه دلش که  .ندازدیما اختالف ب نیب ایآرش ضربه بزند 

آرش  یاست که فعال به رو نیکار ا نیمن نسوخته. پس بهتر یبرا

 .اورمین

 .را برداشتم و فرد ناشناس را مسدودش کردم یگوش
 عکس مال االنه؟ نیاز کجا معلوم ا اصال

خودم را مشغول کنم. به آشپز خانه رفتم تا به  دیبا

 .مادرشوهرم کمک کنم
آن عکس  ادی دنشانیکانتر بودند. با د یدرون گلدان رو گلها

زود فکرم را پس  یول د؟یخر یاو هم گل م یبرا یعنیافتادم. 

 :زدم ورو به مادر شوهرم گفتم

 .گلدون یتو دیدستتون درد نکنه، گلها رو گذاشت ــ

  :کرد گفت یکه برنج پاک م همانجور

 .نذاشتم، مژگان گذاشته من–

  .خوردن بود وهیکاناپه نشسته بودو در حال م یرو مژگان

 فهیگفتم ح نجا،یا شونیانداخت یذوق یتو اونقدر ب دمید ــ

 .. چند تا شونم بردم تو اتاقمشنیخراب م
برداشتم و  ییحال اکتفا کردم.  چاقو یممنون ب کیگفتن  به

 .شروع به ساالد درست کردن کردم

 *آرش*
 

 .را داخل آسانسور گذاشتم میکه پا نیهم
 یزنگ گوش نیرا درآوردم وبه سودابه زنگ زدم. با اول امیگوش

 .را برداشت

 ...الو ــ

 :زدم داد
 ؟یکن یم یچه غلط یگفت ــ

 :بلند گفت یهم با صدا او
از عکسها  یکی یروز یاخطاره، اگه با من نباش نیآخر نیا ــ

 .فرستم یمون رو براش م

 .زندیخودم گفتم، بلوف م با

 .کردم آرام تر باشم یسع
با هم  ییدوره ا هی م،ینداشت یما که با هم قرار مدار ــ

 .تموم شد م،یبود

  :بغض گفت با

 :ِمنو ِمن کردوادامه داد یمن بهت وابسته شدم، کم یول ــ
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 .من دوستت دارم ــ

 :کردم و گفتم یپوف

بهت  یطرفس، آخه من که محبت خاص هیعالقه  نیسوادابه ا –

 میبود ینکردم که بخوام تو رو وابسته کنم. ما دوتا هم کالس

. مگه من بهت میرفت یم رونیواسه غذا خوردن باهم ب یکه گاه

 ...ابراز عالقه کردم. مگه من

 :گفت یوحشتناک یو با صدا دیرا بر حرفم

و  یفتیکنم که به پام ب یم یکار هی نی...حاال ببیپست یلیخ –

 دوارمی...امینینب ریاز عشقت خ دوارمی... امیالتماسم کن

 ...یفتیبه روزگار من ب

 ...کرد قطع

وقت کار  کیکنم که  دشیتهد خواستمیبهش زنگ زدم. م دوباره

 .را جواب نداد اشیگوش ینکند...ول ییااحمقانه
که مادر گفته بود را  ییدهایبودم. خر دهیتره بار رس به

 .انجام دادم
 یسودابه دختر سبک مغز ل،یراح شیگشتم پ یزود بر م دیبا 

 یحرف م لیبا راح دیممکن بود انجام دهد. با یبود، هرکار

 .زدم
 یجلو لیکانتر گذاشتم و سالم کردم. راح یها را رو دیخر

برگشت طرفم،  یشست، وقت یم ییزهایبود و چ ستادهیا ییظرفشو

 .زندیبود. احساس کردم به زور لبخند م دهیبه نظر رنگ پر

 ...کرد دهایکردن خر یجواب سالمم را داد و شروع به وارس مادر

 ؟یدیآش چرا خر یوا آرش سبز ــ

 د؟یمگه خودتون نگفت ــ

 :گفت دویخند

 .خوردن یحواست کجاست؟ گفتم سبز –

  :گفت لیو روبه راح دیمبل نشسته بود،  خند یکه رو مژگان

 .شده جیآرش گ  ،یکرد کاریراستش رو بگو، چ لیراح ــ
بود.  شیدرحال خشک کردن دستها د،یچرخ لیبه طرف راح نگاهم

 شیچشم ها یزد. ول یبه مژگان انداخت ولبخند یینگاه گذرا

 .دندیخند ینم
آشپزخانه گذاشت و  ینفره  زچهاریم یرا برداشت و رو هایسبز

 :شروع به پاک کردنشان کرد وگفت

بعدا استفاده  زریتو فر دیاشکال نداره مامان جان بزار –

 .دیکن

  :گفت یلیم یهم با ب مادر

 .اصال فردا آش درست کردم دمیشا آره،–

  :و گفت دیرا به هم کوب شیدستها مژگان
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 .مامان ولیا–

  :به مژگان کردو گفت ینگاه مامان

 یایامروز بپزم؟ نخود و لوب نیهم یخوایم یهوس کرد اگه–

 .زریفر یپخته دارم تو

  :و گفت دیاز ذوق کش یکوتاه غیج مژگان

 .هیکه عال دیکار رو کن نیا اگه–

 .نشستم لیراح یبه رو رو
برگ چغندر برداشتم و جلو  کی. دیدزد ینگاهش را از من م 

به من انداخت و لبخند زد.  یتکان دادم. نگاه شیچشم ها

 :دمیپرس
 ؟یخوب ــ

جواب داد. شروع به پاک کردن  شیبازو بسته کردن چشم ها با

کارها انجام نداده  نیکردم. بلد نبودم تا حاال از ا یسبز

کرد من هم همان  یم یکردم هر کار یبودم. به دستش نگاه م

 .کردمیم کار را تکرار
گان هم به جمع ما اضافه شد . مژمیکرد یپاک م یسکوت سبز در

پاک کردن را به  یخواست سبز یکردن، م یو شروع کرد به شوخ

 .بدهد ادیمن 

 :دستم زدوگفت یرو یجعفر یبا ساقه ها 

 .فقط برگهاش رو پاک کن  ــ

 .کنه یبا ساقه هاش جدا م لیراح یول ــ

 :به مژگان انداخت و گفت ینگاه لیراح
 دینداره، واسه کوکو فقط برگهاش رو با یواسه آش اشکال ــ

 .میجدا کن

 :دیبرگشت از مامان پرس مژگان

 .آره مامان جان ــ
وقت آب در دل مژگان تکان  کیخواست  یکه طبق معمول نم مادرم

 :بخورد گفت

 .کنهینم یخواد پاک کنه، فرق یهر کس هر جور دلش م –

  :مادر گفت یاز پاک کردن سبز بعد

 .یریکشک بگ یبر دیفقط با آرش–

 :دمیامد پرس یرا صدا زدم. وقت لیاتاق رفتم و راح به
 م؟یریکشک بگ میقدم زنان بر یایبا من ب یخوا یم ــ

 .کردم استقبال کند یم فکر

  :تفاوت گفت یب یول

 یبود؟ فکر یخوام کتاب اون روز رو بخونم. اسمش چ یم نه–

 :کردو گفت
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  .فکر یآهان تکنولوژ ــ

 .کرد نگاهم نکند یم یسع مدام
نکند سودابه کار خودش را کرده  دم،یترس خت،یآن قلبم ر کی 

 .است
برود که دستش را گرفتم و به طرف خودم  رونیاز اتاق ب خواست

 :و گفتم دمشیکش

 ؟یچ یایخواهش کنم با من ب اگر–

 رونیتر شد، آرام دستش را ب نیرا به دستم دوخت. غمگ نگاهش

 :گفت دویکش

 .ــ باشه 
دستش را گرفتم. دوباره به دستم نگاه  میدیکه رس ابانیخ به

 .انداخت نییکرد و سرش را پا

 .لیراح ــ
 بله؟ ــ

 شده؟ یزیچ ــ

 .به صورتم انداخت ینگاه

 نگم؟ شهیم –

 ؟یخودت حلش کن یخواه یپس افتاده، بازم م ــ

 :باال انداخت و گفت یا شونه

 ...تونم یحل که نم ـ

 .شمیبدتر م یحالم بده، اگه نگ ؟یگیچرا نم ــ

  :نگاهم کردو گفت نگران

 شده؟ یچرا؟ چ ــ

 .التماس نگاهش کردم با

 ...آرش بگو...مرگ من بگو جون–

 .انداخت نییرا پا سرش

ادامه  دیسکوت من را د یجون خودت رو قسم نده، وقت گهید –

  :داد

 .شرط هیبه  ــ
 ؟یچ ــ

 .یاز خودت نشون ند یو عکس العمل یخونسرد باش ــ

 .دمیخند

 .از خودم نشون ندم یام که عکس العمل ییایمگه من گاو در ــ

 :هم خنده اش گرفت و گفت او
 م؟یام دار ییایمگه گاو در ــ

 .هیُکند وونهیح یلیخ م،یمعلومه که دار ــ

 :گفت باخنده
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 .هیچ شییایدر نیبب گهیکنده د یجور نیهم یگاو خشک –

  :وگفت میدیدو خند هر

کم فکرم رو مشغول  هیفرد ناشناس امده،  هیبرام از  یعکس هی–

 .کرده
پس کار خودش رو کرده بود. لعنت بهت سودابه.  خت،یر قلبم

 یزیتا حاال چ یچقدر دل ُگندس، چطور لیراح نیبعد اونوقت ا

 .کرد یبود االن قشقرق به پا م یبهم نگفته! هر دختر

 .به خودم امدم لیراح یصدا با

 .ام ُکندتره ییایعکس العمل تو که از گاو در ــ

 .نگذاشت بخندم اضطرابم
که  نیرا درآورد و قبل از ا اشیگوش نم؟یعکس رو بب شهیم ــ

عکس آمده بود را پاک کرد،  ریکه ز یامیعکس را نشانم بدهد پ

" حتما یآخر را توانستم بخوانم، "بهتر بشناس یدو کلمه 

 .یرو فرستادم تا آرش را بهتر بشناس نینوشته ا

 .صورتم ُگر گرفته بود تیاز عصبان دمیعکس را د یوقت

 .را از دستش گرفتم و عکس را پاک کردم یگوش 

 .بفرسته امیتونه پ ینم گهیمسدودش کردم د ــ

  .را به خجالت داد شیخشمم جا یحرفش همه نیا با

 :گفتم یشرمندگ با

 .خوام یعذر م لیراح ــ
 دایبهت عالقه پ یتوئه. از وقت یمسائل مال قبل از ماجرا نیا

کنم.  ینه معاشرت م رمیم رونیکردم اصال با دختر ها نه ب

 ...باور کن ارتباط ما فقط در حد

 .دیرا بر حرفم

بهت  یخواستم حرف یخواستم؟ من اصال نم حیمگه من ازت توض –

 .گفتم یبزنم، چون قسمم داد

 .نهینداره، مهم بعد از ا یتو به من ربط ی گذشته

  :شرمنده گفتم دوباره

 .تو رو ندارم اقتیمن ل ل،یراح یخوب یلیخ تو–

  :گفت آرام

 لشیحالمم، دل یچون بهت شک کردم. اون دگرگون ستمیخوب ن من–

 .شَکَم بود

  :و گفتم دمیکش یآه

کنه. من کامال بهت  یباشه شک م یخب هر ک ؟یگیم یچ لیراح–

 :دیمقدمه پرس ی. بدمیحق م
 دختره سودابس؟ نیاسم ا ــ

  :حرفش جا خوردم و گفتم از
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 آره. خودش گفت؟ ــ

 .بهم گفته بود ییا گهید ینه، قبال کس ــ

  :با تعجب گفتم ــ

 ؟یک–

 .رو نپرس نیا گهید ــ

  :فکر کردم و گفتم یکم

 یطلبکار من رو نگاه م ی افهیروز که سوگند با اون ق اون–

 رو بهت بگه؟ نیکردامده بود ا

 .نگاهم کرد یشاک
 فیتعر شیخودم و سودابه را برا یکردم و بعد ماجرا یمکث

 .کردم

 .نزد، فقط در سکوت گوش داد یحرف

 :توجه گفت یب میاز تمام شدن حرفها بعد
 م؟یباز بخر یکشکها نیهست، از ا یاتیلبن نورهایا

 

زنگ ام با دخترش . مادر خبر داد که عمهمیدیبه خانه رس یوقت

چند روز مهمانمان  یزدند وگفتندکه از شهرستان قراره برا

 .باشند
رفت که نماز بخواند. مادر من را کنار  لیاذان راح یصدا با

 :و گفت دیکش

 .دونفرن، اتاقها هم که جا ندارند نایا م؟یکن کاریحاال چ –

وسط  نیشده. هم یانگار چ ینگران یجور هیمامان جان  ــ

در کنار عمه جان  یندازیدو تا تشک خوشگل م ییرایپذ

  .مژگان بخوابه شی. فاطمه هم تو اتاق من پدیخوابیم

 یلحظه احساس کردم دچار حمله  کینگاهم کرد که  یجور  مادر

 (یاز نوع اختالالت اضطراب یروان یماریب یشدم.)نوع کیپان

 :دهنم را قورت دادم و زود گفتم آب

 م،یخواب یم نیتو ماش لیبخوابند من و راحاونا برن تو اتاق  –

 خوبه؟

  :گفت یجد یلیخ

 ببرش خونشون، فردا–

 :گفتم یشاک

 ...مامانش یاگه مژگان بره خونه  –

باز  یها ستمیبار نگاهش باعث شد که حرفم دوباره به س نیا 

 .خورد مغزم برگردد
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کار ترک کردن صحنه  نی. بهترشودیم یمادرم عصبان یوقت یعنی

بار شانس آوردم  نی. استیکنترلش دست خودش ن گریاست. چون د

  .میکه مهمان داشت

  :گفت ییکنترل شده ا یبا صدا مادر

 .ننت یاون رو به من سپرده اونوقت بگم برو خونه  ارشیک–

 . حرفش خنده ام گرفت از

ننه  یگیم گرانیبه چند نفر سپرده؟ بعدشم تو به د ارشیک–

 نداره؟ یاشکال

  :گان وارد آشپزخانه شدو گفت مژ

 ؟یواشکیمادرو پسر  دیگیم یچ–

تو کوچه  یک مینیبب میاریم یچیسنگ، کاغذ، ق میدار یچیه ــ

  :کردم و ادامه دادم ی... بعد مکثایبخوابه. توام ب

 ...... فقطیچون عضو ثابت ا،یعه، نه تو ن ــ

 .حرفم را بخورم ی هیچپ چپ نگاهم کردو باعث شد بق مادر

  :لب گفتم ریز

 نیاگه هم ؟ینگاهها بابام رو کشت نیمامان نکنه با هم گمیم–

 .هیتا شب کما رفتنم حتم یادامه بد یجور

 .دیکش شیآمدن عمه را پ یهیغذا خوردن، مادر دوباره قض موقع
مهمانها  دنیخواب یبه نبود جا برا یپوست ریو ز ییاحرفه یلیخ

 .اشاره کرد
نداشت. کال چون  ییادهیفا آمدم،یحاال من هر چه چشم و ابرو م 

 یتیاهم ادیاز حد دارد،  ز شیب یمادرم با من احساس راحت

 .ببرد شیکار خودش را پ کندیم ی. فقط سعمیگویکه چه م دهدینم
من ناراحت  یمادر من، چرا فالن حرف را زد میگویکه م بعد

 :دیگویو م شودیشدم. در لحظه مهربان م

 کردمینگفتم. اصال فکر نم یزیمادرقربونت بره، من که چ –

 شودیم ینطوریکال حرف نزنم. ا گهید یخوا ی.  میناراحت بش

 .میآیکوتا م شهیکه من هم
غذا  شتریب یکرد که کم یهمانطور که به مژگان اصرار م مادر

 :بخورد روبه من گفت

 یکنندفردا صبح م یدادم گفت امشب حرکت م امیبه فاطمه پ –

 .دنبالشون یبر دیرسند، با

 .هم تعارف کند لیاشاره به مادر فهماندم که به راح با

 :گفت یبا لحن خاص مادر

 .گهید خورهی. داره مستین یکه تعارف لیراح–

 .دمیسرش را بلند کردو من چقدر از حرف مادرم خجالت کش لیراح
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 :عوض کردن موضوع گفتم یبرا
  ان؟یم یواسه چ نایاصال عمه ا ــ

 :گفت مادر

رو بهشون  یدکتر هی نجایکه ا نیفاطمه. مثل ا یضیخاطر مر به–

 .کنندیرو م فشیهمه تعر گفتیکردند. عمت م یمعرف
بود.  ییزن خوش مشرب و بامزه ا ریرا دوست داشتم. پ عمه

دانم چرا ازدواج نکرده  یبود، نم یدخترش فاطمه هم دختر خوب

 .بود

 .انداخت نییسرش را دوباره پا لیراح
 شیخورد از غذا یهر چه م یآرام مشغول خوردن بود. ول یلیخ 

 .شدیکم نم یزیچ

 :حرف مادر گفت دنیشن با
 دارن؟ یضیمامان جان دخترشون چه مر ــ

عمه  یول ستین دیشد ادیفکر کنم"ام اس" باشه. البته ز ــ

 .ترشده دیگفت نسبت به پارسال شد یم
 یلیخ دمیشن ،یماریب نیکه درمان داره واسه ا یطب سنت ــ

 .هم راحته درمانش

کردند، دکتر طب  یدکتره که بهش معرف نیانگار هم آره،–

 .ادیکردم که ب قشیتشو یبه من گفت، منم کل ی. وقتهیسنت

 .رو هم امتحان کنن نیکه نداره، ا یضرر حاال
کردم. گفتم مژگان رو  فیمژگان رو براش تعر یبچه یهیقض

انداختن  یمجبور کردم دو هفته صبر کنه و عجله نکنه برا

 .شد لیبچه. قلبش تشک

 .بکنند یامتحان هیدکتر رو  نیاونام ا حاال

  :دوگفتیکش ینفس راحت لیراح

 .شهیانشاهللا خوب م گهیشکر، پس د خدارو–

 ...حاال یگفتند درمان نداره. ول یکه م لیدونم، اوا یچه م ــ

 .حرف مادر را قطع کرد مژگان

 .بچم رو بندازم خواستمیجان، من که نم مامان–

 :گفت مادر

اون اصرار داشت. البته  ارشه،ی. منظورم کزمیعز دونمیم–

 .بچه ناقص بشه دیترسیاونم م
او هم با  دانستمیم یخنده دار بود، وقت میمژگان برا حرف

 .بود دهیشوهرش هم عق

  :مبل نشستم و گفتم یرو لیخوردن غذا کنار راح بعداز

 ؟یندار یبرم شرکت، کار دیبا گهید من–

 .برم خونه خوامیصبر کن منم آماده بشم. م ــ
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  :گفتم باتعجب

 ؟یگیم یچ ــ

خواد  یاحتماال مامان م اد،یداره براتون مهمون م گهید ــ

 ...اتاق رو آماده کنه واسه

 :حرفش را تمام کند و گفتم نگذاشتم

 .همه جا تو خونس نیبعدشم ا ان،یاونا که فردا م ــ

 :انداخت و گفت نییسرش را پا ــ

 .امیحاال بعدا که مهموناتون رفتنددوباره م –

 :کردم و گفتم یاخم

 .یریهر وقت من بگم م ل،ینه راح –

 .نگفت یزیتعجب نگاهم کرد و چ با
موضوع  نیبردم و ا یبودنش لذت م عیسوخت. از مط شیبرا دلم

 .شود زتریعز میهر روز برا شدیباعث م

 .تو اتاقم هست که الزمشون دارم لهیچندتا وس لیراح–

 :بلند شدوگفت یفور

 .ارمیمن برات م ،یخوایم یبگو چ تو–

 .اتاق مادرم رفتم و منتظر ماندم به

 .تخت مادر گذاشت زکناریم یآورد و رو میهارا برا لهیوس

 .تخت نشست یکنارم رو بعد

 .با اخم نگاهش کردم 
بلندو قشنگش، باآن  یاخم نکرده بود. فقط غرق فکر بود. موها 

بلوز جذب قرمز با شلوار  کیتر شده بودند. جذاب بایبافت ز

 .اش بودبرازنده یلیبودکه خ دهیکرم رنگ پوش
شد. با تعجب نگاهم  لیبه لبخند تبد میاخم ها ناخودآگاه

 :فتکردو گ

 .لبخندژکوندت نینه به اون اخمت نه به ا –

  :دستش را گرفتم و گفتم 

 .و بلند شدم دمیبه تو اخم کرد؟ دستش را بوس شهیم مگه–

 :را کلفت کردم وگفتم میصدا

 فه؟یضع یندار یکار  –

 .هم بلند شدو لبخند زد او

 .به سالمت آقامون نه،–

ضعف رفت و در  شیجمله را گفت که دلم برا نیقشنگ ا آنقدر

  :گوشش گفتم ریو ز دمشیآغوشم کش
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از سرکار رفتن  شمیم مونی... پشلینکن راح یدلبر نقدریا–

 ...ها

 :و گفتم دمییرا بو شیموها بعد
بعد از دانشگاه  یبر یاگه فردا خواست نجابمون،یامشب ا ــ

 .رسونمت یبرم م یم

 .کردم شی. از خودم جدادمیشنیضربان قلبش را م یصدا
 لیگل انداخته بود. با راح شیزل زدم.. لپ ها شیهابه چشم 

 ایآ لیخوب بود. با خودم فکر کردم، با داشتن راح زیهمه چ

  :وجود دارد که ناراحتم کند...با لبخندگفتم یزیچ

 .با درسها خودت رو مشغول کن نیتوام بش رم،یم من–

 :که نگاهم کند گفت نیا بدون

 .دارم یخوندن یآره کل –

  :امدم و به مادرگفتم رونیاتاق ب از

دانشگاه.  میبر دیبا نایتونم برم دنبال عمه ا یفردا نم من–

 ...انیبا آژانس ب

 *لیراح*
 

 .مادر شوهرم رفتم شیکه آرش رفت. پ نیا بعداز

 .من برم درس بخونم دیندار یمامان جان اگه کار ــ

 :که نگاهم کند گفت نیاعتنا بدون ا یب

 .برس ــ نه، به کارت 
نظر داشت انداختم. او  ریبه مژگان که ما را ز ،یسوال نگاه

کردم به  ینشان نداد. به اتاق برگشتم و سع یهم عکس العمل

 .نکرده بودم نگران باشم یرفتارش فکر نکنم. من که کار
به ساعت  یسرم را بلند کردم و نگاه م،یاز مرور جزوه ها بعد

 .انداختم. دو ساعت گذشته بودو من متوجه نشده بودم
گذاشتم و با خودم گفتم،  یو جزوات دانشگاه را کنار کتابها

 .و بخونمش ارمیبرم از اتاق آرش اون  کتاب رو ب

 .به در زدم و وارد شدم ییا تقه
نشود، از  داریکه ب نیا یتخت خواب بود. برا یرو مژگان

 .کرد میکه خواستم برگردم صدا نیدم. همآوردن کتاب منصرف ش

 .تو ایب ــ

 :رفتم و گفتم داخل
 ؟یداریب

 .شدم داریب یکه به در زد ییبا ضربه ا ــ

 .یخوابدونستم  ینم دیعه، چقدر خوابت سبکه، ببخش ــ

  :شد نشست و گفت بلند

 .یما کرد ادیشده  یچ ــ
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  :تخت بود و گفتم یکتابها که باال یکردم به قفسه  اشاره

 .کتاب بردارم هیخواستم  ــ

 :به کتابها انداخت و گفت یرمق یب نگاه

 .ایدار یچه حال ــ
تخت و شروع کردم به خوندن عنوان  یتوجه به حرفش رفتم رو یب

 .کتاب ها

 :کرد گفت یهمونطور که به کار من نگاه م ستادویشد ا بلند
 از دستت ناراحته؟ یمامان واسه چ یدون یم ــ

 از دست من؟ ــ

 .اهوم ــ

 .به سمتش برگشتم کامل
 آخه چرا؟ ــ

 .نایآرش بره دنبال عمه ا یتو نذاشت گهیم ــ
 بره؟ خوادیمگه آرش نم ــ

به مامان گفته دانشگاه  رون،یکه از اتاق امده ب نیمثل ا ــ

اتاق و امده نظرش  یآرش رفته تو گهی. مامان مرهیداره نم

 .عوض شده

 :گرد شده گفتم یچشم ها با

 یبدهم. ول حیتوض شیبرا شتریمن اصال خبر نداشتم. خواستم ب –

با خودم فکر کردم بروم و رو در رو با مادر آرش حرف بزنم 

 .بهتراست
و  ستادمیآش بود، کنارش ا یآرش در حال خرد کردن سبز مادر

  :گفتم

 .من خرد کنم نیمامان جان بد ــ

 :اعتنا گفت یب

  .شهیداره تموم م گهید ــ

بدهم که من  حیتوض ییسخت بود در موردمسئله ا میبرا یلیخ

کج کنم  یزیچ یبرا دیبودم. گردنم را با ریتقصیدر موردش ب

 .شودیکه اصال مربوط به من نم
 ینجوریام که خدا اکرده یخودم گفتم، البد دوباره کار با

 .ختهیبرنامه ر میبرا
شود وگرنه  یخودم را له و لورده کنم تا خدا راض دیبا حاال

 .کمک کن یجور هیحداقل خودت  ای. خدادیآیمگر کوتاه م

 من انجام بدم؟ دیندار ییاگهیجان کار د مامان–

 .رو خرد کن ازهایاون پ یخوا یم ــ

 .دلم خدا را شکر کردم یزدم و تو یلبخند

 :گرفتم. گفتم یرا پوست م ازهایکه پ همانطور
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من  دی. باور کندیمامان جان مژگان گفت از دست من ناراحت– 

دنبال عمه  رهیاصال روحمم خبر نداره که آرش به شما گفته نم

 .... با سکوتش کار من را سخت تر کردنایا

 :وادامه دادم ستادمیرا رها کردم و رفتم کنارش ا ازهایپ

دنبالشون، باور  میریم ییدانشگاه دوتا میریفردا نم اصال–

 ...من اصال دیکن

  :و گفت دیرا بر حرفم

 شه؟یم یپس چ کالستون–

 "...منتظر بودا یعنی"

با آرش  دیخوره. البته با یبر نم ییبه جا بتیجلسه غ هی ــ

 .صحبت کنم

 :طرف کج کردو گفت کیرا به  سرش

 .پس بهم خبرش رو بده که منم به عمه خانم بگم –

 .چشم ــ
گذاشتم تا بپزد. مادر آرش  یرا سرخ کردم و با سبز ازهایپ

زد.  یحرف م میهم رفتارش بهتر شده بودو در مورد عمه برا

و به  دهیکش یسخت ادیو چقدر ز هیکه چقدر زن پخته و کامل

 .ندارد یگرید یجز فاطمه بچه 
 

 .آرش برگشت یوقت شب

 .شربت درست کردم شیبه اسقبالش رفتم و برا 
لباس به اتاق رفت،  ضیتعو یکه برا نیبعد از ا قهیدق چند

 .دنبالش رفتم
 ینگاه م اشیبه گوش تیرا عوض کرده بودو با عصبان شیلباسها

  :را کنار گذاشت و گفت یگوش دیمن را د یکرد. وقت

سر  میکه زودتر بر نیکنم واسه ا یم یلحظه شمار ل،یراح–

  ...مونیخونه زندگ

  :تخت نشستم و گفتم یرو کنارش

 ...یعجله دار چقدر–

 :انداخت و آرام گفت نییرا پا سرش

 ... بشه که یطور ای وفته،یب یاتفاق هیترسم  یهمش م –

 ...را ادامه نداد حرفش

 :گفتم نگران

 افتاده؟ یدیاتفاق جد –

  :گفت یعصب یکم
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دونم چندتا  یم گه،یات مبه خانواده رهیکرده م دیتهد سودابه–

 .خواد آبروم رو ببره یم گه،یروش م زارهیهم م
سر خونه  میکه ما نر نیا ای یترس یاالن از آبروت م ــ

 مون؟یزندگ

 .تکان دادو گفت: هردو نیرا به طرف سرش
  شناسه؟ یمارو م یمگه خونه  ــ
. اما االن ادیشناسه و بلوف م یراحت بودکه نم المیمنم خ ــ

 .آورده ریدونم از کجا گ یآدرستون رو برام فرستاده. نم

  :از چند لحظه سکوت گفت بعد

 ؟یکرد یم کاریچ یمن بود یتو جا ــ

 .انداختم نییرو پا سرم

 :زانو زدو گفت نیزم یرو میشد جلو بلند

 ل؟یراح یکرد یم کاریواقعا چ –

 :نگاهش کردم و گفتم مستاصل

تونم  یمن که نم ره،یبگ میتصم دیخودش با تیهرکس تو موقع –

 ...بگم اگه

 .ادامه بدهم نگذاشت

 .گهید یمن بود یگفتم اگر جا ــ

  :ِمنو ِمن گفتم با

 .آبروم بره زاشتمیم دی. شادونمینم خب–

  :گفت یدلخور با

 .بود یسوالم جد –

 .گفتم یمنم جد ــ
 ینگاهم کرد و جز جز صورتم را از نظر گذراند. وقت رهیخ

  :کنم گفت ینم یمطمئن شد شوخ

 آبروت بره؟ یذاشت یم چرا–

که اون دختره ازت داره درست  ی. درخواستطتتیخاطر شرا به

 ؟یباالخره چ ،ی. تازه به فرض محال اگه تو با اونم باشستین

 .فهمنیاول، آخر همه م مونه،یوقت پشت ابر نم چیماه که ه
که هم  نیو آبروت بره، تا ا ینکرده باش یبهتره اشتباه پس

 .خدا یبنده شیخدا آبروت بره هم پ شیپ
 کنند؟ یفکر م یاونوقت خانوادت در مورد من چ لیراح یگیم یچ

براش  ی. بعد پشت چشمدمیم حینگران نباش من براشون توض ــ

 :نازک کردم و گفتم
دلت  یاون سودابه رو هم مسدودکن وبهش بگو برو هر کار ــ

 خواد بکن، یم
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. اگه سودابه رهیم یکس ی... تا خدا نخواد مگه آبروواال

 ...باش یتوام راض گه،یرو ببره پس خدا خواسته د بتونه آبروت

 :کردو گفت یپوف

 .یزد یراحت حرف نم نقدریا یمن بود یاگه جا ــ

  :شدم و گفتم بلند

 گهیکس د یتونه جا ینم ی...من که از اولم گفتم کسدیشا ــ

 .باشه

 .ای. زود بمینیرو بچ زیکمک مامان م رمیم 
گاه  یفکر بود که متوجه نگاهها یآرش آنقدر تو زشام،یم سر

 یسر به سرش گذاشت و سع یمادرش نشد. مژگان هم کل گاهیو ب

 .نداشت دهیفا یو هوا خارجش کند،  ولکرد از آن حال
 هاییبذله گو نیشوهرش هست از ا یچرا مژگان وقت دانمینم

 .کندینم

 :جمع نشده بود که آرش گفت زیم هنوز

 .بخوابم رمیمن خسته ام م ــ
. انگار نه اوردمیخودم ن یبه رو یحرفش ناراحت شدم ول از

 .مهمانم نجایانگار که من ا

  :دیمادر آرش پرس زیم دنیدستمال کش موقع

 ؟یبهش گفت ــ

ساعت چند  ناینه مامان جان، آخه زود رفت بخوابه. عمه ا ــ

 رسند؟ یم

 .ده صبح کیبانزدیتقر ــ

 .گمیپس وقت هست صبح زود، بهش م ــ
با  دیاست که عمه و دخترش نبا یدانم چه اصرار ینم حاال

 .ندیایب یتاکس

  :خبر دار بود گفت یاز همه چ شهیکه هم مژگان

 بتیراه آهن؟ حداقل تو غ یهمراهش بر یخوایحاال تو چرا م ــ

 .گهید ارهینکن، بزار خودش بره ب
حوصله اش  ییبگه تنها دیآخه تا راه آهن راه دوره، شا ــ

 .رهیسر م

 .توام به کالست برس. از حرفش جا خوردم رمیخب من باهاش م ــ

 .کردم سکوت
 ییچا ینیس کیکه کارها تمام شد. مادر شوهرم  نیاز ا بعد

 .ختیر

 .را برداشتند شانییآرش و مژگان چا مادر

  :دیپرس مژگان

 .یداریبرنم ییچا چرا–

 .خورمینم–
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 .آرش ببر یبرا پس–

 .که خوابه اون–

افتاده؟ انگار  یبخوابه. اتفاق زارهیم الیفکرو خ مگه–

 .ناراحت بود

 :گفتم داشتمیرا برم یچا ینیکه س همانطور

رو  شییچا دارهیاگه ب نمیفقط فکرش مشغوله. من برم بب نه،–

بدم بخوره. چراغ اتاق خاموش بود و نورکم جون چراغ خواب، 

 .نمیرا  بب میپا یکرد که جلو یکمکم م
چشم  یکنار تخت گذاشتم. آرش ساعدش را رو زیم یرا رو ینیس

 .بود دهیگذاشته بود و خواب شیها
گذاشتم  نیزم یتخت را برداشتم و رو یرو یاز بالشت ها یکی

داشته باشد.  یمشکل آرش راه حل دی. بادمیو همانجا دراز کش

 .کردمیفکر م شتریب دیبا
بم آرش  ینگذشته بود که با صدا میچند لحظه از فکرها هنوز

 .به خودم امدم

 .باال بخواب ایب ــ
 ؟یتومگه خواب نبود ــ

  :دیتوجه به حرفم پرس یب

 ؟یدیخواب نییاون پا یچرا رفت تو–

  :بلند شد نشست و گفت د،یسکوتم را د یوقت

 .خوابم یتو سالن م رمیم ،یو معذب یبهم اعتماد ندار اگه–

 ؟یشیراحت ترم ناراحت م نجایاگه بگم ا ــ

 .لحظه سکوت کرد چند

 .پتو آورد کی یواریبلند شدو از داخل کمد د بعد

 .تخت نشستم یشو. بلند شدم و رو بلند–

 :گفت دویمن دراز کش یرا پهن کرد و خودش جا پتو

 ی. بعد ساعدش را دوباره روخوابمیم نجایباال بخواب من ا تو–

 .چشمش گذاشت

  :گفت دمیکه دراز کش نیهم

 ؟یبخواب یخوایشلوار کتون م نیبا ا ؟یدینپوش یچرا راحت ــ

  :با خجالت گفتم ــ

 خوبه؟ نیهم ــ

 ؟یلباس راحت یاصال آورد ــ

 .اهوم ــ

 :را برداشت و گفت ییچا ینیشد و س بلند

  .لباست رو عوض کن امیتا ب برمیم نویا من
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 کیرا که  امیلباس راحت یکه در اتاق را بست، فور نیهم

 .دمیبود راپوش یصورت یبا گلها دیبلوزوشلوار سف

 .دمیتخت دراز کش یرا باز کردم و رو میبافت موها 
کردم  یم یدر را باز کردو داخل شد تپش قلب گرفتم. سع آرش

 یشد و احساس کردم رو کمی. نزدشدیمگه م یتفاوت باشم. وا یب

برداشتم و نگاهش  میچشم ها یصورتم خم شد. دستم را از رو

 حاال چرا–کرد گفت:  ید نگاهم مکردم. همانجور که با لبخن

 .دختر یوفتیم ؟یدیلبه خواب نقدرای
را کنارم جمع کردم و چشم  می. موهادمیکش واریرا سمت د خودم

 .را بستم میها
پهلو  نیو ا دیکشیم قیعم یها. مدام نفسدیدراز کش نیزم یرو

 .شدیآن پهلو م

 .آرش–

 .جانم–

 .حرف سودابس ریفکرت درگ هنوز–

 .شد نشست بلند

 .تو یخانواده یآبرومه. اونم جلو حرف–

 :هم نشستم وگفتم من

 .. به خدا بسپاریبترس ینکرد یکه کار تو–

 :گفت کالفه

 .باشه یدختر نیهمچ ومدیبهش نم اصال–

 .هستند یکه عصبان هیراه شناخت آدمها وقت نیبهتر–

 :گفت دویکش یآه

 .بشه سودابه نره خونتون ییامعجزه هیکن  دعا–

 .کالفه بلند شدو به طرف در رفت بعد

 کجا؟–

 .بزنم یقدم هی رونیب رمیم–

 .آرامش کند من هستم تواندیکه االن م یتنها کس دانستمیم

 .امیم منم–

 بخواب؟ ریبگ ،یایبابا کجا م نه–

 .تو هم نرو پس–

 .در سُر خورد یرهیدستگ یاز رو دستش

 .باشه–
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 .تخت گذاشتم یرا برداشتم و رو بالشتش

 .یآروم ش میبا هم حرف بزن دیرو تخت بخواب، شا ایب–

گذاشت  شیلبها ی. دستم را گرفت و رودیکنارم دراز کش باتعجب

 :و گفت

که کنارتم آرومم. دوباره تپش قلب گرفتم. دستش را  نیهم–

 :سرم گذاشت و گفت ریز

بود تا آشوب  یجمله کاف کی نی. همزمیآرامش بخواب عز با–

تنش را تنفس  یرا بستم و بو میدرونم فروکش کند. چشم ها

 .کردم
ام را نوازش کرد که چشم پشت انگشت سبابه اش آنقدر گونه با

 دنمیدانم چند ساعت از خواب یگرم شدو خوابم گرفت. نم میها

 .اذان صبح است کهیشدم. احساس کردم نزد داریگذشته بود که ب
 

کنار تخت بردارم  زیم یرا از رو لمیشدم، تا موبا زیخ مین

آرش خم شوم.  یبه رو یو ساعتش را نگاه کنم. مجبور شدم کم

 یبه اذان نمانده بود. گوش شتریب قهیغرق خواب بود. چند دق

 نیا شدیگذاشتم. به صورتش زل زدم. باورم نم شیرا سر جا

  .همان پسر مغرور و متکبر کالس باشد

 .لشت گذاشتمبا یرا رو سرم

 .دیچیگوشم پ یتو شیزخم صدا ؟یداریب چرا–

  :تعجب گفتم با

 ...که یبود خواب–

 .زارهیعطرت خواب مگه واسه آدم م یبو ــ

 :زده گفتم خجالت

 .شدم داریاذانه. ب کینزد ــ
 یضعف م شیکه دلم برا ییمهربان و با همان صدا یلیلحن خ با

 :رفت گفت
 ؟یشیم داریاذان ب کیکه نزد یهست یمگه ساعت کوک  ــ

 .گهید شهیبه مرورآدم  م ــ

 .شهیم میبهت حسود لیراح ــ

 چرا؟–

 .شهیم میبه خدا حسود اصال–

 .شفاف شده بودند شیهاکردم. چشم نگاهش

 :در کنترلش داشت گفت یکه سع یبغض با

 .یندار یتو به خاطرش خواب و زندگ چون–

 .شد امیباعث ناراحت بغضش
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 .رهیگینگو آرش. خدا قهرش م ینجوریا–

 :زد و گفت یزورک لبخند

 .ییدر همه حال نگران خدا نیبب–

 :و گفتم دمیخند

. دوسش دارم چون امهیخدا، مادرمه، پدرمه، نامزدمه، دن چون–

 .تو رو بهم داده

 .بلند شد امیاذان گوش یزمان با لبخندش صدا هم

 :نشاند وگفت میموها یرو ییا بوسه

 .یدیبهشت م یبو–

به آرش شدم.  رهیگرفتم و نمازم را خواندم. دوباره خ وضو

 .انگار خواب بود
 به من؟ یزل زد یچرا نشست ــ

 :تخت نشستم و گفتم یو رفتم لبه  دمیخند

 ؟یدیتو اصال امشب خواب –

 ...یاهوم، فقط مدل شتر مرغ ــ

 ه؟یچطور گهیاون د ــ

 .کرد یخمار ی خنده
سخته، امشب دلم واسه شتر مرغ ها  یبا چشم باز... ول ــ

 ؟یخواب یب نیبا ا نمیسر کالس بش یسوخت. چطور

 .آرش ــ

 .عمر آرش ــ

 .لهیامروزدانشگاه تعط ــ
 چرا؟ ــ

 نا؟یدنبال عمه ا میو بر میکن بتیامروز روغ هی یموافق  ــ

 .یبخواب شتریب یتون یتوام م

 .چراغ خواب را روشن کردو لبخندزد ــ

فهمم. امشب  یاز کالس نم یچی. من که برمم هیچه فکر خوب –

 .دمیدرست نخواب

  :بار من گفتم نیا

 ؟یبخواب یسالن، تو راحت بتون یمن برم تو یخواه یم–

 .کرد اخم

 .پره یهم از سرم م میکه اون خواب خرگوش یاونجور –

  :خواب را خاموش کردم و گفتم چراغ

 .گهیپس بخواب د ــ

  :تخت و گفت یرا دراز کرد رو دستش
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 .بشم هوشیرو بزن که ب نیمرف ایب–

 :گفتم گنگ
 ن؟یمرف ــ

دستم  یرو یتکان داد. سرت رو بزار دییسرش را به عالمت تا –

 .تمومه
گذاشتم. چشم  شیبازو یو سرم را رو دمیکنارش دراز کش آرام

است.  داریمعلوم بود ب ینزد ول یحرف گریرا بست و د شیها

کرد و  میخورد و با دستش شروع به نوازش کردن موها یتکان

خواستم از نگاهم فوران احساساتم  یچشم دوخت. نم میبه چشم ها

اش پنهان کردم. احساس کردم  نهی.  سرم را در سندیرو بب

را به تاراج  میشدو خواب چشم ها قیکم آرامش در وجودم تزرکم

 .برد
به  یه بود. نگاهرا باز کردم هوا روشن شد میچشم ها یوقت

تکان بخورم،  دمیداد. ترس یساعت انداختم. هشت را نشان م

  .شود داریآرش دوباره ب

حرکت بمانم  یب گر،یساعت د میرا کردم حداقل ن امیسع تمام

 .بخوابد شتریب یتا کم
گذشت که تکان  یربع کیرا بستم و غرق فکر شدم.  میها چشم

سرم بود را تکان بدهد اما  ریخواست آن دستش که ز یخورد. م

 .گفت یآخ آرام کینتونست. انگار دردش گرفت و 

 .دمیسرم را بلند کردم و دستش را کنار بدنش کش زود

 .را باز کرد شیها چشم

 :به دستش کردم و گفتم ییا اشاره

 .یشد تیاذ د،یببخش ــ

  :کرد گفت یم ررویکه دلم را ز اشیخط و خش یبا آن صدا ــ

 لیباور کن راح شه؟یم تیاذ شیشب زندگ نیآدم تو بهتر مگه–

 .خواست روز بشه یاصال دلم نم
را  نیریخواب ش یزد. امشب، من هم معن یدل من را م حرف

 .بودم دهیفهم
سرم مرتب کردم. آرش  یو چادرم را رو ستادمیا نهیآ یجلو

  :وگفت دیکش شیبه موها یو دست ستادیکنارم ا

 نا؟یدنبال عمه ا میازت خواسته بود که بر ــمامان

 . چطور؟نهــ

 :مشکوک نگاهم کرد و گفت 
که  نی. حاال امروز بدونه ارمیبهش گفتم نم روزیمن د ــآخه

 هیفاطمه رو داد و گفت اگه  ینه،  شماره  ای رمیبپرسه م

 .عمه آنتن نداد به فاطمه زنگ بزن لیوقت موبا
. حضرت میریکنم اگه موافقت کرد م یگفتم با آرش صحبت م منــ

 .گهید یبود یواال هم که راض
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. از میدونست یداشتند و ما نم بیپس خانم، علم غ آهان،ــ

 دنبالشون؟ رمیبه مامان گفتم نم روزیمن د یدیکجا فهم

 یبرا میرا بگو روزید یمادرش و ماجرا یخواستم دلخور ینم

 ;گفتم نیهم

 .ها یپرس یسوال م یلیخــ

 .هایچونیپ یخوب م ــتوام
نگاهش کردم. او هم نگاهم کرد و  نهیزدم و از آ یلبخند

 .شد نیقلبش گذاشت و نقش زم یناگهان دستش را رو

 .صورتش یزده به طرفش رفتم وخم شدم رو وحشت
 شدآرش؟ یچ ــ

 .را باز کرد شیلبخند چشم ها با

نگاهت درست وسط قلبم خورد، با دست اشاره کرد به  ریت –

 .قلبش

 .قلبش زدم یرو یمشت

 .میبدجنس، ترسوند ــ
 یچادرم را گرفت و گذاشت رو یبلند شوم که دو دست خواستم

 .دیصورتش وبوس
 یتمام ب ارازیاخت یکه ب یکن یاون قدر قشنگ چادر سر م ــ

 ...شهیم زاریهـا دلم ب یحجاب

 .زدم یلبخند

 .ها شهیاز مجازاتت کم م یزیحرفها چ نیبا ا یفکر نکن ــ
 ؟یمجازات واسه چ ــ

 .واسه ترسوندنم ــ

 .خم شدبه جلو یبلند شدو دستش را گذاشت پشتش و کم عیسر

 .دییحضرت، لطفا عفو بفرما ایعل ــ

 .را گرفتم دستش

 .ییخم نشو آقا، شما تاج سر ما ینجوریا ــ

 .مجازات رو فراموش کردم اصال

 .دیکش ینیه

 .شهی! باورم نمیدل رحم و مهربون یملکه  چه–

در باعث شد بروم طرفش و بازش  یبزنم که صدا یحرف خواستم

 .کنم

 ...ها رهیجان د لیراح ــ

 .میوفتیراه م گهیمامان جان، االن د میحاضر ــ
 نهیدست به س دمیاز رفتن مادر آرش، برگشتم طرف آرش و د بعد

 .کنه یو حق به جانب نگاهم م نهیآ یصندل ینشسته رو

 .ایشد کیتو ج کیخوب با مادر شوهرت ج ــ

 .را برداشتم فمیک
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 .میخدا از دهنت بشنوه. پاشو زود بر ــ

 .مژگان خودش را به ما رساند میکفش بپوش میکه خواست نیهم

 .امیمنم ب دیکن صبر–

 :با تعجب گفت آرش
 کجا؟ ـ

 ؟یمگه بهش نگفت لی. راحگهید نایوا! دنبال عمه ا ــ

  :دمیهم هاج و واج پرس من

 و؟یچ–

 ...گهید امیمنم م که–

  :که ناراحت نشود گفتم نیا ینه، بعد برا ــ

 .گفتن نداره گه،ید ایب خب–

 .کرد اخم

 ...شبیمن که د ،یگفت یم خب–

 .دمیرا بر حرفش
 نیا ره،یتنها نم گهینرفتم دانشگاه، آرشم د گهیآخه د ــ

 .رو گفتم که از امدن با ما منصرفش کنم

  :با خنده گفت آرش

. یشیخبرها م یزودتر متوجه  ،یش داریکم زودتر از خواب ب هی–

 یشیم تی. اذمیتو برو صبحونت رو بخور ما خودمون بر یخوا یم

 .ها. هوا گرمه
به  ییهوا هی امیتو خونه، ب دمیچند روزه پوس ،یچ تیاذ ــ

  :کله ام بخوره. بعد رو به من گفت

 داره؟ یمگه اشکال میریم ییحاال سه تا ــ

 .به آرش کردم ینزدم. نگاه یحرف

 .کرد نگاهم نکند یم یمواقع سع نجوریدانم چرا ا ینم

 :مژگان گفت مینشست نیماش یکه تو نیهم

 .آهنگ توپ بزار هیآرش  –

 .فلش تو خونس ــ

 .کنم یپل میپس بلوتوس رو روشن کن از گوش ــ

 .پخش شد، خنده ام گرفت شیصدا یکرد که وقت یرا پل یکیموز 
خوند انگار  یم یبود و خواننده اش مرد بود. جور یخارج

پرد.  یگردنت م یو گفتن اگه آواز نخون نیوتیگ ریگذاشتنش ز

که خود  نیخواننده استرس دارد. جالبتر ا یکرد یاحساس م

. اقیبا همان سبک و س کردیم یمژگان هم با خواننده همراه

که قبال  یقاتیآشنا نبود. به خاطر تحق میخواننده برا یصدا

بود،  ادیشناختم. صدا ز یرا م شترشانیب م،یبااسراکرده بود

 رونیب نیماش ی شهیشکمش سوخت... از ش یتو یبچه  یدلم برا
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 یکم بود. برا نیوسرعت ماششلوغ بود  ابونیرا نگاه کردم. خ

راه  روادهیپ یکه تو ییتوانستم رفتار آدم ها یراحت م نیهم

خودش  یحتما برا ی. هر آدممرفتند را بادقت نگاه کن یم

 یاالن راه افتاده تو نیهم یدارد و برا یدارد. هدف ییایدن

در مورد  یجالبند وقت یلی. به نظرم آدم ها خابونیخ

 جیبه نتا یشویم قیدق شانیو رفتارها قشانیعال شان،یکارها

 یخانم نیبرام من سرگرم کنندس. مثال هم نی. ایرسیم یجالب

تا همراهش برود. ما از  کشدیرا م شکه به زور دست بچه ا

در  شودیمدتها م ی. ولمیو دورو دورتر شد میکنارشان گذشت

خواسته  ی. چه مستیکه در ذهن آن بچه چ نیموردش فکر کرد. ا

 یکارش به هدف نیکنه با ا یفکر م دیکرده، شا یکه مقاومت م

 دهیحرف زدن فا کندیآن مادر حتما فکر م ای. رسدیکه دارد م

 شانیبه زور متوسل شود. آدم ها با فکرها دیو با ندارد ییا

به خودم امدم.  نیماش یترمزدست یکنند. با صدا یم یزندگ

را برداشته بود. آرش خاموشش کردو  نیآهنگ ماش یهنوز صدا

  :گفت

 .دیش ادهیپ–

 ؟یعه آرش چرا خاموشش کرد ــ

 .گهید میدیرس ــ
 نی. ماشدیتا شما برگرد نیماش یتو نمیش یروشنش کن من م ــ

 .گرمه یلیخ رونیرا هم روشن بزار تا کولرش کار کنه، ب

 .شد ادهینزد و پ یحرف یشده ول یبود آرش عصب معلوم
آرش به عمه، باالخره  یبار زنگ زدن و نشانه دادن ها بعدازچند

رو  دیو الغر و سف فیزن نح ریپ کیکرد. عمه  دایعمه ما را پ

که سالمش دادم، ذوق زده و با محبت بغلم کردو  نیبود. هم

 :گفت

 ؟ییتو گنیکه م یپس عروس زور –

  :تعجب گفتم با

 ؟یزور–

 :گفت دهیکش آرش

 ه؟یچه حرف نیعمه! ا –

داشت، جمع کرد و  یسرش نگه م یچادرش را که به زحمت رو عمه

 :بغلش ورو به آرش گفت ریزدز

آرش جان  ،یخانم نیهم دلشان بخواد. عروس به ا یلیخ– 

 .انتخابته نیهم تیکار زندگ نیتردرست

 .دیدوباره صورتم را بوس بعد
و به من و آرش  میکرد یهم جلو امد و با هم احوالپرس فاطمه

انداخت   نییبه آرش سالم کرد آرش سرش را پا یگفت. وقت کیتبر
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بود. چون آرش اصال  بیمن عج یبرا نیو جواب سالمش را داد وا

 .اخالق ها نداشت نیاز ا
 یداشت. چشم هاش عسل ینیدل نش یمادرش بود. چهره  یکپ فاطمه

 کیو لب و دهن متناسب با صورتش.  ینیکم پشت وب یبا ابروها

چونه اش داشت که   یرو یزیر یسوخته  ییقهوه ا یخال گوشت

نقش بود، با  زیچهره اش را بامزه کرده بود. مثل مادرش ر

 .که بلند نبود یقد
 یقیموس یصدا م،یبرس نیمانده بود تا به ماش یچند متر هنوز

توجهمان را جلب کرد. چند تا  آمدیم نیکه از داخل ماش

 شانیبارصدا  نیکردند. ا یم یبا هم، هم خوان یخواننده خارج

 .آشنا بود میبرا
پخش را کم کرد. بعد همانطور که اخم  یباعجله رفت و صدا آرش

عمه نگه داشت تا  یرا برا نیماش یدر هم بود. در جلو شیها

. مژگان به عمه و دخترش خوش میسوار شد یهمگ یسوار شود. وقت

  .کرد ادیز اشیرا از گوش کیموز یصدا یو بش کردو بعد کم

 :که گذشت، عمه رو به آرش گفت قهیدق چند
 یم یچ یفهم یاصال م یکن یگوش م هیچ نایوا! آرش جان، ا ــ

 گن؟

 :به مژگان کردو گفت ییبا ابرو اشاره ا نهیاز آ آرش

 .دیترجمه کن گنیعمه باشماست. م ــ

 .کرد ییخنده ا مژگان

 .باحاله تمشیر گنیم یچ ستیمهم ن ادمیز حاال–

 :به مژگان انداخت و گفت یدار یبرگشت و نگاه معن عمه

 .گنیم یگوش کن آدم بفهمه چ یخب مادر جان حداقل وطن ــ

 :مژگان گفت 
 یلیخ ستین ادمیگروه بودند، که اسمش  هی نایعمه جان ا ــ

کردم و  ی. فکرادیازشون خوشم م یلیهواخواه دارند. منم خ

 :گفتم

 .بود" زیج یفکر کنم اسم گروهشون "ب –

 :گرد گفت یبا چشم ها مژگان

  :زدم و گفتم یلبخند ؟یدون یعه آره. تو از کجا م –

 یگروه شده بودند به نام "ب هیسه تا برادر بودندکه  نایا–

 ".زیج

کدومشون زنده  چیه گهیخوندند. االن د یبا هم آواز م ییتا سه

 ؟یاز کجا آورد ارویخاک ریز نی... تو اهیمیقد یلی. خستندین

آرش لحظه  یکردند، حت یهمه با تعجب به من نگاه م بایتقر

 .از حدقه در آمده نگاهم کرد یبرگشت و با چشم ها ییا

 :نازک کردو گفت یپشت چشم مژگان
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اونوقت  ،یستیگوش کردن ن یقیگفت تو اهل موس یآرش که م –

که  یبهتراز من یحت ؟یدون یم نارویا قیدق نقدریا یچجور

 .گوش کنم یقیموس دیمدام با

 :دمیتعجب پرس با
 د؟یبا ــ

 :تفاوت گفت یب

 .تا بعد چون،یحاال تو جواب من رو بده نپ –

 :زدم و گفتم یلبخند
...من و گهیجوره د هیخب هر کس  یچوندنینه بابا چه پ ــ

مختلف،  یگروهها نیو هم یقیدر مورد موس یمدت طوالن هیخواهرم 

 یقیمرگ موس یچگونگ. در مورد میکرد یم قیراک وپاپ و...تحق

 نیا یدان ها و خواننده ها و طول عمرشون، جالبه که تو

اصال فکرش رو  هک یجالب یزهایاونقدر به چ میکه کرد یقیتحق

 قاتمونیتا تحق دیکه مدتها طول کش میبر خورد میکرد ینم

 .سال کی بایتموم بشه. تقر

 :را گرفت که انگار مچم را گرفته باشد و گفت ییکسا ی افهیق

 د؟یها رو گوش کرد یقیمدت انواع موس نیاونوقت تو ا –

 ...رو شترشیب بای. تقرگهیبله د ــ

 گوش نکنن؟ یکن یم هیتوص گرانیپس چرا به د ــ

 کردم؟ ییا هیبه شما توص من

 ...یمگه به آرش نگفته بود ــ

 :و گفتم دمیرا بر حرفش

رو  یلیاز دال یکینکردم. من  یا هیبه آرش هم توص یمن حت –

. چون نیگوش کنم رو براش گفتم هم کیکه چرا دوست ندارم موز

 جهیبه خاطر نت نمیرو گوش کرد و ا یزیهر چ دیبه نظر من نبا

 .گرفتم قاتمیبود که از تحق ییا

 .نزد یحرف گرید مژگان

 :دیآرام پرس فاطمه
 د؟یکرد قیحاال چرا تحق ــ

 :گوشش گفتم ریز ــ

تصادف  هیباعث  یقیبلند موس یصدا نیکه هم نیبه خاطر ا –

 ...شد یبد

 :دیرا گاز گرفت و پرس لبش

 خودت؟ –

 .راننده دخترخالم بود، من کنارش بودم ــ
را نگاه کرد. چقدر  رونیب نیماش ی شهیاز ش دویکش یقیعم نفس

 .دینپرس یزیچ گریخوشحال شدم که د
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قبال رد و بدل شده  نمانیکه ب ییکه چرا آرش حرفها نیا فکر

 .کردیرا به مژگان گفته ولم نم
طور در مورد  نی. هممیزدیفرصت مناسب باهم حرف م کیدر  دیبا

 .یعروس زور یهیقض
 یسع یحرف عمه ناراحت شدم. ول نیداند چقدر از ا یخدا م فقط

 .کردم خودم را کنترل کنم و بعدا از آرش بپرسم
در گذاشت. مادر آرش با  یآرش چمدان عمه و فاطمه را جلو 

 :اشاره به چمدان گفت

 .اتاق من یپسرم بزارشون تو –

که گفته بود  یکار یبه مادرش انداخت ول ینگاه متعجب آرش

 .را انجام داد

 .من زنگ خورد یلحظه گوش همان
ندارم به خانه  یبود. جواب دادم. مادر گفت اگر کار مادر

 .ستینگران شدم. احساس کردم سرحال ن یبرگردم. کم

  :اتاق رفتم و به آرش گفتم مرا به خانه برساند. آرش گفت به

 .سرکار رمیمنم م م،یریم بعدازناهار–

 .کردم لمیبه جمع کردن وسا شروع

 .دستم را گرفت مچ

 امیجمع نکن. شب که خواستم از سرکار برگردم دوباره م –

 .دنبالت

 :عاجزانه گفتم 
. بزار شهینم دیچند روزه که مهمون دار نینه آرش. ا ــ

که، اشاره به چمدانها  ینیب یمهموناتون راحت باشند. م

 .ستیکردم. جا ن
به من انداخت و مچ دستم را رها کردو کنارم نشست.  ینگاه

 .را در هم قالب کرد شیداد به تخت و دستها هیتک
 ؟یتو از من ناراحت ــ

 :که نگاهش کنم گفتم نیا بدون

 .نه، فقط خواستم باهات حرف بزنم ــ

  :گفت یفور

. باور یبگ یخوا یم یدونم چ ی. مشمیمتوجه م  یریدلگ یوقت–

ننشستم با مژگان در مورد تو حرف برنم.  یجور نیکن من هم

امد،  شیبود حرفش پ زایچ نیو ا یبار که بحث مراسم عروس هی

 ...یستین زهایچ نیو ا یقیگفتم که تو اهل موس

 ه؟یچ یعروس زور ی هیقض ــ

خواست عمه  یم ارشی... اون موقع که کیچیباور کن ه لیراح 

باالخره  دهیرو واسه مراسم بله برون دعوت کنه، عمه پرس

 داد پسرش رو زن بده؟ تیمامانت رضا
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  :گفته یبه شوخ ارشمیک

  .گهیخودش امده د یزور–

شانه ام  یدستش را رو. جلو امد و دیسکوت من را د یوقت

   :انداخت و گفت

 ...یشناس یرو م ارشیکه ک تو–

کرده بودو بسته  ریساکم که گ پیتوجه به حرفش، با ز یب

 .رفتم یور م شدینم

 .را گرفت و من را چرخاند طرف خودش میدستها

 .ستمیباور کن من مقصر ن یول ،یناراحت باش یحق دار تو–

 .دوختم نینگاهم را به زم ــ

 .دونم یم–

 . باال دیام را گرفت و صورتم را کش چانه

 .لمیکن راح نگام–

همانطور ماندم. نگاه  هیچشم دوختم. چند ثان شیبه لبها 

 شیو باالخره چشم ها اوردمی. طاقت نکردمیرا احساس م نشیسنگ

که  ییکرده بودند. چشم ها دایپ یرا نگاه کردم. برق خاص

 .آن نگاهش به غم نشست کیلرزاند.  یدلم را م شهیهم

. نگاهش با تمام وجود یشیم تیاذ نجایکه همش ا لیببخش راح –

خجالت  میعشق از حرفها نیو من به خاطر ا زدیم ادیعشق را فر

حرفها را زدم و ناراحتش کردم. به زور  نی. اصال چرا ادمیکش

  :زدم و گفتم یلبخند

 .حرفش رو نزن گهیکردم. د فراموش–

  :اش فشرد و گفت نهیس یرا رو سرم

 .یکن یشرمنده ام م شهیهم تو–

کم  هیقصد اون حرف رو نزد کال  یعمه از رو نیکن ا باور

 .راحته

 .اش جدا کردم نهیرا از س سرم

 .هیبه نظر من که زن جالب ادیخوشم م ازش–

 :خرجم کرد و گفت ییقدر شناسانه ا نگاه

 .یبه خاطر همه چ لیممنونم راح –

که به  ییتقه ا دنیصورتم آوردو با شن کیصورتش را نزد بعد

. بلند شد و در را باز کرد. دیخودش را عقب کش یدر خورد فور

 .مادرش بود
اتاق لباس عوض کنند  یتو انیخوان ب یم نایآرش عمه ا ــ

 ... شهیم
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 .دیحرفش را بر آرش

 .اتاق من یخب برن تو ــ
 یمهمونه نم نجایاکنه،  یاونجا مژگان داره استراحت م ــ

 .ریرو در نظر بگ طشیکه ... شرا رونیب ادیتونم بگم ب

  :گفتم ی. فوردمیآرش را د یعصبان ی افهیق یوقت

ام را در آوردم و مانتو یمامان جان. بعد فور مییایم االن–

بروم که آرش  رونی. خواستم از اتاق بدمیکش میبه موها یبرس

کرد. دستش را  یبودو نگاهم م ستادهیجلو امد. تمام مدت ا

 :گرفتم و لبخند زدم و گفتم

داره فقط به تو  یکه مامان با تو راحتره و کار نیاز ا –

  .یخوشحال باش دیبا گهیم

 قیرا بست و عم شیبردو چشم ها شیلبها کیرا فشرد و نزد دستم

 :و گفتم ختمیرا به هم ر شیموها گرمی. با دست ددشیبوس

 .گهید میبر–

 :ذوق زده گفت دنمیبا د عمه

 (می. )اشاره کرد به موهانینجاروببی! فاطمه ایوا –

ماشاال، خرمن، خرمن مو داره. کنارش نشستم و تشکر کردم.  ــ

 .دیکش میبه موها یعمه دست

فوت  میخواند و به موها یزیلب چ ری. بعد زفهیچقدرم لط– 

 :کرد. و رو به مادر شوهرم گفت

 ؟یرآوردیعروس رو از کجا گ نیروشنک ا –

  :عمه گفت یتفاوت به حرفها یآرش ب مادر

. فاطمه دیاتاق لباسهاتون رو عوض کن یتو دیجان بر عمه–

 .بلند شدو به من اشاره کرد

 ؟یایم قهیدق هیجان  لیراح– 

شدم و دنبالش به طرف اتاق رفتم. چشمم به آرش بود که  بلند

رد  شیکه خواستم از جلو نیمبل نشسته بود. هم یبا اخم رو

نثارش  یشوم نگاهم کرد. من هم از فرصت استفاده کردم و چشمک

 .نشست شیلبها یباز شد و لبخند رو شیکردم. اخمها

 .ستادیا نهیفاطمه کنار آ 

 ؟یبر یخواه یجان تو به خاطر ما م لیراح –

 :تعجب گفتم با

 گفته؟ یک –

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش
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خوام بهت بزنم مامانم گفت که  یکه م ییحرفها نی. امیبگذر –

 .بگم
 شیپ میر یکنم بعدم بگم نرو. ما م یاول عذر خواه خواستم

 .نایرسول ا ییدا یخونه  میشب رفت دمیمژگان. شا
زن  گهیرسول، د ییدا یخونه میبر میخواست یاز اولم م اصال

 ای. با خودم گفتم خدانجایا میروشنک اصرار کرد امد ییدا

  .راحت بشود الشیکه خ میبگو یزیخودت کمکم کن چ

 :تخت نشستم و گفتم یرو

 د؟یبه من بکن یلطف بزرگ هیتو و عمه  شهیم –

  :گفت کنجکاو

 ؟یچ ــ

شما برم خونمون. برام  ییتا منم به بهانه دیبمون نجایا ــ

 .خودمون راحت ترم یموندن. خونه  نجایسخته ا
دارم  ادی. من وقت زدیستین نجایا شتریشما چند روز ب بعدشم

 .دیکنم با موندنتون من رو خوشحال کن یواسه موندن. خواهش م

 :گرفت طنتیرنگ ش نگاهش
 ؟یکن یاز دست نامزدت فرار م ــ

 .دمیخند

 .دارم یرودر واس باهاش–

مامانم زنگ زد برم خونه.  شمیپ قهیچند دق نیکن هم باور

 .نجایبمونم ا ستین یراض ادیراستش اونم ز
آوردو  رونیرا باز کردولباسش را ب پشیچمدانش نشست ز کنار

  :گفت

 شونمیا الیخ دیمامانت حق دارن. عقد که کن دمیخب شا ــ

 .شهیراحت م

 .انشاهللا ــ

 .دایعقدتون ما رو هم دعوت کن ــ

 .انداختم نییرا پا سرم

 .هیمحضر م،یریگ یمراسم نم ــ

  :تعجب گفت با

 عه چرا؟ ــ

عقد ساده  هیخواد  یمامانم با مامان آرش صحبت کرده که م ــ

 .ی. حالت مهمونرهیو جمع و جور تو خونه بگ
 یو گفته اگه م ستیموافق ن ارشیمامان آرش گفته، که ک یول

. اونم به ردیبگ یدرست و حساب دیبا انیما ب یالیفام دیخواه

 .مییایسبک ما. وگرنه کال ما نم

 :گرد شده نگاهم کردو گفت یچشم ها با
 ؟یبه آقا آرش گفت ؟یچ یعنیــ  
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گفتن  اد،یبر نم یاز دست اون کار گه،یدونه د یخودش م ــ

. حاال نشونیب وفتهیکه اختالف م نینداره،  جز ا ییا دهیمن فا

. بعد گهید رندیگ یم میبزرگتر ها برامون تصم میتا مستقل بش

  :زدم و گفتم یلبخند

 .به سرمون زد یفکر بهتر دیتا اون موقع شا البته–

  :کردو گفت یاخم

 کنه؟ یم یمگه آدم چند بار عروس شه،یکه نم ینجوریا–

  :چمدان نشستم و گفتم یکنارش جلو رفتم

 وفتهیبار م کیکه همون  یاتفاقات یگاه یبار. ول هی ــ–

و اگه تلخ باشه زهرش  شهیها تکرار م یبعض یتمام عمر برا

مراسم  یآور ادیبشه و با  یجور نیخوام ا ینم .هیشگیهم

 هیکامشون تلخ بشه. به نظرم  انمیعقدم اطراف ای یعروس

 .مراسم گرفتن اونقدر ارزش نداره

 :به طرف باال رفت و گفت شیابروها

 .ایکه تو عروس هست نیمثل ا ؟یپس خودت چ –

داشتم.  یاحساس خوب زدیبا من راحت حرف م نقدریکه ا نیا از

  :گفتم نیهم ی. براخواستیدلم دردو دل م

روم  شیپ یمشکالت نیدونستم که ممکنه همچ یمن از اولم م ــ

کامل قبول کردم. مادرمم بهم گفته بود که  یباشه، با آگاه

  .خواهم داشت یچه مشکالت

 یکنه، حت یدونم همه کار برام م یاالن از آرش بخوام م اگه

. دهیمن بخوام برام انجام م یجنگه و هر کار یبا برادرش م

  .خوام یرو نم نیمن ا یول

 :تعجب گفت با

خاص  شیشب عروس ایآرزو داره ، روز عقدش  یهر دختر یول –

 .و خواست خودش باشه قهیباشه، به سل
عالقت به  دی. االن شایشیم مونیجان به نظرم بعدا پش لیراح

 .یمالحظه اش رو بکن نقدریآرش باعث شده ا

 .زدم یلبخند

دادم. حاال که  یبه آرش جواب منف یمن تو اوج عشق و عاشق –

 .دمیراحته که بهش رس المیخ گهید

  .با آرامش یکنم که به هدفم برسم، ول یرو م میاالنم سع البته

  :اش را در آوردو گفت یام کرد و روسرحواله یمرموز نگاه

 .ایهست یاز اون لحاظ، پس معلومه دختر زرنگ آهان،–

  ؟یداد یچرا بهش جواب منف حاال
 یلیکه خ شیبه موها یحرکات فاطمه مشهود بود. نگاه یتو یُکند

 .کوتاه بود انداختم
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 .داره داستان–

 :گفت دویرا برس کش شیموها

تونستم  ینم گهیکوتاه کردم. د میضیموهام رو به خاطر مر –

 .بهشون برسم

 .قشنگه کوتاهشم–

 .کرد میاز پشت در صدا آرش

 .گهیم یچ نمیبرم بب –

  :را از چمدان در آوردو گفت اشیچادر رنگ یفور فاطمه

 .کن چادرم رو سرم کنم، بعد در رو باز کن صبر–

 نی. از استادهیآرش با فاصله از در ا دمیرا باز کردم د در

 میکه درست پشت در نبود در دلم ذوق کردم. ناخوداگاه لبها

من را  یکیکوچ نیمسائل به ا شدیبه لبخند کش امد. باورم نم

 .ذوق زده کند نقدریا

  :هم از لبخند من لبخندزدوگفت او

 ؟یایکنم. توام م دیواسه خونه خر یکم رمیدارم م من–

  :به لباسم انداختم و گفتم ینگاه

 شهیخوام برم کمک مامان، م یلباس عوض کردم. بعدشم م تازه–

 ام؟ین

 .پس فعال ،یهر جور راحت ــ
از رفتن آرش به آشپزخانه رفتم تا به مادر شوهرم کمک  بعد

  .کنم

 .زدیآرام آرام با مادر آرش حرف م عمه

 .ساالد رو من درست کنم دیمامان جان بد ــ

  :کردو گفت خچالیبه  ییشوهرم اشاره ا مادر

 .میبشور اریرو بردار ب لهاشیوسا –

 :دیحال شستن کاهو بودم که فاطمه امد و پرس در
 مژگان کجاست؟ ــ

  :گفت مامان

 .کم بخوابه، خسته بود هیشده رفت  داریزود ب صبح–

 :صورتش را جمع کردو گفت عمه

 تخم دوزرده کرده؟ –

 :خنده وگفت ریزد ز یپق فاطمه

 .مامان جان هنوز تخم نکرده قرار بکنه ــ

 :دینازک کردو پرس یپشت چشم عمه
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 ؟یشیمادربزرگ م گهیچند وقت د حاال–

 :گرفت و گفت یحق به جانب ی افهیق مادر

 یخونه صدا نیا یچند ساله تو یدون یعمه، م گهیَنوس د نیاول –

 .بچه نبوده

 .رهیمن نصف عمرم م ادیب ایبچه دن نیا تا

 :را باال بردو گفت شیاز ابروها یکی عمه

 .رهیبزاد تو نصف عمرت م خوادیم اون–

 .رسهیاصال به خودش نم آخه–

 :به مادر کردو گفت ینگاه سرزنش بار عمه

 .دست تو روشنک. بعد به طرف اتاق رفت از
. فاطمه تکه میکه با فاطمه ساالد را درست کرد نیاز ا بعد

 .برداشت وخورد ییکاهو

 .ساالدممن عاشق  –

 ساالد االن برات سمه؟ یدونست یم –

 :تعجب گفت با

 .که خوبه جاتیچرا؟ سبز –

 جاتیگرم دیاز نوع گرمش. االن تو فقط با یخوب هست ول ــ

  :بعد آروم گفتم ،یبخور

 یکه مدام فلفل م یبدنه، مثال کس یسرد لشیام اس دل یماریب–

هندرو در نظر . کشور رهیگ یرو نم یماریب نیوقت ا چیخوره ه

 .تنده یلیرو ندارند. چون غذاهاشون خ یماریب نیا ریبگ

 .دهیم حیخودش برات توض یدکتر که بر شیپ حاال

 .داد هیتک نتیرا پشتش گذاشت و به کاب شیدستها

  .شمیبا فلفل خوردن خوب م یعنی –

  .مثال بود هیانشاهللا، البته فقط که فلفل نه، اون  ــ

 از اعصابه؟ دمیمن شن یول ــ

 گه،یمغزه د یاز سودا شه؟یم فیخب چرا آدمها اعصابشون ضع ــ

 .هیکه اونم از سرد

 .نگاهم کرد دوارانهیام
 گهیو د شمیمن خوب م یعنی. لیخدا از دهنت بشنوه راح ــ

 شم؟یگرون راحت م یقرصها نیازشر ا

 یشتریب اتیی. حاال با جزنهیدونم هم یکه من م ییتا اونجا ــ

 .از مامانم بپرسم دیبا یبدون یبخوا
 مگه مامانت دکتره؟ ــ

  :و گفتم دمیخند

 .از منه شترینه بابا، فقط اطالعاتش ب ــ
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 ییچا ختنیاز خوردن ناهار و جمع و جور کردن، در حال ر بعد

  :مهمانها بودم که آرش کنارم آمد و گفت یبرا

 .میشو بر آماده–

بردم. بعد رفتم آماده  شانیو برا ختمیها را ر ییچا عیسر

 .کردم یخداحافظ هیشدم واز عمه و بق

  :گفت یبا ناراحت فاطمه

 .یموند یم شتریب کاش–

  :رفت گفت یور م لشیهمانطور که با موبا آرش

 .فاطمه خانم ارمشیدوباره م فردا–

 .ملتمسانه نگاهم کرد فاطمه

 .ها ییایب–

 :را بازو بسته کردم و گفتم میها چشم

 .انشاهللا –

انداخته  شیکه به ابروها ییکه حرکت کرد، آرش با گره ا نیماش

 :دیبودپرس
 خونه؟ یگفت بر یمامانت واسه چ ــ

 دونم. گفت کارم داره. چطور؟ ینم ــ

 نگفت؟ یا گهید زیچ ــ

 شده؟ یزینه، چ ــ

 .رو گفته یداده که رفته به مامانت همه چ امیسودابه پ ــ

 .زده نگاهش کردم وحشت
 گه؟یراست م یعنی! یوا ــ

 .شهیخونتون معلوم م میکه برس گهید قهیچند دق ــ
بارهم نفسش  کیکالفه بود، غرق فکر بود و هر چند وقت  یلیخ

خودت کمک کن که آبرومون نره،  ایداد. خدا یم رونیرو محکم ب

  ،یمهربون یلیدونم خ یم ایمنم هست. خدا یاون آبرو یآبرو

 .کن کمکمون

 :دیآرش پرس میدیکه رس نیهم

 باال؟ امیمنم ب –

 .بهتره ینه تو برو سر کار، نباش ــ
در خانه  یبرداشت و تا جلو نیساک را از پشت ماش ینگران با

 .آورد

 .خبر نزار، منتظرما یرو ب من–

 .را گرفتم دستش

 .وفتهینم یاصال نگران نباش، تا خدا نخواد اتفاق ــ

 :گفت دیترد با
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 ؟یاگه خدا بخواد چ –

 .ریشو و بپذ میتسل–

 

 

 *آرش*
 

چشمم دور  یکه از جلو نیو رفتنش را تماشا کردم. هم ستادمیا

 .شده بود امیزندگ یتنگ شد. چقدر زود همه  شیشد دلم برا
 رودینروم، م دنشیکرد که اگر به د یم دیاز صبح تهد سودابه

 شیمن به حرفها ی. ولگذاردیرا کف دست مادر زنم م زیوهمه چ

دادم، دوباره تکرار  یگوش نکردم. چون اگر االن  حق السکوت م

  .چه خواهد بود شیبعد یداند که خواسته  یکردو خدا م یم

 .نبود لیاز راح یخبر یکردم ول یرا چک م امیگوش مدام

 .شرکت یجلو دمیرس
به من  یدادم که خبر لیبه راح امیپ کیرا برداشتم و  یگوش

  .بدهد

اتاق  نیکارم به ا زیبود که م یاتاق کارم شدم. مدت وارد

دختر جوان همکار شده بودم. البته  کیمنتقل شده بود و با 

 .میهم اتاق نبود یکرد ول یشرکت کار م یقبال هم تو

  :تا بنا گوشش باز شدو گفت ششین دیتا من را د دوباره

 .سالم آرش خان ــ
 میبرا ینشستم. فور زمیبا سر سالم دادم و پشت م یزیاخم ر با

 :دیآوردوطبق معمول  پرس ییچا

 شکالت؟ ای دیخور یبا قند م –

 .تر کردم ظیرا غل اخمم

 یم یبه آبدارچ ای ارمیخودم م ایبخوام  ییخانم من اگه چا –

 ...لطفا شما اره،یگم ب

 .دیرا بر حرفم

واسه شماهم  زمیخودم بر یخواستم برا یم د؟یشیناراحت م چرا–

 .گهید ختمیر
 نیا یبزنم. ول یحرف امیشخص یاز زندگ نجایخواست ا ینم دلم

که بهتر است متوجه اش کنم که من زن  کندیم ییخانم  کارها

 .دارم

  :کردم و گفتم یفکر

 .خورم ینم ییچا گهیمن د ــ

  :ناز گفت یهمراه با کم شیتن صدا رییتغ با

 د؟یخور یعه، چرا؟ قهوه م ــ
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و قهوه و نسکافه نخورم، ضرر  یینه، چون همسرم گفته، چا ــ

 .داره

 :دیکه اندازه گردو شده بود پرس ییخورد و با چشم ها ییا کهی
 د؟یمگه شما زن دار ــ

 .ظرافتش را از دست داد شیدانم چرا صدا ینم

 .نشست میلبها یرو یتیرضا لبخند

 .زن خوشگل که لنگه نداره هیبله،  ــ

 .زشیوا رفت و نشست پشت م کال
 یخودم م نجایا دیاریب د،یخور یرو نم تونییاگه چا  ــ

کردم  یکار را م نیاشاره کرد( کاش از اول ا زشیخورم. )به م

را برداشتم وهمانطور که  امیشدم. گوش یو از دستش راحت م

 :رفتم گفتم یم رونیاز اتاق ب

 د،ینخور دوینامزدم رو گوش کن یهیشماهم توص ،یصفر خانم–

 .ضرر داره

 .با حرفم جان گرفت انگار
 د؟یآهان پس تازه نامزدکرد ــ

 ستادمیکه داده بودم از خودم لجم گرفت و کنار در ا یسوت از

  :و گفتم

 داره؟ یچه فرق حاال–

 :لبخند گفت با

 .فرق داره یلیخ –

. وانسیامدم. واقعا دختره د رونینگاهش کردم و از اتاق ب گنگ

 .حرفهاش ارزش فکر کردنم ندارهاصال 
را گرفتم و منتظر ماندم. آنقدر زنگ خورد که  لیراح یشماره

 یعصبان لینگران شده بودم و از دست راح یقطع شد. حساب

 .سفارش کردم منتظرم نگذارد ادمهیبودم. 
 یاتاقم برگشتم و شروع به کارکردم. دونه دونه به شماره به

کارمان را و  طیدادم. شرا متیزنگ زدم و ق کارهامانیپ

به  شانیدادم. بادوتا حیتوض شانیقراردادها رابرا نطوریهم

شرکت  ریکه با مد میفردا قرار گذاشت یو برا میدیتوافق رس

 .مالقات کنند
کند را خواستم  میتنظ یکه قرار بود خانم صفر ییدادها قرار

 .رببرمیتا به اتاق مد

 .انداخت تورشیبه مان ینگاه

 .تموم نشدههنوز  –

  .حقش را کف دستش بگذارم یبود تا حساب یخوب فرصت

 :کردم و گفتم یاخم
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کارتون رو  دینیبش دیکن یو اون خوش خدمت نیکمتر واسه ا ــ

 ...قرار داد رو هی. دو روزه هنوز دیانجام بد

که مثل آتش اژدها به صورتم خورد،  یو با نگاه دیرا بر حرفم

 .براندازم کرد

 .دیحرف نزن ینجوریلطفا با من ا د،یستیمن ن سیشما رئ –

 .زدم یپوزخند

کم  ی. تا حاال هر چدیرو بد ریباشه پس خودتون جواب مد عه،–

 .تونیشد زبون دراز جشی. نتهیکردم کاف یرو ماست مال تونیکار
به نفعش  اشیرا نداد. خودش هم متوجه شد حاضر جواب جوابم

 .نبود
تا کارش تمام شد.  دیطول کش یساعت میکارم نشستم. ن زیم پشت

  .بدهد ریمد لیخودش بلند شد تا کار را تحو

بود که تلفن  دهیکارش نرس زیبرگشت، هنوز  به پشت م یوقت

 .احظارم کرد ریزنگ خورد و مد زمیم یرو

 .لب گفتم ریشدم و ز بلند

 ؟یبه آب داد یچه دسته گل دوباره–

 دمیروبرو شدم. فهم ریدرهم مد ی افهیاتاق که شدم با ق وارد

 یاز بندها یکیشرکت  ریداره. مد یپیاشتباه تا یصفر نیباز ا

  :قرار داد را نشانم دادو گفت

 ه؟یچ نیا د؟یشما کنترل نکرد مگه–

 یس یدر هم رفت. به جا میبه برگه انداختم و اخم ها ینگاه

نوشته  میریدرصد پول نقد که قراره از طرف قرار دادمان بگ

طبق معمول  یپیتا رادیچند تا ا یدرصد. به عالوه ستیبود ب

 .شهیهم
 شد؟یم یچ دیدون یکردم م یاگر من کنترل نم ،یعیسم یآقا ــ

  همه اشتباه؟ نیبرگه رو کنترل کردم. ا کیتازه هنوز 

 .هارا گرفتم برگه

 .گسید یکیدونه  یکه نم یاون شدیم یدونم چ یمن م بله–

 حیبهشون که تصح دمیندادند من کنترل کنم. م یخانم صفر 

 .کنند، حتماحواسشون نبوده

 .دیغر

 .نجایا ادیبگو ب –

رساندم و برگه ها  زشیرفتم و خودم را به م رونیاتاق ب از

 :و گفتم زشیم یرو دمیرا کوب

باز  دی. به خاطر اشتباه شما من باریاتاق مد دیببر فیتشر –

 خواست بشم؟
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کرد خودش  یمن و اوراق به حرکت درامد. سع نینگاهش ب یعصبان

 :را کنترل کند و زمزمه وار گفت
 شده؟ یچ ــ

 دبلندی. با ترس و تردیبه آب داد یچه دست گل نیبرو بب ــ

 .شدو رفت

 .یچشم دوختم به در ورود نهینشستم و دست به س زمیم پشت
نشست  زشیرفت پشت م یبرگشت، مثل مرغ پرکنده بود. فور یوقت

وقت کرده  نییتع شیبرا ریو شروع به کار کرد. فکر کنم مد

 .بدهد لیبود تا زودترکارش را تحو
 زمیم یچند تا برگه رو دمیمشغول بودم که د یساعت کیهم  من

 یجلو  زانیشرمنده و آو یسُر خوردند. سرم را بلند کردم. صفر

 .بود ستادهیا زمیم
کرده  یسیرا باز نوبه برگه ها انداختم. قرار داد  ینگاه

  :کردم و گفتم یبود. اخم

 .دمیم لیکنم بعد خودم تحو یم کنترل–

  :کردو گفت یو ِمن ِمن

ازم  ریمد یخوام. ممنون که جلو یخاطر رفتارم معذرت م به–

 .دیدفاع کرد

 :که سرم را بلند کنم گفتم نیا بدون

. بعد ادینم شیپ یاگه حواستون فقط، به کارتون باشه مشکل –

 .نگاهش کردم یعصبان

 .رو گفتم قتیدر ضمن من از شما دفاع نکردم فقط حق ــ
 دی. لطفا اجازه بدستیواقعا شما حواستون به کارتون ن چون

 ی فهیآوردن وظ ییخودش رو انجام بده. چا ی فهیوظ یهر کس

 شماست؟

 :بغض نگاهم کرد و گفت با

 .که... بعد رفت واقعا–

با دخترها  دمیترس یم گریبرخورد کنم. د ینطوریبودم ا مجبور

من  یراحت با آبرو یلیسودابه، خ نیاش همراحت باشم. نمونه

 .کندیم یباز
گشتم که  امیافتادم. دنبال گوش لیراح ادی اشیآور ادی با

 .بکشمش رونیباعث شد زود ب بمیج یاز تو شیصدا
بود. با استرس تماس را وصل کردم و از اتاق  لیراح یشماره

 .رفتم رونیب

 ...جان لیالو...راح ــ

 ...مگه من سفارش ؟یدیجواب نم زنمیسالم. چرا زنگ م ــ

 ؟یخشکم زد. چ دمیکه شن یحرف با

 کنه؟ یم یچه غلط اونجا
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نزد. احساس کردم از طرز حرف زدنم شوکه  یحرف گهید لیراح

 .شده است
شده. سودابه رو چرا راه  یچ نمیکن بب فیجان، تعر لیراح ــ

 گه؟یم یخونه؟ چ دیداد

 :کردو گفت ییسرفه ا لیراح

که کارت تموم  نیباهات حرف بزنه، بعد از ا خوادیمامان م –

 نجا؟یا یایب یتون یشد م

 .بکن شیکار هیتونم.   ینم ام،یب ییبا چه رو ل،ینه راح ــ

  :کردو گفت یمنو من لیراح

تونم  یم نمیصبر کن سودابه بره، با مامان حرف بزنم، بب پس–

 .رمیگ یقانعش کنم. دوباره باهات تماس م
که دلش خواسته از خودش در  یزیدانستم سودابه االن هر چ یم

 شیبوده شش تا هم رو نمانیکه ب یزیآورده و گفته است. هر چ

هم با صبرو حوصله نشسته گوش کرده. االن هم  لیگذاشته. راح

 .نشود و سرم داد نزند یآرام باشد و عصبان کندیم یسع
 یکه من غلط کنم حت کندیام مشرمنده شیکارها نیآنقدر با ا 

 .نگاه کنم یگریدر صورت دختر د گرید

 .آورد رونیقشنگش مرا از فکر ب یصدا
 ؟یآرش کجا رفت ــ

قربونت برم. پس من منتظر خبرت  نجامیدلم، ا زیعز نجامیا ــ

 .هستم

  :کردو گفت یا خنده

 زارمیرو م میباشه. اگه جواب ندادم نگران نشو، گوش ــ

 .که وسط حرفمون زنگ نخوره لنتیسا
کردم وادامه دادم:  ی...مکثیسودابه  نیا یحرفها لم،یراح ــ

 .ستیراست ن شیکیحرفهاش از ده تاش 
سودابه از مامانم خوشش  زنن،یاالن که در مورد تو حرف نم ــ

 .کنه یامده کال داره باهاش دردو دل م

  :زده گفتم تعجب

 .دیمهره مار دار یپس خانوادگ ــ

 :گفت یاسرا امد که م یکه جوابم را بدهد صدا نیاز ا قبل

 .رهیکن داره م یبا سودابه خداحافظ ایب –

 :با عجله گفت لیراح

 .رمیآرش جان فعال من م ــ

 .باشه برو مهربونم ــ
کردم مغزم داغ شده، روز  یاز قطع کردن تماس، احساس م بعد

آب سرد  وانیل کیبود. به طرف آبدارخانه رفتم تا  یپر استرس
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 یبود که صدا دهیبه در آبدارخانه نرس میبخورم. هنوز پا

  :فتگ یخانم م یاز همکارها یکیکه به  دمیرا شن یخانم صفر

 نیبرو بب ایبرج زهرمار، ب شهیم رسهیبابا، به ما که م نه–

نامزدمه  گهیاون دختره که م یقربون صدقه یپشت تلفن چطور

 .یاریاصال شاخ درم ره،یم

 :گفت ییفدا خانم
 لمیتحو یدادم کل ینبودا، من بهش سالم م ینجوریقبال ا یول ــ

 .دهیاالن به زور جواب سالمم رو م یگرفت. ول یم
جواب من رو که با تکون دادن  ده،یباز خوبه جواب تو رو م ــ

رو تکون بده.  شیمثقال میاون زبون ن ادیزورش م ده،یسرش م

 .فرق کرده یلیآرش خ نیاصال ا
را  شانیگوش نکردم. اصال حرفها شانیحرفها ی هیبه بق 

  .کارم برگشتم زی. از خوردن آب منصرف شدم و پشت مدمیفهمینم

من هنوز  یتمام  شده بود و همه رفته بودند. ول یکار ساعت

 یبودم. با صدا لی. منتظر تماس راحدانستمیرا نم فمیتکل

که خواستم  نیاز کشو برش داشتم و وصلش کردم. هم امیگوش

." چرا کردیکه نگاهم م یجواب بدهم، چشمم افتاد به خانم صفر

 "نرفته
ا خودم فکر ب یاز اتاق حرف بزنم. ول رونیبروم ب خواستم

شنود.  یکند و م یکردم، من که هر جا بروم او استراق سمع م

. اسمش چه اندازدیم ییکایآن جاسوس آمر ادیمرا  شیکارها

 "هال اینیرجیبود؟ آهان، "و

 .هم به او شباهت دارد اشافهیق اصال

 .دیکش رونیمرا از افکارم ب لیراح یالو الو گفتن ها یصدا

 .برام یکرد کاریچ زم،یعز ــسالم
 ؟ییسالم. آرش کجا ــ

 .گهیسرکار د ــ
. اینداره ن ی. اشکالیایآرش جان، مامان گفت اگه سختته ب ــ

خواد باهات حرف  یم یتلفن یفقط چند کلمه اگه االن وقت دار

 .بزنه
را به مادرش  یبزنم، گوش یکه حرف نیگرفتم. قبل از ا استرس

 .داد
بلند شدم و سالم کردم و قدم زنان  اریاخت یخجالت ب از

 .رفتم رونیزدم از اتاق ب یهمانطور که حرف م

 :گفت یاحوالپرس یبعد از کل لیراح مامان

 خوامیکنم نه سرزنشت. فقط م حتتیخوام نص یمن نه م پسرم–

هشدار بدم. با سودابه خانم حرف زدم. اون به خاطر برداشت  هی

 دایکه بهت پ ییکه از رفتارت کرده بود و عالقه ا یاشتباه

 .کارهارو کرده نیکرده بود،ا
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رفتن و حرف  رونیب گهید شهیارتباطات باعث م نیپسرم هم یول

 .نداشته باشه یتیزدن با خانمت برات جذاب
 یجد ادیسودابه خانم رو ز یفقط خواستم بهت بگم حرفها من

 .بوده تیات و دوران مجردنگرفتم چون مربوط به گذشته
دختر  لی. راحادیب شیپ ییامسئله نیهمچ گهید خوادینم دلم

رو نداره  زهایچ نینگاه نکن. اصال تحمل ا شیبه صبور هیحساس

. شناسمشیخوب م یلی. من مادرشم خادیباهاش کنار ب تونهیو نم

.  کنهیناراحتش م یلیمسائل خ نیا یخودش بهت نگه ول دیشا

 یخوشتون هست. برا رانکه دو گمیروزها نم نیا یرو برا نیا

برات بمونه بهتره از  لیراح یخوای. اگر مگمیتمام عمرت م

 .یمواظب رابطت با نامحرم باش شتریبه بعد ب نیا
آخرش مرا به  یزدم. جمله ینم یکردم و حرف یمدت گوش م تمام

  :تمام شد. گفت شیحرفها ی. وقتختیهم ر

 یفرق ،یمن یاز حرفهام ناراحت نشو، توام مثل بچه  لطفا–

 .نداره

 .دیگینه، مامان جان، شما کامال درست م ــ

 ...گفتم نکنه ،یگینم یچیآخه ه ــ

 .بگم یحرف حساب جواب نداره، چ ــخب

بزن،  یسر هی ،یبرات تنگ شده پسرم، هر وقت تونست دلمون–

  .میش یخوشحال م

 .رسم یفرصت خدمت م نیاول یطور. حتما تو نیچشم، منم هم ــ

 .چشم یقدمت رو ــ
 پسرم؟ یندار یــکار

 .ینه مامان جان. ممنون بابت همه چ ــ
کردم تمام  ینفسم را که حس م ل،یآرام بخش راح یصدا نیبا طن 

 .دادم رونیب قایکرده، عم ریگ امنهیمدت در س

  :دیرا که گرفت، پرس ی. گوشایمامان جان قطع نکن ــ

 خونه؟ یریم آرش–

 دنبالت؟ امی. تازه کارم تموم شده. برمیکم مکم گهیآره د ــ

  امیاطیسوگند کار خ یبرم خونه دیامشب نه. فردا هم با ــ

 .رو تموم کنم

 .دنبالت امیپس از صبح برو من ظهر م ــ

 .باشه، پس فعال ــ
را جمع  لمیاز قطع کردن تلفن به اتاقم برگشتم و وسا بعد

 .کردم
 دمیرا د یرا که روشن کردم وراه افتادم، خانم صفر نیماش

 دی. تا من را داستیو منتظر تاکس ستادهیا ابانیکه کنار خ

 دمشید یقبل اگر م یلبخند منتظر نگاهم کرد. روزها کیبا 

 گریامده د شیکه پ ییداستان ها نیبا ا یکردم. ول یسوارش م
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که به  نیا ون. بددهمیمعرفتها به خرج نم نیوقت از ا چیه

که صورتش  دمید نهیاز کنارش رد شدم. از آ اورمیخودم ب یرو

 یتیاهم میبرا یلب کرد. ول ریهم ز یجمع شد. انگار غرغر

 .نداشت
 یهمراهم نبود حس خوب لیکه راح نیاز ا دمیدر خانه که رس به

 یهم اختراع م یرینداشتم. دل تنگ بودم، کاش مخترع ها اکس

 ی...که وقتیزیچ یآمپول ،یشربت ،یقرص ،یدلتنگ یکردند برا

 .شدیرفع م اتیدلتنگ یکرد یاستفاده م
که با  دمیکه خواستم وارد آپارتمان شوم. مژگان را د نیهم

. دی. مرا که درودیم رونینه چندان جالب از خانه ب پیت کی

 :را نشانم دادو گفت ارشیک نیماش چیسو
  ،یمهمون رمیدارم م ــ

 کجا؟–

 نشیقبل از سفرش ماش ارشیاز دوست هام دعوت کرده. )ک یکی–

اش  افهیو ق پیبه ت یما گذاشته بود.( نگاه نگیرا در پارک

  :انداختم وگفتم

 وضع؟ نیوقت شب؟ اونم با ا نیا–

  چادر چاقچور کنم؟ لیمثل راح یخواینکنه م ه؟یچ ــ

 :گفتم ارمیکه لجش را درب نیا یو برا امدیحرفش خوشم ن از

  .یمثل اون باش یتون یهم نم یتو بخواه –

  :محکم و کشدار گفت یلیخ

 .آرش–

  :گفت ستادویمادر امد کنار در ا شیصدا با

 ؟یهنوز نرفت تو–

 :گفت دویرا پوش شیکفش ها مژگان

 .رمیدارم م –

 :مادر سالم دادم و گفتم به

وضع )اشاره به شکمش کردم(  نیاالن با ا د؟یگینم یچیه شما–

 اد؟یشب تنها پاشه ب کیبعد از اون ورم ساعت  ؟یبره مهمون

 سرو وضع؟ نیاونم با ا

 :نزد. من رو به مژگان ادامه دادم یحرف مادر

 .رسونمت یو بزار خونه، خودم م چیسو ــ
 برگردم؟ یتا نصفه شب طول بکشه، چطور دیشا یآخه مهمون ــ

  :بلند کردم و گفتم یرا کم میصدا

 ؟یریم یدار یگفت ارشیتا نصفه شب؟ به ک ــ
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قرار بود دو روز  یباهاش حرف زدم. مهمون یآره بابا، عصر ــ

پس فرداهم  شه،یتموم م میچون من فردا مرخص یباشه، ول گهید

  .کم زودتر بندازه هیگرده، به صدف گفتم  یبرم ارشیک

 ؟یگرفت یچرا شوهرت رفته مسافرت، تو مرخص دونمینم من–

 .گهیشما مسافرت د یمنم امدم خونه خب–

 .یرفتیم یمهمون ارشیبا ک یکردیخب صبر م ــ
شو لباس هم هست، اول  نایصدف ا یهمکف خونه  یآخه طبقه  ــ

 زهارویچ نیا یحوصله  یشناس یرو که م ارشیاونجا. ک میریم

 .نداره

 :را زدم و گفتم آسانسور

 .دنبالت امی. آخر شبم زنگ بزن مبرمتیخودم م ــ
 و دیرا بهم کوب شیدستها یخوشحال با

 :گفت 

  :گفت دویبعد با دوتا انگشتش لپم را کش ول،یا– 

 .ییا دونهی ــ

  :را پس زدم و گفتم دستش

 ه؟یچه کار نیا ــ

 :و گفت دیخند مادر

و وارد آسانسور  میکرد ی. از مادر خداحافظگهید دیزودتر بر –

 .میشد

 .در هم بود میها هنوزاخم

 .کردو نگاهم کرد یپوف

 دید ی. وقتایبداخالق شد یلیخ یزن گرفت یاز وقت گه،ید بسه–

 :لب ادامه داد ریترشد، ز ظیغل میجوابش را ندادم واخم ها

 .کرد یدونست که مخالفت م یم نارویا ارشیهمون ک –

دادم جوابش  حیرا خرجش کردم و ترج همیعاقل اندر سف نگاه

 .را ندهم
 ستین یزیچ گهید غسیص هیها  ستین ریآرش جان هنوزهم د ــ

 انیم ییدخترا هی یمهمون نیشو... اصال تو هم الشیخ یکه..ب

 .ارزه یم لیبه هزارتا مثل راح پشونیفقط ت
جوابش را  دیآورد. با یمن را باال م یداشت آن رو گهید

  :را روشن کردم و گفتم نی. ماشدادمیم

 دهیترش یقایرف یخوا یم ای ؟یاریدر م یباز یجار یاالن دار ــ

 ؟یات رو قالب من کن

 :را برگرداندو گفت شیاند؟ رو دهیمن ترش یقایرف ــ

 .من رو باش که به فکر توام ــ
 رابشیز ینجوریبعد پشتش ا ،یباهاش خوب لیراح یرو یجلو ــ

 ؟یزن یرو م
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 .یمملکم هست نیا ی لکردهیتحص مثال
. ادیبسه آرش، مثل بابا بزرگها حرف نزن که اصال بهت نم ــ

 .ومدهیبه تو ن یخواد بکن. خوب یدلت م یاصال هر کار
 نیرو هم لی. من راحیبهم بکن هایخوب نیالزم نکرده، از ا ــ

دم  یرو هم نم لیراح یتار مو هیکه هست دوسش دارم.  یجور

 .تو یقایبه صدتا مثل اون رف

 .جور حرفها بشنوم نیخواد از ا یام دلم نم گهید

  :گفت یبلند یقرمز شد. با صدا صورتش

 .قیهر چه ال قیبه درک، خال ــ

 :آورده گفتم جوش

  .رو ندارم اقتشیاتفاقا اصال ل ــ

  :شدو گفت رهیروبرو خ به

هواخواه من در  ینجوریبار ا هی ارشمیشانس بده، کاش ک خدا–

 .ومدیم
ما که از  اد،یبد تو رو گفته که هواخواهت درب یمگه کس ــ

 .میگل نازکتر بهت نگفت
از  ن،یازا شتریخواست ب ینفس افتاده بودم. دلم منفس به

 ادیفر شتری. بمیبگو شیهایاز خوب شتریکنم. ب تیحما لیراح

نگفتم،  یحرفها نزند. ول نیاز ا گریبزنم و ازمژگان بخواهم د

 .را کردم شیباردار یمالحظه 

  .مینزد یبه مقصد حرف میتا برس گرید

که  نی. بدون امیدیکه آدرسش را داده بود رس ییخانه ا به

 :نگاهش کنم، گفتم

 .دنبالت امیساعت دوازده م –

 .طول بکشه شتریب دیزنم، شا یمن خودم بهت زنگ م ــ

  :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 ستی. مهم نرونیب ایتو ساعت دوازده ب ه؟یکار ادار مگه–

 .کشه یاونجا چقدر طول م

 :لبخند زدو گفت دمید یکردم، وقت تعجب

 یلینکن، که خ یخوب بابا، واسه من چشم هات رو اونجور یلیخ–

شدو  ادهیانداخت وپ اشیبه گوش ی. بعد نگاهیشیخنده دار م

  .رفت

 .خانه که برگشتم از مادر قرص سر درد خواستم به

 .استراحت کنم یخواست کم یداخل اتاق بودند دلم م مهمانها

 :دمیمادر قرص را آورد، پرس یوقت
 ست؟یتو اتاقم ن یکس ــ

 .کم دراز بکش تا سردردت خوب شه هی یخوا ینه پسرم، م ــ

  :شدم که بروم، به مادر گفتم بلند
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کن  دارمیب ازدهیوقت خوابم برد ساعت  هیجان اگه  مامان–

 .برم دنبال مژگان

 .گهید ادیبا آژانس ب یگفت یم ه؟یچه کار ــ
اونم  اد؟یبا اون وضعش با آژانس ب ه؟یچه حرف نیمامان! ا ــ

خودش باشه  لیاون وقت شب، البته اگه من نرم دنبالش و به م

 .ادیکه دو نصف شب م

 :تفاوت گفت یب مادر

 نقدریشده تو ا ی...حاال چگهیشب با دوستهاشه د هی اد،یخب ب– 

. تو با گهیبود د یجور نیمژگان از اولم هم ؟یبهش حساس شد

 .یرینکن، تا سردرد نگ سشیمقا لیراح

  :کردم باال نرود گفتم یم یکه سع ییصدا با

دارم واسه  لیمامان؟ چرا حساس شدم؟ هزار تا دل دیگیم یچ–

 .کارم

...بعدشم میما مسئولش ستیکه حاملس، دوما: االن شوهرش ن اوال–

 .من به قول شما حساس شدم دکهیکردم خوشحال باش یفکر م

 :با اخم گفت مادر

 .گمیم یاخالق ها نداشت نیچون قبال از ا –

  .احمق بودم که حواسم به اطرافم نبوده یلیقبال خ ــ

  :تر شدو گفت ظیغل شیها اخم

سرت، بعد اشاره کرد به اتاق  یخب، صدات رو ننداز تو یلیخ–

 :خودش و ادامه داد

 .مهمون تو خونس –

 .سرم گذاشتم یرا رو دستم

 .ستیدونم شما چرا حواست به مژگان ن ینم من–

 .میزن یاالن برو بخواب بعدا که سرت خوب شد با هم حرف م –

از چند روز توانستم باالخره وارد اتاق اشغال شده ام  بعد

 .بشوم
که به مشامم  ییبالشت گذاشتم از بو یکه سرم را رو نیهم

خورد شوکه شدم. بلند شدم و نشستم و مالفه و بالشت را با 

که رو به اتاقم باز  ی. در، تراس کوچکدمیبو کش یشتریدقت ب

 ...ممکنه یعنی ایرا باز کردم. خدا شدیم

را که دنبالش  یزیچ وارید یتراس را خوب گشتم و گوشه  یتو

 .مچاله شده گاریته س کیکردم.  دایرا پ گشتم یم
. معلوم بود با گارینصفه س کیهم آنطرف تر بود.  گرید یکی

 .نجایعجله انداخته بود ا
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 ده؟یکش گاریمژگان س یعنیاز سرم گذشت.  الیفکرو خ هزارجور

اتاق من  یاصرار داشت تو نیهم یبرا دی. شاشدیباورم نم

 گاریتراسش س یتونست تو یباشد. چون تراس داشت و راحت م

 .بکشد
شدم. چطور  وانهیکه حامله است د نیا یآور ادیبا  دوباره

رفتم و فکر  یکار را بکند. دور اتاق راه م نیتوانست ا یم

که چه شده و  میگرفتم به مادر بگو میلحظه تصم کیکردم.  یم

شدم. مادر چه کار  مانیبعد پش یبه طرف در اتاق رفتم. ول

 .با آن قلبش نگران بشود نکهیتوانست بکند. جز ا یم
 یتخت نشستم، فکر ها یراه رفتم که خسته شدم و رو آنقدر

شده  یگاریچند روز س نیدر ا یعنی. گذشتیاز ذهنم م یادیز

مژگان  یکارها انیدر جر ارشیک یعنیاز اول هم بوده،  ای

 .کند دایاطالع پ  دیاست؟ با
 میآورد. خواستم از جا رونیمرا از افکارم ب امیگوش یصدا

 دنیبه دست وارد اتاقم شدوباد یمادر گوش دمیبلند شوم که د

 :حالم گفت

 .نگاهم کرد ستادویچته آرش؟ سرت بهتر نشد؟ بعد همانطور ا –

  :که در دستش بود انداختم و گفتم امیبه گوش ینگاه

 ه؟یک ست،ین یزیچ–

  :را طرفم گرفت و گفت یگوش

خونه زنگ زد. کارت داشت.  ،یمژگان رو که برده بود ارشه،یک–

 .زنمیزنگ م شیگفت به گوش ،یستیگفتم خونه ن

 :. گفتممیشد ادهیکه پ نیماش از

 .از بالکن جمع کن گارهاروهمیاون ته س ــ

 .گرفتن گاریس یبو ،ییهاروهم بنداز لباسشو ملحفه

 .را مقابلش گرفتم دیکل

 ...تو برو باال –

 ؟یایتو نم ــ

 .قدم بزنم رمینه، م ــ

 :نگاهم کردو کالفه گفت ستادویا

 شد؟ یچ یمهمون گنیبگم بهشون؟ نم یاالن برم باال چ –

  :حرص گفتم با

 لیکه در مورد من تحو ییمثل همون حرفها ،یبگ یچ یکه بلد تو–

 ...االنم ،یداد ارشیک

 .ادامه بدهم نگذاشت

 .خوام، مجبور شدم یآرش من معذرت م ــ
 مهم بود؟ نقدریا یچرا؟ اون مهمون ــ
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 .ارمیرو درب ارشیخواستم لج ک ینه، فقط م ــ

 :نگاهش کردم و گفتم مشکوت
 لش؟یاونوقت دل ــ

  :انداخت و گفت نییرا پا سرش

 .یدون یهست که تو نم ییزهایچ هی ــ

 .خب، بگو بدونم ــ

 .خودمون باشه نیب یدیقول م ــ

 .کنم یدسعیشا یکه نه، ول قول

  :زد و گفت یلبخند

 .گهید میبر –

 کجا؟ ــ

جا هم شام  هی می. برمیوسط کوچه حرف بزن یخوا ینکنه م ــ

به  ،یچیحاال من ه ،یُمردم از گشنگ م،یهم حرف بزن م،یبخور

 .برادر زاده ات رحم کن نیا
راه  نیزدم و به طرف ماش ی)به شکمش اشاره کرد.( لبخند

  :افتادم و گفتم

کاش  ی. ولدنشیکنم واسه د یم یکه دارم لحظه شمار نگو،–

 .یبچه بود نیتوام به فکر ا

 .نزد یحرف

 :منتظر گفتم م،یکه غذا را سفارش داد نیهم

 .گهیخب بگو د– 

  :کردو گفت یِمن ِمنو

. دمیکه فهم شهیم یدوماه هیارتباط داره.  یکیبا  ارشیک–

 ییها گاریاش هم س جهیمتوجه شدم داغون شدم و نت یاز وقت

 .یدیشد که د

 :گرد شده گفتم یها باچشم
 ؟یدیاز کجا فهم ــ

 .دمید ارشیک یچت ها شونو تو گوش ــ

  :را گاز گرفتم و گفتم لبم

مملکت! بعد انگشت  لکردهی...تحصیجاسوس دهیاز تو بع ــ

 .سبابه ام را به طرف چپ و راست تکون دادم

 ...دینبا ه،یشخص ی لهیوس هی یگوش –

  :وسط نطقم و گفت دیپر

 نقدرمی. استندیها دل ندارند، آدم ن لکردهیبسه آرش، تحص ــ

داره. چون داداشته  ی... چه ربطلکردهینگو تحص شهیم یتا هر چ

 .یکنیبرخورد م ینجوریا یدار

 .ختمیر شیبرا یآب وانیل
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. قصدم ناراحت کردنت نبود. نه که تو خانواده خوامیمعذرت م –

ذهنم ملکه  یتو گهیسنجند د یم التیرو با تحص یما همه چ ی

 ؟مطمئنی حاال–شده. 

 .نبودم نجایمطمئن بودم که االن ا ــ
 ؟یپس کجا بود ــ

 :کردو گفت یاخم

 .کردم یرو م میگرفته بودم، واسه خودم زندگ طالق–

 .دیبا هم سرد هست هیمدت هیشده بودم،  متوجه–

 .ازش شکسته دلم–

 :کردم و گفتم یفکر

 ...دیکن شا یمدت باهاش خوب تا کن، مهربون هیمژگان،  گمیم–

  :کردو گفت یبغض

 یفکر م نیهمش به ا یکنم؟ وقت یمهربون یتونم، چطور ینم ــ

 ...گسید یکیکنم که اون تو فکرش 

 .یکن یاشتباه م دیاصال شا ــ
رفتارش عوض شده، بداخالق که بود، بد اخالق تر شده. االن  ــ

همش بهم برسه گذاشته رفته مسافرت. واقعا آدم  دیکه با

 بدبخت تر از منم هست؟

  .انمیمن توجر ه،یاون که سفر کار ــ

 :باال انداخت و گفت ییا شانه

 .یحاال هرچ –

 یکه بره کل نیبه فکرته، قبل از ا یلیباور کن اون خ ــ

 ...که یسفارش تو رو به من کرد. اگه براش مهم نبود

. اصال ستمیکنم براش مهم ن یکه االن من احساس م نهیمهم ا ــ

پس  د؟یستیمحبت کنه، مگه تو و آرش برادر ن ستیاون بلد ن

  ست؟یتو ن ههیچرا اون اصال شب

مرد رو نشونم بده که اخالقاشون مثل هم باشن. قبول  دوتا–

 ییا گهیبا هرکس د دیاخالقش تنده. منم شا یکم ارشیدارم ک

از  نیخوش اخالق نبودم. ا ادیکردم، ز ینامزد م لیجز راح

 .منم خوش اخالق باشم شهیکه باعث م لهیراح یخوب
داره،  یخوب نیهمه خوبن، نامزد به ا لیراح طیخب تو شرا ــ

سر من  ارشیکه ک ییاز بالها یکیکه بد بشه،  یکنینم یتو کار

اونوقت حرف از خوب بودنش بزن. اونوقت  اریآورده رو سرش ب

 .بدبختم گهیم رهیگ یآبغوره م ادیاونم م
 یعنی ل،یراح شیپ دی. فکرم دوختیاعصابم بهم ر شیحرفها از

کرد.  یفکر هارا م نیا دیسودابه را شن ی هیقض یاو هم وقت
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مژگان  یموضوع را برا نیا دیچقدر برخوردش عاقالنه بود. شا

 .نکند یاحساس بدبخت ادهمیکنم، ز فیتعر

 .بهت بگم فقط گوش کن یزیچ هیخوام  یمژگان م ــ

 .را ستون چانه اش کرد دستش

 .بگو–

که سودابه  نیو ا لیمربوط به سودابه و راح یاتفاقها ی همه

 .کردم فیتعر شیهم رفته بود را برا لیراح یبه خانه یحت
 رونیاز حدقه ب شیچشم ها شتریکردم ب یم فیتعر شتریچه ب هر

 .زدیم

  :تمام شد، گفت میحرفها یوقت

 .کردنش برام سخته باور–

 .یفردا که خودش امد ازش بپرس یتون یم ــ
. مژگان بد جور غرق میرا آوردند و شروع به خوردن کرد غذا

 :دیفکر بود. سرش را باال آوردو پرس

 د؟یواقعا عکس تو و سودابه رو د– 

 یزهایفرستاده بود که چ رشیز اممیپ هیآره، تازه سودابه  ــ

پاکش کرد که من  لیراح یدر موردمن ننوشته بود، ول یخوب

 .اعصابم خرد نشه
راست  کیشب بود. مژگان  مهین کینزد م،یخانه که برگشت به

. مادر هم با عمه و امدین رونیب گریبه اتاق من رفت و د

من را در  یخوابند. مادر جادخترش داخل اتاقشان رفتند که ب

 .سالن انداخت
ها را داشتم. بدتر از که در اتاقم نبودم حس آواره نیا از

 .نبودو من چقدر دلتنگش بودم شمیپ لیراح نکهیآن، ا

 :را برداشتم و اسمش را نوشتم یگوش

 .لیراح ــ

 :جواب داد بالفاصله

 .جانم ــ
جانم  نیکرد. چقدر ا یبه دست به من فکر م یاوهم گوش پس

 .دل چسب بود میگفتنش برا

 .دلم زیدلم هواتو کرده عز ــ

 !یچه تفاهم ــ

 ...یکاش االن کنارم بود ــ

 :کرد اموانهیفرستاد د میکه برا یشعر با
 کاش، نبود یکاش، که ا یکاش، که ا یا ــ

 .کاش نبود یز ا چیمرا ه اری)نام تو جانا( با

 .یکن یم ونمید یدار لیراح ــ

 :دمیقلب فرستاد. پرس کریاست برام
 اونجا همه خوابن؟ ــ
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 .آره ــ
 ونهید هیخوام  ی. مشمیتا موهاتو بو نکنم آروم نم لیراح ــ

 .ارمیدرب یباز
 ؟یچ ــ

. فقط نمتیدر آپارتمان بب یدر رو بزن جلو گهیساعت د مین ــ

 .اهل خونه نفهمند
و  دمیرا پوش میلباسها یرا خاموش کردم و فور یگوش یصفحه

 .زدم رونیرا برداشتم و ب چمیسو
 ابانهای. خآمدیم امیگوش یامهایپ یمدام صدا ریطول مس در

 .دادم یم راژیو یخلوت بود و حساب
دادم که  امی. پدمیشان رسدر خانه یساعت هم نشد که جلو مین

 .در آپارتمان یجلو دیایدر را بزند. و ب
را خواندم که چند بار نوشته  شیامهایآسانسور که شدم پ داخل

 :بود

 .یکن بخواب ی. سعمینیب یرو م گهیآرش. فردا همد این– 
. آرام در را باز ستادمیو منتظر ا دمیدرآپارتمان رس یجلو

 .کرد و با لبخند سالم داد و اشاره کرد که داخل بروم

  :هم آرام سالمش را جواب دادم و گفتم من

 .و برم نمتیتو، فقط امدم بب امینم–

 :داخل و گفت دیرا گرفت و کش دستم

 .زشته رونیب سایداخل وا ایحداقل ب –

چراغها خاموش بود. فقط  یرفتم . آرام در را بست. همه داخل

کرده  ییایکه در سالن بود، فضا را روشن ورو ینور چراغ خواب

بود و با خجالت  دهیپوش یو شلوار قشنگ شرتیت لیبود. راح

.صورتش دیدرخش ینور کم، م نیدر ا شیکرد. چشم ها ینگاهم م

  :قاب کردم و گفتم میرا با دستها

. شنیم کیبهم نزد وارهاشید ،یستیخونمون ن یوقت لیراح–

 .تونم ینم گهی. من دور از تو دشهیاونجا برام مثل قبرم
قاب کردونگاهم کرد. نگاهش از  شیهم صورتم را با دستها او

 .سر شورش احساسش بود. قلبم را به تپش انداخت

 :زد لب

 .منم–

 یگفت. از خوشحال یاز عالقه اش م میمستق ریبار بود غ نیاول

 ی. برادمییرا بو شیو با تمام وجود موها دمشیدر آغوشم کش

توانستم دل بکنم.  ی. نممیماند یبه همان حال باق قهیچند دق

 .دادیم میگل مر یبو دمییبو قیعطرش را عم

 :خودش را از من جدا کردو گفت لیراح
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روم  گهید نه،یبب ینجوریمامانم خوابش سبکه، اگه مارو ا –

 .تو چشم هاش نگاه کنم شهینم

  :و گفتم دمیرا بوس شیموها

 .باشه، قربونت برم ــ
را آرام باز کردم و خارج شدم. به طرفش برگشتم، دستش  در

 :را گرفتم و گفتم
. دمیکردم و بوس کینزد میخداحافظ، بعد دستش را به لبها ــ

 :گفت دویبا همان دستش لپم را کش

 شی. دکمه آسانسور را زدم و با دست برازمیعز یخوب بخواب– 

کار را کرد و باعث شد دلم  نیفرستادم. اوهم هم ییابوسه

 .بخواهدش شتریب
 

که گفتند  یبعد از صبحانه عمه و فاطمه را به آدرس مطب صبح

 .کردم و به خانه بردم دیمادر خر یرساندم و بعد برا
دوستش سوگند بود. قرار بود ظهر که شد بروم  یخانه لیراح

 .گذشتنشان یبرا کردمیها التماس م. به لحظهاورمشیب
 یدوستش که شدم به گوش یخانه کی. نزددیوقت رفتن رس باالخره

 :اش زنگ زدم و گفتم

 .من دم درم لم،یراح ــ
 ؟یصبر کن قهیچند دق شهیم ــ

 .شما بگو تمام عمرصبرکن ــ

  :کردو گفت یا خنده

 .آنجا معذب است حرف بزند دمی. فهمامیم زود–

 ریکه ز ییا زهیبا سنگر بیشدم و دست به ج ادهیپ نیماش از

 .بود سرگرم شدم. باالخره آمد میپا

 .باز کردم. تشکر کردو نشست شیرا برا نیدرماش

  :پشت فرمان و گفتم نشستم

 م؟یکجا بر خب–

 .گهیخونه د ــ
کم  هی میبعدم بر م،یتوپ بخور یبستن هی مینه، اول بر ــ

 .مینی. واسه عقدمونم چند جا حلقه ببمیکن دیخر

  :زدو گفت یلبخند

 فشی. بعد از کهیخوب شنهادیباشه، پ یحاال کو تا عقد. ول ــ

  :درآورد و گفت ییابلوز زنانه

 .قشنگه؟ خودم دوختم ــ
 . واسه خودت؟یخوب دوخت یلیخ ن،یآفر ــ

 نه ، واسه مامان ــ

 ;گفتم یشاک
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 ؟یپس من چ ــ

  :گفت دویخند

چشم، برات  دی. اگه رسدهیمردونه نرس راهنیدرسم به پ هنوز–

 .دوزم آقا یم
لحظات  نیدر هم گره بود. بهتر مانیدستها د،یمدت خر تمام

 .بودن بود لیبا راح م،یزندگ
هم  لیبا من چه کرده بود. قبل از راح لیدانم راح ینم

رفته بودم.  دیو خر حیبودند که در کنارشان به تفر ییدخترها

افتاد  یبه تپش م دنشانیدوباره د یوقت دلم برا چینه ه یول

 یبرا یکردم و نه حت یم یمجددشان لحظه شمار دارید یبراونه 

 ادیز نبودشانبودم. بودو  دهیخر هیکدامشان گل و هد چیه

 .مهم نبود میبرا
فهمم  یبودم. حاال که مبتال شده ام، م دهیاز عشق شن ادیز

 ..یچ یعنیقدم عشق برداشتنه غروره،  نیاول گفتندیم یوقت

 *لیراح*
 

که از انواع  م؛یرفت ییاآرش به پاساژ بزرگ و چند طبقه با

 .لوکس پر شده بود لیو اقسام لباس و وسا
را هر  یها باالخره لباسکردن مغازه نییباال و پا یاز کل بعد

 .میدیدو پسند
بود.  ستادهیا یخوان  پسر جوان شیپشت پ میمغازه که شد وارد

 .فروشنده خانم هم هست. اما نبود نمیچشم چرخاندم بب

  :جلو رفت و لباس را نشان دادو گفت آرش

 .دیاریلطفا اون لباس رو برامون ب ــ
 ؟یزیچه سا ــ

 ییرا گفت، پسره نگاه موشکافانه ا زمیکه آرش سا نیا بعداز

 :به من انداخت و گفت

 ...بهشون بخوره زیسا نیفکر نکنم ا –

راحت بودنش، معذب  نقدریحرفش سرخ شدم، از نگاهش، از ا از

 .شدم
. اوردیرفت که لباس را ب دیسکوت ما را د یفروشنده وقت پسر

 .در هم شده بود شیآرش بطرفم برگشت. او هم اخم ها

 .میامد رونیحرف از مغازه ب یامد دستم را گرفت و ب جلو

 :دمیزده پرس تعجب

 کجا؟–

را باز کرد و  شیکرد، اخم ها یکه به روبرو نگاه م همانطور

  :گفت
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فضول  نقدریکه فروشندش خانم باشه و ا ییمغازه ا هی میریم–

 .نباشه
فکر کردم که چقدر  نیدلم قربان صدقه اش رفتم و به ا یتو

که خدا در درونشون قرار داده و به  هیخوب زیمردها چ رتیغ

 .خاطرش خداروشکر کردم

 .به آرش نگاه کنم یچشم ریاذان باعث شد ز یصدا
و  دیپرس یشدو سوال یکنار یرا رها کرد و وارد مغازه دستم

 .میرفت یبعد دوباره دستم را گرفت و به طرف پله برق

 .بودو کنارش هم نماز خانه یبهداشت سیسرو کی یمنف ی طبقه

 .برگشت بطرفم

. میهمون مغازه که االن بود یجلو ایب یرو که خوند نمازت–

  :خوشحالم کرد. بالبخند گفتم یلیکارش خ

 .سرورم. ببخش که باعث زحمتت شدم چشم–

 :کردو گفت ینیریش اخم

چون تورو  استیدن یقیموس نیاذان برام خوش آهنگ تر یصدا –

 .برم، بامن راحت باش یازش لذت م اره،یم ادمی
 یناراحت، حرف ایخوشحال باشم  دیحرفش با نیدانستم از ا ینم

 .نزدم و بطرف نماز خانه رفتم
را  امی. گوشامدین ستادمیمغازه ا یاز نمازم هر چه جلو بعد

 .دیآیباعجله  بطرفم م دمیبرداشتم تا زنگ بزنم. د
 دمی. نپرسدیداشتم طول کش یکار هیشد،  ریکه د دیببخش ــ

 .میرا َرسد کرد هانیتری. دوباره ومیکجا بود. راه افتاد
 ههیشب شتریکه بلوزش ب میبلوز و دامن انتخاب کرد کی باالخره

 یکلوش بودو تور نشیآست یکت بود. آنقدرکه شق و رق بود، ول

و بلند تا نوک پا. رنگش را  نیپرچ یلیخ نطوریدامنش هم هم

 یلباس را برا یانتخاب کردم. فروشنده اش خانم بود وقت یریش

و همراه من تا  رفتاز دستش گ یآورد. آرش فور میپرو برا

خودم را  نهیو در آ دمیدر اتاق پرو امد. لباس را پوش یجلو

 .برانداز کردم
آرش  زیبرانگ نیتحس یازنگاهها نیتنم قشنگ بود ا یتو واقعا

 .کامال مشهود بود

 .زدم نهیآ یجلو یچرخ

 قشنگه؟ نیهم –

 .ستین ایدن یقشنگ تر از تو تو ــ

 .آآرشش، لباس رو بگو ــ

  :را کج کردوگفت سرش

 .دلم زیوجود داره که تو تن تو قشنگ نباشه، عز یلباس مگه–
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کند، کاش  یرو م رویچقدر دلم را ز شیدانست با حرفها یم کاش

 ...میعاشق نبود نقدریگفت. کاش ا یکمتر م

 .ایکنم لباست رو عوض کن ب یتا من حساب م ــ
که  میکرد یحلقه ها را نگاه م یطال فروش یمغازه ها یجلو

تمام شده و  نایزنگ خورد. مادرش گفت که کار عمه ا اشیگوش

 .میدنبالشان برو دیبا

 :گفت م،ینشست نیماش یکه تو نیهم

 .جان لیراح ــ

 .جانم ــ

  :لبهاش و گفت یامد رو یلبخند

 .کنم یمسافرت دو سه روزه فکر م هیبه  دارم–

 .را باال بردم میابروها
 ؟یچ ــ

. فکر کردم، رنیهم م نایعمه ا اد،یم ارشیفردا پس فردا ک ــ

 .میدانشگاه هم ندار گه،ید میبر میتون یآخر هفته هم هست م

 .دهی. چون مامانم اجازه نمیآرش جان بهتره فکرش رو نکن ــ

 .میریتنها که نم ان،یم نامیا ارشیچرا؟ مامان و ک ــ

 .انهیدونم، اجازه بده  ینم ــ

  :زدو گفت یلبخند

 .اونش بامن، تو نگران نباش ــ

 .شدم و رفتم عمه و فاطمه را صدا کردم ادهیدر مطب پ یجلو
 می. مدام دعاندیعمه باز کردم تا بنش یرا برا نیماش یدرجلو

 .کرد یم
. فاطمه ذوق زده بود و از دکترش میو فاطمه هم پشت نشست من

 .کرد یم فیتعر

 دینبا گهیگفت. د یتو رو م یهمون حرفها بایتقر لیراح –

رو  میقبل یتونم داروها یکم مبخورم، تازه گفت کم جاتیسرد

 .قطع کنم

 .با افتخار نگاهم کردو لبخند زد نهیاز آ آرش
را  نشانم بدهد. با دقت  دشیجد یفاطمه خواستم داروها از

 شیداشتم برا یکه اطالع شانیهاینگاهشان کردم و در مورد بعض

 .دادم حیتوض
چهار بود. هنوز ناهار  کیساعت نزد میدیبه خانه رس یوقت

 .مینخورده بود
. خودش و مژگان ناهار دیچ مانیرا برا زیمادر م میدیرس تا

هر  یبود. واقعا چقدر تو بیمن عج یبرا نیخورده بودند و ا

اگر  شهیبا هم فرق دارد. مادرم هم هایسبک زندگ ییخانواده ا

بعد  دیایکرد تا او هم ب یبود صبر م رونیاز اهل خانه ب یکی

 یبرا دهیروز که من و سع هی. مثال میخورد یباهم غذا م یهمگ
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خانه، اسرا  میدیساعت پنج رس کینزد میبود رونیب دیخر

مادر صبر  ینتوانسته بود صبر کند ناهارش را خورده بود ول

 یکرد ول یرا مجبور نم یکرده بود که با ما غذا بخورد. کس

 .خودش سخت معتقد بود به دور هم و باهم غذا خوردن

  .آوردیمحبت م دن،یکش یگفت همان گرسنگ یم

 یکه  سربه هوا باز نیچقدر از ا دهیکه من و سع میبگذر 

مدام  دهی. سعمیشده بود. شرمنده شد ریو د میدرآورده بود

. منم مییایم رید میگفت یم میزد یکاش زنگ م لیگفت راح یم

  :گفتم یخونسردبا 

  غذا رونیجان تنها راهش ب دهیسع–

 میخور یغذا نم رونیچون مامان اگه بدونه ما ب خوردنه،

 .مونهیمنتظر م
. در رفت و میرا جمع کرد زیکه من و فاطمه م نیاز ا بعد

مژگان و آرش  یسالن و آشپز خانه شاهد پچ پچ ها نیب میآمدها

وارد سالن شدم، مژگان حرفش را  یچا ینیس کیبا  یبودم. وقت

 :قطع کردو ساکت شد. به فاطمه گفتم

 .ایخورد یبعد از غذا م دیاز داروهات رو با یکی ادمهی –

بلندو به طرف اتاقش رفت. من هم بلند شدم و  شیاز جا فاطمه

 دمیآب ببرم. موقع برگشت د شیبه طرف آشپزخانه رفتم تا برا

 .مژگان دوباره پچ پچش را شروع کرد
 میکه مژگان راحت تر بتواند با آرش حرف بزند تصم نیا یبرا

بود،  یچه حس دانمیگرفتم کنار فاطمه در اتاق بمانم. نم

بود با آنجا نشستن  یهر چ یول گر،ید زیچ ای یحسادت، دلخور

 .شدیم لیتبد نهیبه ک دیو شا شدیم دیتشد

 .را با حرف زدن با فاطمه مشغول کردم خودم
حل کرد و خورد  وانیرا در آب ل شیکه دارو نیبعد از ا فاطمه

    :گفت

 ازت بپرسم؟ یزیچ هیتونم  یم لیراح–

کرده بودم و چند ساعت هم سرپا بودم.  یاطیکار خ یصبح کل از

خسته بودم. نفس  یلیکرد و هم خ یهم کمرم درد م نیهم یبرا

 :و گفتم دمیکش یقیعم

 .بپرس ــ

 :شدو گفت امیمتوجه خستگ انگار

 :گفت دویتخت دراز کش یبعد خودش رو ،ییمعلومه خسته ا –

دراز بکش،  ایب ،یتا تو راحت باش دمیاول خودم دراز کش –

 .میبعد حرف  بزن

  .دمیدراز کش یاستقبال کردم و با گفتن آخ شنهادشیپ از

 ؟یشد؟ کمر درد دار یچ یوا ــ
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 .زدم یلبخند محو ــ

 .فعال بودم یلیآره، امروز خ ــ

 :اعتراض گفت با

 ؟ینشست زیاصال چرا سر م ،یدراز بکش یایخب چرا از اول نم –

اتاق، تا آرش خان غذات  یتو یومدیم یکرد یخودت رو لوس م

 .ذاشت  دهنت یو قاشق، قاشق، م اوردیبرات م ینیرو تو س

 :و گفتم دمیحرفش خنده ام گرفت و به طرفش چرخ از

 .بال ایطونیتوام ش ــ

 .کرد یشینما اخم
همه جا رو  یکوزت هم اصرار داشت نیوضع چه ع نیحاال با ا ــ

 .ریبگ ادی کمی تیاز اون جار ،ینیبش یایبعد ب یمرتب کن

 .دمیبا صدا خند دوباره

 .ادیحرف ها بهت نم نیفاطمه اصال ا ــ

 :زدم و گفتم شیشانیبه پ ییخم شدم و بوسه ا شیرو بعد

 ؟یبپرس یخواست یم یحرف ها نزن. چ نیفاطمه، از ا یفیتو ح –

 .دیکش ینگاهم کرد و آه گنگ
 شیآمده باشدصدا ادشی یزی... بعد انگار که چیفیتوام ح ــ

  :وادامه داد ختیداشت پنهانش کند در هم آم یکه سع یبا بغض

  ؟یخانواده شد نیعروس ا چرا–

  :گفتم ییاخطار گونه ا یصدا با

 بود؟ نیفاطمه. سوالت ا ــ

انداخت  نییشدوبا ِمن وِمن سرش را پا زیخ میتوجه به حرفم ن یب

 :و گفت

مژگان و آرش رفته بودند  شبی... دلیراح یتو چرا توجه ندار –

 یخوردن و کل یگفت بعدشم رفتن بستن یرستوران، مژگان م

بهشون خوش گذشته، خونه ام که امده بودند همش باهم بگو 

 یاالنم که ه ،یمژگان رو ادب کن نیا دیکردند. با یبخند م

 نیبش ونجاخب برو ا نجا؟یا یکنند تو امد یدارن پچ پچ م

 .کم هی ریکن، خودت رو بگ یاخم و َتخم هی. گنیم یچ نیبب
 یآرش افتادم. ب شبید یباز ونهید ادی شیحرفها دنیباشن

 .بر لبم امد یارلبخندیاخت

 .دیلبخندم دوباره دراز کش دنیبا د فاطمه
برات  یخواد مشکل یدلم نم لیلبخند بزن. باورکن راح یه ــ

 یزیازت خوشم امده. اگه چ دمتید ی. از وقتادیبه وجود ب

دو روز همش  نینباش. تو ا الیخ یب نقدرینگرانتم. ا گمیم

 .کردم یتو فکر م یبه رفتارها
 الهی)ام اس( از فکر و خ یماریب لیاز دال یکی یدونست یم ــ

 .ارمیکم گالب ب هیبرات  رمیو حرص و جوش خوردنه. م
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دوباره  رتیکه خواستم بلند شوم، دستم را گرفت و با ح نیهم

 .مجبورم کرد که بخوابم
 ست؟یبرات مهم ن یبگ یخوا یمردها م نینچ ،نچ ... االن ع ــ

 تیبه زندگ شتریکه حواست ب نیا یبرا گمیبهت م نارویاگه من ا

 .باشه

 :گفتم یطونیوباش دمیخند

اخالقم  یدون ینه پدر از کجا م یتو که مثل من نه برادردار –

 مردهاست کلک؟ ههیشب

 .نزد یشدو حرف سرخ
 هست نه؟ ییخبرها هیپس  ــ

 :حالت قهر گفت با

  .یگیم یتو چ گمیم یمن چ ل،یراح یوا ــ

 .شدم یجد یکم
نگران نباش من تمام حواسم به آرشه، اونم حواسش به من  ــ

 ریحواسشون به ما هست تقص گرانمیوسط د نیا یوقت گهیهست، د

اونجا  نمیبرم بش دهیبهم اجازه نم تمی. من شخصستین یکس

خواستن منم بشنوم بلند حرف  ی. اگه مگنیم یاونا چ نمیبب

 .زدن یم
البد الزم بوده که برن.  گه،ید یهر جا ایرفتن رستوران  اگرم

 یتو گما،یمن نم نوی. انانهیاصل رابطه زن و شوهر اولش اطم

 .خونم گفته یاون کتابه که دارم م
که به عهده ام هستش رو به عنوان همسر انجام  ییا فهیوظ من

 ...سپارم به خدا یاش رو م هیبق گهید دمیم

نگاهم کرد. احساس  نیکردو بلند شد نشست وغمگ یطوالن سکوت

 .کندیدل دل م یخواهد بزند ول یم یکردم حرف

 :را کلفت کردم و گفتم میصدا
 یدیبعدشم خواب یمشغول کرد نجایکه دوساعته خودت رو ا نیا ــ

 ؟یچ یعنی

 "رهیگیچقدر خوبه زود م "

 :زدم و گفتم یخبریرا به ب خودم
 ؟یچ یعنی ــ

 .یازم دلخور یعنی ــ

 .بلند شدم ونشستم ــ

که ازت دلخور  یکرد کاریمگه چ گه،ید دمیبودم خواب خسته–

 باشم؟

 .کرد سکوت

 :را در دستم گرفتم و گفتم میوموها ستادمیا نهیآ یجلو

 ریموهام چقدرگره افتاده از صبح ز نیبب اوردمیبرس ن –

 خونه؟ یمنو ببر شهیم ه،یروسر
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 رمیبرمت، با برس من شونه کن. اصال م یبعد از شام م ــ

 ...بمونه تو کمدم هر وقت خرمیبرات م دونهی

 ".کنم تشیاذ یخواستم کم یم "

 :حرفش را تمام کند و گفتم نگذاشتم

 .... حولهرمیدوشم بگ دیآخه با ــ

 .خرم یحوله هم م ــ
چروک  فمیآخه بلوز مامانمم هنوز بهش ندادم از ظهرتو ک ــ

 .شهیم
 یاز کمد مادرش آورد و گرفت جلو یچوب لباس کیبلند شد  

 :صورتم و گفت

 :کن تا چروک نشه. بعد نگاهم کرد و آرام گفت زونشیآو ــ

 .یبعد بهونه–

 .نهیآ یجلو زیم یرا از دستش گرفتم و گذاشتم رو یلباس چوب
تخت مچاله شده بود. به طرفش  یکه رو ییخورد به مالفه ا چشمم

. تخت نهیآ یجلو یصندل یرفتم تا مرتبش کنم. آرش هم نشست رو

 .نهیآ یرا مرتب کردم و دوباره رفتم جلو

 :گفت ییگرفته ا یانداخت و با صدا میبه موها ییگذرا نگاه

 .برات ببافم اریب –

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

  .بندم باال یم نه،–

 "شد ینجوریچرا صداش ا نیا"

 .میکه الزمه بخر یلیوسا میپس حاضر شو بر ــ

 .خونه رمیم گهیچند ساعت د ست،ین یازین ــ
. لبخند زدیم ادیرا فر یزل زد. نگاهش شرمندگ میهاچشم به

  :زدم و لب زدم یزورک

 .را نگاه کرد و سرش را به عالمت مثبت تکان داد نییپا ؟یخوب–

. با آن آمدیبود. اصال مگر دلم م یکردنش کاف تیاذ گرید

 .شینگاهها

 :و گفتم دمیخند

دوباره  ؟یدیکرده آقا که سرت رو تکون م لیزبونت رو موش م –

تر از او هم  یاخواستنی"خدا دمش،ینگاهم کرد. با نگاهم بلع

 "وجودداشت؟ ایدر دن
 یشد. لبخند پررنگ دایاز غرور و عشق هو یحالت شیچشم ها در

 .میزد و زل زد به موها

  :تخت و سرم را تکان دادم و گفتم یرو نشستم

 آقامون؟ یباف یم–
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که  یبافت کیحرف شروع به بافتن کرد. هر  ینشست و ب کنارم

کارش غرق  نیو با ا دیبوس یرا م میو موها شدیخم م زدیم

. کارش که تمام شد از پشت بغلم کردو سرش را کردیاحساسم م

  :و گفت میموها یگذاشت رو

 .بخند شهیهم لم،یراح –

 .دمیخند

بخندم،  شهیمگه باالخونه رو دادم اجاره که هم ه،یچه حرف نیا–

 .گنیم یمردم چ
 تختش کمه؟ هی یزن فالن گنینم

دهانش و  یکه برگشتم دستم را گذاشتم جلو دیبلند خند آنقدر

 :گفتم
که  ستادمی. زشته. بعد زود بلند شدم و کنار در اسسیه ــ

 .میبرو رونیب
 یشام آرش موضوع مسافرت را مطرح کرد. مژگان از خوشحال سر

 :و گفت دیرا بهم کوب شیدستها

 ؟یک یالیو م؟یریکدوم شهر م –

 .شما یالیو ــ
 که،ینزد یلیخ ایهم به در کهیما هم کوچ یالینه آرش و ــ

 .نایمامانم ا یالیو میبر  ه،یشرج

 :آرش لقمه اش را قورت داد و گفت ــ

 .میریگ یم میکه امد تصم ارشیحاال  ک 

 .را نگاه کرد اشیگوش یآرش زنگ زد. صفحه  لیموبا

 .ارشهیک –

 .جانم داداش ــ
 ؟یچه ساعت ــ

 .دنبالت امیباشه م ــ

  :دیرا قطع کرد از مژگان پرس یکه گوش نیاز ا بعد

 از اون روز بهت زنگ نزده؟ ــ

زده  یمن حرف یموردجلو نیکه انگار دوست نداشت در ا مژگان

را باال انداخت و خودش را  شیابروها یمنف یبشه، به نشانه 

 .مشغول کرد شیبا غذا

  :دیپرس دیپاشیم شیغذا یآرش همانطور که نمک رو مادر

 گفت؟ یم یچ ــ

 .فردا پرواز داره، گفت برم فرودگاه دنبالش ــ

  :گوشم گفت ریآرش ز .میکه شام را خورد نیهم 

 .میآماده شو بر برو

  :گفتم باتعجب
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 ...بعد میجمع کن زرویم–

 .نباشه تیتو برو آماده شوکار ــ
تنش بود با همان  یست ورزش کیآماده شدم وبرگشتم، آرش  عیسر

 .میرا برداشت وگفت بر چشیلباسها سو
را با  شانیکردم و هردو یمادر آرش و مژگان خداحافظ از

 .متجب ترک کردم یها افهیق
کردم که  یکرد. من هم با خودم فکر م یم یساکت، رانندگ آرش

بسوزد  خیکه نه س میبگو یزیدر مورد رفتار آرش و مژگان چ

 .نه کباب

 .نگاهم کرد آرش

 ؟یساکت چرا–

 .آرش ــ

 .جون دلم ــ

 ".یداد یجواب نم ینجوریخوام بگم ا یم یچ یدونست یاگه م"

 سوال بپرسم؟ هی ــ

 .شما هزارتا بپرس ــ

 .به خودم گرفتم یجد ی افهیق
 یم ییاگه اسرا شوهر داشت، بعد من با شوهر اون دوتا ــ

کردم و  یمکث ؟یکرد یم کاریتو چ حیگردش و تفر رونیب میرفت

 .حرفم را گرفتم. مثال اسرارفته باشه مسافرت یدنباله 
 یو حرف ابانیشده بود به خ رهینگاهش کردم با اخم خ یوقت

 .زدینم

 .هم سکوت کردم من

 :نگه داشت و گفت یفروش یبستن هی یکه جلو نیا تا

 .خوبه اشیبستن نجایشو، ا ادهیپ ــ
نشست. بالفاصله  میسفارش دادو امد روبه رو میرفت داخل

 رویرا ز یرا آوردند. قاشق را برداشت. مدام بستن هایبستن

 .خورد ینم یکرد ول یرو م

 :داشت گفت یکه چشم به بستن همانطور
 نه؟ یگیچرا م ،یپرسم ازم دلخور یم یوقت ــ

 .هم جواب ندادمبار من نیا
رو  شبید یو همه  نجایا ارمتیگفتم زودتر برسونمت، که ب ــ

 .کنم. بعد شروع به حرف زدن کرد فیبرات تعر
مژگان  شدیبودم. باورم نم رانیبودم ح دهیکه شن ییحرفها از

حامله  یآن هم وقت دنشیکش گاریباشد. س ریپذ بیآس نقدریا

 .شوک بود میاست، برا

  :حال من شده بود گفت یکه انگار متوجه  آرش
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رو نداره. دست  یاون اصال تحمل سخت ل،یراح میکمکش کن دیبا–

 دیبا شتریحاال که حاملس ب زنه،یم بیو غر بیعج یبه کارها

 .میبهش محبت کن
 یبا مامان هم صحبت کردم اونم مشکالت مژگان رو تا حدود من

 .دونست یم

 .کنه یمدارا م نقدریبا مژگان ا نیواسه هم مامان

 :کردو گفت یِمن و ِمن بعد

دعواشون  ارشیبا ک یدونم سر چ یازدواجشون هم نم لیاوا –

 .زده بود یشده بود که دست به خودکش

 :و گفتم دمیکش ینیه
 واقعا؟ ــ

 :را به عالمت مثبت تکان داد و گفت سرش
من فقط خواستم  شه،یبهت گفتم ناراحت م نارویبفهمه ا ــ

 ایمامان  یمحبتها لیدل ای. یرفتارهام رو بدون لیتودل

 .ارشیک ادهیز یسفارشها
و  دمیبه آرش زده بودم خجالت کش نیماش یکه تو ییحرفها از

  .چشم هاش نگاه کنم یتو شدیروم نم گهید

 "من رو ببخش ایخدا "

 .امیدوخته بودم به ظرف بستن چشم

 :وگفت اشیکرد به خوردن بستن شروع

 .شهیآب م گه،یبخور د ــ

 :کردم زمزمه

 .ندارم لیم ــ
دهانم نگاهش  یکردو گرفت  جلو یقاشقم را پر از بستن یوقت

 .کردم

  :بالبخند گفت 

 .زدمیزودتر باهات حرف م دیمن با ،یتو حق داشت ــ

 .را از دستش گرفتم قاشق

 .خورم یخودم م ــ

 .دمیخوردم و ظرفش را عقب کش یقاشق بستن چند

 .تونم ینم گهیواقعاد ــ

 .را برداشت وبا قاشق من شروع به خوردن کرد امیبستن ظرف

 .بود آرش یدهن ــ

 .خوشمزه تره نیهم یبرا پس–

 .زدم و خوردنش را تماشا کردم ی لبخند

 .گرفته بود یزدن انرژ ازحرف
که زده  ی. هنوز شرمنده بودم از حرفمیشد نیسوار ماش دوباره

 .بودم
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 گهید قهیچند دق شدینم یهمه صبر کرده بود نیآخه دختر تو ا"

 "یذاشت یم گریدندون رو ج

 .لیراح ــ

 .بله ــ

 .سوال هی–

  :دیلبش بود پرس یکه رو یکردم و او هم با لبخند مرموز نگاهش

من کدوم  رونیب یبا شوهر اسرا رفت یکه جنابعال اونوقت–

 م؟یقبرستون

انداختم.  نییکردم نخندم و شرمنده فقط سرم را پا یسع ــ

  :دوگفتیخند

 ؟یخوا یمگه جواب نم ــ

 .فراموشش کن آرش ــ

 .خوام جواب بدم یمن م یول ــ

 .نگاهش کردم کنجکاو
چون ممکنه خواهر محترمتون  ل،یکارو نکن راح نیوقت ا چیه ــ

 .بشن وهیب

 .دیبلند بلند خند بعد

 میحسود یمن بهت اعتماد دارم، فقط حساب لمیکردم، راح یشوخ–

 .شهیم

 .را نگاه کردم رونیب نیماش ی شهیزدم و از ش یلبخند

 :سکوت گفت قهیاز چند دق بعد

 .به خاطرتو سرکار نرفته برگشتم امروزم–

 چرا؟ ــ

بارم  هیکنم،  یکه ازت خداحافظ یومدین رونیخب از اتاق ب ــ

که جواب  تمیگوش ،یخونه زنگ زدم مامان گفت، هنوز تو اتاق

 .گهینگران شدم د ،یداد ینم
  م؟یگوش ــ

 .درآوردم و نگاه کردم فمیرا از ک امیگوش زود
خارجش کردم چهار بار زنگ زده  لنتی. از سالنتهیعه سا ــ

 .بود

 .یدیحاال من فکر کردم از قصد جواب نم ــ
خودم داشتم  یکه برا یمنطق ایهم حسادت،  دیغرور، شا دیشا

  .کنم یداد عذر خواه یاجازه نم

که در مورد مشکالت مژگان زده بود بازهم  ییحرفها یهمه با

خودش را از مغزم  یبه او حق ندادم. باز هم همان سوال قبل

کار را کرد که باالخره  نیر ازبانم، آنقد یداد رو یسُر م

 .دیپر رونیب
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کرده باشه و مشکل  یبار خودکش کیاگه مثال شوهر اسرا هم  ــ

 یکه باهاش مدام جلو یشدیداشته باشه تو ناراحت نم یروح

 ...و میکرد یتوپچ پچ م

 .را ادامه ندادم. نگاهش هم نکردم حرفم

  .سخت بود میبرا نشیتحمل نگاه سنگ یول

آرش جان من بهت اعتماد دارم، اگه نداشتم که سر سودابه  ــ

 .ومدمیراحت کنار نم نقدریا
را باال آوردم و نگاهش کردم ناراحت شده بود. ترمز کرد.  سرم

 .به اطراف نگاه کردم

 ".خونه که من متوجه نشدم میدیرس یک "

 .دلخورش را از من گرفت و سکوت کرد نگاه

 .را در هم گره کرد و متفکر بهشان زل زد شیدستها

 .شوم ادهیگرفتم پ میتصم دهدیجواب نم دمید یوقت
 شیکه با صدا رهیرفت سمت دستگ دستم

 .شدم متوقف
 یخواست کس یو نم زدیحرف م ارشیک یاون در مورد رفتارها ــ

 یحرفتم قبول دارم. ول ،یناراحت ش دمیبدونه، من بهت حق م

 ...یریگ یکم سخت م هیکنم  یفکر م

 :بود آرام گفتم نییکه سرم پا همانطور

 .ستیحرفهات انصاف ن یبه نظرم تو ــ

 .بار در را باز کردم نیکرد. ا سکوت

 .ریشب بخ ــ

 .شدم. سمت در خانه رفتم ادهیپ

 .ندادم یتیاهم یول دمیشن یرا م شیقدم ها یصدا
که خواستم در را باز کنم.  نیدرآوردم و هم فمیرا از ک دیکل

 :گفت یعصب یشد. با صدا دهیشانه ام کش

 .نگاه کن من رو ــ
کار را  نیا یتمام شود، ول زیبود نگاهش کنم تا همه چ یکاف

 .بفهمد که کارش غلط است دینکردم. او با

  :و دوباره گفت دیام را گرفت و باال کش چانه

 .نگام کن ــ

  :را به در انداختم و گفتم دیرا پس زدم و کل دستش

 ...هاهیاالن همسا میزنیبعدا حرف م ــ

  :گفت یادامه بدهم فور نگذاشت

خوام. طاقت  یبازم معذرت م یول ستیمن ن ریکه تقص نیا با–

 .رو ندارم فقط با من قهر نکن تیناراحت
 ستم،یمن قهر ن ــ

 .ستین یهم به عذر خواه یازین
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من بزار. خداحافظ. بعد زود  یکنم خودت رو جا یخواهش م فقط

 .در را باز کردم و داخل شدم

 .بود. در را رها کردم و وارد آسانسور شدم ستادهیا همانجا
 نیدانستم در حال حاضر درست تر ینم یسوخت. ول شیبرا دلم

 .هیکار چ
باز و چراغ اتاقش  مهیوارد خانه شدم. در اتاق مادر ن آرام

 .و سالم دادم دمیکش یروشن بود. سرک
را عوض کردم.  میاتاق مشترکمان با اسرا رفتم. لباسها به

خارجش  فمیباعث شد از ک امیگوش امیپ یاسرا خواب بود. صدا

 .کنم

 :نوشته بود آرش

  .در خونتونم یمن هنوز جلو ــ

 .بود ستادهیا نشیرا نگاه کردم. کنار ماش رونیپنجره ب از

 :نوشتم شیبرا

  .میزن یباهم حرف م نمتیب یفردا دانشگاه م ــ

 .رمیاز دلت درآمده نم یتا نگ ــ

 .تکرار نشه گهید یقول بد دیبا ــ

 :کرد پیتا
 ،یشناس یکه قول بدم، مژگان رو که م ستیدست من ن لیراح ــ

  .کال راحته

 .ستیحسادت چه حس بد نیدل شده بودم. ا سنگ
نگفتم. با خودم  یباشد، فقط تو برو خانه...ول میخواستم بگو 

 .رودیگفتم خودش م
مادر دوخته  یکه برا یگذاشتم. بلوز لنتیسا یرا رو یگوش

بودم را برداشتم و به اتاقش رفتم. در حال کتاب خواندن بود 

انداختم.  اشیبه بافتن یهم کنارش. نگاه اشیو بساط بافتن

 .بود بایز یسارافن صورت کی
 ه؟یواسه مشتر ــ

 نیخوره که از ا یروش م یاسیآره، البته چند تا گل  ــ

 .ادیدرب شیسادگ

 .سادشم قشنگه مامان ــ
دوخته بودم  شیکه خودم برا نیبلوزش را مقابلش گرفتم. از ا 

پرو کرد کامال به تنش نشسته  یخوشحال شد و تشکر کرد. وقت

 کینزد بایمن و مادرم تقر زیباعث شد ذوق کنم. سا نیبودهم

 .هم بود
به من  نهیاز آ ینگاه با افتخار ستادویا نهیآ یجلو مادر

 .انداخت

 .سازه چقدر لذت داره یم یزیچ هیحاال آدم با دست خودش  یدید–

  .. خداروشکر که خوشتون امدهیلیآره، مامان خ ــ
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باشه و من  دهیهمه زحمت کش نیدخترم برام ا شه،یمگه م ــ

 .ادیخوشم ن
گذاشت. چشم  یخواند را کنار یرا که م یکنارم نشست. کتاب 

 :دمیدوختم به کتاب و پرس

 د؟یخون یم یچ– 

 .را مقابلم گرفت کتاب

چند وقت  یداشتم دنبال درمان عفونتها ،یشگیهمون کتاب هم –

 .گشتم یم حانهیبار ر هی

 :استرس گفتم با

 شده؟ یمگه چ حانهیر –

 .شهیدوباره چند روزه سرما خورده و تبش قطع نم ــ

  :دمیعذاب وجدان تمام وجودم را گرفت. مضطرب پرس ناگهان

  د؟یچند روزه؟ چرا به من نگفت ــ
 ترنییتبش پا یباباش گفت کم دمینگران نباش امروز که پرس ــ

 یدرجه بوده ول میامده. فقط تنش گرمه، گفت تبش رو گرفته ن

 .قطع نشده

  :لب گفتم ریز

 .تنگ شده یلیدلمم براش خ نمش،یبرم بب دیفردا با ــ
حالش رو  یفردا تلفن ینگران یلینرو مامان جان، اگه خ ــ

 .بپرس

  :دمیزده پرس تعجب

 چرا؟ ــ

  :کم دل، دل کردو گفت هی ــ

 کنه،یخانم عادت م لیگفت تازه داره به نبود راح یم باباش–

 .ضهیخودش ازم خواست که بهت نگم بچه مر
از آنها نگرفته بودم از خودم  یمدت سراغ نیکه تو ا نیا از

 ...بدم امد

برم  شدیفرصتش نم یبودم، ول ادشونیمامان باور کن به  ــ

 :سراغشون، بعد آرام تر گفتم

 .باهامه شهیخوام با آرش برم. اونم که هم ینم آخه–

 :موضوع را عوض کرد و گفت یفور مادر

ات رو  هیزیجه کیکوچ یها کهیت میبزار با هم بر یوقت هی –

 .میبخر

 .یحاال کو تا عروس ــ
کنار من راحت ترم. هر ماه خرد خرد  میبزار میریکم بگکم ــ

. واسه روز عقدتم بعد شهیم نیسنگ دنیجا خر هیبهتره،  میبخر
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 یکه از همونجا هر کس بره خونه  میدیاز محضررستوران شام م

 .بهانه نداشته باشه میخودش، کس
آرامش  رد،یگ یو سخت نم دیآیکوتا م شهیکه مادر هم نیا از

 .توانستم مثل او باشم ی. کاش مرمیگ یم
 نیرو تو آست یطیفکر هر شرا شهیممنونم مامان، شما هم ــ

 .. کاش منم مثل شما بودمدیدار

 :زدوگفت یلبخند
کس  چیهر کسم مخصوص خودشه. ه طیخودشه، شرا یجا یهرکس ــ

 نارویا یباشه. توام به سن من برس گهید یکی یتونه جا ینم

 .یریگ یم ادی

 .دمیکش یآه

 .رمیبگ ادیفکر نکنم،  ــ
اگه بازم  ده،یم ادیروزگار به زور بهت  یرینگ ادیاگه  ــ

 .انتیهم اطراف ینیب یهم خودت صدمه م یکن یلج باز

 :حرفش را گرفت یزد و دنباله  یلبخند بعد

 .ریبگ ادیآدم از اول بدون سرو صدا  یپس مثل بچه  ــ
 اشی. او هم که بافتندمیگذاشتم و دراز کش شیپا یرا رو سرم

گذاشتش و شروع به نوازش  یرا برداشته بود تا ببافد کنار

 .کرد میکردن موها
دوختم و  شیرا به چشم ها میرا برگرداندم و چشم ها صورتم

 :گفتم
 مامان ــ

 .جانم ــ

 :خوب. نگاهم کردو گفت یاز اون حرفها .دیبرام حرف بزن ــ

 .ایستین شهیمثل هم ــ
. سکوت کردم. مادر دوباره ندیرا گرفتم تا بغضم را نب نگاهم

 :گفت

 ...که برات بگم ادیبه ذهنم م یحرف هیجان االن فقط  لیراح ــ

تنها  دیآدم ها شا یکه، به نظرم خدا به همه  نیاونم ا ــ

داده عقله، پس ازش به موقع و درست استفاده  کسانیکه  یزیچ

  :بغضم خنده ام گرفت وکشدارگفتم ونیکن. م

 ...مااامان ــ

 :و گفت دیخند مادر
 به تو کمتر داده؟ یبگ یخوا یم یعنی ــ

 تونه بگه عقل من کمه؟ یم یآخه ک ــ

  .مادر خوب بلد بود فضا را عوض کند م،یدیدوخند هر

 ده،یواقعا قد نم ییجاها هیعقلم  یمامان... گاه یول ــ

 کنم؟ کاریچ دیاونوقت با

 کجاها؟ ــ

 .اهوم... مثال تو برخورد با آرش ــ



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

17

19 
Hiltun.ir 

  :کردو گفت یمکث 

 یواسه آدم ها ایدن یکارها نیاز سخت تر یکی یدونست یم ــ

 ه؟یمغرور شوهر دار

 داره؟ ینه! چه ربط ــ

 یباشه، برا ادتی شهیهم یول ،یفهم یربطش رو به مرور م ــ

 .شوهرت یزن، اول خدا بعد شوهر...مثل غالم حلقه بگوش باش برا

  :گفتم یشاک

 تموم شده ها...مگه زن بردس؟ ی...عصر برده دارمااامان–

تاج  یشیملکه، م یشیم ،یکن یبه خواست همسرت زندگ یوقت ــ

 .نیزم یکره  یمرد رو نیبهتر شهیسرش، شوهرتم برات م

 ...شنیمنطق م یمردا ب نیواقعاا یآخه مامان گاه ــ

منطق خاص  یباشه، هر آدم یداره منطق از نظر تو چ یبستگ ــ

اون  یارهایرو با مع یهمه چ شهیخودش رو داره...قرار شد هم

درسته؟)با انگشت سبابش به باال اشاره  گه،ید میبسنج ییباال

  کرد.(
 سخته،  یلیخ یآره مامان، ول ــ

 .شهیبره، سخت م ادتیخدا  یوقت ــ

 .شد رهیبه دور دست خ بعد

تونه  یکارا اونقدر سخته که نم یبعض کنهیآدم فکر م یگاه–

 یخدا ازت نم یتونست یمطمئن باش اگه نم یانجامش بده، ول

 .خواست
 نییهنوز پا نمیخواست بروم بب یکرد دلم م یم تمیآرش اذ فکر

مادر هم دل  یتوانستم از حرف ها ینم یرفته، ول ایاست 

  .بکنم. با خودم گفتم حتما رفته

و او  دمیپرسیم یسوال یحرف زد. گاه میبرا یساعت کی مادر

  .دادیبا صبر و حوصله جواب م

 .خوابم برد یک دمیرا ناز کرد که نفهم میموها آنقدر
 ییاسرم بالشت بود و مالفه ریشدم، ز داریاذان ب یصدا با

 .شده بود دهیکش میرو

 .شدم و وضو گرفتم بلند

 "آرش رفته یعنی"

 .آنجاست نمیپرده را کنار بزنم و بب دمیترس یم 
کردم که آرش  یبعداز نماز همانطور که در دلم خدا خدا م 

 ینیه نشیماش دنیرا نگاه کردم. با د رونینباشد از پنجره ب

 :دیو عقب رفتم. هم زمان اسرا وارد اتاق شد وپرس دمیکش
به  یبعد زود امد پرده را کنار زد و نگاه ؟یدیچته جن د ــ

 .انداخت رونیب
و دور  رمیگ یمن لبم را گاز م دید یوقت یمتوجه نشد، ول اول

 .نگاه کرد یشتریرا با دقت ب رونیچرخم دوباره ب یاتاق م



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

17

20 
Hiltun.ir 

 آرشه؟ نیاون ماش ــ

 :جواب ندادم ادامه داد یوقت
 د؟یاومده دنبالت کجا بر ستند،یباز ن امیاالن که کله پز ــ

  :کالفه گفتم ــ

 .نجاستیا شبیاز د ــ

  :و گفت دیکش ینیه

 ده؟یتو روم یداره نگهبان ایکردند؟  رونشیاز خونه ب ــ

مادر و ماجرا  شیحرفش خنده ام گرفت و بلند شدم رفتم پ از

  :کردم. او هم گفت فیتعر شیرا برا

 .کمر واسش نمونده گهیباال بخوابه، االن د ارشیبرو ب ــ
. فکر کنه دیاتاق بمون یبا اسرا تو شهیمامان جان پس م ــ

 .باال ادیروش نشه االن ب دیچون شا د؟یخواب

 .سرش را به عالمت مثبت تکان داد مادر

 .پرواز کردم نییرا سرم کردم و به طرف پا چادرم
ها را  شهیش یزدم. همه  نیماش ی شهیچند تقه به ش بااسترس

لحظه  کیبود. عذاب وجدان  دهیداده بود و خواب نییپا یکم

 دمینشد. خواستم در را باز کنم که د داریکرد. ب ینم میرها

 .قفل کرده
را باز کرد.  شیزدم تا چشم ها شهیو چند باره به ش دوباره

 .را زد نیصاف نشست و قفل ماش یفور دنمیبا د

 .انداختم نییوشرمنده سرم را پا نیماش یتو نشستم

 .باال بخواب میبر ــ

 .ریسالم، صبح بخ ــ

 "گرفتت بشم یمن قربون اون صدا یاله"

 :گفتم یشدم و فور هول
 خونه؟ یسالم، آرش چرا نرفت د،یببخش ــ

 ؟یستیاالن ازم دلخور ن ــ

شده  دهیژول شیخواب آلود بودو موها شیکردم، چشم ها نگاهش

 .زدم یلبخند پهن دنشیبود. با د

 .یچقدر خوشگل شد ــ

  :گفت دویبه موهاش کش یانداخت و دست نهیبه آ یو نگاه دیخند

اونقدر  یشیم داریهروقت از خواب ب ،یخبر از خودت ندار ــ

 .رمیخواد گازت بگ یدلم م یشیبامزه م

 :حرفش سرخ شدم و آرام گفتم از

 .باال میبر ایب –

 ؟یستیدلخور ن گهیمنم گفتم د ــ

 شیفرمان و انگشتها یکردم. او هم دستش را ستون کرد رو نگاهش

دانم چشم  یزل زد. نم میهاچانه اش و به چشم ریرا مشت کرد ز
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کردم چشم برداشتن  یچه داشت که هر دفعه نگاهشان م شیها

 .ازشان سخت بود

 :گفت شیزخم صدا باهمان
 گن؟ی. درست میستیدلخور ن گنیچشم هات که م ــ

 .شک نکن ــ

 .یکرد یو آالخون واالخونم نم یگفت یم شبیرو د نیخب ا ــ

  :گفتم میگرفت یکه چشم از هم نم همانطور

 .که گفتم برو خونه من–

 .کارت راحت باشه گه،یخودم رو مجازات کردم که د ــ

 .چشم ازش گرفتم باالخره
رو برات در نظر  یمجازات سخت نیهمچ ومدیمن که دلم نم ــ

 .رمیبگ

 .دلم زیعز یمهربون یلیدونم، تو خ یم ــ
 یساعت کیباال و حداقل  دیایچه به آرش اصرار کردم که ب هر

 .دیکشیاستراحت کند، قبول نکرد. از مادر و اسرا خجالت م

 .ننیبینداره آرش اونا تو اتاقن، اصال تو رو نم خجالت–

هم من راحت  شنیم تیمزاحمشون بشم. هم اونا اذ خوامینم–

 .شهیکه معذب م دونمیم ،یخواهر مجرد دار . توستمین

 :و گفتم دمیرا محکم کش لپش

 تیاهل رعا نقدریا ادیاصال بهت نم ،یقربون مالحظاتت برم اله –

 .یکردن باش

 :گرد شده نگاهم کرد و گفت یهاچشم با

  ؟یتو االن با من بود –

حال خودش  یغش کردن  درآوردو ب یادا دیمرا د یخنده یوقت

 :رها کرد و گفت یصندل یرا رو

 .محاله یهمه خوشبخت نیمنو ا –

خنده ام باالتر رفت و آرش صاف نشست و عاشقانه نگاهم  یصدا

 .کرد

 ...با اون خنده هات ؟یمن رو بکش یخوا یامروز م تو–

را بست  شیچسباند. چشم ها شیلبها یدستم را گرفت و رو بعد

 .به همان حال ماند یو طوالن

  :گفتم 

 ...ادایم یکیوقت  هیآرش  ــ

 .را با خنده باز کرد شیها چشم

هنوز هوا روشن  رون؟یب ادیاز خونه م یسحر ک یآخه االن کله  –

 نه؟یمارو بب ادیخواد ب یم ینشده، ک
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 .مایرونیسحره، که ب یما خودمونم االن کله  ــ
 ونسیباشه د رونیام ب گهیاگه کس د م،یاونهیما که د ــ

 .هیو براش عاد کنهیما تعجب نم یپس از کارها گه،ید

 .دمیخند دوباره

 ...آرررش ــ

را دوران  امدیکه باال ن نیا لی. آرش دلمیحرف زد یساعت مین 

 یاصال مالحظه ارشیبرادرش دانست و گفت که مژگان و ک ینامزد

 یلیآرش خ نیهم یراحت بودند. برا یلیکردند و خ یاو را نم

 .شده تیاذ

 .کرد فیخنده دار تعر یخاطره ها یهم کل بعد
کله پاچه  میگفت که آماده بشم تا بر دویکش ییاازهیخم

دانشگاه رفتن لباسش را  یخانه تا برا می. بعد هم برمیبخور

  .عوض کند

نگفتم.  یزیبه خاطر آرش چ یکله پاچه دوست نداشتم ول من

با لحن  دویعقب کش میرا برا یآرش صندل میدیکه رس زیکنار م

 :گفت یخاص

...  با خودم فکر کردم،  "که یمهربان یبانو دییجلوس بفرما –

 یکه چشم و زبان و اجزا میامد کیرمانت یهمه حرفها نیبا ا

 .. از فکرم لبخند به لبم آمدمیصورت گوسفند بدبخت را بخور

  :دینشست وکنجکاو پرس آرش

 ه؟یخنده واسه چ ــ

 یقوه. خودش هم دیکردم، خند فیتعر شیفکرم را برا یوقت

کردکه از خنده دلم را  یبه کار افتاد.  آنقدر شوخ تشیخالق

 :گرفتم و گفتم

 .دل درد گرفتم گهیبسه د آرش–

 ینگران یآب دستم داد و با کم وانیل کیاش جمع شد و  خنده

  :گفت

 .بخور، صورتت قرمز شده ریبگ ــ

 .صدا بخندم، خب سخته یب دیکه با نیا یبرا–

به دستم منتقل  یفور اشیآب، سرد بود که خنک وانیل یبدنه  

 :شد و گفتم

 .کنهیرو بخورم معدم هنگ م نیسرده، ناشتا ا یلیآب خ نیا ــ
که کنار  ییآب جوش از آقا یبلند شد و رفت  فنجان بالبخند

 ختیر وانمیسر ل یبود گرفت وآورد و کم ستادهیا یسماور بزرگ

 :دیو پرس
 دماش خوبه؟ نیامتحان کن بب ــ

 یخوردم در دلم قربان صدقه اش م یاز آب م یکه کم همانطور

 یدلخور کی یکه برا نیحواسش به من هست. از ا نقدریرفتم که ا

. اوردیکرده تا از دلم در ب تیآنقدر خودش را اذ شبیکوچک د
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خواست من  یاحساس لذت داشتم. انگار آرش با تمام قدرتش م

وموفق هم شده بود. عشقم  غشیدر یب یرا ذوب کند در محبت ها

شده  یدیجد یایبرابر شده بود و انگار وارد دن نیبه آرش چند

 .بود یبودم که سراسر خوشبخت

 :دیخوردم که پرس یکردم و مدام نان خال یباز میبا غذا آنقدر
 ؟یخور یم ینجوریچرا ا ــ

 یدارم م ؟چطوری–از نان در دهانم گذاشتم و گفتم:  ییاتکه 

 .گهیخورم د

 :دینگاهم کردو پرس قیدق
 ؟ینکنه دوست ندار ــ

  :مکث گفتم با

 .ادیبدمم نم ــ

 !لیراح ــ

 .جانم ــ
 میرفت یم یگفت یخب م ؟یدار یتو هنوز با من رودرواس ــ

 .میخورد یم میحل

 ".کنم یکوفتش م نمیا یاالن غذا یوا"

 :به زور در دهانم گذاشتم و گفتم یبزرگ یلقمه  

 .باور کن ستین یخورم مشکل یم –

  :آب را داد دستم و گفت وانیکارم خنده اش گرفت و ل از

 .من بدبخت بشم ،یحاال خفه نش باشه،–

به خودم  یشیمضطرب نما یافهیام را قورت دادم و ق لقمه

 :گرفتم وگفتم

 .ایدیآب؟ اونم وسط غذا؟ چشم مامانم رو دور د ــ

 :و گفت زیم یرا گذاشت رو وانیل

 ...نبود ادمی یگ یعه، راست م ــ

کنه که جوون مونده  یم تیرورعا زهایچ نیمامانت ا اونقدر

 .صاف و خوبه نسبت به سنش یلیها، پوستشم خ

 ...آاارش ــ

 :گرفت و گفت یحق به جانب ی افهیق ــ

 .مامان خودمم هستا ه؟یچ ــ
 تیرو رعا نایبگم توام مثل مامانت همه ا خواستمیم اتفاقا

 :زدو ادامه داد ی. بعد چشمکیجوون بمون شهیکن که هم

 .بشه ریدوست ندارم زنم زود پ من–

 .نزدم ینگاهش کردم و حرف فقط
 

 .دمیدانشگاه سارا را د یمحوطه یتو
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گرفت و با لبخند با من و  لیبار تحو نیبر عکس هر دفعه ا 

 .گفت کیکردو تبر یآرش احوالپرس

  :گفت هیبا کنا آرش

 .گفتن کیحاال زود بود واسه تبر ــ

 :گرفت و رو به من گفت دهیحرفش را نشن سارا

 .بوفه؟ کارت دارم یجلو یایبعد از کالست م ــ

 .باشه، حتما ــ

 :به آرش گفتم رو
سوگند،  یخونه  رمیسارا، بعدشم م شیپ رمیمن بعد از کالس م ــ

 .خونه رمیاز اون ورم م

  :زده گفت تعجب

خونه ما،  میریم ،ینیچ یرو، واسه خودت برنامه م یچ یچ ــ

 .فرودگاه ارشیدنبال ک  میر یو م میدار یشبم مژگان رو بر م

 :اش رو بامزه کردو گفت افهیق بعد
 ؟یخواست ینم یمگه سوغات ــ

خونمون سفارش  ادیگفته م دهیتونم آرش جان. سع یامروز نم ــ

 ..یاطیکرده خونه باشم، باسوگندهم کار خ

 :و گفت دیرا بر حرفم

گفته انگارشوهرت گفته. بگو  دهیسع یگیم یجور هیول کن،  –

 .ادیفردا ب
نکردم و  یاعتراض یخواست برنامه ام بهم بخورد، ول ینم دلم

  :لب گفتم ریفقط ز

 .تره کیاز خواهرم به من نزد دهیسع ــ

 .مینزد و به طرف سالن رفت یحرف آرش
.  دیخواهد بگو یکه سارا چه م نیرفت به ا یفکرم مدام م سرکالس

و چشم  زدمیرا پس م المیفکررو خ یکرده، ه رییتغ نقدریچرا ا

 یشده بودند.  نم یاغیافکارم  یدوختم به دهن استاد. ول یم

گذاشتند حواسم به درس باشد. آخر سرگوششان را گرفتم و از 

 .دل سپردم رسپرتشان کردم و به د رونیفکرم به ب

 :از کالس آرش خودش را به من رساند و گفت بعد
شرکت، که کارهام رو زودتر انجام بدم  رمیم نجایمن از ا ــ

 .ارشیو شبم برم دنبال ک

 ...نگاهش کردم متعجب

 .گهیتوام به برنامت برس د ؟یکن ینگاه م ینجوریچرا ا ــ

 .نبود یاز ناراحت یچهره اش اثر در
 آرش؟ یمطمئن ــ

 :زد و گفت یلبخند ــ

  .شصت درصد –



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

17

25 
Hiltun.ir 

که در آن کتاب خوانده بودم افتادم. که  یادمطلبیلحظه  کی

 .دیهمسرتان تشکر کن یکارها نیاز کوچکتر

 .کردم یتبسم 

 .آقا ممنون–

 ؟یکن یسرکار تشکر م رمیکه م نیا یبرا ــ

خودم رو داشته  یبرنامه یکه اجازه داد نیا ینه، برا ــ

 .باشم

  :سرخ شد و گفت یکم ــ

 .نکن یچوب کار ــ
شلوارش  بیج یرا گذاشت تو شی. دستهادیچرا خجالت کش دمینفهم

را  می. قدم هامیو به طرف محوطه حرکت کرد میوهم قدم شد

که  کردمیقدم فاصله از او براندازش م کیکندتر کردم. با 

زد  یچشمک یکرد و با لبخند خاص ریبرگشت و نگاهم را غافلگ

  :و گفت

 جانم؟–

  :گفتم دستپاچه

 .برم گهیمن د ،یچیه ــ
که با سارا قرار گذاشته  ییکردم و رفتم جا یخداحافظ یفور

 .میبود

 :دیجلو امد و پرس دنمیباد سارا

 .رمینسکافه بگ خوامیم ،یستیروزه که ن ــ
 یچ نمیزود بگو بب ایندارم. ب لیم ر،یمن نگ یبرا یول نه،

 .شده
نشست و  میروبرو یصندل ینگرفت و امد رو یزیخودش هم چ یبرا

 :دیپرس
 آرش رفت؟ ــ

خوشم  بردیم شوندیکه اسم آرش را بدون پسوند و پ نیا از

 .اوردمیخودم ن یبه رو ی. ولامدین

 .آره ــ

 .ور رفتن فشیکرد با سگک ک شروع
 ؟یبگ یخواست یم یسارا جان، چ ــ

انگشت  یکه تو ییبرداشت و با انگشتر نقره ا فشیاز سر ک دست

چرخاندش دور  یم یدست راستش انداخته بود سر گرم شد. ه یوسط

  :گفت دویکش یقی. باالخره نفس عمکردیانگشتش و نگاهش م

خوام  یچند وقتم ازت عذر م نیا یخاطر رفتارها به–

خواد  ی...من در مورد تو بد قضاوت کردم...دلم نملیراح

... یبود یدوست خوب شهیکم رنگ بشه، تو برام هم مونیدوست

 ؟یبخش یمن رو م

 ؟یزن یحرف م یاز چ ــ
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 .نگاهم کرد باخجالت

 بگم؟ یچطور–

 ...سارا یجون به لبم کرد  ــ

 .یقول بده ناراحت نش ــ

 .باشه، فقط زودتر بگو ــ
کردم آرش به من عالقه داره، به خاطر  یراستش من فکر م ــ

داشت  یکرد، باهام راحت بود و اگه کار یکه بهم م یتوجهات

گفت توهم  یخواست با بچه ها برن م یم ییگفت واگه جا یبهم م

تو امد وسط توجهاتش نسبت به من کم شدو همه  یپا ی. وقتایب

دستت دلخور شدم.  از یدونم چرا ول یفکرو ذکرش شد تو...نم ی

 .یاز نظر من توبود یتوجه یب نیچون مقصر ا
رو بهت دادم و آرش مدام ازم  هیهد یون بسته روز که ا اون

خواست  یو همش م ینشون داد یکه تو چه عکس العمل دیپرس یم

  .از تو بدونه، ازت متنفر شدم

متوجه شدم اونم مثل  دمیسودابه رو فهم یهیقض شیپ ی هفته

 .کردهیمن فکر م
منم مثل سودابه اشتباه برداشت کردم،  دمیفکر کردم د یوقت

 بوده، یهمکالس هیرفتار آرش مثل 

 .کردم یمبهوت شده بودم و فقط نگاهش م شیحرفها از

 :بهم انداخت و ادامه داد ینگاه
و بس. حاال  هیهم کالس هیمن  یبرا گهینگران نباش، اون د ــ

دو سال بهش عادت  نیبهش ندارم فقط تو ا یحس چیاصال ه دمیفهم

 یکی ونیروز در م هی ایهر روز  یکرده بودم. قبول کن که وقت

. در ادیمحبت به وجود م ،یو باهاش هم کالم بش ینیرو بب

توئه... واقعا برات  قو آرش فقط عاش ینداشت یتو گناه قتیحق

 .کنم یم یخوشبحت یآرزو
حس  دمیام کند. شانمانده خفه یزیکردم حس حسادت چ احساس

 .زندیخشم...چه راحت نشسته است در مورد شوهر من حرف م

 .راحت هستند یلیخ نهایا ایجنبه ام،  یدانم من ب ینم
. بعد از چند میچه بگو دیدانم با یجور وقتها اصال نم نیا

  :سکوت، دوباره خودش شکستش و گفت قهیدق

 .خوام از دستت بدم یمن نم ؟یبخش یمن رو م لیراح–

انقدر خونسرد و  یمن بود یبگم، خودت جا یتو چآخه من به "

 "ق؟یرف ینشست یآروم م

  :کردم خودم را کنترل کنم. دستش را گرفتم و گفتم یسع 

 ....در موردش حرف نزن گهیکن و د فراموش–

سوگند بروم، گفت که او  یخواهم به خانه یم دیتا فهم سارا

 .دیایب خواهدیهم م
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مقابلم نشسته بودو با همان انگشتر  یقطار، سارا صندل در

رفت و غرق فکر بود. از اعترافاتش ناراحت شده  یور م شییکذا

 ریتقص یخب خودش هم ب یبودم. او هم غرورش شکسته بود. ول

 .آرشم هم که باهمه راحت بوده نینبود. ا
بلند شدم. سارا  اریاخت یتوقف کرد. ب ستگاهیدر ا قطار

 :نگاهم کرد و گفت
 حواست کجاست؟ ل،یراح هیبعد ستگاهیا ــ

 .دمیرا شن یغیج یکه صدا نمیخواستم بنش دوباره

 .خواب بودم ؟یکن یم کاریچ یخانم لهم کرد ــ

  .را اشغال کرده بود نگاه کردم میکه جا یو واج به دختر هاج

 ".من نشست و خوابشم برد یجا هیچند ثان نیتو ا یچطور"

و سرش را  یخبر یخودش را زد به ب دیمرا د رتیُبهت و ح یوقت

باز  یرا بست. دهانش را هم کم شیچسباند و چشم ها شهیبه ش

 .که غرق خواب هستند ییکرد. مثل کسا

  :خنده و گفت ریزد ز یپق دیصحنه را د نیا یوقت سارا

 .نیمن بش یجا ایب ــ
بلند شود که به  شیُبهت زده بودم. سارا خواست از جا هنوز

  :طرفش رفتم و گفتم

 .گهید سادمیوا ست،ین شتریب ستگاهیا هیتکون نخور،  ــ
برگشتم و به دخترک نگاه کردم. هنوز در همان حال  دوباره

پلکش نشان  یمردمک چشمش از رو یدقت کردم تکانها یبود. وقت

 .ستیخواب ن دادیم

 "یقشنگ یچه خواب مصنوع "
توانست  یم یراحت و فور نقدریکه ا نیسوخت از ا شیبرا دلم

 .خودش را به خواب بزند
 ریسارا شاخ درآورد وز دنیسوگند، از د یخانه میدیرس یوقت

 :گوشم گفت
 کنه؟ یم کاریچ نجایا نیا ــ

 :تعجب گفتم با

 .گهید ادیخواست ب ــ

 .نشست و مشغول شد اشیاطیپشت چرخ خ سوگند
کوک نشده رفتم.  یهم نخ و سوزن آوردم و سراغ لباسها من

مهمان نوازتر  یلیبود. قبال خ بیعج میسوگند برا یرفتارها

 .زدیم دیطرف و آن طرف د نیبه ا کاری. سارا بودی

  :گفت یبا لبخند مصنوع سوگند

 بدم دستت حوصله ات سر نره؟ یکار هی یخوایم  ــ

 .به دندان گرفت یبزرگش لب مامان
 ؟یدار کارشیمهمونه مادر، چ ــ

 :گفت هیبا کنا سوگند
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گفتم  نه،یبش کاریتونه ب یآخه مامان بزرگ، سارا نم ــ

 .حوصلش سر نره

 .ختیر شیچند تا لباس جلو بعد

سارا  زم؟یعز امیتا من ب یدیهارو انجام م نیا یزکاریتم –

 .کج کرد یگردن لیم یچشم دوخت به لباسها و ب
به من  رفتیم رونیبلند شد و همانطور که از اتاق ب سوگند

 .اشاره کرد که دنبالش بروم
فرش  یدستم را گرفت. از پله ها یپشت در، فور دمیکه رس نیهم

 .میباال رفت یشده به طبقه
فرش  کیبود که با  یدوازده متر بایاتاق تقر کیباال  یطبقه

 .میشده بود. وارد اتاق شد دهیرنگ پوش یالک

 :دیپرس یجد یلیاتاق را بست و خ در
 ؟یدنبال خودت راه انداخت یواسه چ نویا ــ

 ؟یگیسارا رو م ــ

 ام هست؟ گهیمگه به جز اون کس د ــ

 .گهید ایمنم گفتم ب اد،یخودش خواست ب ــ

 :کردو گفت یاخم
 د؟یشد یباج یج یشده؟ دوباره باهم ج یچ  ــ

داد، امروزم امد  ینداشتم، خودش محل نم یمن که مشکل ــ

 .الیخ یسودابه. منم گفتم ب یحرفها یها هیزد تو ما ییحرفها

 :دیغر

 .کاسس هیاون با سودابه دستشون تو  لیراح ال؟یخ یب یگفت ــ

 ؟یگیم یچه حساب رو–

ارتباطش با  یمن متوجه دهی. االنم فهمدمشونیبا هم د چون–

 .سودابه شدم، زودتر امده بهت اونا رو گفته

 :وگفتم دمیحرفش را بر تیعصبان با
داد. تو  حی. لطفا تهمت نزن. خودش برام توضشهینم لیدل ــ

 ...ینیبد ب گهید یلیخ

 :گفت عاجزانه

شوهر تو  یاصال کل عالم عاشق دل خسته نم،یباشه من بد ب –

و رفت و آمدت با سارا  دارید نیآخر نیا لیشدند. فقط راح

 .. بهم قول بدهدیباش نیباشه ها، مثل قبل باهم سر سنگ
هم  اشینیبد ب نی. اکندیکه سوگند اشتباه م دانستمیم

 .کرده بود بشینص اشیقبل یبود که نامزد ییالطمه
کدوم دختر  نمیتونم صبح تا شب بب یسوگند جان، من که نم ــ

ممکنه بهش  ایبهش احساس داشته،  ایآرش رو دوست داشته 

 .کنه دایاحساس پ
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با آرش  یزمان هیتونم رابطه ام رو با همه قطع کنم چون  ینم

 ...یقبرستون هیدونم  یرفتن چه م

آرش رو  یخوا یتونم همه رو محاکمه کنم که... اصال م ینم

 دیخودش با یبهش نگاه کنه؟ هر کس یبندازم تو قفس نزارم کس

 .عاقل باشه

 :کنار پنجره و گفت یکاناپه یتر شد و رفت نشست رو آرام
حرفها  نیترسم. ا یم تیترسم، از خراب شدن زندگ یم لیراح ــ

که سر من امد، سر  ییخوام بال ی. نمگمیم یرو هم از نگران

 .ادیتوام ب
آرش مثل  کنه،یتا آسمون فرق م نیتو با من زم طیشرا ــ

 ؟ینیب یجور م هیسوگند، تو چرا همه رو  ستینامزد تو ن

 .دستش را گرفتم 
که اگه  رمی. من کال اونقدر درگزمیعز یدونم نگران یم ــ

 قمیوقت بزارم. تنها رف قیواسه رف ادیتونم ز یبخوامم نم

 ...امیو م رمیکه باهات م ییتو

  .زدم و ادامه دادم یلبخند بعد

 .کنم فقط با تو رفت و آمد کنم یم یباشه، سع یول–

 :رفت وگفت ییغره ا چشم

 ...نده نقدرحرصمیا لیراح میبر ایب ــ

 .برگشت سارا کنارم در قطار نشسته بود ریمس در

خط عوض کنم، کم  دیبا گهید ستگاهیجان من چندتا ا لیراح–

ترسم جا بمونم. تو کجا  ی، شلوغه م سمیدر وا یکم برم جلو

 ؟یریم

 .خونه رمیمنم م زمیبه سالمت عز ــ
  دنبالت؟ ومدیچطور آرش ن ــ
 یاسم آرش از دهانش انگار با پتک به سرم زدند. کم دنیشن با

 :مکث کردم و گفتم

 .ادینداره ب یلزوم یتو با من یوقت ــ

  :گفت دیق یب 

 .نکن تیبابا من با آرش راحتم، خودت رو اذ نه–

 .زدم یپوزخند
 ی هیتوص هی شهی. مدیدونم. شما که کال راحت یبله م ــ

 دوستانه بهت بکنم؟

  :را مچاله کردو گفت صورتش

اگه آرش  یعنی...من گفتم ایبابا حوصله دار لیول کن راح ــ

خوش  رون،یب میرفت یباهم م ومدیگفتم م یم دیامد منم به سع

 .میگذروند یم
 ؟یرو دوست دار دیسع ــ

 :نگاهم کرد و گفت باتعجب
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 دوسش داره؟ زنهیبابا، مگه آدم با هرکس حرف م یا ــ

 .باال انداختم ییا شانه

 دیهمش تو گشت وگذار ،یزنیتو باهاش فقط حرف نم یخب، ول نه،–

 ...که

 .حیداره به تفر ازین ی. هر کسگهید میخب دوست ل؟یوا، راح ــ

  :مقدمه گفتم یب

که فکر  ییا گهیباهرکس د ایسارا باهاش ازدواج کن،  ــ

 ...یکنیم

 .دیرا بر حرفم

  ره؟یمن رو بگ ادیبرم التماسش کنم ب یخوایم –

 :کردم و گفتم یو من من

 .یشدینم شقدمیپ یاون بود یتوام جا ــ
 ــ اونوقت چرا؟ 

...مردها از یدسترس یسارا... از بس که تو ایناراحت نش ــ

 .ادیاز حد بهشون توجه بشه در باطن خوششون نم شیکه ب نیا

 :زگفتیآم اعتراض

 یبچه ها ایرو بااون  میکاریمن فقط اوقات ب ه؟یتوجه چ –

 .رونیب میریم گهید
انجام  یتون یام م گهیرو هزارتا کار د تیکاریاوقات ب ــ

 یدانشکاهم م یندارند؟ من تو یکاریاوقات ب هیمگه بق ،یبد

. چرا یگروه دوستهات بود یهماهنگ یسر دسته  شهیتو هم دمید

 ؟یخودت چ ؟یپس خانوادت چ ؟یزاریواسشون وقت م نقدریتو ا

 .دارند اجیهم احت ییبه تنها یآدم ها گاه

 .نرو چون به خودت مربوطه ایخوام بگم نباش  ینم
و  یزاریشوهرت م یرو برا جاناتتیه نیا یاگه ازدواج کن یول

  .یبر یم یشتریلذت ب

انسا نها  یو کمه برا ابیکه کم یزیقانونه، هر چ نیا سارا

 یکنند و گاه یم یشتریبدست آوردنش تالش ب یباارزش تره و برا

بندازند. کم باش  یحاضرند به خاطرش خودشون رو به هر سخت

 .سارا جان

 :دوگفتیکش یآه
 یتو باهاشون نبود ستند،ین ینطوریاالن ا یپسرها ل،یراح ــ

 .گهید یکیدنبال  رنیم ی. کم باشیدون ینم
پس به زور  ره،یکه بخواد بره اول، آخر م یخب برن، اون ــ

بزار اول  ینیب یصدمه م شترینگهش ندار، چون اگه آخر بره ب

رو که درسته انجام بده، مسئول رفتن موندن  یبره. تو کار

  .آدمها نباش

 :سکوت گفت قهیاز چند دق بعد



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

17

31 
Hiltun.ir 

 .کنم ی. به حرفهات فکر مرمیم گهیمن د –

کرد و سارا خورد به دختر  یشد که برود، قطار ترمز بد بلند

که  یکه وسط قطار بود. دختر بچه خورد به خانم ییبچه ا

 .کرد هیبودو گر ستادهیکنارش ا

 :برگشت به سارا گفت یظیکه انگار مادرش بود بااخم غل خانم

کند  یخواست عذر خواه یحواست کجاست؟ سارا م ،یمگه کور –

  :گفت ادیبا فر دیبرخورد زن را د یوقت یول

 یندار یعذر خواه اقتیبد ترمز کرد به من چه؟ تو اصال ل قطار–

 .شد ادهیبا باز شدن در قطارپ یو فور
 میغرغر کنان دخترش را بغل کرد و نوازشش کرد. از جا زن

بعد از تعارف  ند،یمن بنش یبلند شدم و از او خواستم تا جا

  :نشست و گفت

 کارکرد؟یچ یدیاصال شعور نداشت د دختره–

دادم  حیمادرش توض یدختر بچه را ناز کردم. بعد برا یموها

بخاطر  یکند. ول یخواسته عذر خواه یکه سارا دوستم بودوم

را بلند کرده  شیبودنش سارا هم ناراحت شده و صدا یعصبان

 .است
 شدهیکه; بچه دار نم فیشروع کرد به تعر یمانیبا پش خانومه

دواو درمان بهشان  ازویو دخترش رو خدا بعداز ده سال رازو ن

 .نسبت به دخترش شده است تشیموضوع باعث حساس نیداده، هم
که سخت  ییزهایچ یمن را به فکر برد، پس آدم ها رو شیحرفها

  .حساس هستند آورندیبدست م

به دخترک نگاه کردم، آرام شده بودو خودش را به  دوباره

 .مادرش چسبانده بود
انداخت. چقدر دلم  حانهیر ادیبه مادرش مرا  دنیمدل چسب نیا

 گرید نمش،یخواست بروم بب یدلم م یلیتنگ شده بود. خ شیبرا

 .طاقت نداشتم

 ...را گرفتم لینشستم و شماره کم یصندل یرو ستگاهیا یتو

 ...الوو ــ

 گوشم،  یتو دیچیبمش پ یصدا

 .یسالم خانم رحمان ــ

 ".کرد یصدام م کیبار به اسم کوچ نیآخر ادمهی ؟یخانم رحمان"

 سالم، حال شما خوبه؟ ــ

 :و سردگفت یجد یلیخ
 خانواده خوبن؟ د؟یممنون، شما خوب هست ــ

گفتن،  یرو بپرسم،مامان م حانهیممنون. زنگ زدم حال ر ــ

 .تب داره

  .مادرتون یاالن بهتره خدارو شکر. به لطف زحمت ها ــ
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 .براش تنگ شده یلیخدارو شکر، دلم خ ــ

 :کردو گفت یمکث

 شیفردا مهد نبرمش بزارمش پ دیخواه یطور، م نیاونم هم –

 دش؟ینیبب دییایخواهرم ب

 .فردا صبح فکر نکنم بتونم ــ
 د؟یوقت دار یک ــ

شان بروم. خواهد مثل قبل به خانه یدلش نم گریشدم د متوجه

 .ندیمن را بب حانهیهم دوست داشت ر یاز طرف

 :دادم دوجوابیبه نظرم رس یفکر  

  .من االن وقت دارم ــ

 .دیاریب فیباشه، تشر ــ
و شما هم  ادیبا دختر خالم هماهنگ کنم اگه تونست ب ــ

 مشیببر یساعت مین هی حانه،یدنبال ر مییایب دیاجازه بد

 .پارک سر کوچه

 .منزل، زهرا هم هست اردیب فیچرا پارک؟ تشر ــ

 .راحت ترم ینجورینه ممنون، ا ــ

 .دی. پس بهم خبر بددیباشه، هر جور راحت ــ

 .حتما، خداحافظ ــ
آوردم.  مانیا لیدر مورد کم دهیسع یطرز برخوردش به حرفها با

 .کردم نیدر دلم خود دار بودنش را تحس

 .کردم فیرا تعر هیزنگ زدم و قض دهیبه سع یفور

 .دنبالم دیایکه ب میقرار بزار ییجا گریساعت د میگفت تا ن 

 .و هماهنگ کردم لیامد، زنگ زدم به کم دهیکه سع نیاز ا بعد
امد  شوازمیدر باز شد و زهرا خانم بچه به بغل به پ یوقت

 رونیهم ب یاحوالپرس یبرا لیکم یکه حت نیتعجب کردم از ا

 .رفته است ییجا یدیو خر ستیخانه ن دمیشا امده،ین

  .شدم اطیح وارد

 .جان لیسالم راح ــ
 ن؟یزهرا خانم، خوب سالم،

 میدستها یذوق کرد. وقت دنمیبا د حانهی. رزمیممنون عز ــ

 نیخودش را در آغوشم انداخت. از ا یرا طرفش دراز کردم فور

 .بود خوشحال شدم ادشیمدت هنوز مرا  نیکه بعداز ا
. دمشیفشارش دادم و بارها و بارها بوس امنهیبه س محکم

 کردم و حال بچه ها و همسرش را یبازهرا خانم هم روبوس

 .دمیپرس
 یزنیسر نم گهیتنگ شده بود، د یلیجان دلمون برات خ لیراح ــ

 .بهمون ها
به  شهیهم یکم سرم شلوغ شده، نتونستم، ول هی د،یببخش ــ

  .هستم ادتونی



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

17

33 
Hiltun.ir 

هم گفتم،  لیبه کم ره،یگ یتو رو م یبچه بهانه  نیا ــ

خوره، تو براش  یتوئه، بچم غصه م یبچه از دور نیا یضیمر

گفتم زنگ بزنه و بگه تو  لی. چند بار به کمیمثل مادر بود

 یاون گفت سرت شلوغ شده و وقت نم یول حانه،یر شیپ یایب

 :. بعد با بغض گفتیکن

  .االن بهم گفت لی. کمزمیعز یباشه، انشاهللا خوشبخت بش مبارک–

انداختم و تشکر کردم. با همان بغض ادامه  نییرا پا سرم

 :داد

سر بزن تا  حانهیبه ر ایبار ب هی ییجان شده هفته ا لیراح–

 یضیمر نیهم شهیم جشینت ییهوی ینجوریکم کم ازت بُبره، ا

 .کنه ی. بچه همش تب مگهید
از همه از خودم دلم  شتریحرفش، از بغضش، ناراحت شدم. ب از

 .گرفت
 برمش،یو به پارک م میآیبار م کی ییهفته ا میخواستم بگو یم

 دیبا خودم گفتم اول با مادر مشورت کنم، از آرش هم با یول

شان بروم تعارف کرد تا به خانه ی. زهرا خانم کلرمیاجازه بگ

 :من قبول نکردم و گفتم یول

  .گردونم یو زود برش م یبرم تاب باز یرو م حانهیساعت ر مین –

  .صبر کن قهیپس چند دق ــ

 یکردم. دو دست حانهیبا ر یرفتن زهرا خانم شروع به باز با

چسباندمش. او هم خوشش  یگرفتمش باال و دوباره به خودم م یم

کار را  نی. چند بار که ادیخند یبلند م یو با صدا آمدیم

بودو  ستادهیپشتش ا لیکردم چشمم افتاد به پنجره. کم

کارم دست  زبود که ا نیکرد. نگاهش آنقدر غمگ ینگاهمان م

 .. او هم پرده را انداخت و رفتدمیکش
 ی. نکند دلش نماوردیچرا خودش بچه را ن یخانه بود. ول پس

  .میایخواهد ب

 :امدو گفت کیکوچ یدست فیک کیخانم با  زهرا
کرد بده  تتیاش، اگه اذ شهیتوش ختمیشربت عسلش رو ر ــ

گذاشتم هوا  یدست فیک یسبک هم براش تو شرتیسو هیبخوره. 

وقت باد بلند شه، بچه  هیترسم  یدم غروبه، م یگرمه، ول

 .زحمت تنش کن یب شه،یم ضیزود مر فهیضع
 نیداخل ماش دهی. حواسم هست. سعدیچشم، نگران نباش ــ

 .کردیمنتظربود و نگاهمان م

  :دادگفت یرا تاب م حانهیهمانطور که ر دهیسع

تپل  یکه ازش بهم نشون داد یعکس نیچقدر الغر شده، آخر ــبچه

کارت رو درست  یتو بود یمعلومه که وقت نجایتربود. از ا

 .ایدادیانجام م

 .گهیبوده د ضیبچه همش مر شه،یکباب م گرمینگو که ج دهیسع ــ
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 شد؟ینم ضیمر یپس چرا تو بود ــ

 نی. باالخره اشدیزود خوب م یول شد،یچرا، اون موقع هم م ــ

کس براش مادر  چیه ست،یدرش ن یخواد که شک یم یدگیکه بچه رس

 .شهینم

  .بغض کرد دهیسع

 یمعصوم ی. چرا آقامیبراش بکن یکار هیکاش  گمیم ل،یراح ــ

 ره؟یگ یزن نم

 یگفت چندتا مورد بهش معرف یدونم، خواهرش قبلنا م ینم ــ

را بغل کردم و به طرف  حانهیکنه. ر یقبول نم یکرده ول

  :سرسره ها بردمش و گفتم

 .میکم سر بخوره بر هیوقت نمونده،  شتریب قهیدق ده–

 .ببرمش پارک امیبار ب هی ییهفته ا دیشا دهیسع یراست

 .خوشحال شد دهیسع

 نیبه نظرم بهت عادت کرده، اگه ا ،یکنیم یکار خوب یلیخ–

 .شهیحالشم بهتر م یکارو کن

 *آرش*
 

 دیایچه به مژگان اصرار کردم که او هم به فرودگاه ب هر

 .تنگ شده شانیمادرش، دلش برا یقبول نکرد، گفت ببرمش خانه

 ".مامانش افتاده ادی ادیخواد ب یحاال که شوهرش م"

خواهد به  یرا سوار کردم، گفت که م ارشیکه ک نیاز ا بعد

 .خودشان برود یخانه
 ؟یخوا یرو نم نتیداداش مگه ماش ــ

 .گهید ارهیبگو فردا مژگان ب ــ

  :تعجب گفتم با

 مادرشه؟ یخونه یدون یمگه نم ــ

 رفت؟ ینه، ک ــ

 .قبل از تو اون رو بردم گذاشتمش اونجا ــ

 :و گفت نیماش یداد به صندل هیرا تک سرش

 هنوز هستن؟ نایعمه ا –

 .رنیآره، فردا شب م ــ
ما بمون صبح من رو  یخونه ایتو ب م،یکن یکار هی ایپس ب ــ

رو  نمیمامان، آخر شبم ماش شیپ امیببرشرکت، منم غروب م

 .امیدارم م یبرم

 .باشه، پس بزار به مامان خبر بدم ــ
لباسش را عوض کرد. چمدانش را باز کرد  م،یدیخانه که رس به

 :به من دادو گفت لونیو دو تا نا
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 ینره صبح بزار ادتیواسه خودت،  شمیکیمال مامانه  شیکی –

 .خونه یببر نتیتو ماش
که به من داده بود انداختم و  یلونینا اتیبه محتو ینگاه

 .ادکلن برند بود کیآوردم،  رونیبسته را ب
به  یخودت رو انداخت نقدریداداش دستت درد نکنه، چرا ا ــ

 .زحمت

 :کرد گفت یرا جابه جا م گرید لونیکه دوتا نا همانطور

واسه مژگان  نارمیلب زمزمه کرد: ا رینداشت. بعد ز یقابل –

  .دمیخر

 یداشت. ول ارشیاز ک یافتادم که توقع سوغات لیراح ادی

 .نبود یانگار خبر

ادکلن، زنونه اش رو  نیجفت هم رمیبا خودم گفتم فردا م"

 ".دمیبهش م یخرم بابت سوغات یبراش م

 یدل تنگ. احساس دمیاتاق که دراز کش یتخت تک نفره یرو

دادم.  امیپ لیام را برداشتم و به راح ی. گوشدادیآزارم م

. حتما با دختر خاله امدین یهر چه منتظر ماندم جواب یول

 میبرا لی. اخالق راحستین اشیاش سرگرم است و حواسش به گوش

 یوقت یبود ول شمیبا من بود تمام حواسش پ یجالب بود. وقت

 .تواند به کارش برسد و به من فکر نکند یم میدور از هم هست
خواهد نبود من او را هم مثل  یکه دلم م هیادیتوقع ز چقدر

هر لحظه به من  دهمیشا داد،یآزار م دهمیمن آزار بدهد...شا

 .داد یبروز نم یکرد ول یفکر م
فکر که نکند  نیکرد. ا یفرق م ایبا تمام دن میبرا لیراح 

 ینیریبودکه ش یباشد و از دستش بدهم، تنها فکر یادیز میبرا

 .کرد یرا در کنارم زهر م لیوجود راح
جز  یزیشب هم که شده مثل او باشم و به چ کی یکردم برا یسع

 .خواب فکر نکنم
سفرشمال را  یرا برسانم، مسئله  ارشیخواستم ک یکه م صبح

 یهفته یکار دارد، ول یلیهفته خ نیگفتم. او هم گفت که ا

 .میبرو میتوان یم گرید
 لیخواهد قبل از رفتنش راح یخانه عمه گفت که م دمیرس یوقت

 .ندیرا بب

 .دنبالش رومیدادم که ظهر م امیپ لیراح به

 :مادر را دادم و گفتم یسوغات لونینا

 .رونیب رمیدارم م دیدبگیدار دیمامان اگه خر ــ
خونه، اگه  رهینه پسرم، فقط مژگان گفت از سرکارش م ــ

 .نجایا ادیدنبالش که واسه شب ب یبر یتونست
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 ادی یوقت یحس راننده آژانس بودن امد سراغم، ول نیا دوباره

دانم چرا نسبت  یحامله بودن مژگان افتادم قبول کردم. نم

 .متعصب بودم نقدریا امامدهین ایبه دن یبه برادر زاده
. دمیادکلن را خر لیراح یماهم رادادم و برا کیسوم حقوق  کی

 .داشت یواقعا محشر یبو
درش را باز کرد و  اطیدادم با احت لیادکلن را به راح یوقت

 :گفت
 آرش ــ

 .جونم ــ
 اره؟یم ییدادن عطر جدا هیهد گنیراسته که م ــ

 .دمیخند ــ
 نیهمش خرافاته، دوما ا نایاوال که ا ده،یاز تو بع لیراح ــ

داده، بعد ادکلن خودم رو هم  یسوغات ارشیو ک دمیرو من نخر

  :نشونش دادم و گفتم

 .واسه من گرفته نمیا نیبب ــ

 :به مارکش انداخت و گفت ینگاه
. بعد عطر خودش دهیمارک خر هیهر دوش رو  قه،یچه خوش سل ــ

 .دیرا بو کش

 .چقدرم خوش بوئه ــ

 .زد یادکلن را نگاه کرد و لبخند یکم
 ه؟یچ یتبسم برا نیا ــ

 :به طرفم برگشت و گفت کامل
 اد؟یاز من بدش نم ارشیآقا ک یعنیآرش پس  ــ

کم غده و حرفشم  هیاون فقط  اد،یبدش ب دیبا یچ یبرا ــ

 .دوتا بشه، سرازدواج ما حرفش دوتا شد بهش برخورد دینبا

  :فکر کرد و بعد با ذوق گفت یکم

برام سخته همش با اخم نگاهم  ارم،یاز دلش درب خوامیم ــ

 .کنهیم

 .... بعدشمشهیکم کم خودش درست م ،یبهش فرصت بد دیبا ــ

 .کردم و سکوت کردم یو ِمن ِمن

 .گهیبگو د ؟یحرفت رو خورد چرا–

و  یریگ یحجاب م یادیکه تو جلوش ز نیاز ا ارشیراستش ک ــ

 .خوره یبهش بر م شه،یناراحت م یمعذب

 :زده گفت تعجب
. چرا رمیگ یاونم حجاب م یجاها جلو هیمن مثل بق ؟یادیز ــ

 خوره؟ یبهش بر م

 یکن یم یبهش دهن کج یکارت دار نیتو با ا کنهیاون فکر م ــ

 ...گهیحرفها د نیدونم از ا یو چه م ستیکه مثال تو چشمت پاک ن
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که در  ییکرد که عالمت سوالها یمات و مبهوت نگاهم م اونقدر

سرش را به . دمید یشده بود را به وضوح م جادیمردمک چشمش ا

 .میدیدر خانه که رس یطرف پنجره چرخاند و سکوت کرد. جلو

 :کردم. دستش را گرفتم و گفتم ترمز
 ؟یکن یفکر م یبه چ ــ

  :دادو گفت رونیاش بود ب هیهوا در ر یچ هر

 .آرش ــ

 :و گفتم دمیرو بوس دستش

 .جون دلم ــ
بعد کمربندش را باز  م؟یبست یمنیما چرا االن کمربند ا ــ

 .کرد

 .هم کمربندم را باز کردم من

 .خودمون یمنیخب واسه ا ــ

 .کرد نگاهم

 .نخواد یمنیدلش ا یکی دیشا ــ

 .دمیخند

 یچهره  یخواد، وقت یدلش م نیکه بده همچ مهیچند بار جر –

 :ام جمع شد و ادامه دادمخنده دمیرا د اشیجد

 .هیقانونه، مگه دلبخواه ــ
شک  گرانید یبنده به رانندگ یکه کمربند م یکس یعنی ــ

کنه کار خودش از همه  یفکر م ای ه؟یآدم ترسوئ ایداره؟ 

 بهتره و عقل کله؟

بنده اتفاقا  یکه کمربند م یکس ل،یداره راح یچه ربط ــ

هم باشن که تو  ییخب ممکنم هست کسا یهم بافرهنگه، ول یلیخ

هست  نایا یکنن. همه  یباشن و بد رانندگ یناش یرانندگ

 ...گهید

 :هر دو دست، دستم را با محبت فشار داد و گفت با

قانون خدا بزارم رو  یکه پا رو نی...جرات انهیهم حجابم–

از  شتری... من شک ندارم که خدا بنهیهاش سنگ مهیندارم، جر

 .فهمهیمن م

 ...لیراح هیچه حرف نیا عه،–

 .شد ادهیدستم را رها کرد و پ یناراحت با
را انداختم  دی. کلدمیرا قفل کردم و دنبالش دو نیماش یفور 

کردم داخل،  یم تشیو درخانه را باز کردم. همانطور که هدا

 :گفتم
اخم وَتخم  لیندارم، من فقط دل یقربونت برم من که حرف ــ

 .رو گفتم ارشیک
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نگاه  میآسانسور را زد و به طرفم برگشت. به چشم ها ی دکمه

  :صورتم گذاشت و گفت یکردو دستش را رو

 .آقا یمنظورم تو نبود منم–

 .ام فشار دادم وگفتم نهیس ی. سرش را رومیآسانسور شد وارد

  :جو گفتم رییتغ یمن دوستت دارم. برا یتو هر جور باش ــ

 ؟یرو چرا نگاه نکرد تیخوش گذشت؟ گوش شبید نمیبب–

 ستیگفت که مدت طوالن میبرا حانهیشد. از ر نیچهره اش غمگ ــ

به او سر بزند و مواظبش  شتریخواهد ب یکه تب دارد و دلش م

 حانهیر شیپ شهیکه دلش هم نیگفت، از ا شیها یباشد. از دلتنگ

 .است
انجام دهد. آسانسور  شیکه الزم است برا یهم گفتم، هر کار من

 نهیس یبرود، دوباره فشارش دادم رو رونی. نگذاشتم بستادیا

 :ام و گفتم

 یلیناراحت نباش. راستش اون برام خ ارشیدر مورد ک لیراح–

و از دستش ناراحت  ایباهاش کنار ب یجور هیمهمه، مثل تو، 

 .نشو
نزد فقط نگاهم کرد. دستم را که خواستم کنار بکشم به  یحرف

 شیاز موها ییاباز شد. تکه اشیکرد و روسر ریگ اشیروسر یرهیگ

 .آمد رونیب
را  شیموها یرا درست کند، دسته اشیکه روسر نیاز ا قبل

 .دمییگرفتم و بو

 شهیموهات هم ی. چطورکشهیعطر موهات آخر منو م نیا لیراح–

 ده؟یگل م یبو

 ی. انتهامیرفت رونیرا درست کرد. از آسانسور ب اشیروسر

 :نشانم دادو گفت اشیروسر ریرا از ز شیموها

. هم زنمیعطر دست ساز مامان رو م یموهام کم یانتها به–

 .دهیعطر م یهم بو تونشیبه خاطر روغن ز کنهیم تیتقو

 :دمیپرس زدمیکه زنگ واحد را م همانطور

 ده؟ینم تونیروغن ز یچرا بو پس–

 .کنهیبو استفاده م یمامان روغن ب آخه–

مادر در را باز کرد و  کردم،یرا نگاه م شیکه موها همانطور

 .میداخل شد

 *لیراح*
 

 :بغلم کردوگفت دیبا فاطمه که رس یبه احوالپرس نوبت
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و برم، از مامان خواستم به آرش خان بگه  نمتینب دمیترس –

 .دنبالت ادیب

 .دیموند یم شتریکاش ب دیریزود م چقدر–

  :زدو گفت یچشمک

 .حرف باهات دارم یکل–

. لباسم شتیپ امینداره، بعدم یمامان کار نم،یکن برم بب صبر–

 یرو ییِتل گره ا کیو دمیکش میبه موها یعوض کردم و برس را

کردم و به آشپزخانه  میخرج لبها یرژصورت یسرم گذاشتم و کم

 .رفتم. آرش و مادرش در حال پچ پچ کردن بودند

 :ام را صاف کردم و گفتم نهیس 

انجام بدم. هر دو به طرفم  دیبد دیدار یجان اگه کار مامان–

 :مادر آرش گفت دندویچرخ

 .جان لیساالد مونده راح شهیهم مثل–

 .را بردارم لیتا وسا خچالیسراغ  رفتم

 :و رو به مادر گفت ستادیکنارم ا آرش

 .از نامزد من کار نکش نقدریا مامان،–

 :طرفش و لبم را به دندانم گرفتم و گفتم برگشتم

 .خواد یآرش، من خودم دلم م زشته–

 .فقط لبخند زد مادرش

  :آرام کنار گوشم گفت آرش

 .کنم زود تموم شه بعدش حرف باهات دارم یم کمکت–

 :دادم گفتم یکاهو و گوجه را دستش م لونیکه نا همانطور

 امروز همه با من حرف دارن؟ چرا–

 باهات حرف داره؟ یک گهی! چشمم روشن دبله–

 ییبه طرف ظرفشو جیو هو اریخ لونیکردم و با نا ییا خنده

 :رفتم و گفتم

 .حاال–

جواب دادنش به سالن رفت. آرش  یزنگ خورد و مادرش برا تلفن

 :با دستش صورتم را گرفت و گفت یهم سو استفاده کردو فور

 رم؟یگازت بگ ای یگیم–

 .دمیکارش خجالت کش از

 .نهیب یم یکیزشته،  آرش–

 .زودتر بگو پس–
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و به  دیرا  عقب کش شیکم برو اونورتر. دستها هی باشه،–

 .زل زد میچشمها

 .یشیتر م یدوست داشتن یلیخ یشیم دیسرخ و سف ینجوریا–

 :انداختم و آرش گفت نییرا پا سرم

 ...ای یگیم–

بابا، فاطمه کارم داره. بعدشم به قول خودت مجرد تو  یچیه –

 .کن تیخونس، فاصله رو رعا

 .رو داره یکیمنظورت فاطمه هست اون  اگه–

 :زده گفتم تعجب

 ؟یدون یکجا م از–

 :نازک کردو گفت یچشم پشت

 ...حاال–

آب در مشتم پر  یشستم. کم یم ارهارایآب باز بودو خ ریش

 :و گفتم دمیصورتش پاش یکردم و رو

 ؟یاریمن رو درم یادا–

 .را طرفش گرفت یبردارد مادرش امد و  گوش زیامد طرفم خ تا

 .باهات کار داره مژگان–

را از مادرش  یو گوش دیخط و نشان کش میبرا شیبا چشم ها آرش

 .گرفت و رفت
فاطمه آمد  قهیبه درست کردن ساالد کردم. بعد از چند دق شروع

 :و گفت

 ؟یایچرا نم پس–

 .امیساالد درست کنم م –

 .میدرست کن ییدوتا بده–

 .ارشدیمشغول پوست کندن خ یلبخند خاص کی با

 .ایخوشحال ،یزنیلبخند م ه،یچ–

 .پر رنگتر شد لبخندش

  .میکرد یآشت–

 با نامزدت؟ –

 .میستیمحرم ن گهیالبته د اهوم،

 .میعقد کن یمحضر گهید یشدتا هفته  قرار

 :و گفتم دمشیبوس
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 .یبهم داد یچقدر برات خوشحالم فاطمه، خبر خوب –

که خرد کرده بودم  ییکه کاهوها نیساالد را آوردم و هم ظرف

 :آرش امد و گفت ختمیرا داخلش ر

مغازه  یجا مونده تو ارم،یرو ب میجان من برم گوش لیراح –

صاحب  م،یکردم. مژگان زنگ زده رو گوش دیکه ازش خر ییا

 میمونده. اصال حواسم نبود گوش نجایمغازه جواب داده وگفته ا

 .ستین

 مغازه؟ کدوم–

 کنه؟ یم یفرق مگه–

 .رودیکردم از جواب دادن طفره م احساس

 ام؟یمنم باهات ب یخوایم–

 .گردم یزود بر م نه؛نه،–

 «.چرا مشکوک شده نیا»

 :فکر بودم که فاطمه گفت یتو

. اون میریگ یم یعروس وریبره آخر شهر شیکارها خوب پ اگه–

 .نمتیب یو من دوباره م یایموقع م

 :زدم و گفتم یلبخند

هم  عیروسر هیها، داره سروته قض دهیآقا دوماد ترس چشم–

 .ارهیم

 :گفت دویخند

 :انداخت  و ادامه داد نییجورم...بعد سرش را پا چه–

چه  نمیب یکنم و به تو، م یخودم فکر م یبه کارها یوقت –

دعوا درست  یخودی. بیالک یزایدادم سر چ یم یچیسه پ یرایگ

 .کردم یم

 من؟ به–

دادم  یم ریتو بودم گ یاالن، اگه من جا نیمثال هم گه،ید آره–

کدوم مغازه، چرا؟ و  یرو تو شیبگه گوش دیبه آرش خان که با

 .چگونه جا گذاشته، بعد خودشم از حرفش خنده اش گرفت

 .میکه تمام شد، به اتاق رفت کارمان
در خانه در مورد نحوه  چدیاذان بپ یکه صدا یتا وقت فاطمه

 .کرد فیتعر میکردنش با نامزدش برا یآشت ی
که  یاتاق آرش رفتم و نمازم را خواندم. قبلش از عطر به

رش داده بود زده بودم و عطرش کل اتاق را برداشته امروز آ

که سجاده و چادرم را تا کردم و خواستم  نیبود. بعد از ا
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خوردم. دراز  کهیتخت  یآرش رو دنیبروم. با د رونیاز اتاق ب

 ادی. ناگهان ودگذاشته ب شیچشم ها یبودو ساعدش را رو دهیکش

 «د؟یخواب یامد، ک یک نیا» در مترو بود افتادم.  یدختر

 .ام گرفته بود خنده
 ییابکشم. تکه شینماز را باز کردم وخم شدم تا به رو چادر

 دیرا گرفت و کش میموها یصورتش افتاد. فور یرو میاز موها

 :و گفت

 ؟یخند یم یچ به–

 .دمیخند دوباره

خنده ام  یانداخت یزیچ هی ادیبه خواب من رو  یرو زد خودت–

 ؟یدیمن رو از کجا د یگرفت، تو که چشم هات بسته بود خنده 

 ؟یعطرت توقع خواب از من دار نیبا ا یشد کیبهم نزد نقدریا

باشه  ادمی یرو زدم، راست ده،یهمون عطره که داداشت خر –

 .ازش تشکر کنم

 :کردو گفت یاخم

 .ستین یازین–

 ...کنه من چقدر دختر یآرش جان، اونوقت فکر م زشته–

 .گهیکنه. من قبالتشکر کردم د ینم یفکر چیه اون–

 زیخ میتخت نشستم. او هم ن ینگاهش کردم. کنارش رو مشکوک

 .کرد میبا موها یشدو شروع به باز
 دیاستفاده کنم. با یدست هیخودم فکر کردم از ترفند  با

 .کردم یفکر م شتریب
تشکر  خواهدینم نیهم ی. برادهیخر میخودش عطر را برا دیشا

 ایمادرش  یبرا ارشیهم عطر را ک دینشود. شا عیکنم که ضا

. اما چرا لیبه راح میاند بدهو آنها هم گفته دهیمژگان خر

 ست؟یکی شیبرندها

 .نه ایحرف ها را مطرح کنم  نیا دیوسط با نیدانستم ا ینم 
نه. اگه دروغ گفته  ایبزنم  یدست هی اورم؟یب شیبه رو اصال

. البته به هر حال قصد آرش شودیباشد با بر مال شدنش خرد م

گرفته و  یجد یسوغات یرا برا میهایشوخ دیبوده. شا ریخ

 .ناراحت شوم اوردهین یزیچ میبرا ارشیکه ک نیاز ا دهیترس

 .ستمین نکند فکر کند من خنگم و متوجه مینگو یزیچ اگه
 رونیمن را از افکارم ب کریغول پ یآهن ربا کیمثل  شیصدا

 .دیکش

 .لمیراح–

 .کردم نگاهش
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 یم شیزل زد. مردمک چشمها میدستم را گرفت و به چشم ها 

سخت  شیحرف زدن برا ایواهمه داشت.  یزی. انگار از چدندیرقص

 .بود
 یکردم با لبخند نگاهش کنم و مطمئنش کنم، که اگر حرف یسع

 .هم نزند من قبولش دارم
انداخت. دستم  یبوسه اش نگاه یو به جا دیدستم را بوس پشت

آرام تر  نباریصورتش گذاشت و دوباره نگاهم کرد. ا یرا رو

 .زدیم ادیمحبت را فر شیبود. چشم ها

و مواخذه ات  رمیبگ دیرا ند یهمه مهربان نیمن چطور ا آخه»

 ییبه هوش باال ازیبرمال شدن دروغت ن یبرا میکنم. چطور بگو

 «.ستین

 نیمن ا یسخت بود ول شیبکند و برا یخواست اعتراف یم انگار

 نهیس ینزند سرم را رو یکه حرف نیا یخواستم. برا یرا نم

 :اش گذاشتم و گفتم

 ...آقامون بگه یچ هر–

حرکت  یچند لحظه ب یکنم از حرکتم شوکه شد. چون برا فکر

را دور کمرم حلقه کرد و من  شیبعد دستها یمانده بود. ول

 نیسرم گذاشت. بعد از ا یرا به خودش فشار داد و سرش را رو

زخم برداشت  یدانم ک یکه نم ییبا صدا دیکش قیکه چند نفس عم

 :گفت

 ...لیراح ممنونم–

 یبود برا یکاف شیزخم صدا نیدو کلمه، هم نیهم

 .که در موردش کردم ییفکرها یگم شدن همه یدانستن...برا

 .نزدم. آن هم به آرش، با خروارها غرورش یخوب شد که حرف چه
گرفت و به چشم  یرا از خودش جدا کردو صورتم را دو دست من

کرد. انگار با قدرت،  یبار نگاهش فرق م نیشد. ا رهیخ میها

.  قلبم ضربان گرفت، ختیریم میهر چه حس داشت در چشم ها

. احساس کردم قلبم دیکوبیام م نهیس یمحکم خودش را به قفسه 

سخت  میبرا دنیکش نفسحرکت کرد و باالتر امد، آنقدر باال که 

طاقتش را نداشتم. نگاهم را از او گرفتم و هم  گریشد. د

بلند  زد،یم مانیناهار صدا یمادر آرش امد که برا یزمان صدا

 .شد
دادم و بلند شدم. آرش هم با خنده  رونیرا با شدت ب نفسم

  :بلند شد و گفت

 .لیراح–

 .دراتاق بودم. برگشتم و نگاهش کردم کینزد

 :دیپرس یشاک

 زم؟یعز یزبون ندار –

 :لرزش داشت گفتم یکه هنوز کم ییبا صدا 
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 .جانم–

 یکردو انگشتها تیرا به پشت سرم هدا میستادوموهایا میروبرو

را پشت گردنم به هم رساندو با کف هر دو دستش از  شیدستها

 :صورتم را باال داد و گفت نیطرف

 .کن نگام–

چشم دوختم. صورتش  شیلحظه سخت بود نگاهش کنم به لبها آن

 :صورتم کردوگفت کیرا نزد

را در  میمتعجب چشم ها ل؟یراح هیاز دوست داشتن چ باالتر–

 .نگاهش سُر دادم. نگاهش ذوبم کرد

  ...لیپرستمت راح ی... من...ممن–

 .رفت رونیآرام از در ب بعد
کردم  ینفسم به شماره افتاد. انگار زمان متوقف شده بود. سع 

 یکه از سالن م دمیشن یقاشق و بشقاب را م یآرام باشم. صدا

 .کردم دنیکش قیتخت و شروع به نفس عم یآمد. نشستم رو

 :اتاق آمد و گفت یبعد فاطمه تو قهیدق چند

 پس؟ یایچرانم–

 :شدم و گفتم بلند

 .امدم–

 :دینگاهم کردو پرس مشکوک

 خان چرا نموند؟ آرش–

  :دمیتعجب پرس با

 رفت؟–:

 ...برم سرکار دیگفت زودتر با آره،–

 م،یکرد یبعد از ظهر با فاطمه سرگرم بودم و صحبت م تا

 :غروب بود که عمه گفت کینزد

 یو لباسهامون رو جمع کن، چادرتم م لیجان برو وسا فاطمه–

 انیم نامیا تییزودتر انجام بده، چون شب دا یاتو کن یخواست

 .یکن یوقت نم گهید شهیدورت شلوغ م

  :که فاطمه رفت. عمه رو به مادر آرش گفت نیاز ا بعد

 .ییکم دراز بکش از صبح سرپا هیتوام  روشنک–

کم  هی نجایاتاق نامزدت، تا منم ا یخانم توام برو تو عروس

 .دیکاناپه دراز کش یاستراحت کنم، بعد رو

 .آمدیاخالقش خوشم م نیکال رک بود و من از ا عمه
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که مرتبش کردم  نیبود. بعد از ا ختهیبه هم ر یآرش کم اتاق

شروع به خواندن  دمیتختش دراز کش یبرداشتم و رو یکتاب

 .کردیآمد و حواسم را پرت م یعطرش از بالشتش م یکردم. بو
تمرکز  گذاشتیناهار نماند نم یکه آرش چرا برا نیا فکر

 .پسش زدم و حواسم را به کتاب جلب کردم ی. با سخترمیبگ

 .شد و خوابم گرفت نیسنگ میکه خواندم، پلک ها ییچند صفحه ا 
را باز  میشد چشم ها دهیکش میبه رو ییکه  مالفه ا نیحس ا با

تخت  بالشت  ریبود و از ز نییکردم. آرش امده بود. سرش پا

را دوباره بستم. متوجه شدم که بالشت  میآورد. چشم ها یدر م

 .دیگذاشت و دراز کش نیزم یرا کنار تخت رو

  .ستیدانستم خواب ن یبه سکوت گذشت. م قهیدق چند

زد به طرفش  رجهیزنگ خورد. ش اشیرا باز کردم. گوش میها چشم

 .به من انداخت یکنارش رو فشار داد و نگاه یدگمه  یو فور

 :به دندان گرفت و گفت یبازم لب یچشم ها دنید با

 کرد؟ دارتیب صداش–

 ؟یآمد یبودم. ک داریب نه،–

 .را جواب داد اشیاالن. بعد گوش نیهم–

 .مییایباهم ب لی. امدم دنبال راحامی. آره مسالم–

 .باشه باشه،

  :که تمام شدگفت حرفش

دنبال  میبعدشم بر میبخور یبستن هی میحاضر شو بر پاشو–

 .مژگان
 میو چشم ها دمیگردنم کش ریو مالفه را تا ز دمیپهلو چرخ رو

 .را بستم

 .آقا چشم–

  :را شروع به نوازش کردوگفت میموها

 .صبر کن برم کولر رو خاموش کنم سردته؟–

 :را گرفتم و گفتم دستش

 .ستیسردم ن نه،–

 اد؟یهنوز خوابت م ؟یچ پس–

 :را رها کردم و گفتم دستش

 .نه–

را باز  می. چشم هادمیدر را شن ی. صداامدین ییصدا گرید

 .ست،ین دمیکردم د

 «بلند شدم قهر کرد؟ رید یعنیرفت؟  کجا»



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

17

46 
Hiltun.ir 

خودم را به  یامد. فور دمیبودم که د الیفکرو خ نیهم در

کنم. از سکوتش احساس خطر  تشیاذ یخواستم کم یخواب زدم. م

که  یوانیرا باز کردم، هم زمان، آب ل میکردم. تا چشم ها

 .کرد یصورتم خال یدر دستش بود را رو

 :و نشستم وکشدار گفتم دمیکش یبلند نیه

 .آرش–

  :گفت دویخند بلند

 یآب یتالف دهمیدوتا نشون زدم. هم خواب از سرت پر ریت هیبا–

 .رو درآوردم یختیآشپزخونه ر یکه تو
را برداشتم و به طرفش پرت کردم. چون انتظارش را  بالشت

 و گفتم؛ دمیدفعه من خند نیسرش و ا ینداشت خورد تو

 .بعد تشکش را نشانش دادم ختم؟یر وانیل هیجنس من  بد–

 .یکرد سیهم خ نجارویا نیبب –

 :که دستش بود را آرام زد به کمرم و گفت یبالشت

 یم یتالف ینجویباشه من ا ادتیفقط  م،یسرت، پاشو بر یفدا–

 .نکن یباز ریکنم، با دم ش

 .حرفش خنده ام گرفت از

 .کنم یپارچ آب روت خال هی شیبه تالف یک نیحاال بب رهیش آقا–

 .رمیگ یکه شلنگ روت م یاون کارو کن اگه–

 .استخر یندازمت تو یمن کال م اونوقت–

 :گفت دویبلند خند دوباره–

کن، خودم با  دایتو استخر پ . حاالیاریکم نم ادیم خوشم–

 .. بعد دستم را گرفت و بلندم کردزنمیم رجهیتوش ش لیکمال م

 .دیکش شانیرو یشده بود. دست سیخ میاز موها یکم

 .برات ببافمشون نیبش ایب–

 .کرد یلب زمزمه م ریرا ز یبافت شعر یکه م همانطور

 .آرش آقا–

  :گفت دویرا عقب کش میمکث کرد و بعد موها یکم

 ...نشنوم ها گهید–

 رو؟ یچ آخ،–

 .ام هیمگه پسر همسا م،یندار آقا–

 .ام گرفت خنده
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 .زارمیداره؟ دارم بهت احترام م یربط چه–

حرف زدنا اصال خوشم  یرسم نی. از ایدیفحش م یدار قایدق–

 .ادینم

 ؟یچ یعنی... عه–

  :گفت تیباجد–

 .برهیم نیرو از ب تیمیبابا، صم هیکه گفتم... چ نیهم–

 خودمون دوتا نگم؟ نیب آهان،–

 .کال نگو نه،–

  داره؟ یبگم چه اشکال گرانید یجلو خب–

 .میهمه بفهمن که چقدر ما با هم ندار خوامیم–

 ...باز برم رو َمنبرها یکنیمجبورم م یبابا، دار یا–

حرف، حرف شوهره.  گنیهمون منبرها م یداره، باال یمعن چه–

 .کم حرف گوش کن هی

 .چشم–

 .جانآرش  

 .جانم–

همش  نجاستی. چند روز امیفاطمه رو هم با خودمون ببر شهیم–

 .تو خونس

  :را بست و گفت میرا از دستم گرفت و موها کش

 .باش نیزشته، سنگ ایجلف نکن یهایفقط جلوش با من شوخ باشه،–

 .از حدقه درامده نگاهش کردم یچشم ها با

 :خنده و گفت ریزد ز یپق  

  .یبامزه شد یلیخ–

 :گفتم طنتیش با

 .میهست یمیبا هم صم یلیخ کننیکه، اونوقت فکر م خوبه–

 .اندازه داره یزیهر چ گه،ید نه–

 .صورتم نگه داشت یاش رو جلوانگشت سبابه بعد

 .نگه دار که اندازه نکوست اندازه–

 یکردم. آرش هم با بد جنسباال رفته. نگاهش  یابروها با

 .کردیاش را کنترل مخنده

 .فاطمه زنگ خورد یکه گوش میبود یحال خوردن بستن در



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

17

48 
Hiltun.ir 

 .امیمن جواب بدم، م د،یببخش–

 :زدو گفت یاز رفتن فاطمه، آرش چشمک بعد

 .رو داره یکیگفتم  یدید–

 :در مورد فاطمه نکند گفتم یکه آرش فکر بد نیا یبرا–

 .نامزدشه–

 .به ما نگفتن یزیپس چرا چ ؟یچ–

 .یبه زود گنیم–

 ارشیبعد من به ک م،یملت نامزد دارن مااصال خبر ندار ا،یب–

ما  شهینم گهیم م،یریو جمع و جور بگ یجشن خودمون هی گمیم

 .میهمه رو دعوت کن دیبا ای میرینگ ای. میآبرو دار
فاطمه آمد،  ینزدم. وقت یکردم و حرف یرا مشغول بستن خودم

  .در هم بود شیاخم ها

را  اشیبستن ی الهیفاطمه شد پ یاخم ها یمتوجه یوقت آرش

 .رفت رونیبرداشت و ب

 :دمیبه طرف فاطمه خم شدم و پرس بالفاصله

 شد؟ دعواتون–

 :کرد گفت یم رورویاش را ز یکه بستن همانطور

 .امدم رونیچرا ازش اجازه نگرفتم با شما ب گهیم–

 .ییچه اجازه ا نجایمن ا گهیشهر د هیاون  حاال
رو جواب ندم بعد  لمیموبا ایتونستم بهش دروغ بگم،  یم اصال

 .دمیبگم نشن
 یداره، اصال م یچه توقعات گم،یدارم راستش رو بهش م حاال

که داد بزنه. انگار کمبود  نیتونست با زبون خوش بگه، نه ا

ازش اجازه  یواسه هرکار خوادیاجازه گرفتن داره، همش دلش م

 :دیپرس دیسکوت من را د ی. وقترمیبگ

 ل؟یوجود داره راح یکمبود نیهمچ واقعا–

 :لبخند گفتم با

. حاال ازش اجازه ستین دیبع یچیدوره زمونه ه نیبگم، تو ا یچ–

هم کمبود اون  یداد تیهم به حرفش اهم ینجوریا گه،ید ریبگ

 .شهیجبران م
کنم  ی. حس منشمیذره ب ریز یلیکنم خ یاحساس م ینجوریا آخه

 .تحت کنترلم

 نشون نده، تیحساس–
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بودن بهش دست  یمنم با حرفت موافقم آدم حس زندان البته

چند سال اول تو غالم حلقه به گوش  گهیمامانم م یول ده،یم

 .کن یعمرت مثل ملکه ها زندگ ی هیشوهرت باش، بق

. اصال یمشترک، نه که نوکر و ارباب یگفتن زندگ ه،یچ غالم–

 .غالم باشم نه ملکه خوامینه من م

  :باال انداختم و گفتم ییا شانه

 .چشم خودمون یتو رهیدودش م میریبگ دیخدارو ند قانون–

 :گفت کالفه–

 نی... به نظر من که خدا خودشم از جنس هملیکن راح ول–

 .قانون هاش به نفع اوناست یمردهاست که همه 
دهانم گرفتم تا  یخنده، دستم را جلو ریزدم ز یحرفش پق از

  .دیایدر ن میصدا

 :زد و گفت میبه پهلو ییاکرد و ضربه یفاطمه را عصبان کارم

 .گم یمگه دروغ م خب–

 :زور خنده ام را جمع کردم و گفتم به

 یبه نفع ما خانم هاست راحت م یلیباشه که خ ینجوریا اگه–

  .میقانون هاش رو دور بزن میتون

 ؟یچطور–

 مکر زنانه،  با–

اش نگاهش کرد و لبخند به لبش  یگوش امیپ یبا صدا فاطمه

 .آمد

 .کرده یعذر خواه میمستق ریغ–

صورتت  یرو تیژست عصبان ذاشتی! حداقل معینچ، چه سر نچ،–

 .گهید لینشست بعد، زن ذل یم

 .لب استغفرهللا گفت ریبود ز شیلبها یکه هنوز لبخند رو فاطمه

 .لیراح–

 .هوم–

 :در دهانش گذاشت و گفت اشیاز بستن یقاشق 

 .ایبگم، نخند یزیچ هی–

 :دوباره خنده ام گرفت و گفتم 

 که خدا زنه؟ یدیرس جهینت نیدفعه به ا نیا نکنه–

 .نکن. گوش کن به حرف من یزشته، با خدا شوخ ل،یراح عه،–
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 .دییبفرما چشم،–

 :انداخت و آرام گفت نییرا پا سرش

که به هم محرم شده  یلی. اوامیدوست دار یلیرو خ گهیهمد ما–

زن  هی یکردم خدا برا یاحساس م یکرد گاه یو بغلم م میبود

رو قرار نداده. اصال احساس  ییامن تر از آغوش همسرش جا

 نیهم یبرا دیکرده بودم. شا دایبه خدا پ یشتریب یکینزد

. میامن رو از دست ند ی"چشم" تا اون جا میبهشون بگ دیبا

 غیاون رو از خودم در یمدت یبرا امیمن خودم با ندونم کار

 .کردم
 یتو یعنیکردم.  نیدلم نامزدش را تحس ینگاهش کردم و تو فقط

رو به آن رو شده  نینوشته بود که فاطمه از ا یچ امیاون پ

 .بود
 تیدر اوج عصبان عیسر یلیبود. خ بیعج میفاطمه هم برا رفتار

 نیا دیرا فراموش کند. شا زیلبخند بزند و همه چ توانستیم

 .نسبت به نامزدش است یعاطف یوابستگ ینشان دهنده

 .صورتم تکان داد یرا جلو دستش

 کنم؟ کاریبگو چ ؟ییکجا–

 زدم و گفتم لبخند

 یهیچشم رو بگو در مورد بق شهیکه م یینظر من تا اونجا به–

 .باهاش حرف بزن یقبول کن یتون یهم که نم زایچ
. آرش میشد یو مشغول بستن مینزد یحرف گریامدن آرش د با

زده بودو دست  هیتک اشیرا تمام کرده بود و به صندل اشیبستن

کردم جهت نگاهش  یکه نگاهش م یکرد. گاه ینگاهم م نهیبه س

 .داد یم رییرا تغ

 :اش انداخت و لب زدبه صفحه یزنگ خورد. نگاه اشیگوش

 .مژگانه–

 ؟یبخر یخوایم ی... کجا؟ چمیرس یم گهیربع د هی... بله–

  :گذاشت و گفت بشیرا داخل ج اشیآهان باشه. گوش

 .بکنه دمیخر خوادیم گه،ید میبر–

 .به من انداخت و بلند شد ینگاه حرص فاطمه
 پشیت دنیمژگان دم در منتظر بود. آرش با د میدیرس یوقت

 .شد ادهیکرد و پ یپوف

 .لبش خشک شد یخودش را به مژگان رساند. لبخند مژگان رو 
هر لحظه درهم  ی افهیاز ق یول دیگو یآرش چه م دمیشنینم

. آرش به دیگوینم یخوب یزهایمژگان معلوم بود که چ یشده

کرد. باالخره آرش  یکرد و مژگان قبول نم یحرفش اصرار م

 .آمد نیوار دستش را در هوا تکان داد و به طرف ماش دیتهد
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را حواله  نشی. بعد نگاه خشمگستادیمردد ا ییلحظه ا مژگان

 .من کرد و رفت ی
 نشست پشت فرمان و ساعتش را نگاه کرد. دل آرش

 "حرفها نیبه خاطر لباس مژگان بحثشان شده، آرش و ا یعنی˝

  .بود عیضا یلیناگفته نماند که لباس مژگان هم خ البته

 نیچ نهیس یبود که از رو دهیباز پوش قهیدیسف ریحر کیتون کی

. برجسته بودن شکمش کوتاه ترش آمدیباسنش م یتا رو خوردویم

ست کرده بود، با ساپورت  کشیهم کرده بود. شالش را با تون

 .یمشگ
را  نیآرش دوباره ساعتش را نگاه کردو ماش قهیاز ده دق بعد

 .هنوز در هم بود شیروشن کرد. اخم ها
در  تی. با عصباندیکه خواست حرکت کند مژگان سر رس نیهم

. دیفاطمه نشست و در را محکم کوب را باز کرد. کنار نیماش

نکرده بود فقط  یلباسش را عوض کرده بود. البته فرق آنچنان

 اشیبود که بلند دهیرنگش را پوش یتوس ده،یسف کیتون یبه جا

 .دیرسیم شیزانو یتا باال

چرا دعوا راه انداخته  رییکوچولو تغ هی نیا یحاال آرش برا"

 ".دونم یبود من نم

جواب داد که فقط  یطرفش و سالم کردم. با اخم  جور برگشتم

 نیماش یشهیسرش را طرف ش ؟ی. لب زدم خوبدمیحرف س را شن

 .چرخاند

 .با اشاره به من فهماند که ولش کنم فاطمه

 .و صاف نشستم، آرش غرق فکر بود برگشتم

 :که مژگان گفت میافتاده بود یاصل ابانیداخل خ تازه

 .پاساژه نجاستیا آرش–

 :تفاوت گفت یب ردیبگ ابانیکه نگاهش را از خ نیبدونه ا آرش

 .کن دیخر ایبعدا خودت ب شه،ینم ره،ید گهیاالن د –

 .نزد یحرف گریهم د مژگان
 شیآرش هم با زن و دوتا پسرها یما عمو دنیزمان با رس هم

 .دندیهم سن آرش بود، رس بایتقر یکینوجوان بودو  یکیکه 

 .میوارد خانه شد یاز سالم و احوال پرس بعد

 .هم به جمع اضافه شد ارشینگذشت که ک شتریب قهیدق چند

 .مژگان نشد یهم باعث باز شدن اخم ها ارشیک دنید
 یبا دلخور افتادیکه نگاه من و مژگان به هم م یاز چندگاه هر

 .گرفت ینگاهش را از من م
که چرا از دست من ناراحت  دمیپرس یم یدر فرصت مناسب دیبا

 .است
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 نی. همنمیآرش با اشاره از من خواست که کنارش بنش ییدا زن

 شی. برادیمن و آرش پرس ییکه کنارش نشستم، در مورد آشنا

  .امخانواده شده نیبود که چطور من عروس ا بیعج

 :ِمن و ِمن گفت یبا کم بعد

خودت رو داشته باشه  یهایژگیکه و یدار یجان، دوست لیراح–

 .رمیواسه پسرم زن بگ خوامیآخه م ؟یکن یو به ما معرف

 :کردم و گفتم یفکر

  .شمیمتوجه نم قایرو دق منظورتون–

عروس کدبانو و  هی. دنبال گهیمثل خودت محجبه باشه د یعنی–

باشه و  یباشه که اهل زندگ یدختر خوامی. مگردمیمومن م

  .مومنم باشه

جالب بود که دنبال  میآرش خودش محجبه نبود. برا ییدا زن

 .گشتیعروس محجبه م

 :گفت دیسکوت و تعجبم را د یوقت

 ندمیآ یمهمه که مادر نوه ها یلینگاه نکن، برام خ پمیت به–

پسرمم مهمه. اصال  یمومن باشه و حالل و حرام سرش بشه. برا

به پسرش انداختم.  ی. نگاهادیخوشش نم یامروز یدخترا نیاز ا

 کیباشد.  یدختر نیکه دنبال همچ دادیاو هم نشان نم پیت

خانواده  نیا هب یلیافتادم. به نظرم خ دهیسع ادیلحظه 

 :گفتم نی. بنابراآمدیم

نفر هست که نماز خونه، اهل حرام و حالل هم هست. فقط  هی–

. بعد هیدختره خوب یلی. البته خرونیب دهیموهاش رو م یکم

 .خودش کردم یبه موها ییااشاره

  .زارهیم رونیحد مو ب نیمثل خودتونه، در هم بایتقر–

موهاشو  یگیباشه. اونوقت تو م یچادر گمیجان. من م لیراح نه–

 .رونیب دهیم

 .بزنم ینتوانستم حرف گریبودم. د رانیح شیحرفها از
دراز  دیمژگان گفت که کمرش درد گرفته و با یساعت کیاز  بعد

 .بکشد.  بعد به طرف اتاق آرش رفت
بلند  ییاز کنار زن دا ییامن هم به بهانه قهیاز چند دق بعد

تخت و سرش  یشدم و به اتاق آرش رفتم. مژگان نشسته بود رو

را کنار گذاشت و دراز  یمن گوش دنیبود. با د اشیدر گوش

 .دیکش

 :دمیتخت نشستم و پرس یرو کنارش

 ؟یدست من ناراحت از–

 :دمینزد. دوباره پرس یحرف
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کردم که خودمم  کاریمن چ ؟یناراحت نقدریشده؟ چرا ا یچ آخه–

 خبر ندارم؟

 .کرده بود اشیعصبان میشد، انگار حرفها زیخ مین

من پر  هیو آرش رو بر عل یکار من دخالت نکن یتو شهیم–

 شهیخانواده هستم آرش هم نیکه من عروس ا یمدت نی. تو اینکن

شده،  دایتو پ یسرو کله  یاز وقت یبهم احترام گذاشته، ول

 ... امروزم که ده،یم ریمدل بهم گ هیاخالقش عوض شده، هر روز 

  .حرفش را ادامه نداد گرید

 :زده گفتم تعجب

 .فهممیمنظورت رو نم ؟یچ یعنی–

 

 "حرفها نیبه خاطر لباس مژگان بحثشان شده، آرش و ا یعنی˝

  .بود عیضا یلیناگفته نماند که لباس مژگان هم خ البته

 نیچ نهیس یبود که از رو دهیباز پوش قهیدیسف ریحر کیتون کی

. برجسته بودن شکمش کوتاه ترش آمدیباسنش م یتا رو خوردویم

ست کرده بود، با ساپورت  کشیهم کرده بود. شالش را با تون

 .یمشگ
را  نیآرش دوباره ساعتش را نگاه کردو ماش قهیاز ده دق بعد

 .هنوز در هم بود شیروشن کرد. اخم ها
در  تی. با عصباندیکه خواست حرکت کند مژگان سر رس نیهم

. دیرا باز کرد. کنار فاطمه نشست و در را محکم کوب نیماش

نکرده بود فقط  یلباسش را عوض کرده بود. البته فرق آنچنان

 اشیبود که بلند دهیرنگش را پوش یتوس ده،یسف کیتون یبه جا

 .دیرسیم شیزانو یتا باال

چرا دعوا راه انداخته  رییکوچولو تغ هی نیا یحاال آرش برا"

 ".دونم یبود من نم

جواب داد که فقط  یطرفش و سالم کردم. با اخم  جور برگشتم

 نیماش یشهیسرش را طرف ش ؟ی. لب زدم خوبدمیحرف س را شن

 .چرخاند

 .با اشاره به من فهماند که ولش کنم فاطمه

 .و صاف نشستم، آرش غرق فکر بود برگشتم

 :که مژگان گفت میافتاده بود یاصل ابانیداخل خ تازه

 .پاساژه نجاستیا آرش–

 :تفاوت گفت یب ردیبگ ابانیکه نگاهش را از خ نیبدونه ا آرش

 .کن دیخر ایبعدا خودت ب شه،ینم ره،ید گهیاالن د –

 .نزد یحرف گریهم د مژگان
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 شیآرش هم با زن و دوتا پسرها یما عمو دنیزمان با رس هم

 .دندیهم سن آرش بود، رس بایتقر یکینوجوان بودو  یکیکه 

 .میوارد خانه شد یاز سالم و احوال پرس بعد

 .هم به جمع اضافه شد ارشینگذشت که ک شتریب قهیدق چند

 .مژگان نشد یهم باعث باز شدن اخم ها ارشیک دنید
 یبا دلخور افتادیکه نگاه من و مژگان به هم م یاز چندگاه هر

 .گرفت ینگاهش را از من م
که چرا از دست من ناراحت  دمیپرس یم یدر فرصت مناسب دیبا

 .است
 نی. همنمیآرش با اشاره از من خواست که کنارش بنش ییدا زن

 شی. برادیمن و آرش پرس ییکه کنارش نشستم، در مورد آشنا

  .امخانواده شده نیبود که چطور من عروس ا بیعج

 :ِمن و ِمن گفت یبا کم بعد

خودت رو داشته باشه  یهایژگیکه و یدار یجان، دوست لیراح–

 .رمیواسه پسرم زن بگ خوامیآخه م ؟یکن یو به ما معرف

 :کردم و گفتم یفکر

  .شمیمتوجه نم قایرو دق منظورتون–

عروس کدبانو و  هی. دنبال گهیمثل خودت محجبه باشه د یعنی–

باشه و  یباشه که اهل زندگ یدختر خوامی. مگردمیمومن م

  .مومنم باشه

جالب بود که دنبال  میآرش خودش محجبه نبود. برا ییدا زن

 .گشتیعروس محجبه م

 :گفت دیسکوت و تعجبم را د یوقت

 ندمیآ یمهمه که مادر نوه ها یلینگاه نکن، برام خ پمیت به–

پسرمم مهمه. اصال  یمومن باشه و حالل و حرام سرش بشه. برا

به پسرش انداختم.  ی. نگاهادیخوشش نم یامروز یدخترا نیاز ا

 کیباشد.  یدختر نیکه دنبال همچ دادیاو هم نشان نم پیت

خانواده  نیا هب یلیافتادم. به نظرم خ دهیسع ادیلحظه 

 :گفتم نی. بنابراآمدیم

نفر هست که نماز خونه، اهل حرام و حالل هم هست. فقط  هی–

. بعد هیدختره خوب یلی. البته خرونیب دهیموهاش رو م یکم

 .خودش کردم یبه موها ییااشاره

  .زارهیم رونیحد مو ب نیمثل خودتونه، در هم بایتقر–

موهاشو  یگیباشه. اونوقت تو م یچادر گمیجان. من م لیراح نه–

 .رونیب دهیم

 .بزنم ینتوانستم حرف گریبودم. د رانیح شیحرفها از
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دراز  دیمژگان گفت که کمرش درد گرفته و با یساعت کیاز  بعد

 .بکشد.  بعد به طرف اتاق آرش رفت
بلند  ییاز کنار زن دا ییامن هم به بهانه قهیاز چند دق بعد

تخت و سرش  یشدم و به اتاق آرش رفتم. مژگان نشسته بود رو

را کنار گذاشت و دراز  یمن گوش دنیبود. با د اشیدر گوش

 .دیکش

 :دمیتخت نشستم و پرس یرو کنارش

 ؟یدست من ناراحت از–

 :دمینزد. دوباره پرس یحرف

کردم که خودمم  کاریمن چ ؟یناراحت نقدریشده؟ چرا ا یچ آخه–

 خبر ندارم؟

 .کرده بود اشیعصبان میشد، انگار حرفها زیخ مین

من پر  هیو آرش رو بر عل یکار من دخالت نکن یتو شهیم–

 شهیخانواده هستم آرش هم نیکه من عروس ا یمدت نی. تو اینکن

شده،  دایتو پ یسرو کله  یاز وقت یبهم احترام گذاشته، ول

 ... امروزم که ده،یم ریمدل بهم گ هیاخالقش عوض شده، هر روز 

  .حرفش را ادامه نداد گرید

 :زده گفتم تعجب

 .فهممیمنظورت رو نم ؟یچ یعنی–

 به اون راه؟ یخودت رو زد ای ،یفهمینم–

 کدوم راه؟ به–

 :داد به تاج کوتاه و اسپرت تخت و گفت هینشست و تک کامل

برمت. مثل بچه  ینم یلباست روعوض کن یاگه نر گهیمن م به–

 .مثل تو باشن دیهمه با کنهیکنه، فکر م یها باهام رفتار م
 ینجوریمخش...اصال آرش ا یتو یحرفها کرد نیکه تو از ا اونقدر

 .نبود

 :ادامه داد دیتعجب مرا د یوقت

 دهیسف کیاون تون ارشیبه پوشش من داره، خود ک کاریاون چ –

خواست بپوشم که  یخب اگه دلش نم ده،یخر هیرو برام از ترک

 .دیخر ینم
به سکوت  یکم نمانینزدم. ب یانداختم و حرف نییرا پا نگاهم

 .گذشت

 رییرفتار همه تغ خته،یمن به هم ر یزندگ یتو امد یوقت از–

 یم ینیریآشپز خونه، خود ش یمامان تو شیپ یریم یکرده، ه

  لیکنه، که مثل راح یم حتیاون روز عمه نشسته من رو نص ،یکن

بزاره  یکه ه ستیبه مادر شوهرت کمک کن، اون که خدمتکارت ن
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سخت  مانتیزا یشیچاق م یاستراحت کن یادیبرداره واست. ز

  .شهیم

 :ادامه داد یشتریبا حرص ب بعد

 یدون یرو نم نیا شه،یم تیمقدس میمر یادعا نقدریکه ا تو–

 ؟یرو بزن یکس رآبیز دیکه نبا

پشت من حرف  دینیش یم د،یشد کیتو ج کیکه با فاطمه ج االنم

خالص خدا  یشماها بنده ها دیکن یبشه؟ فکر م یچ دکهیزن یم

 .کافرن هیبق دیهست
کار من چه شد،یگفت قلبم فشرده م یکه م ییهر جمله ا با

کند. بغض داشتم  یفکر م طورنیام که مژگان در موردم اکرده

 .کردم قورتش بدهم یسع یول

 .مینزد یکن ما اصال در مورد تو حرف باور–

 :از من گرفت و گفت تیرا با عصبان نگاهش

کنه؟  یم رییرسه رفتارش با من تغ یبه تو م یچرا هر ک پس–

و خنده  ینبود که باهم شوخ یآرش، قبل از تو، روز نیهم

االن تا باهاش  ی. ولمیراحت بود یلی. با هم خمینداشته باش

 .حساسه ها مالحظه کن لیراح گهیکنم م یم یشوخ
 یم یبه چه درد ینجوریا یترسه، زندگ یانگار از تو م اصال

 د،ید یکه از سرش بپره اون روش رو خواه یخوره، عشق و عاشق

 .االن داغه حرف حرف توئه

 :آرام گفت دیجو را د یلحظه فاطمه داخل اتاق شد. وقت همان

 .ایب قهیدق هیجان  لیراح–

 :بلند شدم ورو به مژگان گفتم دیترد با

 .گردم یبرم االن–

 .به طرف اتاق مادر آرش رفت، من هم به دنبالش رفتم فاطمه

 داغونه؟ نقدریچرا ا افتیاونجا؟ ق گهیم یچ–

 .کرد یبابا، دردو دل م یچیه–

بعدا دردو  شهی. حاال نممیریم گهیما دو سه ساعت د لیراح–

هر روز هم رو  بایکه همش ور دلته، تقر تیجار نی. ادیدل کن

هم  ییزن دا گه،یما د شیپ هیآخر نیا ای. بگهید دینیب یم

 .گرفت یسراغت رو م

 .امیم گهید قهیچند دق باشه–

 رونیاز اتاق ب دمیمژگان برگردم،  د شیکه خواستم پ نیهم

 .امد و به طرف آشپزخانه رفت
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 یبرا م،یشد یهشت نفره بود همه جا نم یغذا خور زیچون م 

 .سفره انداختند نیهم
کرد،  یم فیمدام از سفرش تعر ارشی. کمیسفره نشسته بود سر

هست و مردم آنجا مدام  یکه چقدر در آن کشور آزاد نیاز ا

اند. هستند و مردم ما چقدر افسرده یو خوش گذران یدر حال شاد

 :به من انداخت و رو به عمو رسول گفت یزیآم ریبعد نگاه تحق

ها دنبال  یلیکنه و هنوز خ یم شرفتیداره به سرعت پ ایدن–

 .خرافات هستند

ها، بابا  شهیم شونیزیچ هیامشب زن و شوهر  ن،یا گهیم یچ»

 «؟یکن یخودت نگاه نم یاصال چرا به عمه ا،یرفت هیترک هیحاال 
. فاطمه که دست راستم نشسته بود اوردمیخودم ن یرو به

 :گفت رگوشمیز

 نگاهت کرد؟ ینجوریا چرا–

 :گفتم یآرام به

باشه، االن ازم  یآزاد هیمثل تر ک رانمینگذاشتم تو ا آخه–

 .هیشاک

 :زدو گفت یپوزخند فاطمه

 شمییواال اون اروپا شتر؟یب نیاز ا یآزاد گهیکه، د واقعا–

. بعد از ادیب رونیآزاد ب هایرانیاز ا یغلط بکنه مثل بعض

مدار  استیس کیحرفش را از سر گرفت. اسم  ارشیک یسکوت کوتاه

 :را آورد و گفت

. بعد رهیاقامت بگ خواستیاونجا بود و م شیَمن ر هی با–

 :به من کردو ادامه داد یدوباره نگاه

هم به تورم  یکنه ببره اونجا خرج کنه. کار یجمع م نجارویا–

 .نداره زهایچ نیو ا
 یشوهرش گوش م یبادقت به حرف ها یلیمژگان که تا آن موقع خ 

 :کرد رو به من گفت

 یچه کارها که نم یرکیز ریز دونهیخدا م ه،یمذهب ظاهرشون–

  .دیجور آدمها ترس نیاز ا دی...بانایکنن ا

 .اوردیخودش ن یکرد به رو ینگاهش کرد و مژگان سع زیت آرش

 :گوشم گفت ریفاطمه ز دوباره

 به ما بود؟ منظورش–

 .گهیرو م هایبابا، داعش نه–

 :و گفت دیفاطمه خند 
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رو  هیبچه سوسوال رفته اقامت ترک نیاون چرا مثل ا حاال–

 .رفت یم ییجا ،ییکایآمر ،ییاروپا هی ره،یبگ
 ؟یک

 .گهیداشته د شیکه ر اروی همون–

  ... دهیرس یم هیپولش تا ترک ده،یکم ملت رو چاپ البد–

 :و مژگان کردو گفت ارشیبه ک ییااشاره فاطمه
که دادند، چه  یبا اون را دنیفکر کنم تازه فهم نایا

حرفهاشون دنبال مقصرن. خب  نیبه بار آوردن، با ا ییافاجعه

 .گهید دیخودتون کرد شهیاگه تورم داره م

 .بلند گفت یآخرش را کم یجمله

 .جمع را فرا گرفت یسکوت

 :گوشم گفت ریکه طرف چپم نشسته بود ز آرش

 .ها دیبکوب ی. شما  همیداد یرا میکرد یغلط هیما  حاال–

 :دمیپرس وارزمزمه

 توام؟–

 .را به عالمت مثبت تکان داد سرش

 .دادم رونیرا ب نفسم

 .شهیدرست م یشاهلل که همه چبود. ان نیخوش ب دیبا–

جمع کردن سفره مژگان هم به  آشپزخانه آمدو کمک کرد،  موقع

 .بود بیمن وفاطمه عج یبرا نیوا
 که تمام شد، فاطمه گفت؛ کارها

 .اتاق یتو میابریب–

 .میعمه مکث کرد یصدا دنیباشن میبرو میکه خواست نیهم

 .میمادر حاضرشوکم کم بر فاطمه،–

 .چشم–

تخت نشست. چادر تا شده اش  یچمدان را بست و رو پیز فاطمه

 .گذاشت و با کراه نگاهش کرد شیپاها یرا رو

 .. مستاصل نگاهم کردیکن یطلبکارها نگاهش م نیچراع ه؟یچ–

 .کنم کاریدونم چ ینم–

 .است ریبا چادرش درگ دمیفهم

 ؟ینامزدت درموردش صحبت کرد با–

چادر باشه.  دیحتما نبا یحجاب برام مهمه، ول گهیم اهوم،–

 .االن مشکل من مامانمه
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 ؟یکنیبه زور مامانت چادر سر م یعنی–

مدت  هی. شهیاگه سر نکنم ناراحت م یگفت به زور، ول شهینم–

خوام از دستم  یزجرش دادم. نم یلیکه حجاب نداشتم خ یکوتاه

احترامش  شهیهم ده،یکش ادیناراحت بشه، اون زحمت من رو ز

 یکنه اگه چادر سرم نکنم بهش ب یرو داشتم. اون فکر م

 .کردم یاحترام

من  ه،ییا دهیباهاش صحبت کن، عمه، زن باتجربه و فهم خب–

  .کنه یقبول م یصحبت کن یمطمئنم اگه باهاش منطق

 :تخت پرت کرد و  گفت یکردو چادر را رو یفکر

 .ندارم ییابهش عادت کنم. چاره دیبا –

  .کار رو نکن نیفاطمه جان ا نه–

  کنم؟ کاریچ پس–

دوباره اشتباه قبلت تکرار بشه  یخوا یبه نظر من اگه نم –

 دیبا یخودت قبولش کن دیبا یبزارش کنار، اگه تو چادر بخوا

برات ارزش نشه ازش لذت  یزیاز وجودته، تا چ یبخش یحس کن

سرت کن.  یروز فقط به خاطر خدا دوسش داشت هیاگه  ،یبرینم

راحت باهاش  نمشهرتو یپنجاه درجه  یگرما یاون وقته که تو

سر کردن ممکنه باعث بشه از همه  یزورک ینجوری. ایایکنار م

. یکه حجاب ندارن متنفر بش هیاز بق دیشا ای. یطلبکار بش

 هیبق یول دمیم یسخت نقدریمن به خودم ا یگیچون با خودت م

 .ستین الشونمیخ نیخوشن. ع

 گرانید یکه مامانم جلو رونیاگه االن بدون چادر برم ب یول–

 .کنه یاحساس حقارت م

 دیاالن بپوش که اون بنده خداهم شوکه نشه، بعد که رفت خب–

بده بعد.  یشهرتون چند روز کم کم باهاش صحبت کن بهش آمادگ

 ...گهید اریخالصه دل مادرتم به دست ب

 .اقدر ات یآرش بلند شدم و رفتم جلو یصدا با

 م؟یباهم بر یایببرم راه آهن، م نارویخوام عمه ا یم–

 .صبرکن آماده بشم قهیفقط چند دق آره،–

. کردیم یاز همه خداحافظ یکی یکیبودند.  عمه  ستادهیا همه

 یرا بپوشد. من هم از همه خداحافظ شیبعد دم در تا کفش ها

  :به طرفم امد و گفت ییکردم که بروم. زن دا یکل

صبر کن ببوسمت و  میما رفت دیجان تا شما برگرد لیراح–

مادر شوهرم  ههیشب پشیت ییبعدبرو. زن دا میکن یخداحافظ

گذاشته  رونیب اشیرنگش را از کنار شال مشگ یخی یبود. موها
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به صورتش  یخاص ییبایز مشیمال شیتضاد رنگ، و آرا نیبود و ا

 .بود یو دوست داشتن تیداده بود. زن با شخص

 :گفت دمیبوس یبغلم کردو همانطور که م مشتاقانه

 .کن خدا به منم دوتا عروس، خانم مثل خودت بده دعا–

جمع،  نیا نیحرف ب نی. آن هم گفتن ادمیحرفش خجالت کش از

 .بود نیبه نظرم سنگ
کردم و به  یدوباره خداحافظ اورمیکه سرم را باالب نیا بدون

 .طرف در رفتم

 :عمه رو به آرش کردو گفت یسالن راه آهن موقع خداحافظ در

توام مثل اون داداش از دماغ  د،یجان، به ما سر بزن عمه–

مادرو نامزدتم بردار  گهیچند وقت د ا،یافتادت نباش لیف

 .ما شیپ دییایب

 .به آرش کردم، از حرف عمه لبخند به لبش امد ینگاه

 .میش یعمه، مزاحم م چشم–

را باال داده بود و  شیقبل موها یامروز برعکس روزها آرش

 یشده بود. ول پیخوش ت یلیبود. خ دهیجذب پوش شرتیشلوارو ت

 ساده و مردانه اش را یدنهایمن همان لباس پوش

 .دمیپسند یم شتریب 

 .کرد یجلب توجه دخترها را م یلیخ ینطوریا
راه  یشدند و ما به طرف در خروج یعمه و فاطمه راه باالخره

 .میافتاد
آب سرد کن  نمیکردم. چشم چرخاندم که  بب یتشنگ احساس

 .کنم دایپ توانمیم

 ؟یگرد یم یچ دنبال–

 .آب سرد کن هست نجایا نمیبب خوامیم تشنمه،

  :به اطراف انداخت و گفت یهم نگاه آرش

 .میریبگ یآب معدن میکن بر ولش–

 .افتاد یآب سرد کن کیچشمم به  ریمس یتو

 ؟یخور یتوام م ناهاش،یا–

 .تو بخور حاال–

داشتم را درآوردم و همانطور  فمیک یتو شهیکه هم یمس وانیل

از ذهنم گذشت.  یبار طنتیکردم فکر ش یکه داشتم از آب پرش م

 .من، اول آرش آب خوردو بعد من خوردم ادیبه اصرار ز

 .میرا پر از آب کردم و گفتم بر وانیل دوباره

 :دیپر از آب تو دستم نگاه کردو پرس وانیمشکوک به ل آرش

 ؟یخور ینم چرا–
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 .خورم یم رونیب میسالن بر از

 .کرد یکنترلم م یچشم ریز

 :گفت میسالن که خارج شد از

 .گهید بخور–

 .انداختم و مکث کردم وانیبه ل ینگاه

 تو سرته؟ یچه فکر لیراح–

سرش  یکنم و آب را رو دایمناسب پ یجلو رفتم که جا جلو

 .و فرار کنم  زمیبر

 .کرد میپشت صدا از

نکند  آمد،ینم کمیچرا نزد ؟یریکجا م نورهیا نیماش لیراح–

 .فکرم را خوانده
 کتریبزنم تا مجبور شود نزد دنیدادم خودم را به نشن حیترج

 .دیایب
شد برگشتم و  کمیکه نزد نیهم آمد،یبلندش م یقدمها یصدا

 .دمیصورتش پاش یآب را رو وانیل
 نیمرد پشت سرم شوکه شدم وخنده ام محوشدو ه دنیباد یول

 .دمیکش یبلند
و گرفتن صورتش با دستش  وانیل نگیجر نگیجر یصدا دنیباشن

 ...من یخدا یوا یشده. ا یچ دمیتازه فهم

 نیصورت ا یشده بودتو دهیاز دستم سر خورده بودو کوب وانمیل

 .شده بود به من رهیو بهت زده خ دیچک یآقا. آب از صورتش م
که به دو خودش را به ما رساند و  دمیآرش را شن یپا یصدا

 :گذاشت و تند و با عجله گفت اشنهیس یکف دستش را رو

فکر کرده منم، متوجه نشده، بعد اشاره کرد  د،یببخش داداش–

 :به صورت آقا و گفت

دستش  تینشده باشه. اون آقابا عصبان یطور نمیبب دیبزار–

 :را پس زد و گفت

 ه؟یخانوادگ یدعوا یجا ابونیخ یتو–

 .کرد یدوباره عذر خواه آرش

بازم  شه،یم ینجوریوقتها ا یمشکل اعصاب داره بعض خانمم–

 :گفت ی.بعد رو به من کردو با خشم مصنوعدیببخش

حالت  یوقت ،یکار کرد یچ نیبده زن، بب یدستمال کاغذ هی–

 رون؟یب یایبده چرا از خونه م نقدریا

 فمیک یکه با حال خراب و استرس دنبال دستمال تو همانطور

 :گشتم، با ترس به اون آقا گفتم یم

 .دیشرمنده ام آقا، ببخش من–
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درهم بود که من جرات نگاه کردن به او را  شیاخم ها آنچنان

داشت.  یدرشت یلیخ کلینداشتم. قدش از آرش بلندتر بود و ه

صورتش را خشن کرده بود. باالخره  اشیپهن و مشگ یابروها

 .کردم و به آرش دادم دایدستمال را پ
خواست صورت مرد را پاک کند که او دستمال را با خشونت  آرش

 .از آرش گرفت

  .کنم یپاک م خودم–

 یکه صورتش را پاک کرد، دستمال را پرت کرد رو نیاز ا بعد

 :روبه من گفت یادیو با خشم ز نیزم

اول درست نگاه   دیشوهرتون رو بزن دیبعد خواست ی دفعه–

 کارهاست؟ نیا یجا ابونی. آخه خدیکن

دهن باز کند و  نیخواست زم یهم رفت. از خجالت دلم م بعد

  .به آرش نگاه کنم توانستمیمرا ببلعد. از خجالت نم

 یکه  به اندازه کاف نیکرد. هم یبه رفتن مرد نگاه م آرش

دلش انبارشده بود، ناگهان  یخنده تو یدور شد، انگار کل

 .که صورتش قرمز شد دیمنفجر شد. آنقدر خند
بعد از سالن بود و  یاز محوطه  ییاخوب بود آنجا گوشه حاال

 .رفت و آمد نبود ادیز
 یرا از رو وانیآرش به زور خنده اش را جمع کردول باالخره

. میدراه افتا نیبرداشت.  دستم را گرفت و به طرف ماش نیزم

را  نیکه استارت ماش نیحرصم گرفته بود. هم شیاز خنده ها

معلوم بود  دیلرز یم شیفرمان گذاشت. شانه ها یزد سرش را رو

 .آمدیدانم چرا من اصال خنده ام نم ی. نمخنددیم

 .خورده را داشتم ریسنگش به ت یشده عیآدم ضا کیحس  شتریب
دستم  د،یدر هم مرا د یافهیق یسرش را بلند کرد. وقت آرش

را به هم چسباند تا دوباره خنده اش  شیرا گرفت و لبها

 :و گفت ردینگ

خندم رو  یتونم جلو ینم ادیم ادمیمرده  ی افهیکن ق باور–

خوش و خرم راه  ابونیخ یتو ی. فکر کن واسه خودت داررمیبگ

 اروی کلیسرت...خنده دارترش ه یبکوبن تو وانیل هی هوی یریم

 وانیگندش ل کلی. فکر کن با اون هیفنچ بود ششیبود، تو پ

 .کرد یصورتش و بدبخت مثل بچه ها فقط نگاهت م یتو یرو زد

 :گفتم رلبیز

 دنبالم؟ یومدی...بعد برگشتم طرفش. اصال تو چرا نچارهیب–

 یکردم. االن ناراحت تیام رو رعابهت شک کردم و فاصله چون–

طرف صورت من کبود بشه؟  هی یخواست ینبودم؟ م اروی یمن جا

 .زمیمن زرنگم عز

 .کردم و نگاهش کردم زیرا ر میها چشم
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من مشکل اعصاب  یاون آقاهه گفت شیاونجا پ نمیبب سایوا–

 دارم؟

 .کرد یولمون نم ارویگفتم که  یاگه نم یول د،یببخش–

کردن فرار  یتالف ریکه از ز نیبه خاطر ا ،یمجازات بش دیبا–

 .تاوان داد گهید یکیو  یکرد
 یرا راه انداخت، ول نیاش شروع شد. ماشحرفم دوباره خنده با

 .دیخند یمدام م

 .یبا مزه باش نقدریکردم تو ا یمن اصال فکرش رو نم لیراح–

 .امچقدر بامزه یشیمتوجه م یکه شد مجازات–

با  یخوایم یاون روز گفت ادمهیخدا به دادم برسه،  یوا–

 هی ر،یجون من پارچ رو محکم دستت بگ ،یزیپارچ روم آب بر

 ...شمایم یسرم. ضربه مغز یتو شیوقت نکوب

 .کردم شیبازو یمشت حواله  کیام گرفت و حرفش خنده نیا از
اشاره  وانیل یلبه  یرا طرفم گرفت و به فرورفتگ وانمیل

 :کردو گفت

 .یخند یو م شهیم یآور ادیامروز برات  شینیوقت بب هر–

گذاشتم و  فمیرا داخل ک وانینازک کردم و ل شیبرا یچشم پشت

 :گفتم

 یکنم، چون هر دفعه نگاهش کنم خودم رو سرزنش م یم عوضش–

 .بهش انداختم ینگاه میکنم. بعد ن

 خونمون؟ یمن رو ببر شهیم–

 .تعجب نگاهم کرد با

 ...خونه، همه رفتند، نگران نباش میبرس میتا ما بر چرا؟–

 .بخواب ریخودمون راحت ترم. توام راحت بگ خونه–

ام  گهیاتاق من، د میریم ،یستیاتاق مامان راحت ن یتو اگه–

 ...که ستیمژگان ن

 :ادامه داد دیمرا د دیترد یوقت

. یتخت بخواب که راحت باش یخوابم تو رو یم نیزم یرو من–

  .فقط حرف از رفتن نزن ،یهر جور که تو بگ ای

 .زدم ینم یبودو حرف نییپا سرم

  :دادو گفت رونیرا ب نفسش

راحت  التیخ ،یبه مامانت قول دادم که فعال دستم امانت من–

 .زمیباشه عز
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 .را نگاه کردم رونیب نیماش یشهیو از ش دمیحرفش خجالت کش از

 :زده گفت جانیسکوت ه قهیاز چند دق بعد

دارم بعد دستش را دراز کرد و پخش  زیبرات سورپرا یراست–

پخش شد که بعد از چند لحظه  یمیمال کیموز یرا روشن کرد، صدا

زدم و  یخوان شروع به خواندن کرد. لبخند یسنت یخواننده کی

 :گفتم

 کرده؟ رییتغ تیقیموس ی قهیسل –

 .آورد نییپا یرا کم یقیموس یزد و صدا یچشمک

 ؟یکن قیتحق یفقط خودت بلد یکرد فکر–

 :زده گفتم جانیه–

  واقعا؟–

 .مطالعه کردم ییزایچ هیخب  ینه مثل شما، ول البته–

 اش؟ جهینت خب–

را مثل  شیرا صاف کرد و گردنش را جلو داد. صدا اشنهیس

 :اخبار گوها کرد وگفت

 ی، حت ستین یبد زیخود چ یبه خود یقیمن، موس قاتیتحق یط–

 .سوق بده نهایتونه آدم رو به سمت بهتر یخب م یقیموس
 یکه خواننده م یاون شعر دیهمراه با کالمه با یقیموس اگر

 ،ینباشه، مثال در مورد عالم هست یخونه پر محتوا باشه و ماد

 .یزیصائب تبر یباشه، مثل اکثر شعرها زهایچ نیمعبود وا
از بزرگان بهتره که از هجران و معشوق و  یکی یگفته  طبق

 ییجورا هیهم خودش  زهایچ نینباشه، چون ا زهایچ نیو ا یعاشق

 ...کنهیآدم رو وابسته م

خوندم و جالبم بودو قبولشونم تا  گمیکه م یینایمن ا البته

 .تونم انجامش بدم ینم یدارم ول یحدود
بد گوش کردم لذتم ازش بردم، االن به  یقیموس یعمر هی چون

اش  افهی. بعدقرمیحرفها رو بپذ نیتونم ا ینم هایراحت نیا

 :را نازک کرد، همراه ناله گفت شیصدا یرا مضحک کرد و کم

 ...یفهم یمعتاد م الیاع معتادم–

 .خنده ریزدم ز یپق

 .یشیزشت م اد،یکه اصال بهت نم نکن–

مهم نبود،  میآخرحرفش برا یکهیخوشحال شدم. ت شیاز حرفها 

 میحرفها یعنیکرده بود  قیکه رفته بود دنبالش و تحق نیهم

داشت. مهم تر  تیاهم میبرا یلیخ نیمهم بوده،  و ا شیبرا

 .کرده بود دایمن پ یقهیطبق سل یقیکه موس نیاز آن ا
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را  میکردم و دستش را گرفتم و چشم ها ادیرا ز یقیموس یصدا

 .شدیکه پخش م ییبایز یبستم و گوش سپردم به نوا

 .. برام جالب بودهدمیخواننده رو شن نیا یاکثر کارها من–

 .ادیزدم خوشت ب حدس–

 :را فشار دادم وگفتم دستش

 .ممنونم–

 .رمیمن نتونستم باهاش ارتباط بگ یشما رو نداشت. ول قابل–

 .یکه کرد یکشف نیبرام جالب بود. هم حرفهات، هم ا واقعا–

 :داشت گفت ابانیو همانطور که چشم به خ دیرا بوس دستم

 .ادیحد خوشت ب نیکردم در ا یفکر نم اصال–

 .خواننده سپردم یلبخند زدم و دل به صدا فقط–

 

 زیآتش پنهان در من، برخ یا"

 زیبرخ راهن،یشسته به خون، پ یا

 ...بار گران نیرایبا داغ نهان، برگ زیبرخ

 

 ...در دل دارم ییتنها آتش

 ....اگر از عشق تو بردارم دست

 

 .میدیبه خانه رس یغرق بودم که متوجه نشدم ک آنقدر

 *آرش*
 

 

را متعجب زده  مانیظاهر خانه هر دو م،یدیبه خانه رس یوقت

 .کرد

 .کرد یرا جمع م یظرف یشکسته یتکه ها انیبا چشم گر مادر
افتاده بود  نیزم یهم رو یناهار خور زیم یهایاز صندل یکی

 یرو ییرایپذ لیاش شکسته بود. هنوز وسااز دسته ییاو تکه

که داخل  ییهایدست شیبودند. فنجان ها و پ هایعسل

 .بود وهیآشغال م هایو بعض وهیم شانیهایبعض
. میهاج و واج خانه را و مادر را از نظر گذراند لیوراح من

 :دمیکمک مادر رفتم و  پرس

 شده مامان؟ یچ–

در  یکه هنوز همان جا جلو لیبه راح یدار یمادر نگاه معن 

و  دینگاه مادر را فهم یمعن لیخشکش زده بود انداخت.  راح

 :گفت دیبا ترد
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اتاق لباسم رو عوض کنم. با حرکت سر،  یتو رمیجان من م آرش–

را  زیداند من آخرش همه چ یکردم. مادر که م دییکارش را تا

 دیکند. فعال با یبرخورد م نطوریچرا ا م،یگویبه نامزدم م

که از رفتارش ناراحت  نیحال خرابش را کنم. با ا یمالحظه

گرفتم و به  لیراح ننزدم و نگاهم را از رفت یحرف یشدم، ول

 .مادر دادم
کرد و  یرا در سطل زباله خال شهیبزرگ ش یتکه ها مادر

 :وآرام گفت دیکش یقیرا پاک کرد و نفس عم شیاشکها

کم بحث کردند  هیو مژگان دعواشون شد،  ارشیمادر، ک یچیه–

 ارشمیرو برداشت که قهر کنه بره، ک فشیو مژگان آماده شدو ک

رو گرفت پرت کرد خورد  فشیک ره،یخواست جلوش رو بگ یمثال م

 .شد کهیاپن و گلدون هزار ت یبه گلدون رو

 ؟یواسه چ دعوا–

 یرفتند، مژگان گوش نایعموت ا نکهیدونم، بعد از ا یم چه

که البته  نه،یمسافرتش رو بب یرو گرفت تا عکس ها ارشیک

دونم عکس  ینم گهیبه زور مژگان داد. حاال د دادینم ارشمیک

کم صداشون بود، کجا بود، که مژگان باز خواستش کردو کم یچ

 .باال رفت و دعواشون شد

 االن کجا هستند؟ پس–

 .دنبالش ارشمیرفت و ک رونیاز در ب تیبا عصبان مژگان–

اش انداختم به صفحه یزنگ خورد. نگاه امیفکر بودم که گوش یتو

 :و رو به مادر گفتم

 .ارشهیک–

 داداش؟ جانم–

 تشیکرد عصبان یم یکه سالم کند، همانطور که سع نیا بدونه

 :را کنترل کند و آرام تر حرف بزند گفت
باال،  ادیبرج نشسته و نم یمحوطه یدعوامون شده، تو بامژگان

ببرش امشب خونتون بمونه تا فردا آرومتر بشه باهاش حرف  ایب

  .بزنم

 ...و ی. با مهربونادیم یکم بهش اصرارکن هیداداشِ من،  خب–

 .حرفم را تمام کنم نگذاشت

 گرفتمیرفتم گوشش رو م ی. اگه حامله نبود مومدین اصرارکردم–

ترسم. نشسته  یباال. به خاطر اون بچه م اوردمشیو بازور م

درو  یمن رو جلو یخواد آبرو یوقت شب م نیاونجا، اونم ا

 .ببره هیهمسا

 .دنبالش امیاالن م باشه،–
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افتادم، به  لیراح ادیکه تماس را قطع کردم  نیاز ا بعد

 .میمهمان ندار گهیگفته بودم امشب د چارهیب
من نامزد  یدارند، از وقت یزن و شوهر چه مشکل نیا دانمینم

 .از امشب نمیاند، ا افهیتو ق گهیکردم مدام واسه هم د
کردم، به  فیرا تعر ارشیک یکه به مادر حرفها نیاز ا بعد

 .طرفه اتاقم رفتم
تخت.  یلباسش را عوض کرده بود و مظلوم نشسته بود رو لیراح

پر از  شیبلند شدو نگران نگاهم کرد. چشم ها دیتا من را د

 .زدینم یفحر یسوال بود. ول

 .خواست دخالت کند یبه خاطر نگاه مادر دلش نم حتما
کردم و آخرش هم  فیرا تعر زیهمه چ شیتخت و برا یرو نشستم

 .بروم دیگفتم که با

 .نزد ینگاهم کردو حرف نیغمگ

 .لیراح ببخش–

 .ستین ازین یعذر خواه گه،ید ادیم شیپ هیچه حرف نیا–

که مادر  نی. از امیرا بگو امیعذر خواه لینتوانستم دل یحت

 .دمینزد خجالت کش یحرف شیو جلو دانستیاو را محرم نم

  :امدم. او هم همراهم امدو گفت رونیاتاق ب از

کنم که سالن رو مرتب  یمنم به مامان کمک م یایتو ب تا–

 .میکن

 .نگاهش کردم و راه افتادم یقدر دان با
و گوشه  دمیچرخ یمژگان نبود. کم دم،یبرج رس یبه محوطه یوقت

 .نکردم شیدایانداختم. پ یکنار را نگاه
شان به خانه نمیبپرسم بب ارشیرا برداشتم تا از ک امیگوش

شر  کیبعد فکر کردم اگر نرفته باشد، دوباره  یاست. ولرفته

 .شهیدرست م گرید

 .گرفتم به خود مژگان زنگ بزنم میتصم

 ؟ییمژگان، کجا الو–

 :کردو گفت یمکث

 .ابونیخ کنار–

 خونتونم، یمن االن جلو ابون؟یخ کدوم–

 کار؟یچ یخونمون، تو امد کینزد ابونیخ همون–

 .رسمیبهت م امیطرف خونتون م ایب ابون؟یوقت شب کنار خ نیا–

 ؟یایخواد تو ب یخوام برم خونه دوستم، نم یم–

 :ندادم، فقط گفتم یحیتوض گریکردم و د یپوف
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 .رسونمت یکن من م صبر–

را قطع کردم و  یمن گوش یکرد ول یکه داشت مخالفت م دمیشن

 .رفتم نمیبه سمت ماش یفور
 نیو دوتا ماش ستادهیا ابونیکنار خ دمیکردم د شیدایپ یوقت

 نیاز ماش یصحنه فور نیا دنیزنند، با د یبوق م شیمدام برا

 شیو صدا ختمیر میصدا یشدم و هر چه قدرت داشتم  تو ادهیپ

 کی توانستمیرا داشت و م طشیخواست شرا یکردم. آنقدر دلم م

 ...گوشش یبخوابانم تو  دهیکش

 بایکه تقر دیدانم چه در صورتم د یزده نگاهم کرد و نم شوک

 .دیبه طرفم دو

 حالت خوبه آرش؟ سالم،–

"اشاره به شکمش کردم،"  ،یستادیا ابونیکنار خ یشب نصف–

حالم خوب  یخوا یم زننیوضع، ملت برات بوق م نیاونم با ا

 باشه؟

شد. همانطور که اخم  نیانداخت و سوار ماش نییرا پا سرش

که نگاهم را  نیکردم بدون ا یم یدر هم بود، رانندگ میها

 :گفتم رمیاز روبرو بگ

 دعواتون شد؟ چرا–

 .داد شیرا به دستها نگاهش

 .یچیه–

 ؟یکرد یکه قاط یدید یچه عکس شیگوش یتو–

 :نگاهم کرد و گفت باتعجب

 .یدون یرو م یکه همه چ خودت–

 .یدید شیگوش یتو یزیچ هیفقط گفت  مامان–

 :دیاسترس پرس با

 گفت؟ لیراح یجلو–

نفهمه،  یکس یخوا یم یاتاق بود. بعدشم وقت یتو لیراح نه،–

 .خب صبرکن برو خونه خودت دعوا راه بنداز

  :شدو با اخم نگاهم کردو گفت یعصبان

 .کردم یم کاریچ دیشده لطفا نگو با یچ یدون ینم یوقت–

 .شده یبگو بدونم، چ خب–

 .رو باز کن تا بگم اخمات–

تر  یکم عصبانکردم کم یباال رفت. فکر م میتعجب ابروها از–

 .ناگهان رنگ عوض کردو مهربان شد یبشود ول
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 .بگو باشه–

که قرار بود  یعکس به عمو نشون داد از همون دستگاه چندتا–

 یمعامله کردن و چطور یکه چطور نیبخره، "  از ا هیاز ترک

رو  شیگفت،  که گوش یم رانیا ارنیخوان دستگاه رو ب یم

ازم  ی. فورنمیمنم برداشتم تا عکس هاش رو بب زیم یگذاشت رو

به عمو نشون  مخوا یاالن م نیگرفت و گفت حاال تو بعدا بب

 .کنه یرو پنهون م یزیچ هیبدم. تابلو بود داره 
 یرو چطور یرفتند حاال بماند که گوش نایکه عمو ا نیاز ا بعد

 یواشکیکه بهم بده چند تا عکس رو  نیازش گرفتم، قبل از ا

رو بهم داد. شروع کردم به نگاه کردن عکسها،  شیپاک کردو گوش

 .رهیرو ازم بگ یخواد گوش یاحساس کردم استرس داره و زودتر م
رو بهش بدم  یعکس رو هم نگاه کردم، تا خواستم گوش نیآخر 

نوار  یتشکر که چندتا قلبم کنارش بود رو امیپ هی دمید

رها کا نیظاهر شد. خب منم کنجکاو شدم، مردا که از ا شیگوش

همون  دمیکنن واسه دوستشون قلب بفرستند، بازش کردم د ینم

 .بودم بود دهیزنه که قبال باهم چتشون رو د

 تشکر کرده بود؟ یواسه چ خب–

بود  زایچ نیصفحه اش چند تا عکس از همون دستگاه و ا یتو–

 .براش فرستاده بود ارشیکه ک

 ...واسه شرکت گه،یالبد همکارشه د خب–

 .زدند یاز عکسها کنار هم بودند و لبخند م یکی یچرا تو پس–

 .یدیپرس یازش م خب–

دعوام کرد چرا  یاول که کل گه،یشد د ینجوریکه ا دمیپرس–

کردم بعدشم گفت همکارمه وواسه شرکت الزم بود. فکر  یفضول

فرسته  یمن از پشت کوه امدم. بعدشم گفت اون قلب م کنهیم

 .ستیمن ن ریتقص

 .یدیپرس یچتهاشون رو هم م لیدل خب–

 یبود ول یخودش رو نشون داد فقط کار یچتها دم،یپرس اونم–

 .مال اون قربون صدقه بود

 :از تصورش خنده ام گرفت و گفتم هوی

 یاون خانمه چقدر پشت کار داره که قربون صدقه  گهید نیبب–

 .رهیم ارشیک
 گفته بود که قربون صدقه اش رفته؟ یچ ارشیک آخه

 :خورد گفت یهمونطور که حرص م مژگان
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براش رد کرده  نمیخواست ا یم یساعت یدونم، مثال مرخص یم چه–

من وجود نداره،  سییبود، اونم نوشته بود: مهربونتر از ر

مسخره  یکرایقلب و است ی...بعدم کلیممنونم واسه مرخص

 .فرستاده بود

 جواب داده بود؟ یچ ارشیک بعد–

 .کنم یبود: خواهش م نوشته–

 .نداره یکه ناراحت نیا گه،ید خب–

جواب بده. دوما بهش بگه  دینداره آرش؟ اوال که اصال نبا چرا–

قرار  ستشیبلک ل ینده اگر گوش نکرد شماره اش رو تو امیکه پ

 ...کار باشه طیمح یهمون تو دیبا یبده، مسائل کار

 نیمطمئنم که با ا نویا یول یگیتو درست م دمیدونم شا ینم–

. االنم اون بهم شهیخرابترم م شه،یدرست نم یچیتو ه یرفتارها

 .نگرانته نیدنبالت و ببرمت خونمون، پس بب امیزنگ زد که ب

 اونجاست؟ لینگران آبروشه نه من، راح اون–

 .جواب مثبت دادم باسرم

 . باتعجب نگاهش کردم،امیمن اونجا نم پس–

 مامانت؟ یببرمت خونه  یخوایکجاببرمت؟ م پس–

 .شنیزابه راه م ؟ینصف شب االن–

 .پس آدرس دوستت رو بگو خب–

 .رو برنداشت، فکر کنم خوابه یزدم گوش زنگ–

 خونشون؟ یریم یدار یکه گفت تو–

بهش زنگ بزنم، بعد از تلفن تو بهش  ریخواستم تو مس یم خب–

 .زنگ زدم جواب نداد

 :کردم و گفتم یپوف

 ما، یخونه  میریم پس–

 .اونجا نه نه،–

 ؟یبخواب نیشب تو ماش یخوا یم نکنه–

 داره؟ یاشکال–

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم برگشتم–
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صبحم  ده،یاون االن خواب لهیاگه مشکلت راح دم،یاجازه نم من–

که اصال هم رو  میریما زودتر م ،یخواب یکه تو تا لنگ ظهر م

 .دینینب

خبر  لیراح شهیخودش، مگه م شیکنه پ یفکر م یچ نیا واقعا»

 «دار نشه
گرفتم و  شیرا جلو یورود دیبردم. کل نگیرا به پارک نیماش

 :گفتم

 .امیبرو باال، من بعدام تو–

 ؟یزنگ بزن یخوایم یک به–

 بمیرا از ج امیاعتنا به حرفش، از او دور شدم و گوش یب

 .را گرفتم لیراح یدرآوردم و شماره

 ...جان لیراح الو،–

 .سالم–

 ؟ییاالن کجا زم،یعز سالم–

 .اتاقت یامدم تو تازه–

باال، لطفا خودت رو بزن به خواب،  ادیمژگان داره م خوبه،–

 .. خداحافظدمیم حیبرات توض امیم

 .خداحافظ باشه،–

کرد،  ینم چمیآرام بود و سوال پ نقدریا لیکه راح نیازا

زدم.  یرا راحت به او م میکردم و حرفها یاحساس آرامش م

 .گرفتم یهم م یازش هم فکر یگاه
را هم گرفتم و خبر دادم که مژگان را به  ارشیک ی شماره

 .خانه آوردم. بعد رفتم باال
اتاق مادر که رد  یاز جلو دم،یرا ند یسالن که شدم کس وارد

 .آمدیحرف زدن مژگان و مادر م یشدم صدا
را  ییبه طرف اتاقم رفتم. چراغ اتاق خاموش بودو جا آرام

 .دمیدینم
تخت انداختم.  یرا روشن کردم و نورش را رو امیقوه گوش چراغ

 .خواب بود لیراح

خوبه بهش گفتم فقط خودت رو بزن به خوابا...فکر کنم  حاال»

 «.گرفته یجد یادیز

 .انداختم نیزم یبرداشتم و کنار تخت رو یبالشت 
و آرام  لیصورت راح یکه دراز بکشم خم شدم رو نیاز ا قبل

 :گفتم

 ؟یخواب–
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را به حالت  شیرا تا آخر باز کرد و دستها شیچشمها ناگهان

کرد.  یصورتش آورد و دهانش را هم حالت خوناشام یچنگگ جلو

از خودش درآورد، که من در  آمدیهم که اصال به او نم ییصدا

 اریاخت یو ب دمیکش یبلند نیه ستادویلحظه احساس کردم قلبم ا

 .به او چشم دوختم ریبه عقب پرت شدم و مات و متح
که بلند شدنشست  دمشیعادت کرده بود. د یکیچشمم به تار گرید

 ینرود دستش ر جلو رونیب شیکه صدا نی. ازترس ادیوغش غش خند

 .دهانش گذاشته بود
 یریهنوز قلبم از غافلگ یخنده اش من هم خنده ام گرفت ول از

 .انتظارش را نداشتم لیکه شده بودم ضربان داشت. اصال از راح
و با لبخند نگاهش  دمیدراز کش نیزم یرو شیروبرو همانجا

 .کردم

 :تخت نشست و گفت یلبه  یکه خنده اش بند امد رو نیاز ا بعد

 ؟ییشد؟ خسته ا یچ–

 .نزدم یحرف

 :گفت یشیاسترس نما با

 ؟یکن یتالف یخوایآخ، م آخ،–

 :را به هم گره زد و گفت شیزانو زد و دستها میروبرو بعد

کردن شما  یفقط محض خنده بود، تالف د،ییحضرت عفو بفرما واال–

 .سخت تره یلیخ

 .را سمتش دراز کردم دستم

 .ایب–

 االن سکوت قبل از طوفانه؟ نیاوه...ا اوه،–

راه رفت و فاصلمان را پر  شیزانوها یرا گرفت و رو دستم

 .دمید یرا م شیکرد. برق چشم ها

 :گفتم

 یکارت همه رو پر داد نیتوبا ا یبودم، کالفه بودم، ول خسته–

 ...رفت، ممنونم

که چرا به او گفتم خودش  نیمژگان را، وا یماجرا شیبرا بعد

 .کردم فیرا به خواب بزند. تعر

 .آرش–

 .جانم–

 .رابطشون خوب بشه نایکه ا میکن یکار هیکاش  گمیم–

 م؟یکن کاریچ–
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دونم اونا که باهم خوب باشن همه آرامش  ی. فقط مدونمینم–

 .دارن

زن و  یرابطه  یواقعا تو ل،یخودشون بخوان راح دیبا اونا–

 .تونند مشکالتشون رو حل کنن یشوهر به نظرم فقط خودشون م

 :وگفت دیکش ییاازهیخم

 .کردن یزندگ ینجوریسخته ا چقدر–

 .برو بخواب پاشو–

 .تخت نشست و نگاهم کرد یشد. رو بلند

 .یتشک ندار چرا–

 شهیاتاق مامان هستند، االنم که نم یواریکمد د یها تو تشک–

 .رفت اونجا

 :گفت یدلسوز با

 .خوابم یم نیزم یرو رمیتخت بخواب من م یباال، رو ایتو ب پس–

 رونیرا برداشتم و همانطور که از اتاق ب میهایراحت لباس

 :رفتم گفتم یم

هم هست. تا من لباس  یراه بهتر یاز لطفتون بانو، ول ممنون–

 .زمیشما به اون راه بهتر فکر کن، عز کنمیهام رو عوض م
را عوض کردم دوباره برگشتم  میکه در سالن لباسها نیاز ا بعد

 .نبود یاتاق و دنبال بالشتم گشتم، ول یتو
خودش را به خواب زده و  دمیانداختم که د لیبه راح ینگاه

 .بالشت من هن کنار بالشتش جا داده

 :و گفتم دمیکنارش دراز کش آرام

 .ها یلطفا دوباره خوناشام نش یداریدونم ب یم–

 .را باز کرد شیو چشم ها دیحرفم خند از
 ام نهیس یرا در دستم گرفتم و رو دستش

 .کردم نگهش

 .لیراح–

 .کرد نگاهم

 قشنگه، نه؟ یلیشدن خ عاشق–

 دیاو هم چرخ ش،یطرفش و زل زدم به چشم ها دمیکرد. چرخ سکوت

 :را نوازش کردو گفت شمیطرفم وته ر

  .یبش ضیمر هایخواب یب نیترسم به خاطر ا یم–

 .آواز ریزدم ز هوی

 ...حساب یخوامت ب یم من–
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 ...تو بخواب دارمیب من

 ...بشه روتو بپوشونم سرد

 .دهانم گذاشت یرا جلو دستش

  .رهیآبرومون م شن،یم داریاالن همه ب س،یه س،یه–

 :دهانم بود گفتم یکه دستش جلو همونطور

دستش را از  یبابا، االن اونا پادشاه هفتمند. به آرام نه–

 :دهانم برداشت و گفت یرو

 .ام پنهان کرد نهیس یبعد سرش را تو ر،یبخ شب–

  .زمیعز ریبخ شب–

 .را نوازش کردم که خوابش برد شیموها آنقدر

 *لیراح*
 

 امیگوش یرا باز کردم و فور میچشم ها امیاالرم گوش یصدا با

 .را خاموش کردم

 .را باز کرد شیبه خودش داد و به زور چشم ها یتکان آرش

 .کمده یسجاده تو چادرو–

 :و گفتم دمیبه صورتش کش یدست–

 .تو بخواب زم،یدونم عز یم–

 کیدر  شهیرا که هم ییایرفتم. مسواک با نمک در فمیسراغ ک 

 سیگذاشتم را برداشتم وبه طرف سرو یم فمیکوچک داخل ک یقوط

که مسواک زدم و وضو گرفتم، باکمک نوِر  نیرفتم. بعد از ا

و سالن را روشن  شدیکه از چراغ هالوژن آشپزخانه پخش م یکم

که خواستم از سالن  نیگرفتم. هم شیکرد راه اتاق را پ یم

 نجایکاناپه ثابت ماند. "مژگان چرا ا یرد بشوم، چشمم رو

کدامشان بود  ریدانم تقص یسوخت نم یم شی" دلم براده،یخواب

واقعا شوهرش  ایمژگان بلد نبود شوهرش را جذب خودش کند 

که مژگان  نیدانستم. ا یرا خوب م زیچ کی یمشکل داشت. ول

مدام مواظبش بود. حاال هم  دیاه باست ک ییهااز آن دسته زن

به توجه  شتریب یدوران باردار نیحساس است. در ا  طشیکه شرا

  .در کارش غرق بود یلیخ ارشیک یدارد، ول ازیشوهرش ن

آرش دعا کردم. سرم  یکه نمازم را خواندم، برا نیاز ا بعد

خواستم.  یریعاقبت بخ شیمهر گذاشتم و از خدا برا یرا رو

داد  یکه آزارم م یزیخوب بود، تنها چ یبا آرش همه چ

 .هم دعا کردم ارشیمژگان و ک یاعتقاداتش بود. بعد برا

 .آمدیخوابم م بیبودم و عج دهیخواب رید شب
سرم گذاشتم و  ریاز سجده برداشتم. چادر را تا کردم و ز سر

 .دمیهمانجا دراز کش
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 ریبالشت ز کیشدم  داریب یخوابم برده بود. وقت یک دمینفهم

 .شده بود دهیکش میبه رو ییامالفه هیسرم بود و 
 میتخت نبود. بلند شدم تخت را مرتب کردم و موها یرو آرش

خواب  هیپس هنوز بق آمد،یاز سالن نم یی. صدادمیرا برس کش

را  ینه بود. گوش کیبه ساعت انداختم نزد یبودند. نگاه

 .خودش زنگ زد دمیبرداشتم که به آرش زنگ بزنم، د

 .آرش جان ر،یصبح بخ سالم،–

 .ریدلم. صبح توام بخ زیعز سالم،–

 گرمیج ،یبود دهیخواب نیزم یجان، چرا بعد از نماز رو لیراح

 .کباب شد

تخت  یرو امیب دمیترس ،یبود دهیقشنگ خواب نیهمچ آخه–

 .یدارشیب

 ریکه بالشت رو گذاشتم ز یبود دهیخواب قیاونقدرعم توام–

 شیپ زهیجا هی اتمیمالحظه کار نی. واسه ایدیسرت اصال نفهم

که  نییاپایآماده شو و ب صدای. االنم آروم و بیمن دار

 .منتظرتم

 ؟یکجا رفته بود ؟یدم در تو–

 .ینیب یخودت م یایب–

آرام از سالن رد بشوم.  یلیکردم خ یآماده شدم و سع یفور

که آرش از  نیکاناپه خواب بود، از فکر ا یمژگان هنوز رو

 رتمیرگ غ دهیلباس نامناسب د نیرد شده و او را با ا نجایا

اگرم  ده،یخودم گفتم: "انشاهللا که ند شیباز پ یباد کرد. ول

 ".حتما نگاهش نکرده دهید

را  یخروجکه در  نیزدم. هم رونیدر را باز کردم و ب آرام

 .صورتم آمد یدسته گل رز سرخ  جلو کیباز کردم 
نگاهش کردم. گلها را  یزده گلها را گرفتم و باقدر دان ذوق

 :و گفتم دمیکردم بو کش کینزد امینیبه ب

 یرو ذوق زده م هایصبح گل فروش یقشنگه، کله یلیخ ممنونم،–

 .یخر یهمه گل ازشون م نیا ایکن

 .میحرکت کرد نیو دستم را گرفت و به طرف ماش دیخند

  .کنند یرو به جون تو م دعاش–

 داریاز صبح که از خواب ب یرو دار یکیکه  ه،یچقدر حس خوب"

 ".کنه رتیغافلگ یکنه که چطور یفکر م نیبه ا شهیم

به اطراف  ی. نگاهنمیباز کرد تا بنش میرا برا نیماش در

 :و گفتم دمینبود. لپش را کش یانداختم کس
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صورتش  یرو یقشنگ ییا تمندانهیممنونم. لبخند رضا بازم–

  .نشست

خواست  یکردم. دلم م یرا حرکت داد و من فقط نگاهش م نیماش

و ساعتها کنار هم  میکه فقط خودمان دوتا باش میبرو ییجا

مدت کوتاه چقدر من را بلد شده بود.  نی. آرش در هممینیبنش

. از نگاه کردمیام کرده بودم و نگاهش مدستم را اهرم چانه

 .شدمینم ریکردن به او س
 رکردنیکرد. غافلگ ریرا غافلگ میچشم ها اشینگاه ناگهان با

  .تخصصش شده بود

. جنس نگاهش قلبم را به تالطم ختیآرامشم را به هم ر نگاهش

 .انداختیم

 :انداختم، و او گفت نییرا پا  سرم

 ؟یکنینگاه م ینجوریا یشد ریاز جونت س مگه–

 چرا؟–

از کار افتاد  یدید هوی گه،یقلب منم باش د نیفکر ا به–

. ادایسرت م ییبال هیخودت  یچی. حاال من هواریرفتم تو درو د

 .کنهیتو حولم م یخوبه ها، نگاهها میالبته من رانندگ
تو پشت فرمان بودم، حتما  یگفتم که اگر من جا یطور م چه

 .رفته بودم. آنقدر که دوستت دارم واریدر و د یتا حاال تو

 بعدش؟ ای یرو ادهیپ میقبل از صبحونه بر خب،–

 .قبلش–

 میبرات بخرم بزار یکتون هی میبعد از صبحانه هم بر باشه،–

 .یبپوش یبتون یبود نجایما، که هر وقت ا یخونه 
راحت  یبود ول یانداختم، پاشنه سه سانت میبه کفشها ینگاه

 .بودم

دارم، خب  یرو ادهیخونه کفش پ یکفشهام راحتم، تو نیا با–

 .نجایا زارمیم ارمیاونارو م

 امگهید یهفته  شه،یخودتون الزمت م یاونا بمونه خونه نوچ،–

بهتره  یدو بد یبا من مسابقه دیبا ایشمال کنار در میکه بر

 ....شهیکفشها که نم نی. با ایکن نیاز االن تمر

و بعد از  میبه همان قدم زدن اکتفا کرد میخاطر کفشها به

 .میکه صبحانه بخور میساعت رفت مین

 :من نگذاشتم و گفتم یسفارش داد ول میدوتا کاسه حل آرش

 .. باتعجب نگاهم کردمیخور یباهم م ه،یکاسه کاف هی–

 رسه؟یما م یکاسه به کجا هی آخه–
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 شیو بعد برا میرا سفارش داد میکاسه حل کیاصرار همان  با

که امده بودم و دوتا  میاز دوستها یکیدادم که قبالبا  حیتوض

از هر دو کاسه موند و چقدر اصراف  یو کل میکاسه سفارش داد

 .شد

 .سیکاسه ضا هی آخه–

 .بدتره یلیشدن نعمت خدا خ عیضا–

ها، مثل شما خانما کم دارم فیمن مرد تشر نیبب م؟یشیم ریس –

 .ستمیغذا ن

بمونه بهترم  یکم خال هیتازه سر معده ات هم  ،یشیم ریس–

خودت خوبه. بعد هم  ینشدن معد نیهست واسه هضم غذا و سنگ

 .مشته یدشته،  جمعش کن یبه قول مامانم، شکم رو پهنش کن
 یداشت تا تو یرا آوردند و آرش همانطور که شکر را برم میحل

 :گفت زهیکاسه بر

 نیعمل کردن به ا زمیبودن مادر زن عز کلیخوش ه لیدل پس–

 .بده ادیضرب المثله، چقدر هم خوب تونسته به دخترهاش هم 

 :دیبه خودش گرفت و پرس یسوال یافهیق بعد

 د؟یمعدتون رو دشت هم کرد یاصال مگه شماها خانوادگ نمیبب–

 .مشت بوده شهیهم

 .گذاشتم زیم یو شکر را از دستش گرفتم و رو دمیخند

 یکنه. اگه پر شکر دوست دار یعادت م یبه همه چ زادیآدم–

 .زیطرف خودت رو بر

 :کرد نگاهم کرد و گفت یرو م ریرا ز میکه حل همانطور

 ...که یزاریآدم نم یحواس برا ختم؟یر ادیز عه،–

. آرش میچندتا مغازه را از نظر گذراند یکتان دنیخر واسه

 .گفت قشنگه یدمید یکه م یقرمز یهر کتان

 .توچشمه یلیچرا قرمز؟ خ حاال–

 .من ست باشه یخوام با کتون یم چون–

 .هاییا قهیباسل یلیو قشنگ. آرش تو خ کیچه رومانت ،یوا–

)به قلبش اشاره  نجاینبودم االن تو ا قهیبا سل اگه–

 .یکرد(نبود

 :وگفتم دمیخند–

 .آرش–

 جونم–
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 یلیخ شه،ینم یتو قرمز بخرم، ول یقهیتونستم طبق سل یم کاش–

 .کنه یجلب توجه م

 :کردو گفت یفکر

که جلب  میمنم گفتم ست باش قایداره؟ دق یمگه چه اشکال خب،–

  .گهیتوجه کنه د

 .ندارم یو حس خوب شمیکه همه بهم نگاه کنند معذب م نیا از–

 شیبه من انداخت ولبش را به دندانها یهیعاقل اندر سف نگاه

 :گرفت و گفت

 آخه چرا؟ واقعا؟–

 که بره لباسش رو عوض کنه؟ یاون روز مژگان رو زور کرد چرا–

 دیشا نیواسه هم ،یستیتابلو بود، مرد ن یلیخ گهیاون د آخه–

 ...یمتوجه نش

حرف من رومتوجه  ینتون دیتوام االن شا شم،یمتوجه م چرا–

 ...یبش

  .گهیکس د چیخواد فقط توجه تو رو جلب کنم نه ه یدلم م من

 :باال انداخت و گفت ییا شانه

پس  یبپوش یخوا یخودت م ،یهر جور تو دوست دار زمیعز باشه–

 .بخر یهر جور که راحت
 نیهم م،یدیداشت خر دیسف یکه خط ها یطوس یکتان کی باالخره

 ...آرش زنگ خورد یگوش میرفت رونیکه از مغازه ب

 .آمدیواضح م یمژگان آنقدر بلند بود که از پشت گوش یصدا

 :گفت یکرد م یم هیکه گر همانطور

 .خوام جدا بشم یتحمل ندارم، م گهیمن د آرش

 :گفت یآرش هم فقط م چارهیب

 .خواد باهات حرف بزنه یکه گفت م شبیشده دوباره. د یچ آخه–

 .نمیرو بب اشافهیخوام ق ینم گهیاصال حرف زدن بلده؟ د اون–

 .ها باعث شد که آرش بپرسه نیو ماش ابانیخ یصدا سرو

 ؟ییباش... باشه ، باشه، االن کجا آروم–

 .شرکتش یجلو–

شده.  یچ نمیبب میدنبالت تا با هم حرف بزن امیاالن م من–

 .سایهمونجا وا
که من متوجه  دیپرس یزیمژگان آرام شد، چون آرام چ انگار

 .نشدم
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 .آرش جواب داد فقط

 .میباهم آره–

 :به من انداخت و گفت ینگاه بعد

 .کنم یم شیکار هیحاال  باشه،–

را قطع کرد آنقدر ِمنوِمن کرد که خودم  یکه گوش نیاز ا بعد

 :متوجه شدم و گفتم

 .خونه تو برو به کارت برس رمیجا م نیاز هم من–

 .را گرفت دستم

زودتر  دیتونم برسونمت با یاالن نگرانم نم ل،یراح ببخش–

 .رسونمت یم ییجا هی. البته تا یکن یبرم، ممنون که درک م

 ...تو برو نه–

 ...تونم برسونمت یمترو که م ستگاهیا هی تا–

که آرامشمان به  نینگاه کردم غم داشت. از ا شیچشم ها در

که مژگان اصرار دارد  نیبود ناراحت بودم. از ا ختهیهم ر

 یهم نم یکار یول آمدیمشکالتش را حل کند خوشم نم دیآرش با

اوضاع  شدیتوانستم بکنم. اخم و تخم و غر زدن من فقط باعث م

با من بودن  ودباعث ش میخواست کارها یبدتر شود. دلم نم

آرش استرس زا بشود. مژگان دوباره به آرش زنگ زد و  یبرا

 یشاپ یرفته در کاف ستد،یبا ابانیدر ختونسته  یگفت که نم

 نیا یک ایخدا»شرکت نشسته است و منتظر آرش است.  کینزد

دارن، حاال با  یما بر م یمژگان و شوهرش دست از سر زندگ

 «یزنیزنگ م نیبه ا یکنه، چرا ه کاریآرش چ یشوهرت دعوا کرد
بود رساند و  رشیمس یکه تو ییمترو ستگاهیمن را تا ا آرش

 .کردو رفت یدوباره عذر خواه
 یم هیچه شده که مژگان آن طور گر یعنی. زدیمن هم شور م دل

 حیتوض میو برا زندیفرصت زنگ م نیکرد. آرش گفته بود در اول

 .دهدیم
موضوع فکر نکنم و از وقتم  نیکردم تا زنگ زدن آرش به ا یسع

استفاده را بکنم. زنگ زدم به سوگند و گفتم که  نیبهتر

باشد که اصال  یخواست فکرم مشغول کس ی. دلم نمششیپ رومیم

 ی. حتگذاردینم گرانید یزیوقت و برنامه ر یبرا یارزش چیه

بزنم.  بیآس مخواست از دستش حرص بخورم و به خود یدلم نم

 یم یبچه گانس، تا وقت یلیزن و شوهر خ نیبه نظرم رفتار ا

و آن را وسط  نیا یپا نقدریتوانند باهم حرف بزنند چرا ا

 .کشانند یم شانیدعوا
. دمید شیدر چشم ها یبرق خاص دم،یسوگند رس یبه خانه یوقت

  .بود دهیرس یلیبه خودشم هم خ

 :دمیلبخند نگاهش کردم و پرس با
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 سوگند؟ هیخبر–

 :مقدمه گفت یزدوب یلبخند

کرده، که  یمعرف شونیمن رو به همسا هامونیاز مشتر یکی–

 خوادیگشته، حاال امروز خانمه م یپسرش دنبال دختر م یبرا

 .میکه باهم آشنا بش ادیب

 :گفتم یخوشحال با

 .دمشی. بغلش کردم و بوسزمیعز مبارکه–

 .خنده اش گرفت سوگند

 ومدیاصال ازم خوشش ن دیشا ستین یمبارکه، هنوز که خبر یچ–

 .برعکس ای

 .ادیب شیبرات پ رهیخ یکه هر چ انشاهللا–

 ییا. سوگند از خانوادهمیبه دوخت و دوز مشغول بود یساعت کی

 .کرد یم فیتعر اشیمشتر یبود طبق گفته ها دهیکه ند
که کارم تمام شد و خواستم به خانه برگردم  نیاز ا بعد

 :سوگند نگذاشت و گفت

خوام نظرت  یم ،یو باهاش آشنا بش یتوام بمون شهیم لیراح–

 .رو بدونم

 .درست نباشه که من باشم دیشا آخه–

 .را برگرداند شیکرد و رو یاخم سوگند

 .اریبهونه ن ،یواسه من وقت ندار اگه–

 .نداشتم جز ماندن ییا چاره

 یاول کار نیهم یخوا یم م،یکم مرتب کن هی نجارویا پاشو–

 ؟ییلو بره که چقدر شلخته ا

به لبخند شدوذوق زده بلند شدو باهم همه  لیتبد شیها اخم

 دیخر ی. مادر و مامان بزرگش هم که برامیجا را مرتب کرد

  .رفته بودند امدند رونیب

 ییرایپذ لیو وسا هاوهیاز ناهارو نماز و من و سوگند م بعد

 .میو منتظر نشست میدیچ زیم یرا رو
 یو باعث شد که همگ دیزنگ در سوگند از جا پر یصدا با

 .میبخند
بود.  ستادهیداشت ا یکه حجاب معمول ییدر، خانم مانتو پشت

 .مادر سوگند واردخانه شد یبا تعارفها
به من  ییا دارانهیو خوش بش، نگاه خر یاز احوالپرس بعد

 یاز چشم مادر بزرگ سوگند دور نماند. برا نیانداخت و ا

کرد که  دیکرد و پشت بندشم تاک یمن را معرف یفور نیهم

 .نامزد دارم
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کرد ونگاهش را به  میبرا یخوشبخت یزد و آرزو یلبخند خانمه

سر اصل مطلب رفت. رو به مادر  یفور ،یسوگند دوخت وبا لبخند

  :بزرگ سوگند گفت

حاج خانم من سه تا پسر دارم که دوتا بزرگها ازدواج  راستش–

 هندیکه خودش ازم خواست که همسر آ هیآخر نیکردن، مونده ا

 .کنم دایاش رو من براش پ
دوتا پسرهام که خودشون با همسرشون آشنا شدند و  برعکس

پسر من فرق داره، کامال به  نیبعدشم ازدواج کردن، کال نظر ا

 شیپ یهمونجور یآداب و رسوم اعتقاد داره و دوست داره همه چ

 .بره
 یاستاد دانشگاهه، البته تازه شروع به کار کرده، توقع پسرم

از خونه کار  رونیکه ب نهیاش داره ا ندهیهم که از همسر آ

انجام  یکار دیکه کال نبا ستین یمعن نیبه ا نیا ینکنه، ول

که  یهر کار ای ،یخصوص سیتدر ای ،یاطیمثل خ یبده، مثال کار

 .نداره یخونه بشه انجام داد مورد یتو
کرد ونگاهش را از صورت تک  یسکوت دیرس نجایکه به ا حرفش

را از چهره ها برداشت  شیحرفها ی جهیتک ما گذراند تا نت

 .کند
با  ریسوگند ثابت ماند. سوگند سر به ز یآخر نگاهش رو در

 .بلوزش مشغول بود یگوشه

  :بار روکرد به مادر سوگند و ادامه داد نیا خانمه

هم  گهید یقبال جاها امیب نجایکه ا نیمن قبل از ا راستش–

که مورد کار نکردن  نیهم یول ،یپسرم خواستگار یرفتم برا

از خونه مطرح کردم، بهم جواب رد دادند،  رونیدختر رو ب

که  گم،یرو م نیاول رک و راست ا یزیقبل از هر چ نیهم یبرا

مزاحم نشم.  نیاز ا شتریهست گفته بشه و من ب یاگه مخالفت

که  میما درس نخوند گنیدخترها براشون مهمه، م یخب بعض

 .خونه یگوشه مینیبش
. کنهیم یکه داره زندگ ییاهر کس با توجه به برنامه گهید

که با کار کردن طراوتش  فهیح مونه،یزن مثل گل م گهیپسرم م

 یزن مخالفت یاجتماع یتهایرو از دست بده. البته با فعال

 .نداره ها

که  هیزیهمون چ قایدق دم،یاز خونه د رونیدختر شمارو ب من–

 پسنده، یپسرم م

 نیداره که بتونه تام یهم پسرم اونقدر یاز لحاظ مال 

 دیدار یاش روبکنه، حاال اگه سوال ندهیمعقول همسر آ یازهاین

در آورد وعکس  فشیرا از  ک اشیتا جواب بدم. بعدگوش دیبپرس

 :را به مادر سوگند داد و گفت یکرد وگوش دایمورد نظرش را پ
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 تهایعکس پسرمه، البته ظاهر به نظر من و پسرم جزء اولو نیا–

 .خب نظرها متفاوته یول ست،ین
صورت سوگند  یرا جلو یگوش نمینوبت من شد که عکس را بب یوقت

 ی. پسرمیانداخت یگوش یبه صفحه ییگرفتم و هر دو نگاه گذرا

کنار مادرش  پ،یخوش ت یلیبا قد متوسط و الغر اندام و خ

 ییبودو باهم عکس گرفته بودند. لبخند دندان نما ستادهیا

 .بودلبش بود که به نظرم جذابترش کرده  یهم رو
به سوگند انداختم.  ینگاه یچشم ریرا به خانمه دادم و ز یگوش

 .شودیدر دلش آب م یدانستم که االن چه قند یفقط من م
 ینامزد قبل ی هیقض ینیمقدمه چ یبزرگ سوگند بعد از کم مادر

 .داد حیبه هم خوردنش را هم توض لیسوگند را مطرح کرد و دل
رو هم به پسرش گفته و  نیدونسته و ا یگفت که م خانمه

 .ندارد یتیاهم شانیبرا
مادر سوگند حرف زدند. بعد  یخانمه و گاه یگاه یساعت مین 

 دیخانمه چند تا سوال از سوگند در مورد درس و دانشگاهش پرس

 یبرا گریکرد که دو روز د دیآخر هم تاک کردو در یو خداحافظ

 ی. که اگر جواب مثبت بود با پسرش برازندیگرفتن جواب زنگ م

 .ندیایب شتریب ییآشنا
پسرشم  خواهدیو حاال م دهیحرفش معلوم بود خودش پسند نیا از

 .هم با سوگند آشنا بشود

 :از سوگند گرفتم و گفتم یشگونیاز رفتن خانمه، ن بعد

دونستم. حداقل  یمن نم یبود یخجالت نقدریتاحاال تو ا یک از–

 .یگرفت یسرت رو باال م یکم

 :را ماساژ دادو گفت شگونین یجا سوگند

گوشم  یکردم. بعد تو یم کاریدرد گرفت، خب چ لیراح یوا–

خواست بعد از  یدلم م شهیبود. آخه من هم یگفت، از خوشحال

کنم، از کار  یخونه و خانم یتو نمیازدواجم کار نکنم و بش

 .دیکردن خسته شدم. قربون خدا بشم که صدام رو شن

 واقعا؟–

 .هیچه دردسر یدون ینم ،یکن، آخه کار نکرد باور–

 هیخستت کرده، اگه  یاطیکار خ دیشا اد،یاصال بهت نم آخه–

 ؟یباشه چ یکار ادار

 .را جمع کرد صورتش

 گهیآب هم د ریکه همش ز یکار ادار ،یاطیخ نیرحمت به ا صد–

 .ازش متنفرم یعنیرو زدنه. 

 :وبلند گفتم دمشیبوس
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 .مبارکه گهید پس–

 :و مادر بزرگش برگشتند طرف ما و با لبخند گفتند مادر

طرف از در خونه پاش رو  یکرد یحداقل صبر م ،یعروس هول چه–

 ...دختر رونیبزاره ب

سوگند با خودم فکر کردم بروم به  یبرگشتن از خانه هنگام

آمد که االن پدرش خانه  ادمی یوقت یهم سر بزنم، ول حانهیر

 .شدم مانیاست. پش
را گرفتم تا حال  حانهیر یعمه یرا برداشتم و شماره یگوش

 .را  بپرسم حانهیر
گوشم  یزهرا خانم تو یبار زنگ خورد، تا باالخره صدا نیچند

 .کرد یکه با ذوق سالم و احوالپرس دیچیپ

 :گفت دمیرا پرس حانهیحال ر یوقت

 .پارک تا چند روز حالش خوب بوده شیاون روز که برد –

 :کردم و گفتم یفکر

 .ششیپ امیتونم ب یصبح تا ظهر م فردا–

  :زده شدو گفت ذوق

 ارمشیهم م یایکه مهد کودک نبرش، تا تو ب گمیبه باباش م پس–

 .خودم شیپ

 .دستتون درد نکنه باشه،–

کم از خودت جداش جان، به نظرم اگه کم لیبده راح رتیخ خدا–

بهانه ات رو  یاینم یریم هوی کنه،یاون بچه هم عادت م یکن

 .رهیگ یم

 :کرد و ادامه داد ییخنده ا بعد

 .کرد عمه یصدام م روزیبه حرف افتاده، د –

 :دمیحرفش ذوق زده شدم و پرس از

 گه؟یم یچ گهید –

 یرو که قبال م ییو کلمه ها گهیرو م هاییکلمه ا هی اکثرا–

 "."آب بده گه،یفقط م ییا. دو کلمهکنهیگفت رو قشنگ تر ادا م

بچه چرا  نیدوسالش، من همش نگران بودم ا شهیم گهید دوماه

 .راحت شد المیاالن خ یول زنه،یفقط دو کلمه حرف م

 «بابا و آب»گفت،  یفقط م آره،–

که از زهرا  نیشکر که حرف زدنش بهتر شده.بعد از ا خدارو

 دیآرش را هم گرفتم. االن با یکردم، شماره یخانم خداحافظ

شدم و قطع کردم. قرار بود  مانیزود پش یسرکار باشد...ول

هنوز مژگان  دی. نکند مزاحمش باشم. شاردیاو با من تماس بگ
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تنها بود حتما  رباشد و نتواند راحت حرف بزند. چون اگ ششیپ

 .اکتفا کردم امیپ کی. فقط به زدیزنگ م

 «.نگرانتم و منتظر تلفنت ؟یخوب سالم،»

درس خواندم، به مادر  یکه کم نیخانه رفتم و بعد از ا به

 .خواهم درست کنم یگفتم که شام را من م

 :گفت یبا خوشحال اسرا

دور  یحاال که هست نجا؟یا ادیرو هم بگم ب دهیپس سع لیراح –

 .میهم باش

 .کردم یمصنوع یاخم

خب  دایجد ستم،یوقت خونه ن چیانگار من ه ،یگیم یجور هی–

 .دهایشد کیتو ج کیج دهیبا سع

 یلیخ میگرد یم میریم نشیبا ماش میهردفعه کالس دار آره،–

 .گذره یخوش م

 د؟یکن یم کاریچ گهید خب،–

 دهیکه با سع اشیو در مورد کالس طراح ستادیکنارم ا اسرا–

حرف زد. من هم شروع کردم به درست کردن شام. اسرا  رفتند،یم

 :گفت شیآخر حرفها

شه  یم کتریبه جواب کنکور نزد یبرام دعا کن هر چ لیراح–

 .زنهیشور م شتریدلم ب

 .شهیدرست نم یتو که کار یبهش فکر نکن، با دلشوره اصال–

انگار دست خودم  یکنم ول یموضوع فکر م نیخودمم به ا آره–

 .کنهیم تمیفکرش اذ ست،ین

 .یبش تینه اونقدر که اذ یول ه،یعیطب البته–

 .تلفن خانه باعث شد اسرا به سمتش برود یصدا
پشت خط است. بعد از چند  ییمشخص بود که دا شیحرفها از

 .را به طرف من گرفت یحرف زدن اسرا گوش قهیدق
را  یحرف نزده بودم با لبخند گوش ییوقت بود با دا یلیخ

 .گرفتم

 .جان ییدا سالم–

از ما  یسراغ یدونستم شوهر کن یمعرفت...اگه من م یب سالم–

 یآرش و شوهرت نم یذاشتم رو یم یرادیو ا بیع هی یریگ ینم

 .دادم

 .دمیحرفش خند از

 .شهیوقت نم دیجان. باور کن ییدا دیببخش–
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 یآمارت رو دارم، هر دفعه زنگ زدم صدات رو بشنوم آبج بله،–

 تتینامزدت اذ نیداره با آرش خان. حاال ا فیتشر رونیگفت، ب

 ه؟یپسر خوب کنه،یکه نم

 .نگفتم یزیو چ دمیخند دوباره

گوشش رو  یتر کن تا حسابکرد فقط لب تتیجان اگه اذ ییدا–

 .بکشم

 .حواسش به من و اسرا هست شهیهم ییخوبه که دا چقدر

 :گفت ییدا میکه حرف زد ییا قهیجان، چند دق ییدا چشم–

 میدنبال تو و مامانت بر امیم گهید یجان آخر هفته لیراح–

 ی. هر کدوم رو که ممینیرو بب زهایچ نیو ا خچالیگازو 

. مامانت که اجازه نداد من برات بخرم، فقط میریبگ یپسند

 میخواه یکه م نجایکنم براش، ا دایپ یجا قسط هیازم خواست 

 .رههاشم مناسب ت متیق ه،یمردبا انصاف یلیخ میبر

 میبا خانواده آرش بر دی. شاستمیمن ن گهید یجان هفته ییدا–

 .شمال

 ریچون من وسط هفته تا د م،یریبعدش م ی... باشه پس هفتهعه–

 .وقت سر کارم

 .جان، ممنون ییدا باشه،–

 

. ظرف شستن و جمع و جور میشام خورد گریامد و با هم د دهیسع

 .میبه اسرا و مامان و به طرف اتاق رفت میکردن را سپرد
را که  دیو من هم اتفاقات جد دیپرس یمدام از آرش م دهیسع

 .کردم فیتعر شیبرا ارشیامده بود را در مورد مژگان و ک شیپ

 :تبعد گف یبود ول بیمژگان عج یاو هم کارها یبرا

روش  یحام هیکرده به عنوان  تشیحما شهیچون آرش هم دیشا–

هم مثل من سوال بود که چرا مژگان  دهیسع یکنه. برا یحساب م

که هم پدر داشت و  یگرفت، در حال یاز خانواده خودش کمک نم

 .هم برادر

 .وبه فکر رفتم دمیتختم دراز کش یرو

 لیراح–

 هوم–

 .بگم یزیچ هی–

تخت اسرا دراز  یشدم و نگاهش کردم. او هم که رو زیخ مین

 :بود بلند شد نشست و گفت دهیکش
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تو  تیخوام بزنم بامدل  شخص یکه م یحرف نیا دیدونم شا یم–

 .الزمه یبه نظرم گاه یجور نباشه، ول

 .تعجب من هم بلند شدم نشستم با

 ؟یچ–

 یچ یعنیبا رفتن آرش مخالفت کن.  یگاه ینه، ول شهیهم حاال–

 .کنه یکوفتتون م زنهیوسط گشت و گذار شما زنگ م تیجار
اونا به آرش چه مربوطه، به نظر من که مژگان  یاصالکارها

 .زنه یبرادرش زنگ نم ایخودش از عمد به پدر 
جواب تلفنش رو نده  اینده  تیدوبار اهم یکیآقا آرش  اگه

 .اش بگهبه خانواده شهیمجبور م
مثل آرش هست همش دنبالشونه، منم باشم، دم به  یکی یوقت تا

 .زنم یبهش زنگ م قهیدق

 :و گفتم دمیکش یآه

 هیبا گر یاون اونجور یبرگردم بهش بگم نرو؟ اونم وقت هوی–

 یکن یبر فرض محالم که من بگم، اونم نره، فکر م زنه،یزنگ م

 .به ما خوش بگذره زارهیم الشیفکروخ
 یکاررو م نیآرش باشه هم یهم جا ییاگهید ینظرم هرکس به

 گهیکنه، مثال برادر بزرگترش که براش حکم پدر روداره بهش م

 بگه؟ یچ نیببر حونتون، ا ابونیبرو زنم رو نصف شب از خ

 شهیمجبور م ییجورا هی یخواد بره، ول یخودشم دلش نم اون

 ینجوریا یکرد، وقت یبارم از من عذرخواه نیچند گه،ید

 بگم؟ یکنه من چ یبرخورد م

 :کردم و ادامه دادم یسکوت بعد

 یباشم، آرش گرفتار خانواده درکیتونم ب یاونقدرم نم گهید–

من فقط ممکنه  یهایریکرد. سخت گ شهینم شمیبرادرش شده،  کار

بدترم  یکنه که اونجور یکارش رو سخت تر کنه و پنهان کار

 .هست
انگار فکر  ه،یدوخت و بعد از چند ثان نیچشم به زم دهیسع

 یزد و با صدا یبشگن یباشد با خوشحال دهیبه ذهنش رس یاتازه

 گفت؛ یپر از ذوق

 .دمیفهم–

 .نگاهش کردم یسوال

ما  یدست از سر زندگ یو بگ یحرف بزن تیبا خود جار شهیم–

  :کردو ادامه داد ییبردار. بعد خنده ا

محترمانه  یلیخ ،یبگ یستیاصال بلد ن ینطوریتو که ا البته–

کن  یهمون مدل حرف زدن خودت بهش بگو، لطفا مشکالتت رو سع

 .یبه آرش زنگ نزن نقدریو ا یخودت حل کن
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 .نگاهش کردم متفکر

 یفکر کنم که چه جور یکل نمیبش دیبا یول ه،یفکر خوب نیا–

 .ادیبه وجود ن یبهش بگم ناراحت نشه و سوءتفاهم

 .میریبگ میاول با آرش مشورت کنم، با هم تصم تونمیم اصال

کنه، تو خودت  یبابا، آرش رو ولش کن، مطمئنم مخالفت م یا–

مطرح کن  یجور هی دیبا مژگان تنها بود ییروز که دوتا هی

لبت و بگو  یلبخند بکار رو هی. بعدم که حرفت تموم شد گهید

باور کن مثل  ا،یوقت از دست من ناراحت نش هیمژگان جون 

 .مخودت گفت یخواهرم دوستت دارم، به خاطر زندگ
 یو بعد پق میشد رهیچند لحظه به هم خ یحرفش برا نیاز ا بعد

 یاش را جمع کرد و دنبالهبه زور خنده دهیخنده، سع ریز میزد

 .حرفش را گرفت

بعد سرش را تکان  ،یحرفها بزن نیدرصد فکر کن تو از ا هی–

 .داد

ازت  گرانید ده،یجواب نم شهیخوب بودن هم لیراح ینیب یم–

 .کنند یسوءاستفاده م

 یدوما: االن من خودم مشکل ستم،یجان، اوال که من خوب ن دهیسع–

 ...سوزه یدلم واسه آرش م شتریندارم ب

مهم  دیبا یعنی ست،یبرام مهم ن یگیکه تو م ییزایچ نیا اصال

و اون از دور شوهرم  نیدور کردن ا مینباشه، هدف من از زندگ

مثل  یکی یول شمیدور م یمثل االن از اون هدف اصل یگاه ست،ین

 .زنهیو بهم تلنگر م ارهیم ادمیتو 

 گفتم؟ ی! مگه من چوا–

 هی دی... شادهیجواب نم شهیخوب بودن هم یکه گفت نیهم–

خود خواه بشم و  شهیبه آرش باعث م ادمیز یعالقه ییوقتها

 .هدفم رو فراموش کنم

 .بگو تا اون شوهرت بپره ینجوریاونقدر ا ل،یبابا راح یا–

 :و آرام گفتم دمیکش دراز

اش رو خوب انجام داده،  فهیراحت باشه وظ الشیخ یوقت یزن هر–

پس خواست خدا بوده و  دیاگرم پر پره،یوقت شوهرش نم چیه

 .تحمل کنه دیبا

 یچند نفر رو بهت نشون بدم، زنه پنجه ل؟یراح یگیم یچ–

سرش  ریشوهره ز یشوهرش کم نذاشته ول یهم برا یچیآفتاب، ه

 .ضنیمردها مر یبلند شده. اصال بعض

 .شدم زیخ مین دوباره
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 م،یزن یما از سالم ها حرف م ضن،یمر یگیخودتم م خوبه–

اش رو خوب انجام داده؟  فهیوظ یدون یبعدشم، تو از کجا م

 ؟یهست شونیخصوص یزندگ یمگه تو تو

خواهرش که دوست مامانمه، همون خانم تابنده  ینه، ول خب–

 .شیدیخونمون د یدوبار امد یکیکه؟  شیشناس یم

 .را تکان دادم سرم

 .خب–

 شیگفت خواهرم خونه دار یکرد. م یم فیواسه مامانم تعر اون–

که... من  امییبایزبان زد بود از ز شیو بچه دار شیو آشپز

 ،یسال زندگ ستیبعد از ب ی... ولهیزن قشنگ یلیخ دمیخودم د

زن اولش  نیا ینصف خوشگل ،یشوهرش رفته زن گرفته اونم چه زن

 .رو نداره

 .دادم به تاج تخت هیو کمرم را تک نشستم

رو  یکه گفت ییها نیکدوم از ا چیمردها ه یبعض یگاه–

 یتو یالبته من هنوز تجربه ندارم و اول راهم، ول خوان،ینم

 یلیخ یازهاین یکه خوندم نوشته بود، مردها گاه یاون کتاب

نشه و  نیممکنه داشته باشند از نظر خانم ها، وتام یکیکوچ

از چند  عدب هویکنند که  یرو اونقدر سرکوب م ازشونین نیا

مثال  شه،یبرآورده م ازشین نینفر ا هی قیاز طر ییجا هیسال 

 یو... بعد اون مرد از اون زن یبه اعتماد، قدر دان ازین

 داینفر رو پ هی...چون ادیرو درک کرده خوشش م ازشین نیکه ا

 ...ارزش ندونسته یداده و اون رو ب تیاهم ازشیکرده که به ن

بشه. اصال  فیجمع ازشون تعر ی: مردها دوست دارند جلومثال

 .بشه فیتعر ییا گهیمرد د هیدوست ندارند جلوشون از 
مردها  شه،یمنسوخ داره م گهیدادن، که االن د یخرج نیهم ای

 .کنند نینون آور خونه باشن و زن رو تام خوادیدلشون م
 نینشدن ا نیتا آخر عمرشون با تام دمیمردها شا یبعض حاال

به خاطر  دیسر کنند و دست از پا خطا نکنند، شا ازشونین

 یلیو خ شونیشدن زندگ دهیبه خاطر ترس از پاش ایآبروشون 

 ...گهید یزهایچ

 .ندارن تیو رضا یدلشون احساس خوشبخت یتو یول

 :و ادامه دادم دمیخند بعد

 ...هیدانشگاه یرشته  هینظرم شناخت مردها خودش  به–

 :گفت دهیسع

از پسرها اصال دوست دارن همسرشون کارکنن و  یلیاالن خ یول–

 نهیازدواجشون ا طیپسرها شرا یکمک خرجشون باشند. اصال بعض

 .کار ثابت داشته باشه هیکه دختره 
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 :زدم و گفتم یپوزخند

 یادیز لیبحث داره  وحتما دال یخودش جا نمی. خب ادونمیم آره–

 ...داره

... نگه داشتنش با ستیازدواج کردن فقط دوست داشتن ن دهیسع 

 ...سخته یلیخ یگر یآرامش نه با هوچ

 .تخت کنارم نشست یبه من انداخت و امد رو یقینگاه عم دهیسع

 .دفترت یمنش شمیاتاق مشاوره بزن منم م هی ایب لیراح گمیم–

 :و باخنده گفتم دمیرا کش شیموها

به خودم کمک کنه. بعدشم  دیبا یکیخودم موندم.  یتو زندگ من–

 یم یباال و خانم ها افسردگ رهیمن مشاوره بدم آمار طالق م

 .کنن یم تیمن شکا هیبرعل رنیو همه م رنیگ

 .هم دلشون بخواد یلی! چرا خوا–

خوان  یحرفها رو قبول ندارن. اونا نم نیخانم ها ا چون–

 توننیخودشون م یزندگ یهمه کاره یپوست ریز یلیقبول کنن که خ

شاه  یول رهیهمه کاره وز قتیدر حق ر،یباشن، مثل شاه و وز

 .رو الم کردن اون باال تاواسه خودش حال کنه
 گرانیهم بخواد بره اون باال و خودش رو به د ریفکر کن وز حاال

 دیبا ریوز گه،ید شهیکنه. خب نم ینشون بده و واسه خودش شاه

 .پشت صحنه باشه

 میاقل کیدوپادشاه در  گهیمثل اون ضرب المثله. که م آهان–

 .نگنجد

 ،یریگ یزود م ادیخوشم م ن،یآفر–

 :کردم و گفتم یفکر بعد

 ضرب المثله؟ ایشعره  یکه گفت ینیا حاال–

 .دونم ینم–

 .میمادر هر دو برگشت یصدا با

 .درویش در گلیمي بخسبند و دو پادشاه در اقلیمي نگنجند ده–

 .یالمثله، از سعد ضرب

 :و گفت ستادیخوشحال بلند شد و کنار مادر ا دهیسع

 د؟یدیدرست گفتم خاله؟ شما شن پس–

ما که صداتون  شیپ دییایخاله جان. امدم صداتون کنم ب آره–

 .دمیرو شن
رد  شانیبه خودم گرفتم وهمانطور که از جلو یمتعجب یافهیق

 کردم و گفتم؛ ینوچ نوچ شدمیم
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که انگار نوبل  کنهیم یخوشحال یجور هی دهیسع نیا یعنی–

 .گرفته یادب

 .دست انداخت دور کمر مادر دهیسع

 یهم باارزش تره، بعد چشمک یخاله برام از نوبل ادب دییتا–

 .حرفش را گرفت یزد و دنباله

 ...نه؟قیبه تشو ازین شهیم نجایا–

 دیند ازیرفع ن دمیگرفتن. شا لیبه تحو ازین شهیم ر،ینخ–

و مادر سردرگم نگاهمان کردو  میدی..هر دو خندیباز دیبد

 :گفت

 .شماها دیگیم یچ-

 .میکرد یدرسامون رو مرور م میخاله جان داشت یچیه–

بزند و او مدام آن  یحرف یبود که، کس نیاستاد ا دهیسع

 .کندو بسنجد اریمع شیحرفها را در کارها
را که رفته بودم، برگشتم  یراه امیگوش امیپ یصدا دنیباشن

 .هم به سالن رفتند دهیو مادر و سع

 .داده بود امیپ آرش

 ؟یداریب–

 :نوشتم یفور

 .آره –

 زنگ بزنم؟ شهیم–

 «مراعاتت یفدا»

 .حتما–

 .زنگ خورد امیگوش دینکش هیثان به

 .جواب دادم یفور

 .زمیعز سالم–

 :جواب داد ییاخسته و گرفته یصدا با

االن از سر  دم،یرو د امتیتازه پ لیببخش راح لم،یراح سالم–

 .کار برگشتم، هنوز شام نخوردم، گفتم اول به تو زنگ بزنم

...پس برو اول شامت رو بخور بعدا با رمیبم ی...الهیوا یا–

 .میزن یحرف م هم

از  یکن یحرفها...باور م نینشنوم از ا گهینکنه، د خدا–

 .به غذا ندارم لیاصال م یو اعصاب خرد یخستگ
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اس، قربونت بشم آخه چرا خودت خسته یلیمعلومه، صدات خ آره–

 .چند لحظه سکوت کرد ؟یکن یم تیاذ نقدریرو ا

 ؟ی...کجا رفتآرش–

 دیکش یقیو نفس عم دیبه فکر قلب منم باش... بعد خند زمیعز–

 :و گفت

در رفت. اشتهامم باز شد.  میخستگ یکه زد ییحرفها نیا با–

 .گاو رو درسته بخورم هیتونم  یاالن م
و  دمینپرس یخواست از مژگان بپرسم ول یدلم م یلیخ دم،یخند

 .دیمنتظر ماندم تا خودش بگو

رو در مورد امروز  یهمه چ رون،یب میدنبالت بر امیم فردا–

 .کنم یم فیبرات تعر

. تا ظهر اونجام، با حانهیر شیخوام برم پ یمن فردا م آخه–

 .حانهیر یعمه

 .برمت یم امیصبح م پس–

خواد صبح زود  یبخواب، فردام نم ریتو راحت بگ زمیعز نه،–

 .رسونهیفردا صبح من رو م نجاست،یا دهی. سعیبلند ش

 .مزاحم نباشم سالم برسون گهیپس من د ،یمهمون دار عه،–

 .کرد میکنم، صدا یخواستم خداحافظ تا

 .لیراح–

 .جانم–

 .ممنونم، آروم شدم یداد یبهم انرژ واقعا–

نزدم چرا  یبا خودم فکر کردم، من که حرف یاز خداحافظ بعد

 .دادم یگفت به او انرژ
 ست؟یمرد کاف کیگرفتن  یانرژ یهمان دو جمله برا یعنی

 :که من را رساند و گفت نیبعد از ا دهیسع صبح

 دنبالت؟ امیظهر ب یخوایم–

اخراج  یکه فور  ینجوریسرکار، ا یریم یبابا، تازه دار نه–

 .یشیم

 :گفت دهیسع

منتظرت بمونم  یخوایم شه،یشروع م گهیساعت د کیمن تازه  کار–

 ؟یایتا ب
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به ظهر نمونده.  یزی. االنم چامیتو برو. من خودم م نه،–

  .سرکار یبر یخوایم یک گهید

 یبرا یبود. ول نییپا یطبقه هیزهرا خانم شب یخانه ینقشه

زهرا خانم  یبه کار برده بود. پسرها یشتریب یقهیسل دمانشیچ

 حانهیر شیتنها بود. تا ظهر پ حانهیمدرسه بودند و او با ر

و  میکرد یبا هم باز یسرحال و شاد شده بود. کل یلیبودم. خ

. کردیبرابر م نیچند ار میانرژ شیخسته شد. خنده ها یحساب

و مدام لبخند  کردیما نگاه م یبه باز تیزهرا خانم با رضا

 حانهی. باالخره رکردیم یدردو دل زدویم یحرف یو گاه زدیم

به خوردش  یرا با باز شیگذاشت. غذا یخسته شد و سر ناسازگار

برگشتن شدم. زهرا خانم بعد از  یش و آمادهدادم و خواباندم

در حقم کرد با اصرار از من خواست که دوباره  عاد یکه کل نیا

که به او هم خوش گذشته و با حرف  گفتیسر بزنم. م حانهیبه ر

فرصت دوباره  نیزدن سبک شده است. من هم قول دادم که در اول

 .بروم دنشانیبه د
. زدیآخرش را م یگرم بود. آفتاب تابستان زورها یلیخ هوا

نشد.  یخبر یول دیایانتظار داشتم آرش زنگ بزند و دنبالم ب

 امیمبارزه با ناراحت یدلم گرفته بود. برا اشیتوجهیاز ب

احساس  یکردم. آنقدر هوا گرم بود که گاه یرو ادهیشروع به پ

حال باز  نی. با اشودیکردم بخار از کف آسفالت بلند م یم

 .ادامه دادم امیرو ادهیهم به پ

 .رفتم و بعد سوار مترو شدم ادهیپ ستگاهیسه ا کینزد
غذا  یداشتم. به زور کم جهیاحساس سر گ دمیخانه که رس به

 :خوردم و به مادر گفتم

 .بخوابم دیو با ستیحالم خوب ن –

شدم و خودم  داریبا حالت تهوع ب دم،یدانم چقدر خواب ینم

 .رساندم ییرا به دستشو
 یو با نگران دیخودش را به من رساند و کمرم را مال مادر

 :دیپرس

 ؟یگرما بود یتو ایآفتاب  ریز امروز–

حرف زدن نداشتم. با  یباال آورده بودم که اصال نا آنقدر

 :جواب دادم آمدیکه از ته چاه م ییصدا

  .کردم یرو ادهیادپیز–

 .دمیزور خودم را به تخت رساندم و دراز کش به
شربت درست کرد و اسرا هم کمکم کردتا  میبرا یفور مادر

 .بخورم
شده بود، چون دوباره  ختهیداخل شربت قرص خواب آور ر انگار

 .خوابم گرفت
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را باز کردم و  میچشم ها میموها یالبه ال یدست ینوازها با

 .باال رفت میآرش ابروها دنیبا د

 .بود سالم کرد شیکه در چشم ها یو غم بالبخند

 ؟یامد ی...تو کسالم–

 ؟ی. بهتر شدزمیعز اسقهیدق چند–

جواب دادم. خواستم بلند شوم  میباز و بسته کردن چشم ها با

 :که نگذاشت و گفت

 :بکش، بعد دستم را در دستش گرفت و گفت دراز–

. آخه یسر خودت آورد ییروز ازت غافل شدم چه بال هی نیبب–

 کنه؟ یم یرو ادهیپ یگرما کدوم آدم عاقل نیتو ا

 .نگاهش کردم دلخور

 :و گفت دیکش یآه

از  یدنبالت، کوتاه ومدمیزدم و م یبهت زنگ م دیبا دونمیم–

 .من بود

 .بودم ارشیمژگان و ک ری. درگدیببخش

نشده  یزیبهترم چ یلیبابا، اشتباه خودم بود. االنم خ نه–

 .که، نگران نباش

 .نشده یزیچ یگیاونوقت م ده،یپر رنگت–

ندارم، غذا  گهیبود که داشتم، االن د یبه خاطر تهوع نیا–

 .شمیبخورم خوب م
شد و در اتاق را باز کرد و مادر را صدا زد. مادر  بلند

 .خودش را به اتاق رساند یفور

 :گفت آرش

 بخوره، خوب بشه؟ یچ دیاالن با دهیجان رنگش پر مامان–

 :دیو پرس ستادیکنار تختم ا مادر–

 ؟یبهتر–

 .بهترم یلیخ آره،–

 :گذاشت و گفت امیشونیپ یرا رو دستش

 .یبخور ارمیم یزیچ هیشکر، االن برات  خدارو–

 :گفت یبا نگران آرش

بزنه  یزیچ یتیآمپول تقو ،یسرم هیدکتر  میجان، ببر مامان–

 ست؟یبهتر ن

 :کرد گفت یهمانطور که نگاهم م مادر
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کنم رو بخوره تا  یکه براش درست م ییزهاینباش چ نگران–

را  لشی. بعد از رفتن مادر،  آرش موباشهیفردا انشاهللا خوب م

 :برداشت و گفت زیم یاز رو

 .امیزود م رونیبرم ب من–

 :دیرا به طرفش دراز کردم. دستم را گرفت و پرس دستم

 ؟یخوایم یزیچ–

 .دادم به تاج تخت هیتخت نشستم و تک یرو

 ؟یبر یخوایم کجا–

 .زل زد میلبه تخت نشست و به چشم ها یرو

 یکنم، بخور دیکم برات خر هی خوامیجا قربونت برم. م چیه–

 .یریجون بگ

 ؟ینر شهیم–

 .تعجب نگاهم کرد با

 .رمیجون بگ شهیخودش باعث م نجایبودنت ا االن–

 :و با خنده گفت دیرا بوس دستم

 یاز فردا روز ا،یآفتاب خورده تو سرت مهربون تر شد زمیعز–

 .یرو ادهیدو سه ساعت برو پ

 :دمی. پرسمیدیخند هردو

 حالم بده؟ یدیفهم یچطور–

زنگ زدم خونتون، مامان  ،یجواب نداد تیزنگ زدم گوش یچ هر–

 .گفت حالت بدشده. منم خودم رو زود رسوندم

 :زدم و گفتم یلبخند

 نیکمدواسه هم یگذاشتم تو فممیک فمه،یک یتو میگوش ممنون،–

 .دمیصداش رو نشن

 .ستیکردم آرش راحت ن احساس

 م؟ینیسالن بش یتو میبر یخوا یجان م آرش–

 .میبر ینیبش یایب یتون یم اگه–

 .بهتر شد یلیدرست کرد. حالم خ میکه مادر برا ییمعجونها با
 یول. میبرو رونیدنبالم تا ب دیآیسر شام گفت که فردا م آرش

 .چند روز استراحت کنم دیمادر اجازه نداد و گفت با
نکردم. فاطمه  دایاعتراض پ یبرا یفرصت امیزنگ گوش یصدا با

 .بود

 :وگفت دیبا فاطمه  حالم را پرس یسالم واحوالپرس یاز کل بعد
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مادرشوهرت که واسه عقدم دعوتشون  یزنگ زد خونه  مامانم–

گفتم زنگ بزنم هم حالت  ست،یگفت حالت خوب ن ییکنه،  زن دا

رو بپرسم و هم خودم تو و آرش خان رو دعوت کنم، البته عقد 

 .یتوام باش خوادیدلم م یول هیمحضر

مبارک  ،ی. انشاهلل که خوشبخت بشی. لطف کردزمیعز ممنونم–

 .باشه
من  خبر داشت، تعجب  یضیمر انیکه مادر آرش از جر نیا از

که زنگ نزده بود حالم را بپرسد ناراحت  نیکردم. بعد هم از ا

 .شدم
بود  نییبه اسرا انداختم . سرش پا یاز قطع تماس نگاه بعد

آرش معذب بود  یبود.  هنوز جلو شیو آرام درحال خوردن غذا

 .زد یحرف نم ادیو ز
از شام مادر و اسرا به جمع و جور کردن مشغول شدند.  بعد

 شیبرا . منمیکاناپه نشست یمن و آرش هم رو

 :کردم و او هم گفت فیفاطمه را تعر یحرفها

 .میبر میتون ینم یگفت یم کاش–

 چرا؟–

 .دیو خوش حالتش کش یمشگ یبه موها یدست

اصال فکر کنم مسافرت شمالمون  ارشیاوضاع مژگان و ک نیا با–

 .ناراحته یلیخونه چه خبره. مامان خ یاگه بدون ه،یهم منتف

 شده؟ یچ چرا؟–

 شش،یومژگان زنگ زدو من رفتم پ میروز که باهم بود اون–

 نهیبیو همکارش رو م ارشیخبر رفته بوده شرکت. و ک یمژگان ب

 ارهیخندن. طاقت نم یم گنینشستن و دارن م مانهیصم یلیکه خ

 یبدبخت رو تو ارشیک یو آبرو کنهیم نیو به هر دوتاشون توه

 .رونیب ادیبره و م یشرکت م
 دیبا ایصحبت کردم وآروم شد، گفت که  یباهاش کل یوقت خالصه

از اون واحد بره واحد  ایکال اون خانم رو اخراج کنه  ارشیک

 .گهید

 چرا مژگان اون روز سرکار نرفته بود؟ یراست–

مدل کار  نیامروز فردام واسه ا نیگرفته، هم یگفت مرخص یم–

 .کنن یکردنشم اخراجش م
چون امده  گهیم ادیکوتا نم ارشیکه مژگان کوتا امده ک حاالم

. از اون موقع هم نمشیخوام بب یمن رو برده اصال نم یآبرو

 .ماست یمژگان خونه

  .تو با داداشت صحبت کن خب–
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 نیبه ا ینبود کار ینجوریمژگان ا گهیشده م نیمنم سرسنگ با–

ندازم، از  یعکس م یزنم با ک یحرف م ینداشت که من با ک

 .حساس شده یتو نامزد کرد یوقت

 :تعجب گفتم با

 داره؟ یچه ربط آخه–

بندازه  خوادیبابا ولش کن، مشکل از خودشه اونوقت م یچیه–

 .گردن تو

 من؟–

 .منظورم ما بود نه،–

و در مورد من  دیگویرا به من نم زیکردم آرش همه چ احساس

حساس شدن مژگان  نقدریگفته شده. واقعا ا یشتریب یحرفها

من هم سوال شده بود. چون آنطور که از فاطمه قبال  یبرا

دارد. چرا  یفوق العاده راحت یبودم مژگان خانواده دهیشن

 .مهم شده باشد شیمسائل برا نجوریا دیبا
دو دل بودم  یدوباره ذهنم را مشغول کرد ول امیشگیسوال هم 

 :دمیزدم و از آرش پرس ایباالخره دل به در انه،یکه بپرسم 

 ست،یاش بره بمونه بهتر نخانواده شیاگه مژگان پ گمیم–

هم که شده ممکنه کوتا  یبه خاطر رو درواس ارشیباالخره آقا ک

 .ادیب

 خودمون باشه،  نیرو به مژگان گفتم، حاال ب نیمنم هم اتفاقا–

خونمون  گهیبراشون به وجود امده که م یمشکالت اشخانواده

 .شهیاونجا اعصابم خردتر م رمیجنگ و دعواست، م شهیهم

 ؟یچ یبرا–

 :کردو گفت یِمن وِمن آرش

خودمون باشه، راستش  نینه. فقط قول بده ب ایدونم بگم  ینم–

 هایرو از چادر ارشیتنفر ک لیدل دمیرو فهم هیقض نیا یوقت

 هیبچه گانس، چون همه که  لشی. البته به نظر من دلدمیفهم

 یبا هم رابطه  ارشیچون برادر مژگان و ک یول ستندیجور ن

دختره رو مقصر  صدمحبت باعث شده صد در  نیا دیدارن شا یخوب

 .بدونه

 :آرام گفت یلیدختره؟ خ کدوم–

 .آبرو کرده و بعدم ولش کرده یرو ب یدختر هیمژگان  برادر–

 .آرش دوختم یو چشم به لبها دمیکش ینیه

 :انداخت و ادامه داد نییرا پا سرش
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خانوادشونه. سال آخر  یبچه نیکتریمژگان کوچ داداش–

هاست. البته بارها رشته دانشگاهه، از اون بچه تخس

دانشگاه.  رهیساله که م نیرو عوض کرده. چند شیدانشگاه

 .رهیکدوم دانشگاه م ای خونهیم یچ نیا میدیآخرشم ما نفهم

 .هنوز درسش تموم نشده یسال بزرگتره ول هیمنم  از

 خب؟–

گرفته بوده به  یدختره از شهرستان انتقال نیکه ا نیا مثل

 .هم کالس بودند دونیترم با فر هیتهران و 
برادر مژگان  دونیاون دختر و فر نیدونم ب یمن نم گهید حاال

 .بهم نگفت یزیگذشته، مژگان چ یچ
کنه و اونجا  یدعوت م یپارت هیگفت برادرش دختره رو به  فقط

 یکنه و پزشک یم تیشکا رهیو دختره هم م وفتهیاتفاق م نیا

 ...گهید شهیم بتیو... خالصه مص رهیم یقانون

خودش بوده و دختره دنبال  لیبرادر مژگان گفته که به م حاال

کنه و اصال شغلش  یم یداره نقش باز ینجوریزدنه اونه و ا غیت

  .نهیا

خبرهاست و ازش  نیدونسته اونجا از ا یدختره گفته که نم یول

 .گهید هیباز تیسوءاستفاده شده...و فعال دادگاه و شکا
 یدو هفته قبل ازخواستگار یکیاتفاق حدودا  نیا خیتار حاال

 .من از تو بود
 بوده؟ یدختره چادر دمیپرس یلب ریحرفهاش حالم بد شد و ز از

 .گمیدارم م یساعت چ هیپس  گه،ید آره–

 بوده؟ یجور چادر چه–

 چه جور؟ یچ یعنی–

 .ستین یکه چادر یهر چادر خب–

 :کرد و گفت یمکث آرش

 .دمی. من که دختره رو نددونمینم–

بوده،  دونیدادگاه گفته چون عاشق فر یدختره تو گفتیم مژگان

 ...بهش اعتماد کرده و عشق کورش کرده بوده

 :لب گفتم ریگرد شده ز یچشم ها با

 ...دختره چارهیب–

داشته؟ اونم از نوع  کاریبرادر مژگان با اون دختره چ حاال

 ازش خوشش امده؟ ی. چطورشیچادر

 یاحساس شرمندگ دیخواست بگو یکه م یزیکه انگار از چ آرش

 :کرد گفت یم
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انگار با دوستهاش شرط بسته بوده که  یدونم ول ینم قیدق–

 .مخ دختره رو بزنه

 ...جهیرا هایشرط بند نیپسرا از ا نیکال ب آخه

از مامانم  یوقت گهیدونه، م ینم یادیز زیخود مژگانم چ کال

خونه حرفش  یتو نیواسه هم زه،یریپرسم اعصابش به هم م یم

 .زنن یرو نم

 .حساس شده ارشیک یاتفاقه که مژگان رو نیبه خاطر ا یعنی پس–

 .گهید احتماال–

خواهر مژگانم  یهستند، حت یمحترم یمادر مژگان آدم ها پدرو

 یرفته، کال بچه  یبرادرش به ک نیدونم ا ینم ه،یدختر خوب

 .هیکن تیاذ
 هی هویسوخت.  یم یلیتو فکر، دلم واسه اون دختره خ رفتم

 .ذهنم یامد تو یسوال

 گرفته بود تهران؟ یانتقال یدختره واسه چ اون–

 :باال انداخت و گفت ییا شانه

دونست.  یمژگان هم درست نم یول دمیسوال رو پرس نیا منم–

. اونم امده کننیم یکه خواهرش با شوهرش تهران زندگ نیمثل ا

 .ششونیپ

 ...و دادگاه تیرفته شکا ییاالن تنهاست، تنها یعنی–

 :زد و گفت یپوزخند

 ؟یکمکش کن یبر یخوایم نکنه–

 داره؟ یاشکال مگه–

 .کرد یپوف

دلت خوشه ها. احتماال خانواده اش هم هستند، چون بره  توام–

 .خانوادشه دنیم ریکه بهش گ یزیچ نیاول تیشکا

 .چشم دوختم یقال یو به فرشها دمیکش یآه

 .بود ختهیبود اعصابم بهم ر یوحشتناک خبر

 .آرش به خودم امدم یصدا با

باره  نیمگه اول زه،ینکردم که اعصابت بهم بر فیتعر نارویا–

 ؟یشنو یخبرها م نیاز ا

 :نگاهش کردم و اون ادامه داد گنگ–

حوادث روزنامه ها رو بخون، درسته آدم اعصابش  یصفحه  یگاه–

...آگاه بودن از زهایچ یالزمه دونستن بعض یول شهیخرد م

 .یکن اطیاحت شهیهم شهیباعث م وفتندیکه اطرافت م ییاتفاقها
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 ؟یخون یم تو–

 ینگاه هی رنیگ یشرکت بچه ها روزنامه م یکه تو یگاه–

باور کردنش سخته،  سهینو یرو که م ییاتفاقها یبعض ندازم،یم

 شیپ دیکردم شا فیکه برات تعر ینیکه ا یوحشتناک یاتفاقها

 .باشه نشیتر یاونا عاد

 ؟یعاد–

 یم فیحساسه وگرنه برات تعر تیتو روح ،یعاد یلیخ آره،–

 .کردم
 یاصال بهت نم شهیحالت بد م نقدریدونستم ا یاگه م االنم

 ؟یرنگ ورو شد یگفتم، نگاه کن دوباره ب

 .دمیبه صورتم کش یدست

 .حالم خوبه یول–

 ی...دلم میفیهنوز ضع یظاهرت خوبه ول گه،یراست م مامانت–

اونجا اعصابت خرد  یایترسم ب یم یخواست ببرمت خونمون ول

 .بشه
دانشگاه،  میدنبالت بر امیپس فردا صبح خودم م رمیم من

 ...هایفتیدوباره خودت راه ب نمینب

 .تکان دادم دییرا به عالمت تا سرم

 :کرد و گفت یمصنوع یاخم

 یآگاه یبابا فراموشش کن، خوبه تو تو ،یکه تو لک هنوز–

 .یوفتیهمون روز اول پس م یکار کن ییجا

 :زدم و گفتم یزورک لبخند

 .کردم یفقط داشتم فکر م خوبم،–

کنن و رابطشون با هم خوب بشه.  یآشت نایدعا کن ا لیراح–

صحبت کردم از  ارشیکه رفتم با ک روزیبگما د نمیالبته ا

کم مژگان  هیکنه که  یم یباز لمیحرفهاش حس کردم داره ف

. چون اونقدر ادیدستش وگرنه اول آخر کوتا م ادیحساب کار ب

 .ستین زهایچ نیو ا ییبچه اش براش مهمه که دنبال جدا
برادرش  یکه برا یو اتفاق شیگفت مژگان به خاطر باردار یم

شده و حساس. وگرنه من قبال هم با همکارام  نیافتاده بدب

نداشت. بهم گفت  یبوده و مژگان اعتراض یجور نیرفتارم هم

 . توقعش از من رفته باال،  دیکم جلو مژگان مراعت کن هیهم شما

 :لبخند گفتم با

 .خب شدمیم یمژگان بودم عصبان یجا منم

 :زدو گفت یکردولبخند پهن نگاهم

 .یبش یتون یدلخور م یول یبش یحق ندار یعصبان–
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 .داره یفرق چه–

 .دیخند انهیموز

بخصوص  ست،ین یخوب زیاصال چ کنه،یم ریزود آدم رو پ تیعصبان–

 وفته،یموضوع بخصوص، ممکنه زود به زود اتفاق ب نیواسه ا

 .ینش یکن عصبان نیپس از االن تمر

 .را برگرداندم میصورتش براق شدم و رو تو

 .کردم بابا، جنبه داشته باش یشوخ عه،–

 :نازک کردم و گفتم یپشت چشم شیبرا

 .یکن ینم هایشوخ نیاز ا گهید یکه بش مجازات–

شما حکم رو اجرا کن، احتماال  کتره،یکه گردنم از مو بار من–

 .گهید یذهن خودت داد یاالن در لحظه حکم رو هم تو

 .به گردنم دادم یتاب

 نمت،یبب نجایکه من از ا یجور ،یبخواب نیماش یامشب تو دیبا–

 .مثل اون دفعه

 .کرد و مظلوم نگاهم کرد ییا خنده

. البته بهتر، رمایگ یکمر م سکید ،یانصاف یب یقاض چه–

 .خونه رو ندارم یحوصله

 .نجایشب بمون ا خب–

 .سخته ستم،یراحت ن نجایبابا، ا نه–

 .نیماش یخوابم تو یم همون

 واقعا؟–

 .هاینگ هیبه بق یول ،ینیب یم حاال–

 .کردو رفت یخداحافظ یوقت یکند، ول یم یکردم شوخ فکر

 .نرفته است دمیساعت بعد که از پنجره نگاه کردم، د مین
که کردم از پنجره  یکار نینماز بلند شدم، اول یکه برا صبح

 .را نگاه کردم رونیب

 .دیآیآنجا بود. چرا از حرفش کوتاه نم هنوز

 :دادم امیپ شیبرا یفور

 .گهیمجازاتت تموم شد، برو خونه د 

 :هم نوشت او

 . حالت بهتره؟ریصبح بخ سالم،–

که به خانه برود، سالم  سمیبنو شیکه زودتر برا نیحول ا از

 .رفته بود ادمی

 .جوابش را دادم یو عذرخواه یشرمندگ با



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

18

01 
Hiltun.ir 

 :نوشت

فعال  رم،یباشه م شه،یدونم نم یم یول نمت،یخواست بب یم دلم–

 .خداحافظ
 یکه رفت نفس راحت نیاز ا ی. ولآوردمیسردرنم شیکارها از

 .دمیکش
. از دیروز بعد از ظهر مادر آرش زنگ زد و حالم را پرس ان

 :کردو گفت یزنگ زده بود عذرخواه ریکه د نیا

 یم رهیم ادمیوقتها  یگرفتارم اصال بعض یلیجان خ لیراح–

موقع غذا درست کردن با خودم  روزیکنم. مثال د کاریخواستم چ

رفت،  ادمی یول زنم،یزنگ م لیگفتم کارم تموم شد به راح

که زود در موردش قضاوت  نیاونقدر که فکرم مشغوله...از ا

کردم.  یرمندگکرده بودم واز دستش ناراحت شده بودم احساس ش

داشته  یتوقع دیدارد که نبا یفکر یریخدا انقدر درگ یبنده

 .مراعاتش را بکنم شتریب دیباشم. با

 شه،ینداره مامان جان، انشاهللا که مشکالت برطرف م یاشکال–

 .دیدستتون درد نکنه زنگ زد

 .میکرد یخداحافظ یشگیتعارفات هم یبعد از کم دویکش یآه
 

 .میآن روز آرش دنبالم آمد و باهم به دانشگاه رفت یفردا

 :انداخت وتعجب زده گفت اشیبه گوش یبرگشت آرش نگاه موقع

 .تماس از خونه داشتم، پنج تا تماسم از مژگان دوتا–

 ؟یچرا جواب نداد خب–

 .لنتیسا یکالس گذاشته بودمش رو سر–

 .مادرش تماس گرفت یبا گوش یفور

 د؟یمامان، سالم، کارم داشت الو–

. بعد از قطع میرفت نیزد به طرف ماش یکه حرف م همانطور

 .با لبخند نگاهم کرد دویکش یتماس نفس راحت

 ه؟یخبر خوب معلومه–

 خبر خوب، اولش کدومش رو بگم؟ هیخبر بده،  هی–

 .خوب خبر–

 .کردند یآشت–

 آرش؟ یگیم راست–

 .را تکان داد سرش

 ؟یحاال چطور خداروشکر،–
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 .گرده به اون خبر بده یبرم شیچطور آهان،–

 ؟یچ یعنی–

بعد چند  وفته،یفکر کنم فشارش م شه،یمژگان حالش بد م یعنی–

 یاز مامان م دم،یجواب نم نه،یب یم زنهیبار به من زنگ م

 .دکترش شیپ میکنه و خبرم کنه که بر دایخواد زودتر من رو پ
به  شهیم وسیکردن من ما دایو از پ زنهیمامانمم زنگ م یوقت

دکتر و اونجا با هم حرف  رنیبعد باهم م زنه،یزنگ م ارشیک

رستوران  رنیکنند. االنم مامان گفت دارن م یم یزنن و آشت یم

داشته باشه  یفشار عصب دیغذا بخورن. دکتر گفته مژگان نبا

 .زودرس داشته باشه مانیوگرنه ممکنه زا

 .مواظب باشن یلیخ دیبا پس–

 یچهار چشم گهید ارشیکه ک هیدکتر کاف یجمله نی. هماهوم–

 .بچش چقدر براش مهمه یدونیمواظب مژگان باشه. آخه تو نم

 :ادامه داد یراحت الیخ هیرا روشن کرد و با  نیماش آرش

مژگان از گردنم افتاد حس  تیکردن و مسئول یکه آشت نیا از–

 .دارم یخوب

 .به تو داره یربط چه–

هر  ینداشته باشه، بخصوص با سفارشها یربط شهیمگه م عه،–

 .خان ارشیک یروزه

 ...داشته ها یحکمت تیبودن گوش لنتیروسا–

 .گهیغرغر برام کنار گذاشته د هیخب احتماال مژگان  یول آره،–

اجازه را به مژگان  نیا دیآرش نبا امد،یحرفش خوشم ن از

 .نزدم یحرف یبدهد...ول
سفارش گرفتن سر بزند  یخواست سر چند تا ساختمان برا یم آرش

 .از او خواستم که من را به خانه سوگند برساند نیهم یبرا
وقت دوباره  کیبا سوگند تماس گرفتم وخبر دادم که  قبلش

 .مهمان نداشته باشند
سوگند وارد شدم آنقدر ذوق و احساس  یکه از در خانه نیهم

 .به پرس و جو نبود یازیکه ن دمینگاهش د یتو

 سوگند؟ یرو گفت بله–

 و بلند گفت؛ دهیکش یزدو با صدا یپت و پهن لبخند

 بلللهه_

 دمشیبوس یکردم وبا خوشحال بغلش

 .زمیباشه عز مبارک–
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 د؟یمحرم شد یعنی–

...آخر زهایچ نیو ا شیآزما میریبابا، چه خبره، فردا م نه–

بود،  یامروز چه روز خوب» .میش یهفته اگه خدا بخواد محرم م

 «.شنوم یخوب م یخداروشکر که همش خبرها

را به من دادو  یمشتر  یروز مادر بزرگ سوگند اندازه ها آن

 :گفت

 ،یخودت برش بزن دمیروبکش، بعدشم م نیا یامروز الگو دخترم–

رو  نیانشاهللا تا آخرهفته خودت هم ،یگرفت ادیچقدر  نمیبب

. فتهیبده تا دستت راه ب لشیو تحو یتن مشتر یبدوز وپروکن تو

 .گذاشت میرا هم آورد و جلو ییاپارچه

 .درشت داشت زویر یپارچه سبز بود و از خودش گل ها رنگ

 :انداختم و گفتم یاسترس به پارچه نگاه با

شما بد  یترسم، مامان بزرگ، اگه خرابش کنم، برا یم یوا–

 .شهیم

 ییجا هیاز  دیحواست رو جمع کن که خراب نشه. باالخره با پس–

 زیتم یلیخ یکه واسه مامانت دوخت ی. لباسگهید یشروع کن

 ازی. مدلش سادس نیتون یرو هم م نیدوخته شده بود. مطمئنم ا

 .نداره یادیبه وقت ز

  :حرف مادر بزرگش را گرفت و گفت یرو به من دنباله سوگند

بپرس.  یبر خورد ی... هر جا هم که به مشکلیتون یتو م لیراح–

 :زد و ادامه داد یبعد لبخند

مامان  ،یکمکمون کرد هایکار مشتر یتو یتو هر دفعه امد چون–

 .ماهر بسازه اطیخ هیازت  خوادیبزرگ دلش م
کم کمک، مامان بزرگ گفت کم یایم یگفت یکه زنگ زد امروز

که بهمون  یبده. به خاطر لطف ادیبهت  خوادیبرش رو م یکارها

 .یکن یم

گرفتم.  ادی زیچ یهم کل هایخرده کار نیاز هم ه؟یچه حرف نیا–

و از  برمیباشم خودم لذت م دیمف نجایتونم ا یکه م نیاز ا

 .شما هم ممنونم
 ینقص بکشم. ول یب یالگو کیرا کردم تا  امیروز تمام سع اون

برش زدن  یوقت نبود. قرار شد فردا برا گریبرش زدن د یبرا

 .و دوختن از صبح بروم
. من هم گفتم که چند دیآن شب زنگ زد و حالم را پرس آرش

 .سوگند شیبروم پ یاطیکار خ یبرا دیبا یروز

 :کردو گفت مخالفت
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خودت  هیمغازه ها هست چه کار یتو یهمه لباس حاضر نیا یوقت–

  .یکن تیرو اذ

خوره، تازه  یبه درد م شهیهنر هم هیگرفتن  ادی یول درسته،–

 .شترهیب یلیلذتش خ دوزهیکه خود آدم م یاون

 :داد و گفت رونیرا  ب نفسش

 یبرگرد یشب که خواست یبرو. ول یدوست دار نقدریاگه ا باشه–

 .دنبالت امیم
 شیآزما یسوگند رفتم، نبود. با نامزدش برا یکه به خانه صبح

 .رفته بودند
که لباس را برش زدم پشت چرخ نشستم و با  نیهم بعد از ا من

 .سوگند را انجام دادم یاز کارها یکمک مادر بزرگ مقدار
وقت نشد لباس را دوخت بزنم. چون آرش دنبالم آمده  گرید یول

 .بود
 یجلو یآرش با لبخند شاخه گل رز قرمز ،یصندل ینشستم رو تا

 :صورتم گرفت و گفت

 .خبر خوش هی–

 :دمیرا گرفتم و با لبخند تشکر کردم و پرس گل

 ؟یچ–

 .آخر هفته مون سر جاشه سفر–

 .کنسله یتو که گفت عه؟–

 یکه اونا م ییکردن. با اون خط و نشونها یآشت گهید نه–

 .ستندیبکن ن یحاال حاالها آشت نایا گهیمن گفتم د دندیکش

 .میکن دیکم خر هیسفرمون  یبرا میبعد از دانشگاه بر فردا–

 ؟یچ دیخر–

 :کرد و گفت یفکر

هر دومون توش جا بشه، با  یچمدون بزرگ که لباسها هی مثال–

که  یالزم دار یچ نی...ببگهید زایچ نیهم لباس و ا یسر هی

 .میریبگ

 یاطیکار خ نجایا امیب دیآرش من بعد از دانشگاه با آخه–

 .دارم

 .ایپس فردا ب خب–

نتونم تا آخر هفته تمومش کنم. بعد  ارمیترسم وقت کم ب یم–

در حقم کرده  یدادم که مادربزرگ سوگند چه لطف حیتوض شیبرا
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 اشیکه به مشتر یمن، قول یتیمسئول یبه خاطر ب خواهمیو نم

 .داده خراب شود

 .دیخر میپس فردا هم بر نجا،یا ایپس، فردا ب باشه–

 :دستش را گرفتم و گفتم یخوشحال با

برام  یلیخ اد،یلباسه خوب از آب درب نیا . دعا کنممنونم–

 .مهمه

 :داد و گفت رونیرا ب شیلبها

 یلیخ یچ یعنیبشه ها،  مینکن به لباسه هم حسود یکار هی–

 برات مهمه؟

ام گرفت و حرفش را تکرار کردم و دوباره حرفش خنده از

 .دمیخند

 یریگ یم یعنیآرش... یباهال یلیبشه؟ خ تیلباس حسود به–

 ؟یزن یلباس رو م

  :به خودش گرفت وگفت یمضحک ی افهیق 

 .زنمی...الزم بشه لباسم مگهید حاال–

 .دمیحرفش دوباره بلند خند از
 نیمن سرنش یخنده یواز صدا میبود ستادهیچراغ قرمز ا پشت

 .توجهشان به ما جلب شد مانیکنار نیماش یها

 :گفت یعصب یبا صدا آرش

 .آرومتر، چه خبره س،یه–

 شهیش یفور دم،یکه تازه متوجه شده بودم، چقدر بلند خند من

 .انداختم نییرا باال دادم و خنده ام را جمع کردم و سرم را پا
 سیاز ه یکه جلب توجه کرده بودم ناراحت شدم، ول نیا از

 .قند در دلم آب شد یلیگفتن آرش خ
که از نگاه نامحرم به من بدش امده بود و تذکر داده  نیا از

 .دل تو دلم نبود بود،

 .نگه داشت یرستوران  یکه جلو نیسکوت بود تا ا نمانیب

 .میشام بخور میبر–

چانه ام گذاشتم و  ریاز سفارش دادن غذا،  دستم را ز بعد

 .زدمینقش م زیم یرو گرمیبا انگشت دست د
. دستش اوردمیخودم ن یبه رو یرا احساس کردم ول نشیسنگ نگاه

 :دیدستم گذاشت و پرس یرا رو

 .یناراحت ازم–

 ؟یچ ی. برانه–

 .گفتم یبهت م یاونجور دینبا–
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 .ی. ممنون که تذکر دادگهیبود د مجازاتم–

 .گرد شده نگاهم کرد یچشم ها با

 .به لبخند کش امد شیلبها بعد

 .مونده هنوز مجازاتت–

 .سواستفاده نکن گهیجنس د بد–

 :با تعجب گفت آرش

 اونم اونقدر سخت، سواستفادس؟ یکن یتو من رو مجازات م یعنی–

من که گفتم برو خونه،  یدارم. مجازاتت سخت بود ول قبول–

کنم قبول  ی. بهت ارفاقم منیماش یتو یدیو خواب یخودت موند

 ...یکنینم

اون کار رو کردم که نوبت مجازات خودت  یروز نیهمچ هی واسه–

 .یدر نر رشیشد، از ز

 :را به طرف سقف سُر دادم و گفتم میها چشم

 .خودت رحم کن ایخدا–

 .بعد نگاهش کردم 

 هست؟ یحاال مجازاتت چ –

 .زل زد میهازد و به چشم یکج لبخند

 حدس بزنم؟ دینکنه با ه؟یچ–

 ؟یاگه بتون عمرا–

که حدسم عمرا  یدیبرام کش ییچه نقشه ا نیبب گهینوچ، د نوچ–

 ؟یدق بد یخوا یم ای یگیبتونم بزنم...حاال م

 .نهیزم یکره یمجازات رو نیآسونتر اتفاقا–

 آب بخورم؟ وانیل هی دیبا–

 :و گفت دیخند

 داره؟ یربط چه–

 .گهید نیهم شهیم نیآسونتر–

 یهمراهت رو بردار یشبها قبل از خواب اون گوش دیفقط با نه،–

 .دوستت دارم یسیمن و بنو یصفحه  یتو یو بر
 یدهانم گذاشتم. سع یدستم را  جلو یخنده وفور ریزدم ز یپق 

. هم زمان غذا را آوردند. دیخند یکردم آرام بخندم. او هم م

 ییکرد خنده اش را جمع کند و تشکر کرد. با رفتن آقا یسع

 .که غذا را آورده بود من دوباره خنده ام گرفت
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 خنده داشت؟ نقدریا–

 .افتادم یزیچ هی ادی هوی آخه–

 :از کباب را در دهانش گذاشت و گفت ییاتکه 

 ؟یچ–

 :کردم خنده ام را جمع کنم و گفتم یسع

 سم؟یبنو دیذکرگفتن افتادم. مگه ذکره که هرشب با ادی–

 :باال انداخت و گفت ییا شانه

 رییبره مجازاتت تغ ادتیشب  هیاگه  ،یدون یخودت م گهید–

 ...کنه یم

 ...ستیقبول ن رینخ–

 .رمیبرات در نظر بگ یمجازات نیهمچ یکرد مجبورم–

 .نگاهش کردم یسوال

زبونت بکشم  ریاز ز یمجبورم کتب ،یگینم یشفاه یوقت خب–

 .گهید رونیب

 .شامت رو بخور حاال
انداختم و  نییو سرم را پا دیصورتم دو یحرفش خون تو از

 .مشغول غذا شدم
 یریمش دونیآن شعر فر ادی. حرفش من را ربودیفکرم درگ یول

 .انداخت
 

 بپرس اریرا از من بس «یدار دوستم»

 .بگو اریرا با من بس« دارم دوستت»
 یشعر لبخند بر لبم امد. همان لحظه صدا نیا یآور ادی با

 .دیچیآرش در گوشم پ

 .تر شدبا حرفش لبخندم پهن ؟یزنیبه مجازاتت لبخند م یدار–

 یبرات در نظر گرفتم، از وقت یشاد یچه مجازاتها ینیب یم–

 .یزنیلبخند م ای یخند یم یدار ایمطرحش کردم 

 :را ازش گرفتم و گفتم نگاهم

 زدن و مجازات است؟ امکیاست چه حاجت به پ انیکه ع یزیچ–

 .داره ییاگهید یمزه هیکردن تو  تیاذ یکه هست، ول انیع–

آب داخلش  یبود را برداشتم و کم زیم یکه رو یبلور وانیل

 :و گفتم ختمیر

 ؟یکن تیاذ یخوایو م من–

 .به اطراف انداخت یرا به دندان گرفت و نگاه لبش
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 نیصورتم...ا یتو یرو نکوب نیا یدوست دار یجون هر ک ل،یراح–

خوره،  یاالنم احتماال دستت چربه زود از دستت سُر م هییا شهیش

 یزیچشمم خون و خون ر یتو رهیم شهیخرد م ستا،ین یمس نیا

حوادث...بعد چشم  یصفحه  یتو رهی. بعد اسممون موفتهیراه م

 :را درشت کرد و ادامه داد شیها

 میتقس یبه دو قسمت مساو یبلور وانینامزدش را با ل یدختر"

 ".کرد

 :حالت صورتش خنده ام گرفت و گفتم از

 .یکن یبعدشم مجازات م یخندون یخودت م نیبب

 .کرد خیغذات رو بخور  گم،ینم یزیچ گهید باشه–

 میتهران رفت کیخلوت و رمانت یاز پارکها یکیاز شام به  بعد

  .و بعد آرش من را به خانه رساند میقدم زد یساعت کیو 

 :گفت یدستم را گرفت و با لبخند مرموز یخداحافظ موقع

 .نره ادتیخواب ذکرت  موقع–

 :کردم و گفتم شیبازو یحواله یمشت

 ...جنس بد–

لبم  یمجازاتم دوباره لبخند رو یآور ادیخواب با  موقع

عاشق درنظرگرفت.  کی یبرا شودیکه م یمجازات نیآمد...بهتر

کردنش  تیبفرستم، قصد اذ امیپ شیبرا یزود نیبه ا خواستمینم

 .شده بود یبدجور در من قو
را مرور کردم.  میهاجزوه  یساعت میتخت بلند شدم و ن یرو از

 :دیو پرس دیکش ییاازهیخم. اسرا میحرف زد  یبعد با اسرا کم

 اد؟ینم خوابت–

 .یلیچرا خ –

. دادیشب را نشان م مهیچراغ را خاموش کرد. ساعت ن اسرا

 .میایخواستم کوتاه ب ینم یخوابم گرفته بود. ول

 .داد امیمشغول بودم که آرش پ امیگوش با

 ...ادایمن خوابم م خانم،–

 ...بخواب ریبگ خب–

 .ستایشب بگذره قبول ن مهیبخوابم؟ اگه از ن یچطور منتظرم–

 .را ندادم جوابش

 ؟یدی.. خوابیوا–

 .روبفرست، نخواب...مقاومت کن امتیپاشو پ لیراح–

 فرستاد،  گهید قهیدق دو
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 ؟یرفت کجا–

 :فرستاد دوباره
بامبول در  یاز روز اول ذکر دار شه،یسخت تر م مجازاتت

 ها؟ یاریم

 .شدیجمع نم میکرده بودم ولبخند از لبها سکوت

 :نوشت قهیدق کیاز  بعد
 

 میام و صداکرده سکوت»

 ستیدختر زندانبانِ 

 :دیبگو خواهدیم که

 «دارم دوستت»
 شینگاه کردم و چقدر دلم خواست برا امشیبه پ قهیدق چند

 .که دوست داره بشنوه یی. جمله اسمیجمله را بنو نیبهتر

 :نوشتم

 «.همه دوستت دارم نیچه خوب است که ا ،یتو مهربان چقدر»

 یرا م اممیپ یتوانستم تصور کنم که با چه لبخند پهن یم

 .خواند
 

سوگند رساند. موقع  یاز دانشگاه آرش من را به خانه بعد

 :و گفت دیلپم را کش یخداحافظ

 .دنبالت امیکارت تموم شد زنگ بزن ب –

را که آنجا بودم را دوخت و دوز کردم.  یتمام ساعت بایتقر

 .دیایپرو ب یبرا یمادر بزرگ زنگ زده بود که مشتر
داشت که مادر بزرگ  رادیچند تا ا دیلباس را پوش یمشتر یوقت

غروب  کینشانم داد و با اشاره گفت که بر طرفشان کنم. نزد

 .دادم لیهم انجام شد و تحو اشیبود که کار ُاتو کار

 .نبودم یراض ادیخودم ز یکار اولم همه گفتند خوبه، ول یبرا
کرد. از برخوردش و  یم فیکار سوگند از نامزدش تعر نیح در

گفت که در دلم خدا را شکر  یوقار و متانتش، آنقدر با ذوق م

خواست سرو  یکردم که باالخره سوگند آن جور که خودش دلش م

 .کرد دایسامان پ
داشتند. سوگند دعوتم کرد  یمحضرآخر هفته مراسم عقد  یبرا

 یو نم دهیکردم و گفتم آرش قبال برنامه چ یمن عذر خواه یول

 .میایتوانم ب
 یشان بروم. ولکه به دنبالم آمد. اصرار کرد که به خانه آرش

 نیهم یکردم، برا یرا آماده م لمیمسافرت وسا یبرا دیمن با

 .نشد که بروم
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را جمع کنم و فردا که  دنبالم آمد  لمیکه وسا میگذاشت قرار

. تا صبح زود به طرف شمال میشان بروبه خانه دیبعد از خر

 .میفتیراه ب
به ساعت  یرا انجام دادم نگاه میکه کارها نیاز ا بعد

 .شب نمانده بود مهیتا ن شتریساعت ب میانداختم ن

 .را فرستادم شبیهمان متن د شیرا برداشتم و برا یگوش یفور

 :داد جواب

 ...هیتکرار ست،ین قبول–

 ...گهید هیذکر تکرار خب–

  .نباشه یتکرار نه،–

 ؟یدیتازه سفارشم م یهفته مجازات کرد هی–

 :نوشت قهیخنده گذاشت وبعد از چند دق کریاست

 .اتمیحاضر جواب نیعاشق ا –

را خاموش کردم و آنقدر  یگوش یفرستادم وصفحه شیقلب برا کی

 .خسته بودم که زود خوابم برد
. سر میچمدون انتخاب کرد کیو  میفردا به بازار رفت صبح

 یگفت قرمز باشد. من م ی. آرش ممیرنگش با هم تفاهم نداشت

 یچیسنگ، کاغذ ق میگرفت میگفتم بنفش قشنگ است. آخرش تصم

 یهر کس برنده شد، حرف او باشد. من برنده شدم ول میاریب

 :و گفتم امدیدلم ن

 .سته اتمیبا کتون میرو بخر یکه تو گفت یهمون قرمز –

 یدستش را جلو یساختگ یانداخت و با شرمندگ نییرا پا سرش

 :صورتش گرفت وگفت

گذشت شما قرار گرفتم. همون بنفش رو  ریاالن تحت تاث من–

که خانم فروشنده از دستمان سر  میکرد . آنقدر تعارفمیبخر

 :سام گرفت وگفت

 ...هر دو رنگه قیکه تلف دیبخر ینظر من رنگ صورت به–

 :گوشم گفت ریز آرش

 کی. همان موقع میبر میننداخته بخر رونمونیاز مغازه ب تا–

 :دمیچمدان زرد توجهم را جلب کرد. پرس

 اون زرده چطوره؟ آرش–

. باالخره میفقط زودتر بر م،یخر یم یبگ یهر رنگ گهید نیبب–

و  یخودش لباس راحت ی. بعد آرش برامیدیچمدان زرد را خر

و  می. بعد ناهار خورددیخواست را خر یکه م یضرور یزهایچ

 .شان و خودش به سرکار رفتمن را رساند خانه
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 دمشیبود. پوش دهیخر میو شلوار ست برا شرتیت کیروز آرش  آن

و با گل سر  دمیرا برس کش میموها. دمیبه خودم رس یو کم

 یرا از دو طرف گوشم باال میاز موها یکه داشتم تکه ا یکوچک

در به استقبالش  یسرم جمع کردم و بستم. شب که آرش برگشت جلو

 .رفتم
آنقدرذوق زده شد که بدون مالحظه بغلم  دمیجد پیت دنیبا د 

 :کرد و گفت

از او جدا کردم . به زور خودم را ادیلباسه بهت م نیچقدرا–

 یو اشاره کردم به مادرش که در آشپزخانه بود. آرش از جلو

 .در آشپز خونه به مادرش سالم کرد

 لیوسا ییاتاق ودوتا یتو می. بعد رفتیپسرم، خسته نباش سالم،–

 یگوشه  میو آماده گذاشت میرا در چمدان جمع کرد مانیها

 .اتاق
مادرش  یرا برا دنمانیچمدان خر یشام خوردن آرش ماجرا موقع

که  نیا یکرد برا یاغراق م فشیکرد. مدام در تعر فیتعر

مادرش ذوق  ی. آنقدر از خنده هاندازدیمادرش را به خنده ب

کرد و  فیرا هم تعر یمس وانیل یهیقض شیزده شده بود که برا

 ییکه سه تا دبار بو نیاول یخجالت داد. برا یمن را حساب

 .با مادر آرش آنقدر بهمان خوش گذشت

 :دوازده بود که مادر آرش گفت کینزد ساعت

 .میکه صبح خواب نمون میزودتر بخواب دیپاش–

 .را دستم گرفتم امیو گوش دمیتخت آرش دراز کش یرو
گشتم که آرش امد کنارم دراز  یمتن قشنگ م کیذهنم دنبال  در

 :دیپرس دویکش

 ؟یکن یم کاریچ–

 .خوام مجازاتم رو انجام بدم یم–

 :را از دستم گرفت و کنارگذاشت و گفت یگوش

 ؟یسیبنو یخوایچرا م نجامیخودم ا یوقت–

 .را به آن راه زدم خودم

انجام ندادما، خودت  یداره، پس بعدا نگ یربط چه–

 :گذاشتم و گفتم میچشم ها ی...بعدساعدم را روینذاشت

 .ریبخ شب–

 :بدنش ستون کرد و گفت ریشد و ساعدش را ز زیخ مین

 .خوابم یکه من نم یتانگ–

 .کند یرا که بزند به آن عمل م یدانستم حرف یم

 .باز کردم یرا کم میها چشم
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 م؟یمجازات عوض کردنم دار پس–

 .نداره یمثل االن باشه، اشکال طشیشرا اگه

 ؟یگیزور م یدار یکن ینم فکر–

 :گرفت وگفت یحق به جانب ی افهیق

 .اصال–

 :را در حدقه گرداندم و گفتم میها چشم

 .گمیخوب، دراز بکش م یلیخ

 .ایبگ یچشم هام نگاه کن یتو دیبا–

 :شدم وباتعجب نگاهش کردم و گفتم زیخ میمن ن نباریا

 .خواهد بگو یباش، هر چه دل تنگت م راحت–

 تونم بگم؟ ینداره؟ م یاشکال عه،–

  :صورتش براق شدم و بالشتم را برداشتم و گفتم در

 .کاناپه بخوابم یرو رمیمن م اصال–

 یمصنوع یگذاشت و اخم شیبالشت را از دستم گرفت و سر جا زود

 :کرد و گفت

 گهیکنه، د یخب بابا، چه زودم بالشت واسه من جدا م یلیخ–

 ...یکن یمن کتکتم زدم قهر نم ا،یکارها بکن نیاز ا نمینب

 .کردم ییا خنده

 .یبعد یمجازاتها یباشه برا ادمیپس نقطعه ضعفته،  آهان،–

 :بهم رفت و من هم همان موقع گفتم یخنده دار یغره چشم

کردم  یبالشت گذاشتم و سع یدارم. بعد سرم را رو دوستت–

را بستم. آرش انگار خشکش  میخنده ام را نشان ندهم وچشم ها

را باز  می. چشم هازدیم ینه حرف خوردیزده بود. نه تکان م

به همان حالت مانده است. به زور سرش را فشار  دمیکردم د

. ناگهان ستمب میرا با دستها شیبالشت و چشم ها یدادم رو

 .دیمرا در آغوشش کش رانهیغافلگ

 :اش گذاشتم و گفتم نهیس یرا رو سرم

 .نبودم نجایدوستت نداشتم  که االن ا اگه–

 یزیچ ادی. انگار دیکش یبه نوازش کردم موهام کرد و آه شروع

 :افتاده باشد گفت

 نیا ،یشیم تیاذ یلیبه خاطر من خ ی. تو گاهزمیدونم عز یم–

ثابت کردن  یعنی یاریمن نم یو به رو یکن یکه همه رو تحمل م

 ...عالقه ات

  :که ادامه داد دیچه د میدانم در چشم ها ینگاهم کردونم بعد
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 .ریشب بخ اد،یخوابت م یلیکنم خ فکر–

را  میگذاشتم وچشم ها شیبازو یو رو دمیکش عقب یرا کم سرم

 :بستم و گفتم

 .ریبخ شب–

خوابم نبرد  با چراغ  گریشدم، د دارینماز ب یکه برا صبح

از آن را  یآرش را که قبال کم یاز کتابها یکی امیگوش یقوه

 .خوانده بودم را برداشتم و شروع به مطالعه کردم
من هم درد گرفته بود، شارژ  یروشن شده بود چشم ها یکم هوا

 یجان یهم رو به اتمام بود. پرده را کنار زدم نور ب امیگوش

 .شدیم داریب دیبا گریوارد اتاق شد. آرش د
را در دستم گرفتم و  میاز موها ییاتخت نشستم و تکه یلبه 

را باز کرد. قرمز  شی. قلقلکش امد. چشم هادمیصورتش کش یرو

صورتش گذاشت و با آن  یلشتش را  روزد و با یبودند. لبخند

 :خواب آلودش که من عاشقش بودم گفت یصدا

 ی. باخودم فکر کردم چطورادیخوابم م ل،ینکن راح تیاذ–

آن روز افتادم که  ادیکنم که خواب از سرش بپره،  دارشیب

 یکرد. هنوز تالف سیرا خ میو موها ختیر میآب را رو وانیل

 مینشست و تصم میلبها یرو ییاانهینکرده بودم. لبخند موز

. هم زمان آرش که از سکوت ارمیآب ب وانیل کیگرفتم بروم 

صورتش برداشت و نگاهم  یمن تعجب کرده بودبالشت را از رو

رو  وانیفکر ل ل،راحی نه–بلند شدنشست وگفت:   یکرد و فور

 .بشم یضربه مغز خوامیکن من نم رونیاز سرت ب

 .که فکرم را خوانده بود تعجب کردم و خنده ام گرفت نیا از

وقتها  نجوریخرم واسه ا یم یکیپالست وانیچند تا ل رمیم اصال–

 .یکه تواسترس نداشته باش
 نهی. خم شد و در آدیاش کش ختهیبه هم ر یبه موها یدست 

  :به خودش انداخت و گفت ینگاه

اون  یدیخطرناکه د م،یرو فراموش کن یشوخ نیا گهید ایب کال–

 ...یآقا گندهه رو کم مونده بودکورش کن

 یکه شما اون ماجرا رو فراموش کن نهیبه نظرم بهتر ا یول–

 ...گهیافتاد د یاتفاق هیبار  هیحاال 

...من به فکر گهید دیریاز اتفاقات عبرت بگ گنیم نیهم واسه–

 ...خودمم

 :اش را بامزه کرد و ادامه داد افهیق بعد

 ؟یچ ادیسرم ب ییبال هی اگه–

 .مادرش نگذاشت جوابش را بدهم یصدا
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 یم گهید قهیچند دق نایا ارشیک د،یها زودتر آماده ش بچه–

 .رسن
 میرفت و من هم لباسم را عوض کردم و با موها رونیب یفور آرش

 .دمید میبودم که آرش را لباس عوض کرده روبرو ریدرگ

 «.عوض کرد یکجا بود، ک لباسهاش»

 

 .ینش تیراه اذ یببافمشون تو بده–

 :بافت گفت یرا م میکه موها همانطور

 .دوسشون دارم یلیمواظب موهات باش ها، من خ یلیخ لیراح–

 :و گفت دیبو کش قیعم بعد

به نوک موهات  یگفتیکه م یکنه، اون عطر یام م ونهید بوش–

  ؟یدیبه منم م ،یزنیم

 . اون مخصوس خودمه، بعدشهینم نوچ،–

 .دمیکش ییا ازهیخم

 :دیپرس

 اد؟یم خوابت–

 .دارمیوقته ب یلیکم، آخه خ هی–

 .برداشت یبالشت

 یکه اگه خوابش گرفت رو ارمیبالشت م هیواسه عشقم  االن–

را دور  میعقب بخوابه. از توجهش ذوق کردم و دستها یصندل

اش گذاشتم و عطرش را  نهیس یکمرش حلقه کردم و سرم را رو

 .فرستادم  میها هیبا تمام وجود به ر

 :گفت رگوشمیهم محکم بغلم کرد و ز او

 .رو دوست دارم اتیریغافلگ نیا چقدر–

 .میباعث شد از هم جدا بش فنیآ یصدا

 :با لبخند گفت آرش

  .لیدوستت دارم راح یلیخ–

 .دیکش نییابرها پا یمادر آرش مارا از رو یصدا

 یعصبان میبر ریدم در منتظرن ها... د نایا ارشی... کآرش–

 .شهیم

 :گفت یفور آرش

توام آماده شو  ن،ییهارو ببرم پا لیمن چمدون و وسا تا–

  .ایب
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مژگان و آرش در حال صحبت کردن  دمی. ددمیرس نییپا یوقت

 :گهیهستند و آرش رو بهش داره م
عقب  یصندل خوادیم ادیخوابش م لیراح شه،یتنگ م جامون

 ...بخوابه

 :دیرو به من کردو پرس مژگان

 یخوش م شتریب میبر نهیماش هی گمیبه آرش م ل،یراح آره–

 .کنه یگذره به خاطر تو قبول نم

 :که آرش گفت میچه بگو دانستمیبه آرش انداختم و نم ینگاه

 :بعد آرامتر ادامه داد ست،یراحت ن لیراح یاونجور–

 .سختشه نیماش هیتو  ارشیبخصوص که با ک –

 .نازک کرد و رفت یپشت چشم میبرا مژگان
بزند  یکه حرف نیشد بدون ا هیقض یآرش هم که متوجه  مادر

 .عقب پشت آرش نشستم یما جلونشست و منم صندل نیماش یرفت تو
که  یکرد و بالبخند و چشمک میصورتم تنظ یرا رو نهیآ آرش

 .برد ادمیبرخورد مژگان را از  یزد تلخ

 :که مادر آرش گفت میراه افتاده بود تازه

 .شدیمژگان هم ناراحت نم میرفت یم نهیماش هیجان، کاش  آرش–

 .با شوهرشم بهش خوش بگذره رهیبگ ادیجان بزار  مامان–

 .نزد یحرف گریآرش د مامان
مادر  یگاه یتونستم مژگان را درک کنم. حت یدانم چرا نم ینم

او بگذارم.  یخودم را جا دیبا دی. شادمیفهم یآرش را هم نم

او دارد و با  یخبر ندارم ول زهایچ یلیهم من از خ دیشا

... باالخره مادر است...مادرها کندیتوجه به اطالعاتش رفتارم

آرش از  لیموبا یفرق دارند... با صدا گرید یبا آدم ها

 .دمیافکارم دست کش
صبحانه خوردن  یرا به آرش داد که برا ییبود آدرس جا ارشیک

 .میتوقف کن

 :گفت رگوشمیآرش امد کنارم و ز میشد ادهیپ یوقت

فقط کله  نجایا میبخور مروین گهید یجا میما بر یخوایم–

 .پاچه داره

 .خورم ینداره، م یاشکال نه،–

 .سفارش گرفتن آمد یبرا ییوآقا مینشست زیدور م یهمگ
که بپرسد آب مغزسفارش داد. آرش  نیهمه بدون ا یبرا ارشیک

 :گفت

 ...هیکاسه کاف هی لیمن و راح یبرا داداش

 ی. مژگان نگاهمیسفارشمان را آوردند و مشغول خوردن شد یوقت

 :مشترک ما انداخت و گفت یبه کاسه
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 !کیرومانت چه–

 :گفت آرش

کله پاچه دوست نداره  لیراح ست،یبودنش ن کیرمانت واسه–

 ...نیواسه هم

 :وسط حرف آرش و گفتم دمیپر

 .خورم یم نه،–

 :به من کردوگفت ینگاه آرش

 ...یزور یول یخور یم–

 نیهم یمطرح کند برا نجایحرف را ا نیخواست آرش ا ینم دلم

 :آرام گفتم

 ...آرش–

 .نزد یبه ما انداخت و حرف یبا تاسف نگاه ارشیک

 .بودند دهیهم که انگار نشن هیبق
 هیشدو دوباره از بق یاز همه زودتر کاسه اش خال ارشیک

 .دیخور یم یگوشت چ دیپرس

 :دادو آرش هم بنا گوش سفارش داد و گفت یسفارش هرکس

 .خوردنش برات راحت تره –

رفت و سفارش ها را  شخوانیپ کینزد ارشیکه ک نیاز ا بعد

 یداد. انگار آدرس حیبود توض ستادهیکه آنجا ا ییآقا یبرا

 .رفت رونیو بعد ب دیهم از او پرس
کردم و  یم یبا آن باز شتریخوردم و ب یچون غذا نم من

  .دمیدیرا راحت م ارشیبود. ک شخوانیپ یرو برو انیصندل

 :دیو پرس دیکش یگردن یبا تعجب به طرف در ورود مژگان

 کجارفت؟–

 :آرش گفت مادر

 .ارهیب نیرو از ماش شیرفت گوش دیشا–

 :متفکر گفت مژگان–

 .نکنم فکر–

 :سفارش ها را آوردند و مژگان گفت قهیاز چند دق بعد

 .شهیاالن غذاش سرد م ومدیچران نیا–

 .کجا رفت نیزنگ بزن بب هی خب–

 .نیماش یمونده تو میگوش–

 اشیاش را درآورد و تماس گرفت. هنوز آرش با گوش یگوش آرش

 .به دست وارد شد ینیس ارشیک میدیمشغول بود که د
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کرد. آرش لبخند  یرا کنار آرش گذاشت ودرگوشش پچ وپچ ینیس

 :به برادرش انداخت و گفت ییزد و نگاه قدر شناسانه ا یپهن

 کیمن گذاشت.  یرا جلو ینیداداش، بعد س یکرد شرمندمون–

منقلب  میحل دنیشکر پاش کنارش. از د کیبود. با  میکاسه حل

گرفته بود!  میبه خاطر من رفته بود حل ارشیک یعنیشدم، 

مرا  یجور شهیبداخالق است که هم یهمان آقا نی. اشدیباورم نم

 .خواهد یکرد که انگار طلبش را م ینگاه م

 .کردم یبا تعجب نگاهش م فقط
 نیو مادر آرش هم تعجب کرده بودند. بخصوص مژگان، هم مژگان

 دیچطور با دانستمیمانده بود. نم رهیخ میحل یطور به کاسه 

 دیگرفته بودم... واقعا نبا یتشکرکنم. عذاب وجدان ناجور

 یلیقضاوت کرد خ رید دیبا دمیدرمورد آدمهاقضاوت کرد. شا

 :فتآرش به خودم امدم که آرام گ ی...باصدارید

 گه،یبخورد –

باخجالت تشکر کردم. او هم باتکان دادن سرش  ارشیک روبه

است که محبتش را  ییجواب داد. احتماال از ان مدل مردها

 .دهدیبازبانش بروز نم

 :آرش گفتم رگوشیز

 ؟یریبگ یکاسه خال هی یریم–

 .نگاهم کرد باتعجب

 :آرام گفتم دوباره

 ...خوادیوقت دلش م هیحاملس،  خوام،یمژگان م واسه–

را داخلش  میگرفت وآورد. من هم نصف حل ییارفت کاسه آرش

 .کردم و به آرش گفتم که به مژگان بدهد یخال
 ارشی. کمیبلند شد زیکه ازسرم نیخوردن صبحانه، هم بعداز

 .که آورده بود را برداشت تاببرد وبه صاحبش بدهد ینیس

 :آرش گفت 

 .شرمنده نکن نیاز ا شتریبرم، ب یمن خودم م داداش–

 :بمش گفت یصدا باهمان

خواست  ی. دلم مامیاز کجاگرفتم، زود م یدون یتو نم نه،–

دوباره بروم جلو و تشکر کنم. اماجرات نکردم و از آن اخم 

 .دمیبود ترس اشیشانیپ یکه اکثرا رو ییها

 .میراه افتاد نهایرفت و ما هم به طرف ماش ارشیک

 :باطعنه گفت مژگان

 .مار دارن یمهره هایبده... انگار بعض خداشانس–

 :باخنده گفت آرش
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حرکت  هیبار  هیخوره، حاال  ینگو داداشم چشم م ینجوریا –

 خاره،یشاخام داره م یزده بعد از مدتها...من که جا یباحال

 .بعدسرش را خاراند

دونم  یبه خرج نداده، نم تهایخالق نیکه واسه من از ا تاحاال–

 ...چطور شدکه

 :و گفت دیحرفش را بر آرش

 ایبرات مه یخوا یتوم یاون که هرچ ،یانصاف یب یلیخ مژگان–

 ...کنه یم

 صیکه خودش تشخ نیبخوام، ا دیمن با نهیمسئله هم گه،ید همون–

 ...انجام بده مهمه یبده بدون خواست من برام کار

 شیرا گرد کرد و صدا شیگرفت وچشم ها یحرفش را به شوخ آرش

 :کردو  گفت یراآلن دلون

 ...انبودنیاست بودن  نیا مسئله–

رفتارش با من عوض شده بود.  ارشیمژگان درست بود. چرا ک حرف

کار امروزش  نیهم ی. ولزدیالبته هنوز هم، با من حرف نم

 .سوال بود میبرا یلیخ
من آنقدر  یباهم حرف زدند. ول ارشیومژگان تا امدن ک آرش

گاه  یهادر ذهنم بودم که طعنه ارشیک تیکردن شخص زیغرق آنال

 .گرفتمینم یبه گاه مژگان را جد
آرش  میو دوباره راه افتاد میشد نیکه سوار ماش نیاز ا بعد

 :گفت

فقط  ست،یدلش ن یتو یچیه ا،یمژگان ناراحت نش یحرفها از–

 .سر زبونش ارهیدلشه م یتو یسادس و هر چ

  .دونم یم آره–

 گریخواست د یشرمنده بودم که دلم نم ارشیاز کار ک آنقدر

ناراحت  یقضاوت کنم. اصال دوست نداشتم از کس یدر موردکس

 ییهایبد داشته باشند، خوب اتیبشوم. آدمها هر چقدر هم خصوص

 .میکن دایتا پ میدنبالشون بگرد دیهم دارند فقط با
خوابم گرفته بود. آرش که متوجه شد اشاره کرد  یحساب گرید

 .بخوابم
حکم گهواره  نیماش یبالشت گذاشتم و تکانها یهم سرم را رو من

گرم بشود و خوابم  میکردو باعث شد چشم ها دایپ میرا برا

 .ردیبگ
 کی بایشدم ساعتم را نگاه کردم. تقر داریاز خواب ب یوقت

 .بودم دهیساعت خواب
نگاهم  نهیکردم آرش از آ یام را درست م یکه روسر همانطور

 :کرد و لب زد
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 ؟یخوب–

به مادرش انداختم. خواب  یجوابش را دادم ونگاه میها باچشم

پشت آرش نشستم و دستم را دراز کردم وبه صورتش  قایبود. دق

 :و آرام گفتم دمیکش

دستم  گرشیدستش فرمان را و با دست د کی. با ینباش خسته–

 .دیکردو بوس کینزد شیرا گرفت و به لبها
 یپر از عشق بودند. لبخند پهن شینگاهم کرد. چشم ها نهیاز آ 

 .خرجش کردم
لب  نهیو از آ دیرا به طرف صورتم آورد و لپم را کش دستش

 "زد، "دوستت دارم
شکل قلب درست کردم.  نهیاز همان آ میبا دستها شیهم برا من

به  ی. مادرش  تکاندندیخند یهم م شیچشم ها یلبخند زد. حت

 .خودش داد و من خودم را جمع و جور کردم

 .بود نیزم یجلو، رو یکه پشت صندل یافتاد به سبد کوچک چشمم

 .داخلش است وهیو م یخوراک یمقدار دمیکردم د بازش

 :دمیاز آرش پرس آرام

 .برات پوست بکنم یخور یم وهیم–

 :گفت بالبخند

 .عسل شهیم شه،ینم وهیم گهیکه د اون–

به دندان گرفتم و با ابرو به مادرش اشاره کردم و  یلب

 .گذاشتم امینیب یانگشت سبابه ام را رو
به مادرش انداخت و با اشاره سرش را کج کرد و  ینگاه آرش

 :را بست و لب زد شیچشم ها ییلحظه ا یبرا

 .خوابه –

 .گذاشتم یکردم و در دهانش م یتکه تکه م شیرو برا بیس
باعث شد مادر  شیرا پوست کندم، فکر کنم بو اریکه خ نیهم

 :به من انداخت و گفت یشود، نگاه داریآرش ب

 ؟یکن یپوست م وهیم–

را که زده بودم سر چاقو  اریتکه از خ کیمامان، بعد  بله–

 :گرفتم و گفتم شیجلو

 .دییبفرما–

 :وتشکر کرد و گفت گرفت

 .کنم یمن براتون پوست م بده–

 .رمیگ ینداره مامان جان... پوست م یفرق–

 :هم به آرش دادم که گفت اریتکه خ چند
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 .بخور خودتم–

 .به طرفش گرفتم یگرید ی. تکهریرو بگ نیخورم، تو ا یم حاال–

 .یخودت اصال نخورد یاون وقت واسه ما پوست کند از–

 نهیو در آ دمیمادرش خجالت کش یابراز محبتش جلو نیا از

 :نگاهش کردم ولب زدم

 .ریبگ–

 .نگاهم کرد یگرفت و سوال باتعجب

 :کرد و گفت ییخنده ا مادرش–

 هیبرات،  کندمیپوست م میرفتیمن هر دفعه که شمال م حاال–

 .چقدر حواست به نامزدت هست نیخودتم بخورها، بب یبارنگفت

 :و گفت دیخند آرش

مادرش را گرفت  یبعد بازو ،یرس یمامان شما به خودتم م آخه–

 :و فشار داد

 ...نامزد مظلوم من نیا یبرو بازو رو. ول نیبب–

 :را فشار دادم و گفتم شیواز پشت، بازو دمیرا بر حرفش

 ادمونیما بچه ها مامانامون رو زود  گه،یمامان راست م آرش–

کنند. من خودمم  یم یاونا تا ابد برامون مادر یول ره،یم

 .وفتمیمامانم م ادی رهیکارم گ یفقط وقت
 

 :ارش گفت وهیاز خوردن م بعد

که  ییچقدر قشنگه. نگاهم را به جا نیاونجا رو بب لیراح –

 یآسمون وابرها یآرش گفته بود دوختم. همه جا سبز بود، آب

روبرو داده بود که  یبه تابلو ییبایهم رنگ پنبه آنقدر ز

 :میبکشم و بگو یقیباعث شدنفس عم

  ...قشنگه یلیخ–

 :دمیپرس قهیاز چند دق بعد
 آرش؟ میمونده برس گهید چقدر

ُچرت  هینمونده،  یزیانداخت و گفت: چ نیبه ساعت ماش ینگاه

 د؟ینگاهم کرد و پرس نهی. بعد از آمیدیرس یبزن گهید یکوچولو

 ؟یشد خسته–

بشه  یپنج سال هیتنگ شده، فکر کنم  ایفقط دلم واسه در نه،–

 .ومدمیکه شمال ن
 ایقشنگ نیا فیمگه شلمانم که انقدر بخوابم؟ ح بعدشم

 .شهینم ریس دنشونی...آدم از دستین
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زد،  ینگه داشت و بوق الیو هی یکه آرش جلو دیطول نکش ادیز

به . نگاه میبود باز شد و داخل شد مانیکه روبرو یدر بزرگ

  .باز کرد انداختم مانیکه در را برا یرمردیپ

 :گفت آرش

 .نجایبه ا یدگیو رس یاریواسه آب ادیم یگاه باغبونه،–

به من  یگرم بود مادر آرش شالش را درآورد و نگاه یکم هوا

 :دیانداخت و پرس

 اون چادر؟ یتو یتو نپخت دختر–

 .گرمه یلیخ چرا–

 :را بازکردو گفت نیدر ماش یفور آرش–

 .اونجا خنکه ال،یداخل و میبر ن،ییپا ایب–

. قسمت سمت چپ و زهیپر بود از سنگ ر نکیپارک یمحوطه  کف

شده بود.  یفضا ساز ییبایز یلیهم به طور خ نگیراست پارک

فرفوژه  دیسف یصندل زویسته م کیسمت چپ  یبه در ورود دهینرس

 .از همان جنس دیتاب سف کیشش نفره بود وسمت راست هم  ی
 ستادمیا میدر که شد کی. نزدآمدیارش هم دنبال ما م مادر

 یآرش گفت م میتا مادرشوهرم جلوتر داخل برود. تنها که شد

 ؟یکن یورفع دلتنگ ینیرو بب الیپشت و یخوا

 .نگاهش کردم، دستم را گرفت وباخودش برد باتعجب
 ایدر مانیروبرو میکرد یرا که ط الیطول و آمدیم ایدر یبو

 .میدیرا د
 

 :به آرش انداختم وگفتم ینگاه

باشه. ذوق زده  الیو کینزد نقدریا ایکردم در یفکر نم اصال–

 میهایکردن کتان سیخ یکه برا ییرا رساندم به موجها میپاها

 .مسابقه گذاشته بودند گریباهم د
به دور دستها، باد  میو زل زد میستادیا ایدو مقابل در هر

  .گرفته بود یچادرم را به باز

 ...خنک تره الیسمت و نیا یهوا–

. البته اگر آفتاب نبود استیهم در لشیخنکه، دل نوریا آره–

 :دیرا جلو آورد وپرس شی. بعد بازوشدیخنکتر م

 م؟یقدم بزن –

 :را چنگ زدم وگفتم شیذوق بازو با

 .من از خدامه یستیتو خسته ن اگه–

 .نثارم کرد یمهربان نگاه
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 ...داره یباتو بودن خستگ مگه–

 .میزدم و با هم، هم قدم شد یپهن لبخند

 :که آرش گفت میدورشده بود الیاز و یکل

 م؟ینیشنها بش یرو–

 .اهوم–

 .دادم هیتک شینشست و من هم کنارش، سرم را به بازو او

 .درآورد بشیرا از ج اشیگوش

 یسلف هیبده تا  لیقشنگت رو تحو یاز اون خنده ها دونهی–

 .رمیبگ
. چندتاعکسم میمختلف گرفت یعکس در ژستها ستایب کهینزد

 .فقط از من گرفت ییتنها

 .و جواب داد دیاز عکس انداختن دست کش اشیزنگ گوش یصدا با

 .مییایماهم م دیمامان، شما شروع کن میامد–

 :که تمام شدگفت حرفش

 .کنهیم خیجان بدو، همه منتظر ماهستند، ناهار  لیراح–

 .میپاتندکرد الیطرف و به

 م؟یمسابقه بد آرش–

 .یبابا عمرا تو به من برس برو–

 ؟یبولت نیوسی یفکرکرد هیچ–

 .ستمیکم از اونم ن نیبولته...دوما همچ نیکه اون اوس اوال–

 .هر دوش درسته کنهینم یفرق اوال؛–

 .نخون یخانم ُکر هی: واسه دوما
 بخونم، یُکر خوادیدلم م ی: زنماوال

 ...دوما

 ؟یاوال، دوما کن نجایا یخوایبابا، تافردام یا–

 :خم شد به حالت دو، گفت بعد
 

 ...دو، سه ک،ی–

که از چله رها  یریکه عدد سه از دهنش خارج شد مثل ت نیهم

 .دنیشده باشه، شروع کرد به دو
واقعا  نیداره، ا یچه سرعت یول»نداشتم،  یهنوز آمادگ من

 «فکر کرده من دونده هستم؟ اونم با چادر؟
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انداخت.  یو به پشت سرش نگاه ستادیکردم. ا شیصدا بلند

بلند  یگشت، با صدا ی. همانطور که راه رفته را برمدیخند

 :گفت

 ؟ینشده کم آورد یچیه هنوز–

نداشتم، دوما چون من چادر دارم  ی...اوال من آمادگرینخ–

 .یسیعقب تر ازمن وا یلیخ دیتوبا

 .ایکن یشروع م یاوال، دوما، رو خودت دار نیبب–

 :گفت الیخیب یلیشد و خ کمینزد

 .جوجه سا،یجلوتر از من وا یهرچقدر دوست دار برو–

قدم جلوتر رفتم.  یس ای ستینکردم و حدودا ب یهم نامرد من

 ادشیفر یدادم که با صدا یبه رفتنم ادامه م نطوریهم

 .ستادمیا

 ...گهید سایوا الیو یبرو جلو هوی ؟یریم یدار کجا–

 .و به حالت دو خم شدم ستادمیا همانجا
 ایوپشتم را نگاه کردم، او هم خم شده بودو با فر برگشتم

 .شمرد یم
کردم. با تمام  دنیشروع به دو دم،یکه عدد سه را شن نیهم

پاهاش را از پشت  یکه صدا دینکش یطول یول دم،یدو یقدرت م

نداشت آرش  ییا دهیفا یکردم، ول شتریسرعتم را ب دم،یسرم شن

 .گرفته بود یجد یلیخ
کردم، از پشت  یم تشیاذ دیشد و از من ردشد. با کمینزد کمکم

به مقصد  بایلباسش را گرفتم و خودم را به او رساندم. تقر

بند  شیپاها یکه سرعتش را کم کرد. از خنده رو میبود دهیرس

که لباسش را گرفته بودم قلقلکش امده  نینبود. انگار از ا

 .گرفته بود اشخندهکار بچه گانه ام  نیهم از ا دیبود. شا
امده سواستفاده کردم و از او جلوزدم  شیهم از فرصت پ من

 :وگفتم

 .من برنده شدم م،یدیرس–

 :ولو شد و گفت نیزم یرو همانجا

 ؟ینامرد با–

جوابش را بدهم. کنارش  توانستمینم ینفس افتاده بودم. حت از

که  دیکوب یقلبش گذاشتم. آنقدر محکم م ینشستم و سرم رو رو

. باهمان حال زدی. نفس نفس مدیآیم رونیاحساس کردم االن ب

 :گفت

  .یچقدر تقال کرد یکه من رو ببر نیا یبرا نیبب–

 .لبو نیکه تو صورتت شده ع فعال–
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 ...یخبرندار ازخودت–

 .پزم آرش یدارم م ازگرما–

 :دستم را گرفت وگفت درجابلندشدو

 .داخل میبر بدو–

 :دستش درآوردم وگفتم یرا آرام از تو دستم–

 .ادیکم حالم جاب هیتونم آرش...صبرکن  ینم–

 :گرفت وگفت شیزانو زدو صورتم را در دستها میجلو

 ارم؟یبرات آب خنک ب برم–

 .نه–

کولم سوارت کنم ببرمت، بعد باهمان حالت نشسته  یرو ایب–

 :گفت یپشت به من کردوبا لحن خنده دار

 .باال بپر–

 .ام گرفتحرفش خنده ار
بلندشدم  دمیخند یکرد. همانطور که م امیپرانرژ اشیمهربان

 :وگفتم

 .میبر پاشو–

 .میرفت الیآرام به طرف و یرا گرفت و با قدمها دستم

 ارشه؟یک یالیو نجایا–

 میخواست بر یدلش م اد،یخوشش نم نجایاز ا ادی. مژگان زآره–

 .نداد تیرضا ارشیک یاون. ول یبابا یالیو

 ...که قشنگه نجایا–

پدر مژگان بهتره، چون دور از  یالیفصل و نیتو ا یول آره،–

 .جا بزرگترم هست نیتره. البته از او خنک استیدر
نبود، معلوم بود ناهار  یکس م،یوارد ساختمان شد یوقت

 یزغذاخوریم یاند استراحت کنند. چون رواند و رفتهخورده

 .بود زنشدهیبرنج بود و تم یهادونه
نشستم و چشمم به چمدانمان خورد. آرش  هایاز صندل یکی یرو

 :چمدان را برداشت وگفت

 .ناهار مییایبعد ب میباال لباس عوض کن میبر پاشو–

 .گرفتم یدوش هم م هی شدیخودم فکر کردم کاش م شیپ

 .حمام داخل اتاقمان ذوق زده شدم دنیباد

 :زد و گفت یلبخند آرش
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را از  مانی. هم زمان لباسهامیبعد غذا بخور ریدوش بگ برو–

 .میچمدان برداشت

. یایکنم تا ب ی. غذا رو هم گرم منییحموم پا رمیم من–

 :زدم وگفتم یلبخند

بلند شد نمازم را خوندم  امیاذان از گوش یممنون. صدا باشه–

 .و بعد دوش گرفتم
 شودیکه م ییکردم تا آنجا یوسع دمیچیحوله پ یرا ال میموها

بزرگ  یپنجره  کیتخت دونفره داشت با  کیخشکش کنم، اتاقمان 

 .دوختم ای. پرده را کنار زدم و چشم به درایروبه در
بزرگ که غذاها را داخلش  ینیس کیدر برگشتم. آرش با  یباصدا

 .گذاشته بود وارد شد

واسه  نییپا یایو ب یسختته دوباره چادر سرت کن گهید گفتم–

  .غذا رو آوردم باال نیهم

 .آرش، ممنونم یمهربون چقدر–

را همانجا  ینیپهن شده بود س نیزم یکنار تخت رو چهیقال کی

 :گذاشت و خودش هم کنارش نشست وگفت

 ...شما یبه اندازه  نه–

 الیو کیدر همان نزد یرستوران گفتیجوجه کباب بود. آرش م غذا

 .دهدیبه آنجا سفارش غذا م ارشیک شهیهست که هم

 :از خوردن غذا آرش گفت بعد

بودند. بعد  ختهیغذا خواب آور ر یخسته ام، انگار تو یلیخ–

 .را بست شیتخت زد و چشم ها یبه رو یجست

 :کردم و گفتم نگاهش

 نداره؟ یاشکال ایبرم کنار در ییتنها اگه–

 :زور جواب داد به

 نیمن که در ماش ی. ولدیآیخوابش م یلیبرو. معلوم بود خ نه،–

بودن  ای. ذوق در کنار درآمدیبودم، اصال خوابم نم دهیخواب

 .را هم داشتم
ام را سرم کردم و به  یخشک شده بود. چادررنگ یکم میموها

 .کنار ساحل رفتم
گوش سپردم.  اینوازش گر در یتخته سنگ نشستم و به صدا کی یرو

 یهوا کم م یاز گرما د،یوز یکه م یباد یبود ول یهوا آفتاب

 .کرد

 .کنم یکار شیکه آرش خوابه برا یخواست مدت یم دلم
 ییدرشت که کنار ساحل خودنما زویر یاز صدفها یانبوه دنیباد

 .دیبه ذهنم رس یکردند فکر یم
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 .کردم و مشغول شدم دایپ یچوب 
 دمیبزرگ کش یلیقلب خ کی ال،یو کیدورتر از ساحل نزد یکم

 .داخلش دراز بکشم توانستمیآنقدر بزرگ م
 ختمیچادرم ر یصدف جمع کردم و گوشه  یاز کنار ساحل کل بعد

 .بودم آوردم دهیکه کش یوتا کنار قلب
ساحل  کی م،یقدم زدن رفته بود یامد با آرش که برا ادمی

 .بود بایز یبودم، که پراز سنگها دهیکوچک د ییصخره ا
 یکردم. تا توانستم گوشه  شیدایرفتم تا باالخره پ آنقد

 ...ختمیچادرم را سنگ جمع کردم و اوردم و کنار صدفها ر

بزرگ  یلیکردم. قلبش خ دنیتا دور قلب را شروع به سنگ چ دور

داشت. دوباره بلند شدم ورفتم  یشتریب یبه سنگها ازیبودون

 نیکار را تکرار کردم تا باالخره ا نیسنگ اوردم، سه بار ا

 یکامل شد. گرمم شده بود، خسته ام شده بودم ول یقلب سنگ

کارم نصفه باشد.  شودیم داریآرش از خواب ب یخواستم وقت ینم

ساعت بود که کار  کیاز  شتریام را نگاه کردم، ب یساعت مچ

 یلیبودو وقتم خ ادیز ییکردم. مسافت تا ساحل صخره ا یم

 .گرفته شد
نوشتم. اول  یداخل قلب را با صدف ها جمله ام را م دیبا حاال

بعد با صدف « دوستت دارم»که داشتم، نوشتم  یبا همان چوب

که انگار از اول با صدف نوشته شده  ینوشته را پوشاندم. طور

گرفتم  میکردم و تصم یصدف اضافه مانده بود، فکر یبود. کل

 ید محوطه شود و واریکه شن تمام م ییقلب تا جا یاز انتها

رو  چیدرست کنم. دوتا خط مار پ یصدف یجاده میشو یم الیو

 .را با صدف پر کردم شیو رو دمیهم با همان چوب کش یبرو
بود که مشغول بودم،  شتریرا نگاه کردم از دوساعت هم ب ساعت

 .نشده بود داریهنوز آرش ب یول
ساخت دست خودم انداختم  د،یبه قلب سنگ و مروار ینگاه دوباره

گرفتم دورتا دور سنگها را هم دوباره صدف کار کنم.  میو تصم

 .دیارز یبه قشنگ تر شدنش م یبود ول ریوقت گ یلیخ
اتاق، آرش هنوز خواب  یاز تمام شدن کارم، رفتم باال تو بعد

را برداشتم و رفتم چندتا عکس از کار  لمیبود آرام موبا

 .خودم انداختم یهنر
سه ساعت بود  کیداشتم زودتر به آرش نشانش بدهم، نزد دوست

 .شدیم داریب دیبا گریکه خواب بود، د
 یداخل ساختمان. مادرآرش در آشپزخانه مشغول بود. سالم رفتم

 :دمیکردم وپرس

 مامان جان؟ دیخواهینم کمک–

 ؟یمگه باال خواب نبود یعرق کرد نقدریجان، چرا ا لیراح سالم–

 .بودم رونیب نه–
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کن  داریمواظب خودت باش. آرشم ب ؟یگرما زده نش دوباره–

 .دیبخور ییچا دییایب

کرده، قبال  رییگفتم و باخودم فکر کردم مادرشوهرمم تغ یچشم–

من نداشت، االن نگرانم شده...از پله ها که باال  یچیکار به ه

 یزیتنهاچ آمدند،یم نییبه طرف پا ارشیرفتم، مژگان و ک یم

که اول از همه توجهم را جلب کرد،لباس نامناسب مژگان بودکه 

 .اشتند یتیباشکم برجسته اش اصال سنخ
باتکان  ارشیکردم و رد شدم. مژگان بازبانش جواب دادوک یسالم

 .دادن سرش
اتاق شدم. آرش پشت به دراتاق خواب بود،ازفرصت  وارد

شدم  سرحال یاستفاده کردم ورفتم دوباره دوش گرفتم. حساب

با حوله بودم  میهم در رفت. درحال خشک کردن موها امیوخستگ

 .کردم یلب زمزمه م ریرا ز یفیوتصن

 ...قشنگه ها صداتم–

 :به آراش نگاه کردم وگفتم باتعجب

 ؟یشد داریب باالخره–

 .لیچنده راح ساعت–

 ؟یرفت یمگه به خواب زمستون گهیپاشو د ،یساعته خواب سه–

 :دوگفتیکش ینیه

 خرس؟ یبهم گفت میمستق ریغ یلیخ یعنیجساراتها، االن  چه–

 :وگفتم دمیکش ینیه منم

 .نگو، خدانکنه یوا–

 حموم؟ یرفت دوباره–

 .گرمم شده بود یتاحاال ساحل بودم، حساب آره–

 ؟یکرد یم کاریهمه ساعت؟ چ نیا–

 :کار خوب. اشاره به موهام کردوگفت هی–

رو  یخوند یم یکه داشت یبرات ببافمشون،توام اون اریب–

 .بلندتر برام بخون

 .تخت نشستم یرو

 میکاردست نییپا میخشک بشه بعد. زودتر بر ،یبباف خوادینم–

 .روبهت نشون بدم

 ؟یکارکردیچ–

 .زهیسورپرا–
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 یباال شیکو؟...نکنه بست هیمس وانیترسم، ل ی...من ماخدای–

 .در بازش کردم بخوره توسرم

 .دمیزحمت کش یآرش... کل عه،–

 .ترسمی...من مه؟یچ یقبلش بگ شهیم–

 نیاز ا شینیبب یآرش...وقت گهید میلوس نشو، بدو بر عه–

 .یشیم مونیحرفهات پش

 .امیرو بخون تاب یخوند یم رلبیز یکه داشت یبرام اون اول–

 .میبر ایاالن ب گه،یوقت د هی حاال–

 ...یریدر م رشیبعدا از ز نه،–

 .خونم یکنار ساحل، اونجا برات م میبر ایپس ب باشه–

 :شدو گفت خوشحال–

  :لب زمزمه کرد ری. بعد زمیبر باشه–

 .خودم روبه توسپردم ایخدا–

 .را هم برداشتم امیگوش

 .روبردار تیگوش توام–

 ؟یبه ثبتش دار میکه تصم ؟یکن کاریچ یخوایم–

 .میبر ایب حاال–

 میدیبودم رس دهیساعت زحمت کش نیکه من چند ییبه جا یوقت

 ...خشکم زد میروبرو یصحنه  دنیاز د

ورود آرش  یکه برا ییجاده ا یبهت زده به سنگها، صدفها وحت 

 .کردم یدرست کرده بودم نگاه م

 .بوده و خراب شده نجایا یزیمشخص بود که چ کامال
شنها پر از سنگ و صدف  یشده بودند. البه ال رورویشنها ز یحت

که من  یقلب یمشخص بود ونه حت یینه نوشته ا یشده بود. ول

 .با ان همه ذوق درست کرده بودم

 :دیبه من انداخت ونگران پرس ینگاه آرش

 شده؟ یچ–

 .شده ام بردارم رانیو یتوانستم چشم از قلب سنگ ینم
و صورتم رو با دو دستش گرفت  ستادیا میروبرو یباناراحت آرش

 :باالو گفت دیو کش

 شده؟ یچ گمیم–
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 دیشا د،یرس یبه نظر م یعصب ینگاه کردم، کم شیچشم ها در

که  یتیشکا ایکنم  دییزده بودوفقط منتظر بودمن تا ییحدسها

 .بزنم یحرف دمی...ترس
رفت را قورت دادم و  یم نییباال و پا میکه در گلو یبغض

اش  نهیس یرا دور کمرش حلقه کردم و سرم را رو میدستها

سرم را  شیخواستم خودم را آرام کنم. با دستها یگذاشتم. م

 :گفت دویگرفت و بوس

 :لباسش زدم و نگاهش کردم وگفتم یرو یکن. بوسه ا نگام–

  .نگام کن یگ یم چقدرقشنگ–

  :زد و گفت یلبخند–

 چت شد؟ هویتوام قشنگ بگو  پس–

 .هییاون ساحل صخره ا میبر شهیفقط م ؟یچیه–

 .ستین ییکه ساحل صخره ا نجایا کدوم؟–

 ...گهیسنگ داره د یکه کل ییهمون جا منظورم–

پس  شده؟یاول بگو چ م،یریباشه م یول یگیدونم کجارو م ینم–

 شه؟یم یچ زمیسورپرا

 .دمشیکش یدنبال خودم م بایو دستش را گرفتم. تقر دمیکش یآه–

 .تا بهت نشون بدم ییساحل صخره ا میبر ایب–

 .امد دنبالم

 حالت خوبه؟ یمطمئن لیراح–

من  یریحال گ نیبا خودم فکر کردم ا یخوب نبود، ول حالم

 .کردمیم دایرا پ لشیدل دیداشته، با یلیدل هیحتما 

زدن  ییکذا یِ مس وانیآرش حالم بده، انگار با همون ل نه،–

 .سرم یتو
 میرفت یرا دور شونه ام انداخت وهمانطور که راه م دستش

 :دیپرس

 شه؟یمربوط م ختهیبه هم ر یاون سنگها و صدفها به–

 .را تکان دادم سرم

 ؟یدرست کرده بود یزیچ–

را  شیصدا یسرم را تکان دادم. از من فاصله گرفت وکم بازهم

 :بلندکرد و گفت

 ...یدق داد گهید بگو–

 .دمیدو شیفرار کردن از سوالها ینگاهش کردم و برا باتعجب
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بودو نگاهم  ستادهیپشتم را نگاه کردم هنوز همانجا ا برگشتم

  :کرد. بلندگفتم یم

 .دمی. دوباره دوریمن روبگ ایب–

 شیپاها یقشنگ برسم که صدا ینمانده بود به ساحل سنگها یزیچ

و  دیبه من رس ی. در چشم به هم زدندیدو ی. آرش مدمیرا شن

سرعتم را  فتدیکه چادر از سرم ن نیا یچادرم را گرفت. برا

و چادرم از سرم  دیشده بود چادرم را کش رید یکم کردم ول

  .افتاد

. زود چادرم را دورم گرفت ونگاه ستیآرش... مانتو تنم ن عه،–

 :به من انداخت و گفت ییا دارانهیخر

  .ستین یکه کس نجایا–

  .ممکنه از پشت پنجره نگاه کنن الست،یپر از و نجایا–

 .گهیتوام د یکنیفکر کجاها رو م اوه،–

آرش هم جا باز  یکه کنار ساحل بود نشستم و برا یسنگ یرو

 :کردم و گفتم

 .نیبش ایب –

 :نشست وگفت کنارم

 .سروپا گوشم من–

را که از  یشلوار کتانم در آوردم و عکس بیرا از ج لمیموبا

 :انداخته بودم نشانش دادم و گفتم امیقلب سنگ

 .که اونجا خراب شده بود هیهمون نیا–

 .در سکوت بادقت نگاهش کرد، سکوت را شکستم هیچند ثان یبرا

. نمیسنگ بردم تا دورش رو سنگ بچ میکه االن نشست نجایا از–

 .کنم رتینشد که غافلگ یمن تالشم رو کردم ول

 خرابش کرد؟ یتا اونجا؟ اصال ک یهمه سنگ رو برد نیا یچطور–

 یزیچ ،یسگ ،یونیخرابش کرده باشه، حتما ح یکس فکرنکنم–

 .کنه، ماسه هارو جابجا کرده یخواسته اونجا کار

 .خوبه ازش عکس گرفتم باز

. بعد بغلم کرد یچه قلب بزرگ ،یقشنگ درست کرد یلیخ لیراح–

خجالت  دویصورتم دو ی. از کارش خون تودیو گونه ام را بوس

 .دمیکش

 ...خرابش کرده یبفهمم ک فقط–

 .میحرفش رونزن گهیفراموشش کن، د نجایآرش، هم نه–
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 ه،یجور هیاون باغبونه، خرابش کرده. کال باغبونه  دیشا گمیم–

 ...زنهیم نیریش

بهش فکر  گهیخراب شده بهتره که د ی. وقتستیمهم ن اصال–

  .مینکن

 :دستش ونوازشش کرد و گفت یو گرفت تو دیرا بوس دستم

واسه من  یداشت نجایکه من خواب بودم تو ا یساعت یهمه  –

 قربونت برم؟ ینوشت یدوستت دارم م

 .شدم رهیو به روبرو خ شیدادم به بازو هیرا تک سرم

 .کرد ینچ ینچ–

 .شدیم یخیتار یریچه غافلگ شدیخراب نم اگه–

 :دادم و گفتم رنیرا ب نفسم–

 م؟یحرفش رونزن گهید شهیم–

 .خوام یمن ازت معذرت م لیراح–

 ؟یچ یبرا–

کنم، چون  یاالن ازت عذر خواه خوادیدونم، فقط دلم م ینم–

 .یشد تیهمه اذ نیو به خاطر من ا یهمه ساعت تنها بود نیا

 یبودم وتو، تو دهیتخت نرمم خواب یبگم که تو یمن چ پس–

 .یگرفت یکمر م سکید نیماش

 :خنده وتکرارکرد رهیزد ز یپق هوی

 .یگرفت یکمر م سکید–

انداخته  یکه از قلب سنگ یو دوباره به عکس دیرا بوس سرم

 .بودم زل زد
مختلف نگاهش کرد.  یایاز زوا قهیبه پنج دق  کینزد دیشا

 :آخرم گفت

دستت درد نکنه،  ،یدیروش زحمت کش یلیبفرستش. معلومه خ برام–

 یخراب شده... حاال چجور یدید یوقت یشد یفهمم چه حال یم

 جبران کنم؟

حاال از  خوردمیبودم و حرص م یهنوز خوب نشده بود. عصب حالم

 .دانستمیخودم هم نم ،یدست ک
خواست آرش از کنارم تکان بخورد. وجودش حالم را  ینم دلم

 .کردیبهتر م

 آرش–

 جانم–
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 .میهم باش شیتا شب پ شهیم–

 :نگاهم گردوگفت باتعجب

 .قربونت برم گهید میهم شیپ خب–

 .مینر هیبق شیپ میباش ییکه دوتا نهیا منظورم–

فقط  میچشم ها یخودم احساس کردم، ول یرا رو نشیسنگ نگاه

 یبرم دهیکه هنور به مقصد نرس ییو موجها دید یماسه هارا م

 .گشتند

 :سکوت گفت قهیاز چند دق بعد

 شه؟یجبران م ینجوریا–

به سکوت گذشت، باالخره سرم را  قهینزدم. باز چند دق یحرف–

 .دمیباال گرفتم و چشم هاش را کاو

 :وبلندشدو گفت دیداشت. نگاهش را ازمن دزد غم

 .میحاضرش میبر پاشو–

 کجا؟–

 رن،یآمار بگ خوانیم یکنن، ه یکه ولمون نم میباش نجایا اگه–

 :زدوگفت یبعدچشمک

 .میکن دفراریبا –

سالن به مادر آرش افتاد که داشت بادقت  یچشمم تو تا

 :کرد،گفتم ینگاه م ونیزیتلو

رفت بهت  ادمی م،یبخور ییچا مییایآرش مامانت گفت، ب یراست–

 .بگم

 م؟یبعد بر میبخور یچا یخوایم–

 .خورم ینم من–

زود  گمیبه مامان م یزیچ هیتوبرو باال آماده شو منم  پس–

 .میبر امیم

 .کندیچکار م دمینفهم یدر آشپزخانه بود، ول مژگان
و به  ستادمیاتاق ا یپنجره یرا عوض کردم و جلو میلباسها

شده ام چشم دوختم، آنقدر غرق افکارم بودم  یمتالش یقلب سنگ

 .امدن آرش نشدم یکه متوجه 

 :بغلم کرد و گفت ازپشت

 رشیدرگ نقدریحرفش رونزنم، پس خودتم ا یگیبه من م اگه–

 ...نباش

 :طرفش و گفتم برگشتم
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 .. باشهیگیم راست–

شامم  م،ییایدادم که ما آخر شب م حیتوض یواشکیمامان  واسه–

 .میرونیب

 .میزاریوقت ناراحت نشن تنهاشون م هی ؟یبهش گفت یطور چه–

خوام بازنم تنها باشم... اگه  یمحترمانه گفتم، م یلیخ–

 ی. بعد چشمکشنیو مژگانه که، اونا ناراحت نم ارشیمنظورت ک

 :زدو ادامه داد

روز همو  هیدوتا  نیمامانه. اصال ا یکه عاشق دل خسته مژگان–

 .رنیمیم ننینب

 :راگازگرفتم و گفتم لبم

 د؟یبر ییتنها دیخواهیچرا م دینپرس مامانت–

 میبر میخواه ی. گفتم، قلبمون روخراب کردند مدیچرا پرس –

وقت  هی میخواه ینه که االن مدشده، نم م،یکن یزوج یخودکش

 ...از مد عقب

 :گفتم دهیوکش بلند

 :. چادرم رو سرکردم وگفتمیخواد بگ ی...اصال نمآرررش–

 .ایلباس عوض کن ب اطم،یح یتو من–

کوتاه  یرنگارنگ و کاج و درختها یپر بود از گلها اطیح داخل

 .برگشتم ییو بلند نارنج. غرق نگاه کردنش بودم که باصدا

 خانم کجا؟ عروس–

 یبازتر بود و نگاهش رنگ مهربان یکم شیبود. اخم ها ارشیک–

 .داشت
خوشحال شدم و  زدیمدت با من حرف م نیکه بعد از ا نیا از

 یبرابر جواب بدهم، البته کم نیرا چند اشیخواستم که مهربون

زدم  یآن لحظه گذاشتمش کنار و لبخند یترس هم داشتم. ول

 :وگفتم

به در ساختمان انداخت  ی. نگاهرونیب میبر میخواه یآرش م با–

 د؛یوپرس

 خودش کو؟ پس–

 .ادیم االن–

که کنار باغچه  یدرخت یکنده یرا تکان داد و نشست رو سرش

 .نمیبود و اشاره کرد که من هم بنش

 گذره؟ یما بهت خوش نم با–
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 :گفتم یجاخوردم و فور ازحرفش–

 ...میما فقط خواست هیچه حرف نیا–

 :...بعد بلند شدو ادامه دادیالبته حق دار –

خونه  نیبدون آرش توا م،یبا هم باش دینر ییجا گهید فردارو–

 .گذره یکس خوش نم چیبه ه
حاال خوبه آرش همش درخدمتشونه، البته ».امدیحرفش خوشم ن از

 «دوست داره،  یلیرو خ خوب برادرش
به باغچه بود.  یدگیکه در حال رس یرفت و با باغبان ارشیک

 .شروع به صحبت کرد
 رونیرا ب نیتا ماش ستادمیدر ا یامد و من رفتم جلو آرش

 .اوردیب
در  ارشی. آرش و کدمیکش اطیداخل ح یشد، سرک یطوالن انتظارم

 یعنی» کردیرا تماشا م ارشیحال حرف زدن بودند. آرش مبهوت ک

 «.گهیداره بهش م یچ

 یروکه درختها ییگرفتم طول کوچه ا میبرم صداش کنم تصم شدینم

 یشده بودندو منظره  زانیآو شیخانه ها وارید ینارنج از رو

 .کنم یرو ادهیکرده بودند را پ جادیا ینیدل نش
نبود را رفتم و برگشتم.  یادیتا ته کوچه که مسافت ز دوبار

آوردم من سوارشدم. با  رونیرا ب نیتا باالخره آرش ماش

 :کردکنترلش کند گفت یم یکه سع یتیعصبان

کرد  یم فیرو تعر ییماجرا هی ارشیک ،یکه منتظر موند ببخش–

 .امیوسطش بزارم ب شدینم

 ؟ییماجرا چه–

کنم دوباره حالت گرفته بشه و روزمون خراب  فیترسم تعر یم–

 .بشه

 :کردم درموردمنه گفتم یکه کنجکاو شده بودم وفکرم من

 ...شهینم یچیه بگو،–

 ؟یدیم قول–

 .کنم یم یآرش، سع گهید بگو–

گفت، شب زودتر  دوبهمیسالن من رو د یمژگان تو ومدمیم داشتم–

چون داداشش و مامانش  نا،یمامانم ا یالیسر و هی میبر دییایب

 یزی. من چمیاونجا شام دورهم باش میامدن شمال. گفت بر

 دیشما بر گمیدلم گفتم فوقش بعد که زنگ زد م ینگفتم، تو

 .مییایب میرس یما نم
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زدم که اون گفت مژگان  ارشیحرف رو به ک نیهم اطیح یتو امدم

 .ندارم یبا اون متجاوز کارها کار گهیکرده، من د خودیب

 :گفت دمیحرفش را پرس لیدل یوقت

کرده بوده تونسته حرفش  تیکه از داداش مژگان شکا دختره–

که همش  ارشمیکه جمع کرده، ک یرو ثابت کنه با اسنادو مدارک

 نیگفت دختره شاالتانه واز ا یپشت داداش مژگان بود و م

ساده بوده که گول  یدختر شهرستان هیکه اون  دهیحرفها، فهم

 ...رو خورده شیرو زود باور شیسادگ

 ...گفت یم ارشیک تازه

 :به من انداخت وگفت یکردو نگاه یمکث بعد

 ...ولش کن حاال–

 شد؟ یچ–

خودمم سخته گفتنش، فقط خدا  یاش برا هیامروز بسه، بق واسه–

 .به دختره رحم کرده یلیخ شمینجوریهم
 میقا نجایاونم امده ا دهیحکم بر دونیفر یبرا یقاض االنم

 .شده

 :دمیپرس نگران

 .اعدام یعنی ؟یحکم چه–

در کار نبوده و خودش  یچون دختره خودشم گفته که زور نه،–

 انشیجر یکه من تو گهید یحرفها یلیخودش رفته و خ یبا پا

 .دنیکه زندان براش بر نیمثل ا ستم،ین
 نیا یگفت پسره احمقه، حقشه که بره زندان...وقت یم ارشمیک

کنند که باهاش باشن اون چرا رفته  یهمه دختر بهش التماس م

 ...که یبه دختر دهیچسب

 .حرفش رو نصفه گذاشت دوباره

دخترها التماس کنند...  دیحرف دردآوره، چرا با نیا چقدر»

از درد تن  ستریب یدرد گرسنگ یعنی« به خاطر پول؟!...

 ...هیفروش

خدا براشون  یدخترها خودشون رو ارزون بفروشند وقت دیبا چرا

باال رفتن سن ازدواج  لیاز دال یکی دیاونقدر ارزش قائله... شا

 ...موضوعه نیازدواج نکردن جوونها هم ای

ثابت کردن نجابت بر  یفکر کردم که برا چارهیاون دختر ب به

 نیا یتو دهیکش یدرو آن در زده...چ نیباد رفته اش چقدر ا

او  ینتوانستم خودم را جا یت...واقعا وحشتناکه، من حتمد

 ...بگذارم

خودم فکر کردم، به خراب شدن قلب  یها یبه ناراحت یوقت

 .خواستم همه را مقصر بدانم یکه در ذهنم م ام،یسنگ
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غم خودم و غم آن دختر باعث شد در دلم خودم را  ی سهیمقا

 .بدانم ریحق
فکرش  میتوان ینم یوجود دارد که ما حت ییچه غم ها ایدن در

 یخودمان را جا ییلحظه ا یبرا میتوان ینم یحت م،یرا بکن

به  شتریفکر کردم، ب شتری. هر چقدر بمیآن فرد قرار بده

 یو به ب میبودن غصه ها زیبودن خودم، به کوچک و ناچ فیضع

 .بردم یدرد بودنم پ
 زشانیدخترها همه چ یبعض شودیباعث م ادیز یوجود دردها یعنی 

 ...ایرا بدهند تا مشکالتشان را فراموش کنند؟ 

که خودش  میکن یخدا را فراموش م یافتادم، گاه لیحرف کم ادی

گذاشته  مانیبرا ختهیبه هم ر یرا مثل پازل ها مانیزندگ

قرار  اشییاصل یخودمان همه را سرجا اریتاما با عقل و اخت

و باعث  میشکان یپازلها را م نیخودمان ا ی. واقعا گاهمیبده

لق  شهیهم یو برا رندیقرار نگ شانیاصل یدرست سر جا میشویم

 شیو جا میاش را گم کنتکه کیممکنه است  یگاه یبخورند. حت

 ...باشد یخال شهیهم یبرا

 کی یامدم. آرش جلو رونیاز افکارم ب نیترمز کردن ماش با–

 .من بلند شده بود یاذان از گوش یمسجد نگه داشته بود و صدا

 "م؟یهمه مدت تو راه بود نیچه زود اذان شد، ا"

 :به آرش انداختم و گفتم ییقدر شناسانه ا نگاه

 .آرش جان ممنونم–

 ی...تا تونماز بخونرونیب یایم الیکه از فکرو خ هیراه تنها–

 ...کجاست نورایرستوران خوب ا نمیمنم برم بپرسم بب

فاطمه افتادم،  ادیلحظه  کیکه نمازم تمام شد  نیا بعداز

 .مراسمشان تمام شده باشد دیبا گریاالن د
درآوردم و شماره اش راگرفتم تا بهش  فمیرا از ک امیگوش

نداد. حتما سرش  یزنگ خورد جواب اشی. هر چه گوشمیبگو کیتبر

 .شلوغ است

 .کنم یرفع دل تنگ یمادرم راگرفتم تا کم شماره
نقش  میلبها یمادر در گوشم لبخند رو یصدا نیطن دنیجیباپ

 .بست
از  دهیسع یبا مادر و اسرا حرف زدم، صدا یساعت مین بایتقر

 :گفت یکه م آمدیاون طرف م

 .و بده من یگوش اسرا–

 هم اونجاست اسرا؟ دهیسع–

را از اسرا  یکه انگار گوش دهیسالم گفتن سع یصدا دنیشن با

 .و جواب سالمش را دادم دمیبود، خند دهیقاپ

 ...دخترخاله گذرهیم خوش–
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کم  هیخونمون   یمن تو یاجازه بده جا دهی...سعخداروشکر–

 ...دلشون برام تنگ بشه نایباشه مامان ا یخال

 ییاسرا احساس تنها زارمیتشکرته، بده نم یجا نمی! اوا–

تختت روهم عوض کن، از  یمالفه  نیا یکنه. درضمن از سفرامد

بکن،  یمشورت هی یمالفه بخر یخوایم زمنی. عزادیرنگش خوشم نم

ما آدم  ،یخر یم یدوست دار یداره سرخود هر رنگ یچه معن

 م؟یستین

چند لحظه سکوت کردم  یمبهوت شدم که برا شیاز حرفها آنقدر

 ...کردم یو حرفش را در ذهنم حالج

 :آرش بلند شدم وگفتم یصدا دنیشن با

 .برم دیبا گهیمن د دیجان ببخش دهیسع–

 .دمینگاه نگران آرش پرس دنیباد

 شده؟ یچ–

پام  ری. زگهید ایاونجا؟ ب یکنیم کاریساعته چ هی ،یچیه–

 ...علف سبزشد

زنگ زدنم به مادر  اورم،یکه از آن حال وهوا درش ب نیا یبرا

 .کردم فیتعر شیرا برا دهیسع یو حرفها
سفارش  ییایدر یبرد و غذا یرستوران ساحل کیمرا به  آرش

 .داد
 یبرا ییا قهیو چند دق میشد نیاز خوردن غذا، سوار ماش بعد

 یدنج ی. باالخره جامیکردن  ساحل خلوت وقت صرف کرد دایپ

 .میکرد دایپ
انداز کوچک که  ریز کیرا کنار ساحل پارک کرد و  نیماش آرش

 .پهن کرد نیها کنار ماشماسه یبود را رو نیپشت ماش
داد به چرخ  اشهیبود را آورد وتک نیهم که داخل ماش یبالشت

آن طرفتر  ی. خودش هم  کمنمیواشاره کرد که آنجا بنش نیماش

 .دیدراز کش

 .ستیکس ن چیه نجایا ها،یدراز بکش یتون یم توام–

 .ممنون نه،–

 روشن کنم؟ شیبرات آت یخوایم–

 .... االن هوا گرمهدهیزمستون مزه م یتو شیآت–

 .سرش قالب کرد و چشم به آسمان دوخت ریرا ز شیدستها آرش
زل زدم. همه  ایدادم به بالشت وبه در هیهم نشستم وتک من

در آن سکوت گوش نواز  اینوازش گر در یبود، صدا کیجاتار

 ایبه نظرم خوف آور بود، در یکیدر تار ایبود. زل زدن به در

ما  اند،دهیرا د ایدارد. چندتا آدم تا حاال در یچه عظمت
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نوک  ندیآیم دامموجها م نیهست و ا ایباز هم در میبر میریبم

اونقدر زل زده  شوند؟یچرا خسته نم روند،یبه ساحل وم زنندیم

 یم کیکه احساس کردم همه جا را تار ایدر یکیبودم به تار

 اهیاطرافم را آب س یهستم وهمه  ایو االن وسط در نمیب

موجها ست. من هستم  ی. فقط صداستین یکس ست،ین یپرکرده، نور

که داشتم باعث  ییترس وتنها احساسکه آن باالست.  ییو خدا

را به او احساس  ازمیشد دنبال خدا بگردم وباتمام وجود، ن

 .کنم
طور  نیا ندیگویکه م یحشتناک ییمن پس ان تنها یخدا یوا

را گرفته  دنمینفس کش یجلو میدر گلو یزیاست؟ احساس کردم چ

 .است

 .برداشتم یکیآرش به خودم امدم وچشم از تار یباصدا

 .لیراح–

 .حال من نشده بود یهنوز چشم به آسمان داشت و متوجه  آرش
روز،  کیما  یکه همه نیا یادآوریرا قورت دادم و با  بغضم

...به دمیافتاد ترس میخداخواه ادیوترسناک  کیتار یجا کی

آسمان نگاه کردم و در دلم از خدا خواستم آن روز کمکم کند. 

 :وگفتم دمیکش یآه

 .جانم–

 امد و گفت؛ کمیسرش را بلندکرد و نگاهم کرد. نزد آرش

 ؟یخوب–

 :وگفتم می. بعداشاره کردم به پازمیعز آره–

 .نجایرو بزارا سرت–

گذاشت و من شروع به نوازش کردن  میپا یسرش را رو بالبخند

 .کردم شیموها

 .دمیترس یرامدید ،ینماز بخون یکه رفته بود امروز–

 چرا؟–

 ،یستین دمیمنم چند بارامدم زنونه رونگاه کردم د یرکردید–

 ادیاشغال بود، مگه پشت خط نم تینگران شدم، زنگم زدم گوش

 برات؟

 .که از مسجد تکون نخوردم من–

ندادم.  صیهم چادرنماز سرت بود، هم پشتت به در بود تشخ آخه–

 .ستیخانمه زن من ن نیپس ا هیباخودم گفتم تو که چادرت مشگ

خوام برم،  یمسجد چادر بود منم سرم کردم، بعدشم کجا م یتو–

 .شتمیر خیمن تا ابدب
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 :تفاوت به حرفم گفت یب–

کنم  یهمش فکر م کنه،یم تمیفکرها بدجور اذ نیا یگاه لیراح–

 ...رهیگیو خدا تو رو از من م ادهیاز سرم ز یخوشبخت نیا

 .سقف هی ریز میریما باهم م شه،یباورم نم هنوزم

 .یکن یفکر م ینجوریا میستیچون عقد ن دیشا–

 .راحت تر بشه المیخ میعقد کن دیدونم، شا ینم–

 ...نکن، بسپار دست خود خدا تیفکرا اذ نیرو با ا خودت–

حد  نیمتوجه در ا ،یاونجا چه خونسرد رفتار کرد بعدشم

 .نشدم تینگران

 .رفت ادمی مینگران دمتید یوقت–

و  دیگونه ام کش یو دستش را  رو میرا به چشم ها شیها چشم

 :گفت
 ؟یعمل کن یکه زد یوقتشه که به حرف حاال

 کدوم حرف؟ دمیپرس باتعجب

 یکنار ساحل برات م یمگه نگفت رش؟یز یبزن یخوای...معه–

 ...جاشه نجایخونم، اونجا که نشد، حاال ا

 .ستمیمگه من خواننده ام. من اصال بلد ن ؟یگیم یچ آرش–

 .گمیرو م یکرد یزمزمه م یجور که داشت همون–

 ؟یشنو یکنم تو م زمزمه–

 .باال انجام بده یکم با صدا هیفقط زمزمه اش رو  آره،–

 .و گفتم پس نگاهم نکن دمیخند–

 :از من گرفت و گفت نگاه

 .یبندم تو راحت باش یاصال چشم هام رو م-
امد که با حرف  ادمیشمس  وانیشعر از د کیفکر کردم و  یکم

 .خواندم نیآهنگ شیآرش هم تناسب داشت. برا

 وصل را هجران مکن نیخدا ا یا»

 

 عشق را ناالن مکن سرخوشان

 

 جان را تازه و سرسبز دار باغ

 

 بستان مکن نیمستان و ا نیا قصد

 

 خزان بر شاخ و برگ دل مزن چون
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 و سرگردان مکن نیرا مسک خلق

 

 مرغ توست انیکاش یدرخت بر

 

 مشکن مرغ را پران مکن شاخ

 

 را برهم مزن شیو شمع خو جمع

 

 را کور کن شادان مکن دشمنان

 

 چه دزدان خصم روز روشنند گر

 

 مکن شان،یدِل ا خواهدیم آنچه

 

 حلقه است و بس نیال ااقب کعبه

 

 مکن رانیرا و دیاوم کعبه

 

 را برهم مزن مهیطناب خ نیا

 

 سلطان مکن یتوست آخر ا ی مهیخ

 

 در عالم ز هجران تلختر ستین

 

 «.آن مکن کنیکن ول یخواه هرچه

 

 شیلبها یبسته بود، دستم را گرفت و رو شیهمانطور که چشم ها 

 :گذاشت و گفت

 ؟یبخون گهیبار د هی شهیقشنگ بود. م یلیخ–

خواندم.  شیتر و پر سوز و گدازتر برا دهیکش یبار کم نیا

 :برگشت نگاهم کرد و گفت

 ؟یخون یبگم بازم بخون، م اگه–

 :بالبخندگفتم

 .خونم یآقامون بگه، تاصبح هم م اگه–

 :درآورد و گفت بشیرا از ج اشیگوش

 .صدات روضبط کنم خوامیم–

 ...آرش نه،–

 چرا؟–
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 .خوادیَبده...دلم نم صدام–

 خوامیبعدشم  واسه خودم م است،یدن یصدا نیمن بهتر یبرا–

 .شنوه ینم یکس

 ...مامانتم یکس حت چیقول بده به ه پس–

 .دمیقول م باشه–

 میبار صدا نیهم شعر را خواندم. آرش چند گریبار د نیچند

 کیخوب نشد  نیگفت: نه ا یرا ضبط کرد و دوباره پاک کرد. م

 ...گهیبار د

داد به خانه  تیشب گذشته بود که باالخره رضا مهین از

 اوردهیرا ن دیآمد که کل ادشی میدیکه رس الیو ی. جلومیبرگشت

 .چراغها خاموش بودند یاست. همه

 :و گفتم دمیخواست زنگ بزند من دستش را کش آرش

وقت از  هی. مژگان حاملس، ترسنیم ای. شنیوقت بدخواب م هی–

 .پرهیخواب م

 رون؟یب میبمون میکن کاریچ پس–

 :و گفتم دمیکش ییاارهیخم

 .یدیکش یتو اون شب چ نمیبخوابم بب نیتو ماش خوامیم امشب–

 .دمیعقب گذاشتم و دراز کش یصندل یرا رو بالشت

 :جلو را خواباند و گفت یهم صندل آرش

 .زنهیخودش زنگ م شهیداداشم نگران م گهیساعت د هی–

 :تعجب گفتم با

 .ادیبهش نم اصال–

به من وابستس. حواسش  یلیسردش نگاه نکن. خ یرفتارها به–

 .نطورمیمنه.   البته منم هم شهیپ شهیهم
 یکه سع نیاش به برادرش گفت، و ااز عالقه ییاقهیچند دق آرش

نگه دارد. در  یکند تا او را از خودش راض یهر کار کندیم

 .دمیکش ییاازهیخمکردم. دوباره  نشیدلم تحس

 :گفت آرش

 .باشه دهیزنگ بزنم؟ فکر نکنم خواب ارشیک لیموبا به–

 یایکم غرق دنرا بستم و کم میها. چشمدمیآرش. من که خواب نه–

آرش  یگوش یکه با صدا دمیچقدر خواب دانمیخواب شدم. نم

 یگوش یبود فور داریرا باز کردم. ارش که انگار ب میهاچشم

 :گفت یرا جواب داد و با خوشحال

 .ارشهیک–
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اذان صبح بود. بعد از چند  کیرا نگاه کردم نزد امیگوش ساعت

 :آمد و در را باز کرد و گفت ارشیک قهیدق

 دینبرد دیکل دونستمینگران شدم و زنگ زدم. اگر م دیکرد رید–

 ؟ی. تو چرا به من زنگ زدزدمیخب زودتر زنگ م

بخوابه؟ آنقدر در حرفش  نیشمال تو ماش یمردم رو آورد دختر

ناراحت  کردیم خیکه آرش را توب نیمحبت احساس کردم که از ا

 .نشدم

 :گفتم یفور

بد  دمی. من نزاشتم بهتون زنگ بزنه. ترسستیاون ن ریتقص–

 .دیخواب بش

 :گفت میتا وارد خانه شو کردیم تیکه ما را هدا همانطور

نگران  دونهی. خودش ممیحرفها رو ندار نیو آرش که ا من–

 .برهیخوابم نم شمیم

 :آرش خواب آلود گفت 

 .بخوابم نیتو ماش خوامیبهش گفتم، گوش نکرد. گفت م منم–

 :و گفت دیبه پشت آرش کش یدست ارشیک

 .دیا. خستهدیبخواب دی. حاال برلیزن ذل یا–

 :خواب آلود گفت آرش

 .میداداش تو رو هم نگران کرد ببخش–

 خوابه؟ مامان

 .ومدنیکردن و چرا ن ریاولش گفت د. اونم آره–

تو  انیتا صبح خونه نم نایرو راحت کردم، گفتم ا الشیخ من

 .راحت بخواب ریبگ

 :گفت ینییپا یآرش با صدا میساختمان که شد وارد

 .داره یعالم دنمیخواب نیداداش، تو ماش یدیخوابیکاش م –

 :کرد و گفت ییاخنده ارسیک

. از چشمات معلومه. برو یدیمعلومه، چقدرم تو خواب آره–

 .خونه یبخواب که چشمات کاسه ریبگ

 :به من کرد و گفت ینگاه بعد

 .ها. سرحاله دهیعروس خوب خواب معلومه–

 :زدم و گفتم یلبخند

 .من راحت بود یجا–

وقت چند نفر مزاحمتون  هیکار رو نکن عروس.  نیا گهید یول–

 ؟یچ شدنیم
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 .نزدم یانداختم و حرف نییرا پا سرم

 .میو وارد اتاق شد میگفت ریبخ شب

 :تخت انداخت و گفت یخودش را رو آرش

 .پلک نزدم نیتو ماش اصلن–

 .یتو که تو تهران تجربشو داشت عه–

 تونستمینم یاونجا خودم تنها بودم. االن چون توام بود آره،–

 ن،یزن تو ماش هیبا  ب،یبخوابم. نگرانت بودم. باالخره شهر غر

 .نگران کنندس

 .خوابش گرفت یاش بود و فورجمله نیآخر نیا
لحظه هم فکر نکردم.  کی یکه آرش گفته بود حت یبه موضوع اصال

 هیُبعد به قض نیوقت از ا چیمرد بودن چقدر سخت بوده و من ه

 .نگاه نکرده بودم
 

دو برادر حق داشتند نگران باشند.  نیخودم فکر کردم ا با

خلوت که پشه هم پر  یهچه. در آن کوچ وفتادیم یاگر اتفاق

حرف  دیبا شدندچه؟یچند نفر مزاحممان م ایدزد  کیاگر  زدینم

. حق داشت خوابش نبرد و نگران باشد. کردمیآرش را قبول م

شد. البته در  ابکب میثواب کن میامد ندیگویکه م نجاستیا

  .ممکن بود بشود یمورد ما کباب نشد. ول

 .رحم کرد یلیخ خدا
اذان  یبود. با صدا دهیاز سرم پر یفکرها خواب حساب نیا با

 .وضو گرفتم و نمازم را خواندم
رفت  میرا نگاه کردم و ناخداگاه چشمها رونیاز پنجره ب بعد

 .منهدم شده یبه طرف قلب سنگ
وقت داشتم و  یبه سرم زد، تا بلند شدن آرش کل یفکر ناگهان

 .توانستم دوباره از نو بسازمش یم
و چادرم  یروسر یفکر، ذوق تمام وجودم راگرفت. فور نیا از

را برداشتم و چراغ قوه اش را روشن کردم  امیوگوش دمیرا پوش

 یم ایکه از طرف در یو به طرف ساحل راه افتادم. باد خنک

 ایدر یدلچسب و مطبوع کرده بود. روبرو یلیهوا را خ دیوز

. شبید یبودامانه به وحشتناک کیو نگاهش کردم، تار ستادمیا

 :و نگاهم را از ان گرفتم و به آسمان دادم وگفتم دمیترس یکم

 ...یچقدر بزرگ ایخدا–

ساحل قلبم  کیاز ساختمان دورتر، نزد نباریگرفتم ا میتصم

 .را بسازم
که قبال آورده بودم برداشتم و دورتادور  ییهمان سنگها از

دوباره  ایمجبور شدم از کنار در شیصدفها یبرا یول دم،یقلب چ

شده بودند.  ییو ماسه ا یگل یها حساب ی. چون قبلاورمیب

عهد را که قبال دانلود کرده  یرا باز کردم و دعا امیگوش
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زدم تا ذهنم  ررا تا آخ شیپخش گذاشتم و صدا یبودم را رو

دعا  یصدا یبه راحت دادیموجها اجازه نم یمشغولش بشود. صدا

 نیهم یرارا بشنوم. ب

دعا را هم  کردمیم یدادم سع یکه کارم را انجام م همانطور

 یمدت طوالن یطلوع آفتاب باعت شد برا یکردم. صحنه یزمزمه م

 .نمیدست از کارم بکشم و به تماشا بنش

 ...دهیآفر بایرا ز زیخدا همه چ چقدر

 .قبل تمام شد یکارم زودتر ار دفعه نباریا
 دمیترس یول ندیو بب دیایبروم آرش را صدا کنم که ب خواستم

 .شود یدوباره تکرار شود و قلبم متالش یکه اتفاق قبل
بهش زنگ  تونمیکامال روشن شده بود. با خودم گفتم "م هوا

  "ادیبزنم تا ب

 .کنم دارشیاز خواب ب امدیشدم، دلم ن مانیپش یول
چقدر  ا،ینشستم و زل زدم به در امیکنار کار دست همانجا

به خاطر  شبیکرد آب بود. د یخوبه، تا چشم کار م ییروشنا

که  ستیچ یکیتار نیناشناخته  بود. ا اینبودن نور چقدر در

 ...آنقدر خوف دارد، نور چقدر ارزشمند است

 .نگاهش کردم، آرش بود امیزنگ گوش یصدا با

 .زمیرعزیصبح بخ سالم،–

 ...اونجا یقربونت برم، چرا تنها نشست سالم–

اتاقمان نگاه کردم پرده را کامل کنار  یو به پنجره برگشتم

دست تکان داد.  میزده بود و پنجره را باز کرده بود. برا

 یدست تکان بدهم که چشمم به پنجره شیمن هم خواستم برا

 یبود و نگاه م ستادهیپنجره ا یجلو ارشیافتاد. ک اشیکنار

 :گفتم یکرد. دستم را باال نبردم و پشت گوش

 ...ینیبب یایب یدارشیب منتظربودم–

 .زمیعز امیم االن–

 ...دمیکرد خجالت کش ینگاهم م ارشیکه ک نیا از

که به  نیقبل از ا آمد،یدوان دوان وخندان به طرفم م آرش

که  ییشنها یشستم و به سخت ایرا در در میمن برسه دستها

 .کردم زیبلندم راتم یناخنها ریرفته بودندز
بعد هم  میخودشان را به صندلها یمجال ندادند و فور موجها

 .کردند سشانیرساندند و خ میبه جورابها
 یبود و باتعجب به صدفها و شنها دهیآرش به من رس گرید حاال

 .کرد یشده نگاه م دهیچ

 شیقشنگه، بعد سرم را با دستها یلیتو دختر...خ یکارکردیچ–

 :وگفت دیگرفت وصدا دار بوس

 .بشم من تتیخالق نیا یفدا یدوستت دارم عشقم. اله یلیخ منم–
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اتاق کامل جمله ات  یکه از پنجره یبزرگ درست کرد اونقدر

 .مشخصه

 :وگفتم دمیکش ینیه

 آرش؟ یگیم راست–

 ه؟یمگه چ آره،–

. بعد خواستم با شیدید گهیآبروم رفت، خرابش کن آرش د یوا–

رو کنم که آرش از پشت مرا در آغوشش  رویشنها را ز میپا

 .دیکش

 هو؟یچت شد  ؟یکن یم کاریچ–

رو نگاه  نجایاتاقش ا یهم داشت از پنجره  ارشیآرش، ک آخه–

 .نوشتم یاونم خونده چ یعنیکرد، پس  یم

قلب  نیعکس با ا یخوام کل یمن م ه؟یخونده باشه، مگه چ خب–

 بندازم، 

 :طرفش وگفتم برگشتم–

 .میبنداز که بعد خرابش کن زودتر–

صدفهارو  نیخراب کردن فقط ا یبه جا گمیم فه،یح یول باشه،–

به  میقلب بردار یرو از تو یکه باهاشون دوستت دارم نوشت

 چطوره؟ م،یسیجاش حرف اول اسم هامون رو بنو

 .باشه–

 ؟یینجایا یک از–

 .یدیهمون موقع که تو خواب از–

 :هاش گرد شد وگفت چشم–

 ،یشیوقت مجازات نم چیه گهیکارت د نیهمه مدت؟ با ا نیا–

 یهر کار گهی. دیگذروند یجهش شیپ شیمجازاتهات رو پ یهمه 

 ...یانجام بد یتون یدلت بخواد م

 .دمیحرفش خند از

  .کنه من خالفکارم یندونه فکر م یحاال کس یگیم یجور هی–

 دیچرخیو بعد همانطور که دستم در دستش بود دور قلب م دیخند

 .کرد یو با دقت نگاهش م

 .لیراح–

 .جانم–

 بکار رفته؟ نجاینظرت چند تا صدف ا به–
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 ؟یپرس یم یدونم، واسه چ ینم–

 دیبا میکه عکسهامون رو انداخت نیدارم...بعداز ا کار–

 .میبشمار

 :درآورد و داد به من و گفت بشیرا از ج اشیگوش آرش

 ...یتک یعکسها اول–

خنده دار گرفت و ازش عکس  یمتفاوت و گاه یژستها آنقدر

 .درامد میانداختم که آخر صدا

 .گهیبسه د آرش–

  :و آرش گفت میانداخت ییهم دوتا ییچندتا

 :. بعد داخل قلب نشست وگفتمیبشمار ایب حاال–

 .شمارم ی"دارم" رو بشمار من "دوستت" رو م یتوصدفها–

 ؟یتو دوستت رو بشمار چرا–

 .یخسته بش خوامیتره نم یطوالن نیا آخه–

زدم  یموشکافانه اش را دوست داشتم. لبخند یمحبتها نیا چقدر

 .ومشغول شمردن شدم

 رو هم بشمارم؟ زهایصدف ر نیا آرش–

تا  یکرد نییهم هر دفعه دستت رو باال پا زهایر یبرا اگه–

 .بشمار شونینیبچ

 :تعجب نگاهش کردم وگفتم با

 ؟یچ یعنی–

 :گفت یجد یلیخ–

 بشمار؟ یدیوزحمت کش یاگه براش وقت گذاشت یعنی–

 :دمیشدم وپرس کنجکاو

 .گهید یخوایم یواسه چ بگو–

 .به وقتش یول گم،یم–

از اول بشمارم. بعد  دیکردم، با یبابا، بفرما قاط یا–

 ...باخودش گفت: چندتا بود

و  یهم شمارش را از اول شروع کردم، چون شک کردم که س من

 .وچهار ستیب ایچهار بود 

 .صدو چهل و سه تاست نوریشد، ا تموم–

شمردنش  یباالتر یدستش را به عالمت سکوت باال برد وبا صدا آرش

 .را ادامه داد
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 شه؟یباهم چقدر م ،یکیو ستیو ب ستیهم دو نجایا–

 :کرد و گفت یحساب سرانگشت هی بعد

اش را درآورد و داخل  یوچهارتا. بعد گوش صدوشصتیس شهیم–

 .نوشت شیادداشتهای یبرنامه

 :گفت بعد

کنم و حرف  یکنار وفقط نگاه کن، من خودم خرابش م نیبش تو–

. آفتاب کم کم گرم شده بود و سمینو یاول اسم هامون رو م

 .ماندن باعث شده بود گرمم بشود رشیهمه مدت ز نیا

 .نشستم وبه کارهاش نگاه کردم هیدورتر در سا یکم رفتم
داد که خنده ام گرفته  یکار را انجام م نیبا دقت ا آنقدر

 ...است یبود. انگار حاال چه کار مهم

که کارش تمام شد، دوباره از کار دستِ خودش هم  نیاز ا بعد

 یم شی. عرق از سر و رومیراه افتاد الیعکس گرفت وبه طرف و

 :به خودش انداخت وگفت ی. نگاهختیر

  رم،یبرم دوش بگ دیبا–

 .منم–

خوردند. هردو سالم  یصبحانه م هیبق میساختمان که شد وارد

 . میداد

 :انداخت وگفت زیبه م ینگاه آرش

 .تنها تنها–

 :گفت مژگان

 .انینذاشت، گفت خودشون م ارشیخواستم صداتون کنم ک من–

دوش گرفتن  یگوش بدهم و برا شانینماندم که به حرفها گرید

 .به طرف اتاق رفتم
که مژگان  میدونفرمان بود یو آرش در حال خوردن صبحانه من

 :بودند گفت یو مادر که درحال خوردن چا ارشیامد روبه ک

 .نجایا انیبا داداشم ب خوانیزنگ زده م مامانم–

 :در هم رفت وگفت شیاخم ها ارشیک

 .میستیبگو ن رون،یب میبر میخواه یم ما–

 :با اخم به مادر آرش نگاه کردوگفت مژگان

 .دیبهش بگ یزیچ هیشما  ان؟یبگم ن شهیآخه مگه م مامان–

 :آرش روبه پسرش کرد و گفت مادر

 ...گهید میریبا هم م یهمگ انیجان، بزار ب ارشیک –

  :بادست اشاره به من کرد و گفت ارشیک
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پاشه  بهیغر هیهم معذبند چه برسه  ینجوریهاهم بچه–

نرن دور هم  ییبهشون گفتم، جا روزی... من دنجایادایب

 ...که ینجوریا م،یباش

 :و گفت دیحرفش را بر مژگان

 نیشما که تا هم به؟یداداش من شد غر گهیحاال د ه؟یچ بهیغر–

 به؟یاالن شدغر هویشد یچ دیبود کیتوج کیباهم ج شیچند روز پ

در مورد خودم بودم که مژگان روبه  ارشیمبهوت حرف ک هنوز

 :من گفت

 ؟یجون تومعذب لیراح–

من هستم. از  قایدق ارشیدانستند که منظور ک یهمه م انگار

به آرش انداختم و  یمژگان جاخورده بودم نگاه یسوال ناگهان

 .از او کمک خواستم میبا چشم ها

 :به من انداخت و روبه مژگان گفت ینگاه آرش

تر  یخودمون یعنی گنیبود، م یداداش کل منظور–

 .چشم یبهتره...وگرنه قدمشون رو

 :رو کرد به شوهرش وگفت مژگان

خوش  شترمیب میندارن، تازه همه با هم باش یکه حرف نایا–

 .گذره یم

 ...باال رفت یکرد و بلند شد و به طبقه  یپوف ارشیک

 :آرش امد کنار مژگان و گفت مادر

 .مژگان جان انیب بگو–

 :هم رو به آرش گفت بعد

 یم ارشیمخلفاتش، ک ربایجوجه بگ لویبرو چند ک مادرتوهم–

 .کنه خیخواد جوجه س یگفت ناهار م

 :گفت یبلندومضحک یبا صدا آرش

 .ننه جون، شما جون بخواه باشه–

 :آرش هم امد کمکم وگفت زشدم،یشدم و مشغول جمع کردن م بلند

 .دیخر میبر ییبعدشم دوتا میجمع کن باهم–

 .آرش–

 .دلم جون–

 کنه من باهاش معذبم؟ یفکرم ارشیچراک

 ؟یستین معذب–

که همش  نهیبرم. اونم واسه ا یکم ازش حساب م هیفقط  نه،–

 .کنهیبا اخم وَتخم نگاهم م
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مدته روزگار بروفق  هیفقط  ست،ین ییاصال آدم اخمو اتفاقا–

 هیاعصاب نداره.  نیشده واسه هم ادیکارشم ز ست،یمرادش ن

باهاش ارتباط  یجور هی. گهیهم تو باهاش حرف بزن د ییوقتها

 .ریبگ

 ...که کنهینگاه م یجور هیاون  آخه–

 :اش گفتمرا نصفه رها کردم و در ادامه حرفم

  .کنم یم یسع باشه،–

با  گریداشت، حداقل د ینسبت به من رفتار بهتر ارشیک دایجد

 لیکنم  دل یکردومهربانترشده بود، خودم فکر م یاخم نگاهم نم

برادرمژگان و ارتباطش  نیگردد به هم یرفتار برم رییتغ نیا

 .با او
خودش  ارشیآورد ک رونیب نکیرا از پارک نیکه آرش ماش نیهم

عقب سوارشدم. آرش باتعجب  یرا رساند و سوارشد. من هم صندل

  .نگاهش کرد

 .منم برسون. آرش لبخند زد ییجا هی تا–

 ؟یچونیپ یم یدار–

قوم زنت تنها  نیداداش، ما رو با ا ایکن خیجوجه س قرار

 .نزار

 .رو ندارم حوصلشون–

 ...ها شهیناراحت م مژگان–

 :گفت رلبیز ارشیک

 .دونمیبزرگ بشه من نم خوادیم یبچه ک نیا–

 ...یداداش من، چقدر هول ومدهین ایکه هنوز دن بچه–

 :آرش وگفت یزدبه شونه  دونهی ارشیک

  .گمیروم مژگان–

 .دیخند آرش

 .مییایماهم ب هیخوب یاگه جا ؟یریم حاالکجا–

 ییکه جا دیخواستم بگم اگه شما هم برنامه داشت یم اتفاقا–

 .دیکه معذب نباش دیخونه بر دینمون د،یبر

 ...نجایا میبنده خدارو آورد ؟یبابا، پس مامان چ یا–

 ...با مامان مژگان جوره اون–

 .نگفتم و فقط گوش کردم ی... ولمیبگو یزیچ دیکردم با حس

 .دیکش یقینفس عم آرش
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 میباش دیبا مونیکیمن کجا برم،  یتو که نباش ،یموندیم کاش–

 ...شهیهمه م یرفتن تو باعث ناراحت نیکه... ا شهینم گه،ید

 :گفت تیبا عصبان ارشیک

 .یمن رو درک کن یتون ینم یزبون نفهم نداشت زن–

 نمیمن، کال ا یجلو ه،یچه حرف نیآخه ا»حرفش جا خوردم،  از

 «.ها لهیاعصاب تعط

را کنار جاده نگه داشت وکامال به طرف برادرش  نیماش ارشیک

 :برگشت وگفت

...تو چند بار کوتا یایداداش من، تو هم بااون راه نم آخه–

 .کنهیاونم درک م ا،یب
شد و رفت کنار جاده  ادهیپ نیکرد و از ماش یپوف ارشیک

را داخل  شیبود، دستها یکشاورز ینهایزم شی. روبروستادیا

 ههیشب کلشیو ه پیزل زد. ت شیشلوارش کرد و  به روبرو بیج

 یکم هم شکم داشت ول هیتو پرتر از آرش،  یآرش بود فقط کم

و روشن  آورددر بشیاز ج یگاریبود. س پیخوش ت شهیمثل آرش هم

  .کرد

آرش روبه من « کشه. یم نمیب یباره م نیبوده، اول میگاریس»

 :گفت

 .باهاش حرف بزنم برم–

به حرف  ستادندوشروعیرخ ا میشد، هر دو ن کشیآرش نزد یوقت

 .زدن کردند
را از بس بلند  ارشیک یحرفها یول دمیشن یآرش را نم یحرفها

 نیماش ی شهی. چون ششدمیمتوجه م شیکم وب زدیو با حرص حرف م

 .بود نییکامال پا

 :گفت نیزم یرا نصفه انداخت رو گارشیس ارشیک

 .ستین شیکنم، اون حال یم محبت–

 :گفت و او جواب داد یزیآرش چ دوباره

 نیفقط به خاطر ا افس،یهمش تو ق نجایا میامد یاز وقت آخه–

 .گرفتم میدختره رفتم حل نیکه من واسه ا

 «چه طرز حرف زدنه نیا ه،یچ دختره»

دختره دو روز مهمون ماست،  نیکن صحبت کردم، گفتم ا باور–

 ...اون نگاه کن، زشته بابا میما بخور

من فالن غذا رو دوست  شیدونم چند وقت پ یپس چرا نم گهیم

 ادمیمن اصال  ؟یریبگ گهیمدل د هیبرام  ینداشتم تو نرفت

... در مقابل حرف آرش که انگار از گهیرو م یاون ک ادینم

 :جواب داد گفت ارشیکرد ک یم تیمژگان حما



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

18

51 
Hiltun.ir 

 به شوهرش بکنه؟ یتوجه هی دیخودش نبا خب–

... 

 ...گهیکنم د یرو م شیحاملگ نیهم یمالحظه  منم–

... 

 اره،یاز خودش درم ییهایباز ونهیچه د یدون یآرش تو نم آخه،–

تا حاال به باد  مونیمواظبش نبودم، زندگ یاگه چهار چشم یعنی

خواد لج من  یها، فقط م یلج باز یرفته بود، همش هم از رو

 یفکر م یو اعصاب من رو خرد کنه، باور کن گاه ارهیرو درب

. ادیب ایهه به دن بچه نیتا ا رمیبراش بگ گارتیباد هیکنم 

بچه  نیبار که حرصم رو درآورد بهش گفتم، فقط معطلم ا هی

 ...تو رو به سالمت رویماروبه خ اد،یب ایدن

 :دیمتوجه شدم که آرش پرس دیرس نجایکه به ا حرفش

 گفت؟ یچ اون–

 یکار رو کن نیکنم اگه ا یم یبه خاطر بچم دارم زندگ گفت–

 .کشم یخودم رو م

 .روشن کرد یگرید گارینشست و س نیزم یهمانجا رو ارشیک
هم  گریهم کنارش نشست و باز باهم صحبت کردند، حاال د آرش

 شدمیزدند، متوجه نم یپشتشان به من بود، هم آرامتر حرف م

ربع حرف زدند. بعد امدند و داخل  کی کی. نزدندیگویچه م

 .نشستند نیماش

 :رو به من گفت ارشیک

 دیسخت بگذرون دی. امروز رو بادیتنها موند نجایا دیببخش–

 ...شرمنده گه،ید

 «مژگانه یکنم منظورش از سخت گذروندن امدن خانواده فکر»

 :آرام گفتم 

 .. من راحتمستین یمشکل نه،–

 :روبه برادرش گفت آرش

 .میفکر ما رو نکن...ما راحت شما–

 :حرفش را گرفتم و گفتم یدنباله یفور منم

 ...سخت تره دیاگه امروز شما نباش بله،–

گفت جوجه  یرا که م ییبه آرش کرد و آدرس  مغازه ا ینگاه

 دهایخر یخودش رفت همه میدیرس یدارد را گفت. وقت یخوب یها

 .را انجام داد
مژگان را  یآرش ازم خواست هوا م،یمن و آرش تنها شد یوقت

را  لشیدل یشوم. وقت کشیکنم نزد یداشته باشم و سع شتریب

 :گفت دم،یپرس
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 .و ممکنه کار دستش بده هیاحساسات یلیخ –

 ارشیبدهد که ک حیمنظورش نشدم و خواستم واضح تر توض یمتوجه 

 .امد و نشد
که زده بود مرا  یپیبود. ت ارشیهم سن ک بایمژگان تقر برادر

خودم را  یانداخت، خنده ام گرفت، ول یپیه یجوونها ادی

بوده، اصال  کیتو ج کیج نیبا ا یچطور ارشیکنترل کردم. آخه ک

 .خورن یبه هم نم
ومردانه  نیرفتارش در برخورد اول  مت پشیبر عکس ت البته

 ...دومورد یکیبه جز  د،یرس یبه نظر م

تا به مهمانها خوش  میبود ستادهیا یدر ورود یو آرش جلو من

استقبالشان  یبرا اطی. مژگان و مادر که به حمییامد بگو

 .کردند تشانیرفته بودند، به داخل ساختمان هدا
. مادر مژگان دستش را به میو آرش به مهمانها سالم داد من

آرش  چارهیبود دراز کرد. ب ستادهیطرف آرش که جلوتر از من ا

دست دادن کرد و  نیا ریرادرگ شینوک انگشتها دیبا ترد

 .کند یمن مالحظه م شیدانستم پ یم د،یبالفاصله هم دستش روکش
کرد اول مادر  یمعرف شانیکه آرش مرا به هردو نیاز ا بعد

گفت و به من دست  کیتبر یمژگان امد جلو و با  لبخنِد زورک

 یدادو خوش و بش کرد. بعد هم برادرش دستش را جلوآورد برا

 .دست دادن
 یرنگ عوض کردم. بعد سع یبه دستش کردم و کم یا رهیخ نگاه

  ...ییرایتعارفش کنم به طرف سالن پذ یکردم با لبخند زورک

 

حداقل نصف اونا هم  یکرد ایخارج ههیتو که خودت رو شب آخه”

حجاب داره  یخانم هی ننیب یم یشعور داشته باش. اونا وقت

دست دادن، مگر  یدستشون رو دراز کنن برا دیفهمند که نبا یم

 ".ارهیکه اون خانم خودش دستش رو جلو ب نیا

صحنه  نیا دنیبود با د ستادهیکه همون کنار مبلها ا ارشیک

 عیضا قشیبه لبش نشست. انگار خوشحال بود رف یتیلبخند رضا

 .شده

 یبه جا یشکرآب نبود نیدونم اگه االن با ا یآخه من که م"

 ".یداد یدندونات روبه هم فشار م یاون لبخند داشت

مانتو وشالش را درآورد  ندیکه بنش نیمژگان قبل از ا مادر

 .مانتواش تاپ تنش بود ریو به دخترش داد. ز

 ".گهیدونه د یالبد آرش رو مثل پسرخودش م"

 :دیپرس ارشیکه نشست رو به ک نیاز ا بعد

 ...رونیب دیبر دیخواه یگفت م یم مژگان–

 :حوصله جواب داد یب ارشیک
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 خوبه، نجای...هممیرینم گهید نه–

 :برادرمژگان گفت دون،یفر

 گه،یهست د نجایکنار ساحل، ا رونیب رنیبابا ملت م آره–

 ساختمان اشاره کرد.( رونی)بادستش به ب

 .انداخت دونیبه فر یهینگاه عاقل اندر سف ارشیک
به آشپزخانه رفتم، آرش هم امد  ییچا ختنیر یشدم و برا بلند

 :گفت ستادویکنارم ا

  .برم یبده من م یختیر

 .کنم ینم داشیکجاست، پ یاز مژگان بپرس صاف آرش–

و بمشان راگشتم  ریاز رفتن آرش کشوها را باز کردم وز بعد

 .نبود یخبر یول

 :دیامد داخل وپرس مژگان

 ؟یداکردیپ–

 .نه–

 ؟یکشوهاروگشت یتو–

 .نبود آره–

 نتهایدر کاب یکی یکیگفت و خودش هم شروع کرد  ،ییبابا یا–

 .را باز کردن

 .را گشتم یهم آب چکان و جاقاشق من
 نیب یصاف دمیو د ختمیر رونیها را بقاشق یسر همه آخر

 .قاشقهاست

 .کردم داشیپ–

 :در دستم گفت یصاف دنیباد مژگان

 .مامان شسته اونجا گذاشته حتما–

را برد، مژگان دوباره امد به  ییکه آرش چا نیاز ا بعد

 :دیآشپزخانه وپرس

 حاضره؟ وهیم–

 :دلم گفتم در

 یلطف هیمگه قراره من حاضرکنم، حاال  ه،یچه سوال نیاالن ا"

که آرش گفته هواتو  فیهوابرت داشتا. ح ختم،یر ییکردم چا

 ".داشته باشم

 نکیس یها را رو وهیم لونیزدم وهمانطور که نا یلبخند یزورک

 :گفتم گذاشتمیم
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 دایپ وهیظرف م هیمن  یهارو بشور وهیآخ، نه، تا تو م آخ،–

 .میخشکشون کن امیکنم، بعد ب

 نجایکه ا نیدونم، مثل ا یظرفهارو من م یجان، جا لیراح وا–

 ...یخونه

کردن  دایجان تو به کارت برس، من کال تخصصم پ مژگان–

 دیبا یخوا یم یزیچ هیکه قربونش برم  نجامیا اءگمشدس،یاش

 هی یصبح گفت ست؟ین ادتیتو خودتم  ،یساعت دنبالش بگرد هی

 .یساعت دنبال شکر پاش گشت

 .کرد یخال نکیرا درون س هاوهیم لونینا

کدوم  یتو رهیم ادمی نجایا مییایم ریبه د رید یلیما خ آخه–

 .گذاشتم نتیکاب

 :وگفتم داکردمیرا پ وهیظرف م باالخره

 .رهیم ادشیخب، آدم  آره–

ها را شست.  وهیرا شستم و خشک کردم. او هم م وهیم ظرف

 .هم به دست او دادم یدستمال

 .شهیزودتر تموم م میخشک کن ییدوتا–

 :به شکمش کرد وگفت ییها که تمام شد اشاره ا وهیم دنیچ

روبلند کنم تو  ییا وهیتونم جام یوضع نم نیکه باا من–

 ؟یبریم

 .آرش ببره، چون منم باچادرسختمه گمیم–

دست  یکنم جلو یباچادر؟ احساس م یشیکالفه نم لیراح یوا–

 .وپات روگرفته

 :را جمع کردم و گفتم صورتم

  .گهید کنهیخب آره آدم رو محدود م یکه نه، ول کالفه–

 .دامن بلند و بلوز گشاد بپوش راحت هی ه؟یچه کار خب–

 نیچادر رو دوست دارم هم به خاطر ا ی. ولشهیاونم م آره–

 .دهیبهم م یشتریب تیکه احساس امن نینشونس، هم ا هیکه 

 :زد و گفت یپوزخند

. به ؟یکنیم نیمردها توه یکه به همه نهیا ینشونه نشونه؟–

که مردها همه دزد و هرزه هستن و  نیا یعنیحرفت  نینظرم ا

 یلی. خیافتاد نییتوام آسمون باز شده از اون باال پا

 .ایزنیمتکبرانه حرف م
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 یکه آسمون باز شده و همه نیا ؟یبرداشت کرد ینجوریا چرا–

 .که توش شک نکن نییخانمها افتادن پا
 یوقت ایتو گاو صندوق  یزاریمگه تو جواهراتت رو م بعدشم

به  یدار یعنی یکنیدر خونتون رو قفل م یریم رونیاز خونه ب

رو دزد و  گرانیکارت د نیبا ا یعنی ؟یکنیم نیتوه هیبق

 دوننیاعتقاد ندارن م یزیکه به چ ییکسا یحت ؟یراهزن فرض کرد

 شیاتفاقها پ یضکرد تا بع تیرعا دیرو با مهایحر یسر کیکه 

 .یکه خودت گفت ی. مثال همون دزدادین

 :باال انداخت و گفت ییا شانه–

 .رو ببره وهیم ادیبگم آرش ب برم–

که بساط زغال و جوجه را  میرفت رونیکه شد من و آرش ب ظهر

 .آمدیم اطیح یو مادرش تا تو دونیفر یخنده ی. صدامیآماده کن

بره زندون  خوادیدارن ها،،، بچش م هیروح نقدریخوبه ا گمیم–

 شاده؟ نقدریا

 :گفت ختیریم ویک یهمانطور که زغالها را داخل بارب آرش
 یدادگاه، م یمژگان اعتراض زده به را یگفت بابا یم ارشیک

 .خواد با پول پسرش رو تبرئه کنه
آشنا داره که از  دونیفر یاگه اون کار هم نشه، بابا یحت 

 .مرز ردش کنن اون ور

 دن؟یم رییحکم رو تغ یچطور آرش–

  :زدوگفت یپوزخند

 .باپول–

مژگانم  یهمه کار...بابا ل،یکرد راح شهیپول همه کار م با

هم آشنا همه جاداره. به نظرمن اگه حکم  یکه وضعش خوبه، کل

 .کردن یم شیبا پول ماست مال نایاعدامم بود ا دونیفر
با پول دهن دختره رو  رنیکارو کنند احتماال م نیچرا ا اصال

 .بندن یم
کنند که پسر شاخ شمشادشون راست راست  یم یهر کار خالصه

 .بچرخه

 .میهر دو برگشت یکس یپا یصدا دنیباشن
به من انداخت و  ی. نگاهآمدیبودکه به طرفمان م دونیفر

 :را نشانم داد و گفت شیدندانها

 دینکن تیکارها مردونس، شما خودتون رواذ نیشماچرا؟ ا خانم–

 .دییکمک آقا آرش هستم شما بفرما نجایمن ا

 چارهیزبونش اون دختره رو ب نیداره، حتما با هم یچه زبون"

 ".کرده

 :انداختم که گفت فیکسب تکل یبه آرش برا ینگاه
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 .زمیداخل عز برو–

ناراحت  شیآرش فکرکردم، حرفها یساحل نشستم و به حرفها کنار

 یکه اکثرا حضرت عل عهیش یکشور اسالم کیکننده بود. چرا در 

اند؟...چرا  گانهیبا عدالتش ب نقدری)ع( را قبول دارند، ا

که  دمیشن ارشیک یبار در حرفها کی رشده؟یفراگ نقدریرشوه ا

 .خرند یخدا را هم با پول م هایگفت، بعض یم
کنند سرخدا را هم  یکه فکرم ز،یآنقدر پول شده همه چ یعنی

 !یخام االتیتوانند کاله بگذارند... چه خ یم

 .کردم یسپر االتمیدر فکرو خ یساعت مین دیشا

 .دیندار یآرش وخانواده اش هم خون ی قهیبا سل شمااصال–

 بیدست در ج دونیبودم. فر دهیکه شن ییبه طرف صدا برگشتم

 .. از وجودش استرس گرفتمکردیشلوارش کرده بود و نگاهم م

 ه؟یچ منظورتون–

 .به چادرم انداخت ینگاه ریتحق با

 میشیاونور، راحت م میریم گهیچند وقت د پتونه،یت منظورم–

مثل شما اعصابم  ییدخترها دنی...دپهایت نجوریا دنیاز د

 .زهیریروبهم م

 .بلندشدم
باشد.  ادبیب نقدریا توانستیبود. چطور م یبزرگ نیتوه حرفش

زندان  دیکه به خاطرش با یاز آن دختر یمعلوم بود حساب

 .بود نیخشمگ رفتیم

 :را به هم فشار دادم وگفتم میدندانها

 .مشکل از خودتونه ده،یما عذابتون م دنید اگه

 :زد و گفت یپوزخند

 نیمشکل از امثال شماست. ظاهرتون با باطنتون زم اتفاقا–

 فشیجورن، آدم تکل هی. حداقل اونور همه کنهیتا آسمون فرق م

 .مشخصه

 .حرص نگاهش کردم با

که  نهیمشکل ا زه،یریکه اعصابتون به هم م ستیاز مان مشکل–

 یعلفها دیاحترام بزار دآدمهایعقا نجابهیا دیادنگرفتیشما

 نیغربه...متفکر یهمون لجنزارها یمثل شما جاشون تو یهرز

کنند. اونوقته که  تتونیهو یب یبهتر بلدند چطور یغرب

قالب  هتونکه ب یجعل یدموکراس  دویدار یبرم پوریخودتون ش

. دیکن یو به به و چهه چهه م دیزن یکردند روهمه جا جار م

 :زدم و ادامه دادم یبعد پوزخند

 دیفهم یکنند اونوقت  تازه م یم تتونیاز هو یته قتیحق در–

چقدر  گرانیواعتقادات د میو احترام به حر دیاز کجا خورد
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 یبدن چطور ادتونیبا زور   یباارزشه. اونا خوب بلدن چطور

. بعد همانطور که پاکج کردم به دیاحترام بزار گرانیبه د

 :زمزمه وار گفتم الیطرف و

 .براتون مونده باشه یاگه فهم البته–

به او  یینگاه گذرا شدمیلحظه که ازکنارش رد م نیدرآخر

 ...بود یانداختم، متعجب و عصب

 ستادهیآنجا دور که شدم چشمم به آرش افتاد که از دور ا از

 .کردیبود ونگاهمان م

 :دیکه شدم، پرس کشینزد 

 د؟یگفت یم یچ ل؟یشده راح یچ–

 :گفتم دیلرزیکه هنوز هم م یصدا با

 .باال رمینبود، من م یمهم حرف–

 .هاج و واج نگاهم کرد ومن پاتند کردم به طرف ساختمان آرش
من چند لحظه سکوت کردند.  دنیهمه با د شدمیسالن که رد م از

نگاهم  یو با نگران یافتاد. سوال ارشیدر لحظه چشمم به ک

  .کردیم

  .از او گرفتم و از پله ها باال رفتم یرا فور نگاهم

تخت  یام را درآوردم و رو یچادرو روسر دمیاتاق که رس به

 ییاخانواده نیچن دی. با خودم فکر کردم چرا بادمیدراز کش

  .طرز فکر نیباشم. با ا

بود.  ختهیبود که خودم خواسته بودم. اعصابم به هم ر یزیچ

شد و  ریسراز میهاگونه یشده بودم. نا خواسته اشکم رو فیضع

 .شد لیبعد به هق هق تبد
آقا درحقش کرده  نیکه ا یآن دختر افتادم که با کار ادی  

که  نیتر اجالب ست،یهم ن الشیخ نیبود بدبختش کرده و ع

 ...شودیاعصابم خرد م دیگویم

 .بودم دهیند یحیوق نیآدم به ا یعنی
را نگاه  رونیرا پاک کردم و بلندشدم و ازپنجره ب میاشکها

که من و آرش ساخته  یبودو به قلب ستادهیکردم هنوز همانجا ا

کم شروع کرد با کرد و در فکربود. بعد کم ینگاه م میبود

اذان  ی. با صداختنیرقلب  یکنار ساحل را رو یشنها شیپا

. رمیتا وضو بگ فتمر سیچشم از او گرفتم و به طرف سرو امیگوش

 سجاده نشسته بودم که،  یبعد از خواندن نمازم رو

 .در برگشتم. آرش بود یباصدا

 :دیو پرس ستادیکنارم ا امد

 ؟یخوب لیراح–

 .خوبم آره،–

 .میناهار بخور نییپا میبر ایب–
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 نم،یرا بب دونیخواستم فر یچون نم میآینم میخواستم بگو یم

 .کنم میندارد خودم را قا یشدم، لزوم مانیبعد پش یول

 .امیتو برومنم م باشه،–

را خواندم  حاتمینظرم گرفت. تسب ریتخت و ز یرو نشست

 .که باخودم آورده بودم را جمع کردم ییاوسجاده

 :دیتاکردن چادرنمازم بودم که پرس درحال

 ؟یچراتوفکر–

 :را به چادرم گره زدم وگفتم نگاهم–

 .ستین یزمهمیچ–

تخت انداخت و نگاهم  یشد چادر را از دستم گرفت و رو بلند

 یبه چادر و بعد به آرش انداختم. عصب یکرد. باتعجب نگاه

 .داشت خودش را آرام نشان بدهد یسع یول دیرسیبه نظر م

 .یزد یباهاش حرف م یکه داشت دمید–

انگار  یول میبه آرش بگو یزیچ مانیخواست از حرفها ینم دلم

نداشتم. نگاهم را از آرش گرفتم و به طرف پنجره  ییاچاره

 .رفتم
بود. آرش امد و  ستادهیهنوز همانجا کنار ساحل ا دونیفر

 :دیو پرس ستادیکنارم ا

 ؟یزده که ناراحت شد یحرف–

 نگم؟ شهیم–

 نه؟ ایبگو ناراحتت کرده  حداقل–

 .زد، جوابشم گرفت، االنم فکر کنم اون از من ناراحت تره حرف–

 ؟یگ یکه نم یستیبا من راحت ن یعنی–

و رفتارت  یاز خودت نشون ند یعکس العمل چیه یقول بد اگه–

 .گم ینکنه م رییباهاش تغ

 .دمیقول م باشه،–

 :زدم وگفتم یزورک یلبخند

حتما بهش عمل  یقول بد یراحته وقت المیچقدرخوبه که خ آرش–

 .یکن یم
کردم. اولش دستش را مشت  فیتعر شیماجرا را برا یهمه بعد

کم ِکش کم شیلبها دیاش را که شن هیبق یشد ول یکرد و عصب

 .امد

 .را سرم کردم امیروسر 
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 رن؟یم ی! مگه خانوادگمیبر میخواه یدونم چرا گفت م ینم–

 .ستیاصال معلوم ن یتو که گفت

خوان برن اونور  یماجرا هم، حرفش بود که م نیاز ا قبل–

. چون مادر شهیکنن االن انگارکارهاشون داره درست م یزندگ

 .کارها واجبه که برن یسر هیواسه  گفتیمژگان هم م

 کاریسخته. اخه اونجا چ یلیاش خبدون خانواده ؟یمژگان چ پس–

 دارن؟

باهم  نن،یب یرو م گهیخانواده اش که هستند چقدر همد مگه–

 .گنیهست که به ما نم یزیچ هیسرَدن.  یلیخ

 :گفتم رونیپنجره و با اشاره به ب یرفتم جلو دوباره

. الیو یتو رهیدونم چرا نم یاونجا، نم سادهیاون موقع وا از–

 گرمش نشده؟

خشک بشه. فکر کنم  سادهیکه از اون موقع وا شیشست یجور هی–

 .کنه یرو داره مرور م شیاز بچگ شیکل زندگ

 .میدیهردوخند

 .کردم ینگفتم، فقط اطالع رسان یزیکه چ من–

 :تکرار کرد یآرش بلندتر شد وسوال یخنده

 ؟یاطالع رسان –

نگفتم، تازه به  یزیچ گهیطرف ردشده م یچرخ از رو جدهیه با

با  دیرو با ارویاز خودت نشون نده،  یعکس العمل گهیمن م

به عکس  یازین گهید ینابودش کرد ییخودت تنها م،یپنس جمع کن

نکنم. اطالعاتم  تیوقت عصبان چیباشه ه ادمی. ستیالعمل من ن

 .ارمباال من جنبه اش رو ند یبریم یادیرو ز

 :شد و با خشم گفت یناگهان جد بعد

. اگر ستین شیحال یچی. هونسیباهاش حرف نزن، اون د گهید–

زد جوابش رو نده فقط به خودم بگو. بعد  یدوباره بهت حرف

  :گفت رفتیم رونیوار همانطور که از در بزمزمه

 .زارمینم اونوزندش–

 :حرفش شوکه شدم و با خودم گفتم از

  ".گفتمیکاش بهش نم"

 نییخوردن ناهار به پا یرا سرم کردم و دنبال آرش برا چادرم

 .رفتم
 

 :دیغذا مادر مژگان از دخترش پرس زیم سر

 ؟یروصدانکرد دونیفر–
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  .امیچرا، گفت م –

 .نشست زیوارد شد و سرم دونیزمان فر هم

 .چپ چپ نگاهش کرد آرش
 مانیو دوباره هزار بار  از کارم پش دمیحالت آرش ترس از

 .شدم

 .برادرو مادر مژگان زود رفتند ز،یجمع کردن م بعداز
و  زیدرست کردند و م یبان هیهم کنار ساحل سا ارشیوک آرش

 .میدور هم نشست یرا به آنجا بردند. همگ اطیداخل ح یصندل

 .دیوزیم یباد خنک 

 :دیصحبت مادر آرش از مژگان پرس یاز کم بعد

 زود رفتن؟ نایمامانت ا چرا–

بره استراحت  خواستیحالش خوب نبود م دونیکه فر نیا مثل–

  .کنه

 یکردم نگاهش نکنم تا حرف یبه من انداخت. سع ینگاه آرش

 .نزند

 .دو برادر باهم اختالط کردند یساعت کی
 نیکردم، مژگان ب یگوش م امیمادرشوهرو جار یهم به حرفها من

پراند. کنجکاو  یبرادرش حرف یبرا دنیاز دارو خر شیحرفها

 :حرفش گفت نی. ناگهان بدمینپرس یزیچ یشدم ول

 .استراحت کنم یکم رمیمن خوابم گرفته، م مامان–

  .حرکتش تعجب کردم از

." بعد پردیشاخه به آن شاخه م نیمدام از ا شیچرا در حرفها"

 یجلو بیتکه س کی دمیبودم که د رهیخ ایاز رفتن مژگان به در

 .صورتم گرفته شد

  .دییخانم بفرما لیراح–

 .خشکم زد دمیصاحب دست را د یوقت

 .بود، تازه اسمم را هم صدازد ارشیک

 بیشوکه شده بودم که فقط به آن س " آنقدرهویچش شد نیا"

وبه من  ردیکردم، آرش خواست چنگال را از او بگ ینگاه م

 :دوگفتیدستش را عقب کش ارشیبدهد که ک

 ...خودش نه،–

از هپروت درامدم ودستم را دراز کردم و چنگال را  باالخره

 :زدم وگفتم یاز دستش گرفتم و  لبخند پهن

  .داداش دستتون دردنکنه ممنون–

 :شدو گفت  بشیس یهیمشغول تکه کردن بق ارشیک
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ناخونده  یمهمونها ،یببخش دیامروز بهت خوش نگذشت با اگه–

 .گهیبرناممون روبهم زدن د

  .هم خوش گذشت یلیبه من که خ نه،–

 بلد بود؟ یمگر مهربان ارشیچه شده بود، ک دانمینم

 .جا خورده بودند ارشیو مادرش هم از کار ک آرش
دنبال نمکدان گشت.  شیهاپوست کند. بعد با چشم یاریخ آرش

 .اوردینکرد، بلند شدرفت که از آشپزخانه ب شیدایپ یوقت

 :رو به من گفت ارشیک

جشن عقدتون هم به مامانت بگو هر جور خودش  یبرا یراست–

 .ندارم یمخالفت گهیمن د رهیدونه جشن بگ یدوست داره و صالح م

 .کردم، مادر آرش هم تعجب کرده بود یو واج فقط نگاهش م هاج
افتادم و دلم خواست قبل  ادسوگندیدانم چرا آن لحظه  ینم

از مادر به او خبر بدهم که چه شده، آنقدر که مرا از آرش 

 یمبهوت بودم. نم ارشیو خانواده اش ترسانده بود. از حرف ک

 .. آخر چطور نظرش عوض شدمیدبگویدانستم چه با

 .شنیحتما خوشحال م گم،یمن به مامان م ممنون،–

 :به مادرش انداخت و گفت ینگاه

اگر خواست  د،یداشت حتما بهمون بگ یکار ای یمادرت کمک اگه–

 گهید یجاها متینصف ق تونمیمن آشنا دارم، م رهیتاالر بگ

بازم   رن،یخونه مراسم رو بگ یتو خوانی. اگرم مرمیبراش بگ

 گهید م،یکنیدعوت م المونویهم فامهر جور صالحه خودشونه. ما 

 .ادین ای ادیب دونهیهر کس خودش م

 :آرش با لبخند گفت مادر

از دوستام سالن داره.  یکیمن  شگاهمیجان واسه آرا لیراح –

 .نیکارش رو بب میریبعدا م یخواست
 شرفتیپ یکردم. "مادرشوهرمم کل یتعجب فقط نگاهشان م با

 ...افتاده یکرده ها." مطمئنم اتفاق

در رفت و امد بود با  شانیهردو نیب میکه چشم ها همانطور

 :دمیِمن وِمن پرس

 شد نظرتون عوض شد؟ یبپرسم چ شهیم–

 :بلند شد وگفت شیاز جا ارشیک

 .یفرق دار هیگفت توبا بق یآرش راست م دمیفقط فهم ،یچیه–

 :دیرفتنش نگاه کردم که آرش نمکدان به دست آمد و پرس به

 داداش؟ کجا–

 .مژگان تنها نباشه شیپ رمیم–
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 .نگاهم کرد یکنارم نشست و استفهام آرش
کرد. بعد با  فیتعر شیرا برا ارشیک یمن مادرش حرفها یجا

 :ذوق گفت

 ه؟ینظرش چ نمیدوستم بب نیزنگ بزنم به ا هیزودتر  برم–

 .ام مادر شوهرم را بدرقه کردمزده رونیچشمان از حدقه ب با

 "عجله دارن؟ نقدریچرا ا نایحاال ا"

 .سرم نقش بسته بود یباال یسوال بزرگ عالمت

 رکرده؟ییتغ ارشیشده که نظرک یبه نظرت چ آرش،–

هواچرخاند  یرا رو شیبه خودش گرفت و انگشت ها یفلسف ی افهیق

 :و گفت

 یکی یدرباره  ه،ینجوریداداش من کال ا نیخانم ا دینیبب–

از  شه،یبشنوه باهاش بدم یبد شه،یبشنوه باهاش خوب م یخوب

قشر  نیدر مورد ا ییداداش مژگان قبال حرفها نیکه ا ییاونجا

تحت  شونمیزده بود، ا ادینامربوط ز ی)اشاره به من(حرفها

 .قرارگرفته بودند ریتاث
. احتماال گرانیطرف خودش مشکل داره نه د دهیکه فهم حاال

 .گهینظر تو رفتارش کرده د دیتجد

 .رفتمرا دردستم گ دستش

 .پرسم یم یدرست حرف بزن، دارم جد آرش–

 :گفت یجد یدر دهانم گذاشت و کم اریخ ییازد. تکه یلبخند

ومامان  دیکه اون درمورد تو از مامان پرس دمیچند بار شن خب–

 .دمیازش ند یزیچ یکردوگفت من که جز خوب فیهم از تو تعر
اون روزم که کنار جاده از دست مژگان وبرادرش ناراحت  بعد

منم از فرصت استفاده کردم  د،یبود، درمورد تو از من پرس

که تو عمرت  ییگفتم. از کارها یاز دهنم درامد ازت خوب یهرچ

 سهیقد هی یعنیبافتم.  ایچ ی. اگه بدونیاصال انجامشونم نداد

  .ازت ساختم

 :ز گرفتم وگفتمخنده ولبم را گا ریزدم ز یپق

 ...از دهنت درامد؟ زشته آرش یهرچ–

 .دیهم خند او

از همون اولم که من موضوع تو رو مطرح کردم و حرفهات  البته–

گفت که دختر  یبودت  ول دهیهنوز ند ارشیزدم ک ارشیرو به ک

نگاهم  یرچشمیبعد ز ست،یازدواج ن نیبه ا یکه راض هیعاقل

 زد و ادامه داد؛ یکرد و لبخند

 .خوبه ییوقتها هیهم  یعقل یب یدید–

 :نازک کردم و گفتم شیبرا یچشم پشت
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 ...عقل بود یاتفاقا بله گفتنم بهت کامالاز رو رم،ینخ–

 یلیکردم. خ فیمادر تعر یگفته بود را برا ارشیکه ک یحرف

 .خوشحال شدوخدا را شکرکرد
خوب  یلیخ ردیتاالر جمع وجور بگ کیبتواند  ارشیاگه ک گفت

 .است
تواند  یگفت که با دوستش صحبت کرده وم ارشیهم ک زشامیم سر

 .تاال را رزو کند

 :گفت یم دویچرخ یخوشحال بود مدام دور برادرش م یلیخ آرش

 .یرو راحت کرد المیداداش، خ نوکرتم–

رفتار شوهرش تعجب کرده بود و مدام  رییتغ نیهم ازا مژگان

 شیخوشحال  بودم که حرفها زد،آنقدریحرف م هیوکنا کهیبا ت

 .نداشت یتیاهم میبرا

 .میتا قدم بزن میشام باآرش به کنارساحل رفت بعداز

 .لیراح–

 .هوم–

 .دیکرد و دستم را گرفت وبوس ینیریش اخم

 .لیراح–

 .زده نگاهش کردم تعجب

 .بله–

 .دیدستم را بوس دوباره

 .لیراح

 .دمیرا فهم منظورش

 .جانم–

 :را بازکرد و لبخند زد و گفت شیها اخم

 .یگفت یم توراست–

 رو؟ یچ–

 ارشیهمون ک نیا شهی. باورت مشهیدرست م یچ باصبرهمه–

 ...باشه؟...اصال از قبلش هم مهربون ترشده

 ...کاش با مژگانم رابطشون خوب بشه فقط–

  .شهیبده درست م رییکم تغ هیرفتارش  یاونم تو اگه–

که ازبعدازظهر کنارساحل  ییهایصندل یقدم زدن رو یکم بعدِ 

 .ایبه در میو هر دو زل زد میگذاشته بودند نشست ارشیآرش وک
 نیموجها و رفت وبرگشت صداباعث شد فکرم را رها کنم، ا یصدا

...دوباره یاهیو س یاهیرفت و برگشت.  تکرار وتکرار...س
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به اطرافم  یفقط صدا بودومن، نگاه ا،یوسط در دمیرس

مثل روغن شده بود، براِق براق. سرم را  ایانداختم. آب در

پس  ،یکیبلند کردم و با ترس به آسمان نگاه کردم. فقط تار

نور  کی ینبودحت ینور چیستاره ها،،، چشم چرخاندم نبودند، ه

 دهید گریدور بودم آنقدر که د یلیکوچک... من از ساحل خ

 ...همه آب نی. تنها، وسط اشدینم

حفظم کن. خودم را مثل  ایچقدر کوچکم، خدا م؟یمن ک ا،یخدا

نفت ...سرم را به اطراف  اهیس یبشگه کیداخل  دمید ییامورچه

 ایقلبم را لرزاند. خدا ییو تنها یاهیهمه س نیچرخاندم و ا

 نیکه هم ییترسناکه... َوخدا یلیخ ییتنها ؟ییپس توکجا

 .ستیکینزد

 .لیراح–

 دایداشتم. احساس ضعف پ جانیبزنم، هنوز ه یحرف نتوانستم

وسخت برگشتم. فقط سرم را به  یطوالن یکردم. انگار از  سفر

را پشت  شینشسته بود و دستها یصندل یطرف آرش چرخاندم. رو

 .سرش قالب کرده بود

 .ندارم یحس خوب م،یریکه فردا م نیا از–

 :دمیقلبم آرامتر شد. بر خودم مسلط شدم و پرس ضربان

 چرا؟–

 ...زنهی. دلم شور ممینر شدفردایدونم، کاش م ینم–

 .میکه آرش. آخر ترمه امتحان دار شهینم

 .خب آره–

 ؟یهست یچ نگران–

فقط  میدونم، ناراحت یآدم م نیخودم رو باتوخوشبخت تر من–

 ییغصه ا گهیبود، حاال که اونم درست شده د ارشیرفتار ک

 .بهم بخوره میخوش نیترسم ا یندارم. م

 .فقط از خدابخواه، بعد آسمون را نگاه کردم نترس،–

 .بزرگه آرش یلیخ خدا–

 .هم به آسمان چشم دوخت او

 سفر بهت خوش گذشت؟ نیا–

 :افتادم و گفتم یقلب سنگ ادی

 .خوب بود شیبق ،ییجز یزایچ یجز بعض به–

 ل،یراح هی. دختر خوبریمژگانه به دل نگ یمنظورت رفتارا اگه–

داره. حساس که بود  اجیاحت یشتریفقط به نظرم به توجه ب

 ...ترمحساس هینجوریا طشیاالنم که شرا
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 .گفتم یآرش من منظورم فقط اون نبود. کل نه–

 :بلند شدم وگفتم بعد

 م؟یوفتیزود راه م صبح–

 .میبلند شد. دستم را گرفت و به طرف ساختمان راه افتاد 

آماده باشه، هروقت  میهارو جمع کن لیوسا مینکنم، حاالبر فکر–

 .گهید میوفتیگفت راه م ارشیکه ک
 یهنوز نشسته بودند و درحال چا هیبق میکه شد واردسالن

 .خوردن بودند
 یگرمم شده بودوم یماهم تعارف زدند، من نماندم چون کم به

ام خالص  یخواستم زودتر به اتاق برسم و از دست چادرو روسر

. دمیکش میو برس ر برداشتم وبه موها نهیآ یجلو ستادمیشوم. ا

بود را برداشتم و تا  فمیداخل ک شهیرا که هم یعطر خنک

 .کردم یکردم. احساس خنک یخودم خال یتوانستم رو
را در   مانیهالیکه جمع وجور کردم و اکثر وسا نیاز ا بعد

دوستش داشتم گذاشتم، کنار  یلیچمدان زرد رنگمان که من خ

 یکیچشم دوختم. به خاطر تار یو به قلب سنگ ستادمیپنجره ا

 م؟ییایم نجایدوباره ا یعنیدانم  یمشخص نبود. نم ادیهوا ز

سنگها خاطرات  وداند. با نگاه کردن به صدفها  یفقط خدام

 میلبها یآن روز رو را مرور کردم و ناخوداگاه لبخند بر رو

 .نقش بست
 یشد. وقت کمیباز شدن دربرگشتم، آرش بود نزد یباصدا

کنم ولبخند بر لب دارم از پشت بغلم  یرا نگاه م رونیدبید

 :و گفت دیرا بوس میکردو موها

 ؟یکن یم دخاطرهیتجد یتنها دار تنها–

 .بود. چقدر زود گذشت آرش یروز خوب چه–

 .دیکش یقیعم نفس

. منظورم بعد مییایم ییبعد خودمون دوتا یواقعا. دفعه آره،–

 .از عقده

 .اش گذاشتم نهیس یو سرم را رو برگشتم

 .شاهللابگو ان شهیهم–

 .رونوازش کرد میموها

 چرا نخواد؟ خواد،یهم م خدا–

 .دسیچیپ یلینخواستن خدا خ ایخواستن  نیتو بگو، ا حاال–

 :و گفت دیکش یآه
. بهتره میوفتیو راه م میخور یصبحونه م نجایزود ا صبح

کنم. بعد به  یجاده رانندگ یکه من بتونم تو میزودتر بخواب
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رفت تاخاموشش کند. خودم را به تخت رساندم  دبرقیطرف کل

. خودم را در بغلش دیکه امد و دراز کش نی...همدمیودراز کش

 ...زود خوابم برد یلیمچاله کردم و خ

 کیتخت نشستم. هواکامال تار یصبحم را که خواندم لبه نماز

 .خواب بود قیبود. آرش عم
نفرکه حواسش به تو  کی یبودم اگر رو دهیشن شیپوقت  یلیخ

وناخوداگاه  شودیم متوجه یو نگاهش کن یریتمرکز بگ ستین

 .اگر خواب باشد یکند. حت ینگاهت م
آرش امتحانش کنم. به ساعت نگاه کردم و  یگرفتم رو میتصم

 کی. نزدرمیکردم تمرکز بگ یاش زل زدم. سعبسته یهابه چشم

انگار نه انگار، دوباره به ساعت نگاه  یگذشت ول قهیپنج دق

 می. چشم هارمیبگ یشتریکردم تمرکز ب یکردم و وقت گرفتم وسع

را باز  شیچشم ها یلخورد. و یخسته شده بودند که آرش تکان

 .نکرد
نداشت، چشم ها و گردنم درد  ییا دهیامتحان کردم، فا دوباره

 .گرفتند
را باز کند  شیکه او چشم ها نیا یاوضاع برعکس شد به جا اصال

از خودش  یرا چه کس هیقض نیدانم ا یخودم خوابم گرفت. نم

 .من نتوانستم ذهنم را کنترل کنم دیدرآورده، البته شا
 یآرش نی. "ادارشودیاالن پادشاه هفتم است چطوراز خواب ب ارش

چه برسه  شهیدارنمیکنار گوشش ب یبمبم درکن نمیب یکه من م

 "یبهش ِبِنگَر ینیبش
 ییاقهیرابستم. هنوز چنددق میوچشم ها دمیمالفه خز ریز آرام

 .آرش را احساس کردم نینگذشته بود که نگاه سنگ

 .امشده یام توهمکنم آنقدر به او زل زده فکر
را باز کردم و  میچشم ها یکنجکاو یشد. از رو تریقو حسم

 .دمید اهیس یدوتا گو میروبرو

 :نگاهش کردم وگفتم باتعجب

 ؟یداریتوب–

دلم قربان صدقه اش  یکه هزار َتَرک داشت ومن تو ییصدا با

 :رفتم گفت

 بخوابم؟ یبهم انتظار دار یزل زد ینشست–

 ؟یدارشدیب یک دمیزدم وپرس یلبخند

 :گفت یهمان خواب آلودگ با

که احساس کردم گشنته  یکرد ینگاهم م یجور هیموقع که  همون–

 هیازترسم چشم هام روبازنکردم. که  ،یمن رو بخور یخوا یم

 .وقت خورده نشم
. خنده اش هم بند زدن دیو او خند دمیخجالت کش اشیاز شوخ 

 .برد یدل م یخواست و حساب یم
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 .شدم دواری. به خودم امرمیتوانسته بودم تمرکز بگ پس
وباسرش به  شیبازو یرا دراز کرد و دوتا ضربه زد رو دستش

 .من اشاره کرد
نفس بکشم  یکه درکنار کس نیجز ا ایخواستم از دن یچه م گرید

گذاشتم وچشم  شیبازو یکه نفسم به نفسش بند است. سرم را رو

. دیرا دورم حلقه کردوسرم را بوس گرشیرا بستم. دست د میها

صورتش و چند نفس  یرو ختیرا از پشتم جمع کرد و ر میبعدموها

 :وگفت دیکش قیعم

بانظم  قهی... بعد از چنددقیصبور یبرا نهیمرف نیبهتر–

 .است دهیکه خواب دمیو شل شدن دستش فهم شیگرفتن نفسها
 

را که بازکردم آرش نبود و آفتاب هم کارخودش را  میها چشم

 .شروع کرده بود

 .رفتم نییتخت را مرتب کردم وآماده شدم و پا یفور

 .آرش در آشپزخانه بود مادر
هم با چندتا نان تازه  ارشیطرفش رفتم، هم زمان کبه  

 .صبحانه کرده بود وارد شد یکه برا ییدهایوخر
بالبخند به طرفم  ارشیهردوسالم کردم. جوابم را دادند. ک به

کانتر آشپزخانه  یکه کرده بود را رو یادیز یدهایامد و خر

 :گذاشت و گفت

که به  یزیهرچ نیعروس، واسه هم یدوست دار یدونستم چ ینم–

  .دمیصبحونه خورد رو خر شهیکه م دیفکرم رس

 رگرفتهیانداختم. از تخم مرغ وسرش شیدهایبه خر ینگاه متعجب

 ...رومرباوحلوردهیتاکره وپن

که خوشحال بشوم شرمنده شدم، چقدر  نیاز ا شتریکارش ب از

 .یکنیکه اصال فکرش رانم یتوانند خوب باشند وقت یم هایبعض

 یهمه چ ستم،یرنیهمه زحمتتون نبودم، من سختگ نیبه ا یراض–

 .زحمت یتو نیکه افتاد دیخورم، ببخش یم

 .نبود یاصالزحمت ه،یحرفها چ نیا–

 .میوجواب داد میسالم مژگان هر دو به طرفش برگشت یباصدا

  :کرد و گفت دهایبه خر ینگاه عصب مژگان

دوست  لیراح ،یمغازه نبودکه بخر یتو ییاگهیزدیجان چ ارشیک–

 .داشته باشه
ماهم که  شه،یخورده که نم میرو کجا بزار دیهمه خر نیا

 .میریم میدار
هم  دیرفتم. شا اطیخجالت سرم را بلندنکردم وبه طرف ح از

 .مژگان حق داشت که ناراحت بشود

 .گذاشت یم شیرا سر جا هایو صندل زیم اطیدر ح آرش
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 :به طرفم امد و سالم کرد و گفت دنمیباد

 میبر ایکم باال امده وقلبه روشسته برده ب هیآب  لیراح–

 .نیبب
حرف اسم آرش کامل شسته شده،  دمیآنجا د میباهم رفت یوقت

کم شسته شده بود  هیاول حرف اسم من هنوز هست، البته  یول

 .شدیکامل خوانده م یول

 .برگشتم به عقب ارشیک یپا یباصدا
را برداشت که  یصندل نیرا نداشت. آخر شیپ قهینشاط چند دق 

 :خودش رابه او رساند و گفت یببرد. آرش فور

 .برم یمن مردم خان داداش، بده من خودم م مگه–

 .یباش زنده–

 یقیو نفس عم ستادیامد کنارم ا بیرفتن آرش دست به ج بعداز

 :مقدمه گفت یو ب دیکش

 .یبهم بد یقول هیخوام  یم–

 .نگاهش کردم باتعجب

 ؟یقول چه–

 .انداخت نییرا پا سرش–

دوست  هیبراش مثل  ،یمژگان ناراحت نش یوقت از حرفها چیه–

داره، زودبهم  تیبه کمک وحما اجی... اون احتیوکمکش کن یباش

 شم،یتونم کمکش کنم، چون زودخسته م یادنمیمن ز زه،یریم

 یتو وآرش م یبه کمک دارم، ول ازیکنم خودمم ن یفکر م یگاه

که چقدر آرش عوض  دمیمدت کم، د نیهم ی. بخصوص تو...تودیتون

 ...شده

 ...کن یدرحقم خواهر یول ه،یادیدونم توقع ز یم

بااون همه ادعا وتکبر،  ارشهیهمون ک نیچشه؟ ا نیا ایخدا"

 "کنه؟ یاالن داره از من خواهش م

 .خانم لیراح–

 .را کنار گذاشتم و نگاهش کردم رتمیح شیصدا دنیباشن

 .بله–

 .نگفت وخودش را منتظر نشان داد یزیچ گرید

 ".ایبگم خدا یچ نیاالن من به ا"

 :کردم و او دوباره گفت یوِمن ِمن

که داره،  ییابه خاطر بچه ضه،یفکر کن اصال مژگان مر شما–

شما  دونمیام. منگران اون بچه شتریشده. من ب ترفیاعصابش ضع

 .دیبهش کمک کن دیتونیم دیاگر بخواه
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 دویبخواه یزیچ شهیمگه م د،یبرام مثل برادر نداشتم هست شما–

 .من انجام ندم

 :کردم وادامه دادم ی. بعد مکثدمیقول م چشم

 .کنم یرو م امیتمام سع من

دونم با مژگان سرکردن  یم د،یکن یم یلطف بزرگ ممنونم،–

 .رهیگ یم ادیعروس ما، آدمها رو زود  یسخته، ول
دوختم وبه حرفش فکر  نیسردرگم شدم و چشم به زم یحرفش کم از

 .کردم

 :ام انداخت وگفتنصفه یبه قلب سنگ یهم نگاه او

 .دیچقدرم پشتکار دار زها،یچ نیبه ا دیدار ییعالقه ا چه–

 :باخجالت گفتم 

رودرست  نیا نیاونور درست کردم خراب شد، واسه هم یکی آخه–

 .کردم

 شد؟ خراب–

 .بله–

 خراب نشه؟ دیخواست یم مگه–

 :نگاهش کردم و او ادامه داد جیگ
 دم،یو اونجا اون نوشته رو د ستین یکس دمیمن امدم د راستش

درست کرده رفته. البته حدس زدم شما  یکی ینجوریفکر کردم هم

 .دیدرست کرد

 .خرابش کردم نهیکه مژگان نب نیا یبرا
مژگان  دوباره از محبت  خواستمیدونستم براتون مهمه. نم ینم

 .شما دو تا بگه و به جون من نق بزنه نیب
 دمیفهم دیدرست کرد نجایا گهید یکی دمیاز پنجره د یوقت یول

 .کردم یچه اشتباه

مژگان  تیخوب رعا نمیمهربون ترشده.ا نیآهان نکنه واسه ا"

بروز  یزیخوب شد اون روز به آرش گفتم چ یکنه ها، وا یرو م

اونوقت  ارشه،یکار ک میدیفهم یم شدینده، وگرنه چقدر بد م

به خاطر  شد،یمهربون نبود. رفتارش بدترم م نقدریا گهید

 ".ارتابودوچه صدوشصتیچندتا صدف. البته چندتا نبود، س

 :کردم خونسردباشم گفتم یم یکه سع یروبه او  درحال 

 .نبود یزمهمینداره، چ یاشکال–

 :شدن آرش آرام گفت کیبانزد

 .خودمون بمونه شیکه گفتم پ ییحرفها –

 .سر جواب مثبت دادم با
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حرف  یدستور ایکند،  یعذرخواه دادیغرورش اجازه نم هنوز

 کیمثل  شودیبه بعد م نیاز ا دمیکه فهم نیهم ینزند. ول

 .حساب باز کنم خوشحال بودم شیبرادر رو

 :درحال رفتن به طرف ساختمان روبه آرش گفت ارشیک

 .میفتیو راه ب میصبحانه بخور دییایزودترب–

 .داداش باشه–

 :دستم را گرفت و گفت آرش

 گفت؟ یم یچ ارشیک–

 .نبود یزمهمیچ–

 :ام انداخت وگفترا دور شانه دستش

 .تعجب داشت یگفت یم اگه–

 :تعجب زده ام را از نظر گذراند و ادامه داد نگاه

روبه هممون  هیتوص نیا بایگفته، تقر یتونم حدس بزنم، چ یم–

 .مژگانه یهایبچه باز نیا شیکرده، اون تمام نگران

 .را به عالمت مثبت تکان دادم سرم

رفتند، چه کارها  یمدت باهاش هم پابود، کجاها که نم هی–

 ارشیحرف ک گهیمدت مژگان د هیبعد از  یکردند، ول یکه نم

هم  ارشیشد. ک ادیاختالف نظر ز نشونیکم بکم خوند،یرو نم

کرد. بانامزد کردن ماهم کال  ادیارتباطش رو با دوستاش ز

 .دونمینم قایقرو هم د لشیرابطشون روز به روز سردتر شد. دل
 میساکت وآروم امد ینجوریا ،یباره که ما خانوادگ نیاول نیا

 ...شمال

ده بودند که و برادر مژگان که امده بودند تعجب کر مادر

گفت من گفتم  ی. مادرش مستین نجایا یرفقامون کس قیازرف

 یچراخبر نجایحال وهواش عوض بشه، ا نجایا مییایب دونیبافر

 .ستین
 نیمونده تامن ا یلیداشت،"پس خ یتازگ میآرش برا یحرفها

 ".خانواده روبشناسم

کرد حواسش به  یم ی. مادر آرش سعمینشسته بود زصبحانهیسرم

شده بود را  دهیچ زیم یرا که رو ییزهایمژگان باشد.  چ

 ارشیسوخت، حتما ک یاو هم م یکرد، دلم برا یتعارفش م

 ...که از من داشت را صد برابرش را از مادرش داشته یدرخواست

مهم است. کاش  شیزنش را دوست دارد و برا دهدینشان م نیا

  .دیفهم یرا م نیمژگان ا

کردند، به نظرم  یمژگان را م یمالحظه دیچراهمه با دانستمینم

 یبه کس خواهدینم ارشیاعصاب دارد و ک یضیمر دیشا دیرس

 ...دیبگو
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. من میاز جمع وجورکردن وآماده شدن باالخره راه افتاد بعد

 .جلونشست یپشت آرش نشستم ومادرش هم صندل یدوباره صندل

 .زدیبه من لبخند م نهیآرش مدام از آ 
دانلودکردم و  امیعاشقانه از گوش یمیقد یسنت یقیموس کی

 .بلوتوث پخش یفرستادم رو

 .کردن یکرد وشروع کرد با خواننده همخوان ادیرا ز شیصدا آرش
کردم و  ینگاهم م نهیگفت از  آ یکه از عشق م شیجاها یبعض

کرد. البته فقط لب  یم یهمان کلمات را خطاب به من لب خوان

 .شدیجمع نم میلبها یاز رو . لبخندزدیم
دانم چرا  یجلوتر از ما بود، تمام مدت راه نم ارشیک نیماش

 .استراحت نگه دارند یبرا ییاصال زنگ نزد به آرش که جا ارشیک
تهران نمانده بودکه ناگهان  شترتایساعت ب کی بایتقر

 :مادرشوهرم گفت

  .کنن؟ دوباره چشون شد یم یاونا چرا اونجور عه،–

 .مینگاه مادرش را دنبال کرد ریو آرش مس من
را در  گرشیدست فرمان را گرفته بود و دست د کیبا  ارشیک

. شدیم دهیبه کنار جاده کش یگاه نیداد. ماش یهوا تکان م

برد و  یکامال معلوم بود که مژگان دستش را به طرف فرمان م

 .شودیم نیماش دیشد یباعث تکانها

 :گفت تیباعصبان آرش

 .کنن یم نایا هیخطرناک چ یکارها نیا–

 کیکم شد و کنارجاده نگه داشت. مژگان با ارشیک نیماش سرعت

 .را با تمام قدرت بست نیودرماش دیپر نییحرکت پا

 .هم گازش را گرفت و رفت ارشیک

 :صورتش وگفت یزدتو مادرآرش

سر بچه  ییبال گهیشد؟ نم ادهیپ ینجوریچرابااون وضعش ا نیا–

 بهم؟ دنیپر یدوباره سرچ نای. اادیم

مهم تر از  یزیمادر آرش چ یدر حال حاضر برا کنمینم فکر

 .اش وجود داشته باشدنوه تیوضع
 یکه آرش جلو ردیبگ نیکنار جاده وماش دیایخواست ب یم مژگان

 .ترمزکرد شیپا

 :به مژگان گفت مادرآرش

 شده مادر؟ یچ–

 :بابغض گفت مژگان

 .امیم رمیگ یم نیماش هیخودم  د،یمامان، شمابر یچیه–
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دخترم،  ای. بامیم رمیگ یم نیماش یچ یعنی اسوارشو،یب عه،–

 یچ نمیبگو بب یکم آروم ش هی نیبش ایب  ،یهست یاالن عصب

 .شده
 تی. صورتش از عصبانمیکرد یوآرش هاج وواج فقط نگاهش م من

 یکه داشت م یهم به خاطر بغض شیکرده بود و صدا رییرنگش تغ

 .دیلرز

 :گرفت و گفت شیرا جلو یآب معدن یشد و بطر ادهیآرش پ مادر

خودت رو ناراحت نکن مادر، به فکر  ،یکم بخور، آروم ش هی–

 .بچت باش

 :گفت ادیبا فر مژگان

کارو  نیهمه فقط به فکربچن، ا ؟یبچه، بچه، پس من چ همش–

مهربونتر  یهینکن بچه، اون کاررو نکن بچه، همه واسه من دا

بزند را  یکه دوباره حرف نیمجال ا اشهیاز مادرشدن... گر

 .به او نداد
نگاهش  یبا ناراحت یمادر آرش جور زدیحرفها را م نیا یوقت

 .انداختم نییوسرم را پا اوردمیطاقت ن گریکرد که من د یم

  .زدیفرمان مشت م یو رو دیکش یم قیهم مدام نفس عم آرش

 .مژگان باعث شد مادر شوهرم هم بغض کند یهیهق گر هق

که  یزیتو برامون عز گم،یجان من به خاطر خودت م مژگان–

 گهیباشه د ن،یماش یتو نیبرو بش ایدخترم، حاال ب زهیبچتم عز

 :. مژگان اشکش را از صورتش پاک کرد و گفتمیزن ینم یحرف

که  نهیا دیکن یکه االن شما به من م یمامان، تنها لطف نه–

 .دیبر نجایازا

 شه؟یولت کنم برم، مگه م ابونیب یتو رو تو من–

براش  شتریها ب بهیپسرتون ول نکرد، مثال من زنشم، غر مگه–

 .ارزش دارند تازنش

 .انداخت نیبه ماش ییحرف را زد نگاه گذرا نیا یوقت

 یم نیمادر پس بزار به آرش بگم بره، من باتو ماش باشه–

 .میریم میریگ

 :آرش گفتم روبه

 اد؟یمن بگم ب گمیم–

 .ادیاگه من برم بگم کوتا ب دیشا 
را دور  نیشد و ماش ادهیپ نیشده بود، ازماش یکه عصب آرش

 .زد

 :را باز کرد و به مادرش گفت نیدرماش 
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 .نیبش شما–

 یکه مادرش نشست، درپشت را بازکرد و با صدا نیا بعداز

 :روبه مژگان گفت ییکنترل شده ا

 .نیبش –

 :زد ادیبارآرش فر نینگاهش کرد و ا یفقط عصب مژگان

 .نیبش گفتم–

 .خوردم کهیترسناک بود که من هم  شیصدا آنقدر

 .دوخت نیرا به زم شیقدم به عقب رفت وچشمها کی مژگان

 :آرش، آرام گفت مادر

 .دخترم نیبش–

 نیکرد به طرف ماش تشیمژگان را گرفت و هدا یبازو آرش

 .نزد یحرف گریاو هم نشست و د. ندیووادارش کرد بنش

 .در را بست و رفت پشت فرمان نشست و راه افتاد آرش

 .ختیریآرام آرام اشک م مژگان
عکس  دمیترس یبدهم ول شیکباب شد. خواستم دلدار شیبرا جگرم

را گرفته  نیماش ینیاز خودش نشان بدهد. سکوت سنگ یالعمل بد

 .آمدیمژگان م نیف نیف یبود و فقط صدا
را که  یکرد. جعبه دستمال کاغذ میرا به طرفش تنظ نهیآ آرش

 :داشبورت چسبانده بود، َکند و گرفت طرفش وگفت یرو

 شه؟یکردن کاردرست م هیباگر–

 .نگاهش کرد نهیبرداشت و فقط از آ یدستمال مژگان

 .خونه دیذاشت یشد دعواتون روم ینم ،یکرد یاونم عصب االن–

زنگ زد با  شیبه گوش یدونم ک ینکردم، نم یاون روعصب من–

گفت.  راهیوزمان بد و ب نیکرد و به زم یاون که حرف زد قاط

مدته  هیبهم. اصال  دیپر دمیمن فقط چندتاسوال ازش پرس

 .شهیمشکوک بهش م یتلفنها

 ،ینیمن بش نیتو ماش یایحاالبا اون دعوات شده چرا نم خب–

 ه؟یماچ ریتقص

 .میو بر ابونیوسط ب نجایا میدرصدفکرکن ما تو روبزار هی

 رمیدربست بگ هیخواستم  یم نِ،یهمه جا پراز ماش ه،یچ ابونیب–

 .نایمامانم ا یبرم خونه

 .که شمالن اونا–

 .گهیو خواهرم تهران هستن د بابا–

 .را باال برد لی. آرش چمدان و وسامیدیکه به مقصد رس نیهم



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

18

74 
Hiltun.ir 

کند تا باال  یآرش با اصرار خواست که مژگان را راض مادر

 .نشد یمژگان راض یول د،یایب
در گوش  یرا قفل کند مادرش پچ وپچ نیآرش برگشت تا ماش یوقت

 :پسرش کرد، بعد آرش روبه من و مادرش گفت

 .باال دیشمابر–

 .مژگان وآرش امدند دمیرا عوض کرده بودم که د میلباسها تازه

 .در حال صحبت کردن بود اشیبا گوش آرش

  .گهیگرفتم د یمن م داداش–

 :به من انداخت وگفت یبعدنگاه

 .خوره دوست داره...باشه یخوره، نه بابا م یم آره–

 :روبه مادرش کردکه در آشپزخانه بودوگفت آرش

 .یآماده نکن یزیها چ رهیگ یداره غذا م ارشیک مامان–

به ساعت انداخت. نچ، نچ، ساعت  یبده، بعدنگاه رشیخ خدا–

 .پنجه، مژگان االن ضعف کرد کینزد
راکه  ییکه غذا دهیاز آرش درمورد من پرس ارشیدانستم ک یم

دلم  یقند تو نیهم ی...براانهیخواهد بخرد دوست دارم  یم

آب شد. به نظرم او هم مثل آرش مهربان است. فقط به قول آرش 

 .شودیمانع از بروزش م گریو مسائل د یاسترس کار
 م،یشد زجمعیامد و با بازکردن غذاها همه دورم ارشیک باالخره

بزرگتر  هیاز ظرفها از بق یکیجزمژگان، واقعاگرسنه بودم، 

 .مادرش گذاشت کیآن را برداشت و نزد ارشیبود، ک

 .ادبخورهیمژگان گرفتم، صداش کن ب یبرگه، برا نیا–

. دیایب زیمادر آرش چند بار از مژگان خواست که سر م چارهیب

 ستمیبودگفت گرسنه ن دهیکاناپه درازکش یمژگان که رو یول

 .امدیون

 میغذامون رو بخور ابزارماهمیپاشوب اد،یم نقدربدمیَاه ا"

 ".گهید

شروع نکرده  ینتوانستم دست به غذاببرم چون جز آرش کس من

 :بود. آرش قاشق چنگالش را در ظرفش رها کرد وگفت

 ...گهید میبزارماهم با آرامش غذامون روبخور ایب مژگان–

 .بلندشدراه افتادطرف اتاق مژگان–

 .دیاتاق شما راحت باش یتو رمیم اصالمن–

کرد  یم تشیرا گرفت و همانطور که هدا شیبلندشد و جلو آرش

 :زگفتیبه طرف م
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 یصحبت م ارشیبا ک مینیش یبعدش م میاالن غذا بخور ایتوب–

 یهمونه، باشه؟...باورکن دارم از گشنگ یتو بگ یهرچ میکن

  .وفتمیپس م

آورد. انگارفقط حرف  فیمژگان خانم کوتا امد و تشر باالخره

 .آرش را قبول داشت
سکوت را  نیا ارشیزنگ تلفن ک یوصدا میسکوت غذا خورد در

 .شکست
 رلبیبه هم گره خورد. ز شیاخم ها دیکه شماره را د نیهم

 .را برداشت و به طرف اتاق آرش رفت یگوش یزد و فور یغرغر

 .به آرش نگاه کرد مژگان

 ...ها هینجوریهم دایجد ،ینیب یم–

 دیتون ینم یغلط چیگفت شماه یکه م ارشیک دایداد و ب یصدا

 .ادامه ندهد گریباعث شدمژگان د دیبکن

 .دیگویم یچ ارشیک مینیبب میکرده بود زیگوش ت همه

 ...کنم یم تیازت شکا رمیم ،یکن یم دیروتهد من–

فکرکنم وارد بالکن شد تا اگر حرف  ترشد،فیضع شیصدا کمکم

 .نشود دهیزد شن ینامربوط
معلوم  یواضح نبود ول گری. البته دآمدیم شیباز هم صدا یول

که پشت خط است حرف  یباکس ،یتند و عصب یلیبودکه بالحن خ

 .زندیم

 .به آرش انداخت یو نگاه دیکش یآرش آه مادر

نکرده سکته  ییحرص بخوره خدا نقدریبرو نزار ا مادرپاشو–

هر چقدر تالش  چارهیسوخت، ب یمادرشوهرمم م یکنه، دلم برا یم

. دیانگیکار م یجا کیخانه آرامش داشته باشد باز  کردیم

 :کرد و رو به آرش گفت یمژگان پوف

 دیبچه براش مهمه، نبا نیخودش ا یاگه اون به گفته اصال–

چند  میراه افتاد یاز وقت یدونیاسترس به من بده. م نقدریا

که پشت خطه حرف زده؟  یلحن با کس نیبا ا ینجوریبار ا

 رو خاموش کنه؟ شیاصال گوش تونهینم

 .کرد و بلند و به طرف اتاق رفت ینوچ آرش
دانم با  یصحبت کرد. نم ارشیآنجا ماند و با ک یساعت مین

و من را به  دیایخواست زودترب یگفتند...دلم م یچه م ارشیک

مان برساند. مژگانم حوصله اش سررفته بود، باالخره بلند خانه

 .شد و او هم به داخل اتاق رفت
آن  گریامدند مژگان د رونیکه هر سه ب قهیاز چند دق بعد

هم غرق فکربودند.  احساس  ارشیقبل را نداشت، آرش وک تیعصبان

 .ندیآیبه نظر م دهیهم رنگ پر یکردم کم
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 به یآرش که کارش در آشپزخانه تمام شده بود، نگاه مادر

 د؟یآنها انداخت وپرس

 شده؟ یزیچ–

 .زد یلبخند زورک ارشیک–

خونه،  میریما م گهید م،یزد یبامژگان حرف م میداشت ،یچیه–

 مامان؟ یندار یکار

 :به مژگان کرد و لب زد یباتعجب نگاه مادرش

 د؟یکرد یآشت–

مامان جان، فقط من زودقضاوت کردم، بعد  میکه قهر نبود ما–

کرد.  یو از او بابت رفتارش عذرخواه دیهم مادرشوهرم را بوس

مژگان ماتش برده  یرفتارناگهان رییمادرشوهرم ازتغ چارهیب

  .بود

سربه تن  خوادینم ؟طرفیچ یعنیقهر کردن  دمیمن آخر نفهم"

 ادهیوسط جاده پ نشیاز ماش زاره،یشوهرش باشه محل بهش نم

 یقهر تو یکلمه  یقهره نبوده، احتماال معن گهیبعد م شهیم

 ".و من خبر ندارم رکردهییدهخدا تغ یلغت نامه

 .مان ببردرفتن آنها از آرش خواستم من را هم به خانه بعداز

 .دمیآرش را پرس یناراحت لیدل میرفتیکه م یریمس در

 .ارشمیک نگران–

 شده؟ یچ چرا؟–

اخراج کرده،  شیدستش رو چندوقت پ ریز یاز کارمندها یکی

 ییآتو هیهم  ارشیاز ک زنمیکنه، حدس م یم دشیاونم همش تهد

 .زنهیبدحرف م یلیداره، چون خ

 کارکرده؟یچ ارشیک مگه–

 یفکر نکنم همه  ینگفت، ول یادیززیدونم، خودش که چ ینم–

فقط به خاطر اخراج کردن  دنهایتلفنها و خط و ونشون کش نیا

تراس اونقدراون طرف پشت خط  یآروم رفتم تو یباشه. چون وقت

 ارشیکه به ک دمیشن یکه صداش روکامال از پشت گوش زدیداد م

 :گفت
اون فقط  گمیکنم وم یکارروم نیمنم باناموست هم نیبب حاال

 ...عکسه هی

 :دمیحرف را زد. با استرس پرس نیا یوقت

 دیشا ،یدیپرس یآرش کاش ازش م گمیم کارکرده؟یچ ارشیک یعنی –

 .وحل بشه یکمکش کن یبتون
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بودتش  دهید ارشیفقط گفت اون خانمه که مژگانم با ک دم،یپرس–

که با  ییعکسا نیآقا بوده، بعد هم نیقبال زن ا ،یخانم قجر

فرستاده واسه شوهر سابقش تا  یانداخته رو خانم قجر ارشیک

 ارشیدر مورد رابطش باک  ییحاال چه دروغها اره،یحرصش رو درب

  .دونه یبه شوهر سابقش گفته خدا م

بوده اخراجش  یآقاهه شوهر سابق خانم قجر نیچون ا یعنی–

 کرده؟

کارش بوده و  یتو ینظم یاخراجش ب لینه، دل گهیکه م ارشیک–

 ...کرده یم یهم جاسوس بیواسه شرکت رق

 کنه؟ یم یکه داره جاسوس دهیاز کجافهم ارشیک–

ثابت  ارشیباسند ومدرک به ک یکه همون خانم قجر نیا مثل–

از  یکرده  به بعض یشرکت رو م یکه شوهر سابقش جاسوس کنهیم

هنوز  یقیو به چه طر یکرده، حاال چطور دایپ یاسناد دسترس

 .ستیمعلوم ن
 یاون زن همه شدی. باورم نمدیآرش مغزم سوت کش یحرفها از

داشته  ارشیکه با ک ینقشه بوده و ارتباط یاز رو شیکارها

 .بوده یگریشخص د یکیحرص دادن  یفقط برا

رو وادارکنه بره به  یتونه همون خانم قجر یم ارشیک خب–

 ...نبوده نشونیب یزیشوهر سابقش بگه که چ

 گهینداره، ماد یبه اون ربط گهیم یخانم قجر یول گفته،

 .میجداشد

خواد  یفرسته. م یپس چرا عکس براش م ه،ینطوریاگه ا خب–

 کنه؟ شیعصب

خواد دوباره باهاش  یگفته م ارشیکه مرده به ک نیمثل ا –

هم چون  یحرفها... خانم قجر نیکنه و رجوع کنن و از ا یزندگ

که شوهر سابقش با ترفند  ترسهیبرگرده و م خوادینم گهید

  .ازدواج کرده ارشیوادارش کنه. احتماال بهش گفته با ک

سوالها  یلیکه مژگان امد داخل اتاق، نشد خ نیبعدازا راستش

 .رو ازش بپرسم
 دیتنها باهاش حرف بزنم. با ششیبرم پ گهیدوساعت د یکی گفتم

ان، به روشون زنا فتنه نیاز ا یمواظب باشه. بعض شتریب

 .کننیمگه ولت م یبخند

 .میدیدر خانه رس یجلو

 :گفت آرش
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 ارشیک شیپ رمیبعد م نمیمامان رو بب یساعت هیباال  امیم–

 نارویماما ا یکلوچه ها ی. راستمیبکن میتون یم کاریچ نمیبب

 ؟یآورد

 .آره–

از چشم هاش  ینگاهش کردم کامال نگران م،یآسانسور که شد وارد

  .مشخص بود

 .دمیاش کششده غیصورت سه ت یرا رو دستم

 :گفت ی. بانگرانشهینباش، درست م نگران–

 .ارشیزده به ک ییچه حرفها کهیمرت یدون ینم آخه–

زن و  نیا یوسط دشمن رافتادهیگ ییجورا هی چارهیب ارشمیک 

 .شوهر مطلقه
به شوهر سابقش  گهیم زنهیمدام زنگ م کنهیزنه هم ولش نم حاال

کار رو  نیبهش گفته ا ارشمیبا هم محرم هستن. ک نایبگه ا

 نیلج، گفته اگه ا یدنده یهم افتاده رو ی. خانم قجرکنهینم

 .زنهیحرفها رو به شوهر سابقش نگه اونم به مژگان زنگ م

 .نکنه تریبد باهاش حرف نزنه اونا رو عصب ارشمیک حاال–

 .دیکش یپراسترس نفس
روجواب نده،  یتلفن ناشناس چیبه مژگان گفت که فعال ه ارشیک

 .هم تنهانره ییجا
ازش  یهرکار ه،یفیمرد کث گهیگرفتن م ارشیک یرو برا آمارش

 .ادیبرم
 رهیهم م یرسوندش، برگشتن یسرکارم بهش گفت صبح خودش م یحت

 .دنبالش

 .کردند یبا مژگان آشت یچطور حاال–

داد  یم حیحرفهارو که واسه من توض نیکه نکردند، ا یآشت–

حرفها  یلیمژگان امد جلوش خ یالبته وقت گه،ید دیاونم شن

. دیپرس یسوال م ارشیرو نزد. بعد مژگان خودش حرف زد و از ک

رفته واحد  یکه خانم قجر دیچرخ یم نیسوالش هم حول ا یهمه 

 .میدی... هردوخندانهی  گهید
ام را زود جمع کردم و همانطور که زنگ آپارتمانمان  خنده

 :گفتم دادمیرا فشار م

 ...سخته یهر زن یموضوع برا نیواقعاا یول–

 .باز شدن در توسط مادر حرفمان نصفه ماند با

 :خوشحال شد. بغلم کرد و گفت دنمانیاز د مادر

 .دل تنگت بودم چقدر–

 .نطوریهم منم–
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 .از خوش خوش بش با آرش. اسرا هم به استقبالمان آمد بعد

 .را گرفتم دهیسع سراغ

 :با لبخند گفت اسرا

 .ادیاالن م کنهیاتاق رو مرتب م داره–

کرده  رییاتاق تغ دمانیخودم را به اتاق رساندم. کال چ زود

برداشت و  نهیکردن آ زیمن، دست از تم دنیبا د دهیبود. سع

 :به طرفم آمد و مرا در آغوشش گرفت و  گفت

 سالم عروس خانم. خوش گذشت؟ –

به اتاق انداختم و  ییا. نگاه معترضانهی. خسته نباشسالم–

 :گفتم

بعد مثل بختک  میسر خونه زندگ رفتمیمن م یکردیم صبر–

  .مییدارا یرو یوفتادیم

 .تخت نشست یرو
. خاله که گفت گهید یریم گهیماه د هینمونده که،  یزیچ

 .میما دست به کار شد گهید رهیگیبرادر شوهرت گفته تاالر م

 .یکه جشن عقده، حاال کو تا عروس اون–

 دمیمن هر گاه آرش را د یگذشت ول هیهفته از آن قض چند

به جشن  شتریبود. چند روز ب ارشیآرامش نداشت و نگران ک

 انیهم رو به پا تمانیمحرم یغهیعقدمان نمانده بود. موئد ص

 .بود
گرفته بود مراسم عقد داخل منزل باشد و فقط  میتصم مادر

. از روز بعد میصرف شام مهمانها را به رستوران ببر یبرا

نامزدم بروم. چون  ینتوانستم به خانه گریاز مسافرت من د

و البته دانشگاه و درسها  دیتدارک مراسم و خر ریآنقدر درگ

که  ییابرنامه. آن روز هم طبق شدیبودم که فرصت نم یاطیو خ

 .رفتمیم حانهیر دنیبه د دیداشتم با
به استقبالم آمد.  شهیخانه که شدم زهرا خانم مثل هم وارد

 یو خنک بودن هوا از زهرا خانم خواستم که برا یبه خاطر ابر

هم با خودم بردم  امی. گوشمیبرو اطیبه ح حانهیبا ر یباز

 .آرش زنگ زد بتوانم جواب بدهم یتا وقت
 ردیگیم ی. آرش گفت که مرخصمیحلقه برو دیخر یبود برا قرار

و شام هم  میرا انجام بده دهایخر یتا شب همه میتا بتوان

 .میبا هم باش رونیب
باال بلند  حانهی. با ردیوزیم یاز ظهر بود و باد خنک بعد

 .کردیباال را درک نم ی. هنوز کامال معنمیکردیم یباز
 نشیریو با همان زبان ش رفتیم اطیح یگوشه یداخل باغچه یگاه

باعث  اشیزبان نیریو ش شیمن باال هستم. با کارها گفتیم

 .شدیمن و زهرا خانم م یخنده
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آرش زنگ زدو گفت زودتر دنبالم  میکرد یکه باز یساعت مین

جز  یدی. البته خرمیرا تمام کن مانیدهایآمده تا امروز خر

و کفش و  فیمادر آرش اصرار داشت که ک ی. ولمیحلقه نداشت

 .میروز محضر حتما بخر یبرا یلباس خاص
رفتم خودش  حانهیکردم. تا به طرف ر یزهرا خانم خداحافظ با

گذاشت. آرش را صدا  هیگر یکرد و بنا زانیرا از گردنم آو

 :. زهرا خانم گفتدیایب اطیکردم تا به ح

 .یبر یخوایامروز زودتر م دونهیم حانهیکنم ر فکر–

 :با زهرا خانم گفت یبعد از احوالپرس آرش–

 نقدریخانم ا حانهیر دونستمیمنه که زود امدم. نم ریتقص–

 .وابستس
 هیبا گر یرا از من جدا کند ول حانهیکرد ر یخانم سع زهرا

 .روبرو شد حانهیر غیو ج

 :گفت رفتیم رونیهمانطور که ب آرش

 .امیاالن م من–

 ییا دهیفا یول حانهیخانم شروع کرد به حرف زدن با ر زهرا

  .نداشت

 :و گفتم دمشیبوس من

 و بعد من برم، باشه؟ میکن یباز گهیپنج تا د حانهیر پس–

 .با اکراه سرش را کج کرد حانهیر
وارد شد و شروع  یرنگ یآرش با بادکنکها قهیاز چند دق بعد

 .به باد کردنشان کرد
را  ی. آرش بادکنک قرمزکردیذوق زده آرش را نگاه م حانهیر

 یبا خوشحال حانهیداد. ر حانهیکه باد کرده بود به دست ر

آن را  آمدیکه م یباد کنک را به طرفم پرت کرد. اما باد

 یول ردیزد تا آن را بگ یبلند کرد و به آسمان برد. آرش جست

 :با تعجب به بادکنک نگاه کردو گفت حانهیموفق نشد. ر

 باال باال،–

 :و گفت دیخانم خند زهرا

 .یچ یعنیباال  دیقشنگ فهم گهیجان فکر کنم د لیراح–

 :درآورد و گفت لونیاز نا یگریبادکنک د آرش

. االن برات میدار گهید یکی حانهیر نینداره، بب یبیع اصال–

 حانهی. بعد بادکنک را باد کردو به دستش داد. رکنمیباد م

  .کردیآن را گرفته بود و رها نم یدو دست

 :گفت آرش

 .اون شیپ رهیم نمیولش کنه ا دونهیچقدر باهوشه، م نیبب–
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آرش  دنیشد و با د اطیوارد ح انیگو اهللای لیموقع کم همان

آرش را  یماتش برد. من جلو رفتم و بعد از سالم و احوالپرس

کرد و  ییبه طرف آرش رفت و خوش آمد گو لیکردم. کم یمعرف

قبال  لی. البته آرش و کممیتعارف کرد که به داخل منزل برو

را  گریکدی حالتا به  یصحبت کرده بودند ول یبا هم تلفن

 .بودند دهیند
 فیتعر لیکم یرا برا حانهیر یریبهانه گ یخانم ماجرا زهرا

 :و گفت دیرا در آغوشش کش حانهیر لیکرد. کم

 نیبزار خاله بره کار داره، من خودم  باهات با ا دخترم–

باشه؟ بعد رو به من و آرش کرد و  کنمیم یبادکنک خوشگل باز

 :و گفت دیرا کش حانهیکرد. ارش لپ ر یتشکر و عذرخواه یکل

 .کنمیم خواهش–

خانم  لیراح فهممی. حاال محانهیبهم خوش گذشت با ر یکه کل من

و دوست  نیریش یرو دوست داره. واقعا بچه حانهیر نقدریچرا ا

 .هیداشتن

 .آرش بلند شد یگوش یلحظه صدا همان

 ..الو–

 .شدیم دهیناک مژگان از پشت خط کامال شنوحشت یهاغیج یصدا

 :دیبلند پرس یبا صدا آرش

 شده مژگان؟ یچ–

 .گفتیم ییزهایگونه چ ادیفر یبا صدا مژکان

 .امدم، امدم ؟یهمون شوهر سابق قجر ؟یک–

 :مضطرب وهراسان گفت آرش

  .شده یچ نمیبب برم–

 :دمیپرس

 شده؟ یچ–

 :گفت یو عصب دهیبا رنگ پر آرش

 .شدن ریدرگ ارشیدر و با ک یامده جلو اروی انگار–

 .دمیکش ینیه

 ...شهیخونه؟ وقت نم یبر یتونیم–

 .امیباهات ب خوامیم یول آره،–

  .چه خبره ستیمردونس. معلوم ن یدعوا نه،–

 .و استرس تمام وجودم را گرفته بود زدیبه شدت م قلبم
و من هم به  دیدو نشیبه طرف در و بعد ماش یخداحافظ بدون

 .دنبالش
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 ...خبرنزار یمن رو ب آرش–

که داد را  یسرم و جواب یآوار شد رو کهایالست غیج یصدا

 .دمینشن

 .بودم که رفته بود یراه مات

 .رسونمتونیم من–

 .بود لیحرف کم ندهیگو

 .رمیخودم م نه–

 .ستیحالتون خوب ن دهیرنگتون پر شما–

 :را از برادرش گرفت و گفت حانهیخانم ر زهرا

شاهللا . انستین یزیبهتره. نترس چ ینر ییجان تنها لیراح آره–

 .رهیخ

 .باز کرد و سوار شدم میدر را برا لینزدم. کم یحرف
 شیبا حرفها کردیم یسع لیسکوت کرده بودم. کم ریطول مس در

 .است وفتادهین یرا راحت کند که اتفاق المیخ
انگار دلم  دیجوشیو سرکه م ریمثل س شدیدل من آرام نم یول

 .در راه است یکه خبر دانستیم یبهتر از هرکس

 :گفت یفور لیکم میدیخانه که رس به

زنگ خونتون رو بزنم و به مادرتون  دیصبر کن قهیچند دق لطفا–

 ... انیبگم ب

 .شدم ادهیو پ دمیرا بر حرفش

 .کردم ی. تشکر و خداحافظتونمیخودم م نه–

تخت  یشربت کنارم رو یوانیبا ل دیرا فهم هیقض یوقت مادر

 :نشست وگفت

  گذره،یم ریانشاهللا به خ ده،یرنگت پر ربخور،یبگ–

 :را گرفتم وگفتم وانیل

ترسم مامان، نکنه  یآرشم بااون حال رفت، م شترنگرانیب–

 .ادیسرش ب ییبال

 .نگران نباش شه،ینم یچیه–

 :کمکم کرد شربتم را خوردم و بعد  گفت اسرا

که  مینذرصلوات کن ابراشیب شه،یدرست نم یاسترس که کار با–

 .وفتهیبراش ن یاتفاق
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 *آرش*
 

مژگان در  ی هیگر یصدا داشتم،یگاز برنم یرا از رو میپا

ترمز نکردم وبه راهم  یول دمیگوشم بود. به چراغ قرمز رس

 .دمیرس یزودتر م دیادامه دادم با
 یجواب نداد. برا یبار شماره مژگان راگرفتم، ول چند

  .جواب داد یاش را گرفتم، خانمبارچندم شماره

 د؟یهست یک شما–

 .خانمم، حالشون بد شده نیا ی هیهمسا من–

 .شده خانم؟ من برادرشوهرشم یچ–

االنم  رشدن،یدرگ یکیکوچه با  یخانم تو نیشوهر ا نکهیا مثل

حالشون  دنیخانمم شوهرشون رود نیآمبوالنس آمده، ا میزنگ زد

 .بدشده
 شده؟ یشوهرشون چ مگه

 .دونم، انگار سرشون ضربه خورده ینم قیدق واال–

که در  یتیجمع دنیبودم. با د دهیشان رسخانه کینزد گرید

پرت کردم و  نیماش یصندل یرا رو یکوچه جمع شده بودند، گوش

  .دمیدو تینگه داشتم و به سمت جمع ییارا گوشه نیماش

خون کنارش  یافتاده بود و کل نیزم یرو ارشیمن...ک یخدا یوا

 یم اشیسرش بودند و بررس یبود. دکتر و پرستار باال ختهیر

 .کردند

 :ادزدمیزانو زدم و فر شیجلو

 .ارشیک –

 .پوش با برانکارد داخل آمبوالنس گذاشتنش دیدو نفر سف آن

 .کردم یهم دنبالشان رفتم. به آنها التماس م من

 .دیبگ یزیچ هیتروخدا  شه؟یحالش خوب م آقا–

 د؟یباهاش دار یچه نسبت شما–

 .برادرشم–

 .مارستانیب میزودتر انتقالش بد دیبا ستیمشخص ن تشیوضع فعال–

 .مژگان برگشتم یباصدا

. انگار حالش بهتر شده بود و توانسته دییدویاون وضعش م با–

 ...دی. پدرش هم همان لحظه رسستدیبود سرپا با

 :پدرش گفتم روبه

  .رمیمن باآمبوالنس م مارستانیب دییاریمژگان روب شما–
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کردم که  یم شینشسته بودم و آرام آرام صدا ارشیسرک یباال

 .را بازکرد و نگاهم کرد شیچشم ها دمید

 .دمیدستش را گرفتم و بوس یخوشحال با

ونابودش  ستیبالروسرت آورد؟ خودم ن نیا یفقط بگو ک داداش–

 .کنم یم
که بهتر  نیا یومن برا آمدیکه از ته چاه درم ییصدا با

 :دهنش برده بودم گفت کیبشنوم گوشم را نزد

هرکلمه اش انگار  یآرش...فقط حواست به مژگان باشه، برا نه،–

 .دادیازدست م یانرژ یکل

 ...بگو من روحالل کنه لیراح به–

سرم راصاف  امدین ییصدا گرید یوقت دم،ید یرا نم صورتش

 .کرد یباز بود و نگاهم م شیکردم، چشم ها
شد.  ادیبه فر لیتبد میکردم، صدا شیبلند صدا یصدا با

را چک کرد و آنوقت بود  اشیاتیکه کنارم بودعالئم ح یپرستار

 .سرم خراب شد و کمرم شکست یرو ایکه دن
رفت و من تنها شدم، از مرگ  شمیازپ شهیهم یبرادرم برا تنها

از  گرید یکیبود که دوباره  شترنگذشتهیپدرم چهارسال ب

 .از دست دادمرا  زانمیعز
 زدمیم ادیجانش انداخته بودم و فر یب کریپ یرا رو خودم

 .دمیکش یبال را سرش آورده بودخط ونشان م نیکه ا یکس یوبرا
که مژگان وپدرش هم  دمید میدیرس مارستانیکه به ب نیهم

 یزیچ هیرا از من گرفتند، جزگر ارشیسراغ ک یو فور دندیرس

 .مینداشتم که بگو
که  دیرا د ارشیک تیوضع یو وقت دیبه طرف آمبوالنس دو مژگان

که کل بدنم به  دیکش یغیصورتش را پوشانده بودند، چنان ج

 .رعشه افتاد

 .ستدینتوانست سرپا باا گریبدشد و د حالش
آرامش  کیتا  میبرد مارستانیو به داخل ب میکمک کرد باپدرش

با  میساعت که آنجا بود میکنند. بعد از ن قیتزر شیبخش برا

 .خودم فکر کردم

  .ضشیبا آن قلب مر میموضوع را به مادرم بگو نیا چطور

 .بود  نهیزڱ نیافتادم. بهتر لیراح ادی ناگهان
امد که  ادمینکردم، باالخره  شیدایپ یگشتم ول امیگوش دنبال

 .مانده نمیداخل ماش

 .را گرفتم تازنگ بزنم اشیپدرمژگان گوش از

 :را برداشت و هراسون گفت یزنگ گوش نیاول با

 ...الوو–
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و بعد  دیچیآرش در گوشم پ یهیگر یکه گفتم الو، صدا نیهم

 .زد که شوکه شدم ییتند تند حرفها
خون به دلم  شیها هیباور کنم، گر توانستمیرا نم شیحرفها

چطورممکن است.  د،یتپ یام م نهیازس رونیکرد، انگار قلبم ب

 رفت؟ ندیکه بچه اش را بب نیبدون ا ارشیک یعنی

 .سست شد میپاها
مادر هم  نم،یمبل بنش ی. اسرا کمکم کرد تا رووارگرفتمیازد 

کرد. به خواست آرش  یبود و هراسان نگاهم م ستادهیکنارم ا

 .را به مادر دادم یگوش

 شده؟ ی...پسرم، چالو–

 ...الزهرا افاطمهی–

دانم  یآرش را آرام کند. نم شیکرد با حرفها یم یسع مادر

 :گفت که مادر جواب داد یآرش چه م

 ...باشه، باشه... خداحافظ رم،یاالن باهاش م منم–

 ...بهشون صبربده و کمکشون کن اخودتیگفت، خدا یم رلبیز مادر

 دهیرا گرفت و شروع به صحبت کرد، فکر کنم سع ییاشماره بعد

 .بود

  .گرفتند یاز هم سبقت م ختنیر رونیب یبرا میاشکها

 .آب اورد میبا بغض برا اسرا

 .مادر امد کمکم کرد تا لباس بپوشم قهیچند دق بعداز

 ...میخونشون وآروم آروم به مامانش بگ میگفت بر آرش–

دوست داشت...آرش  یلیروخ ارشیتونم، اون ک یمامان من نم –

دوستش  شتریاول مامانمه، ب یبچه  ارشیگفت چون ک یم شهیهم

 .داره

 :صورتش بود راپاک کرد و گفت یرا که رو یاشک مادر

 یجلو ی. اگه بخواگهید نهیهم ایمن قربونت برم، دن یاله–

تو،  یافهیق دنیکه اون همون اول باد یکن ینجوریمادرشوهرت ا

 ...وفتهیپس م

کم  هیکن تااون موقع  یما رو ببره، سع ادیگفتم ب دهیسع به

 .یآرومتر باش
بپوشم که مادر به خاطر مادر آرش  یخواستم لباس مشگ یم

 .نگذاشت

 :به اسراگفت 

 .اریرنگش رو ب ییاقهوه یمانتو–

که  ی.  بعد از کممیکرد هیبغلم کرد و گر دنمیبا د دهیسع

 :رو به مادر گفت دهیسع م،یآرام شد
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 بره اونجا؟ خوادیم ینجوریا–

 ؟یتون یبه آرش زنگ بزنم بگم نم م؟ینر یخوایم ل،یراح–

که از من خواسته بود  یکار دیاسم آرش مصمم شدم، با دنیباشن

 :را پاک کردم و گفتم می. اشکهادادمیرا انجام م

 .تونمیمامان، م نه–

کنترل ذهن روانجام  ینهایتا اونجا تمر نیماش یتو نیبش ایب–

 .بده
را باال  اششهیاشاره کردش دهیعقب، مادر به سع یصندل نشستم

 .بدهد
دانم به خاطر من آورده بود را چند  یکه م یشال مشگ کی بعد

 :ال کرد و گفت

  .یکن دراز بکش یچشمهات و سع یرو ببند–

 .را بارها انجام داده بودم و خوب بلد بودم ناتیتمر نیا
و فقط  آوردمیم میچشم ها یاز صفات خدا را جلو یکینام  دیبا

 .کار را انجام دادم نیو ا دمیکردم، دراز کش یبه آن فکر م

 .رمیتونم تمرکز بگ ینم ادهیز نهایماش یصدا مامان–

 .به دستم داد یبرگ دستمال کاغذ کی مادر

بکش. موقع نفس  قیگوشت و چندتانفس عم یکن بزارتو گوله–

 .یکن تینره رعا ادتیقانونش رو  دنیکش

 :آرام گفت دهیسع

 ه؟یخاله حاال قانونش چ وفته،یم یجاسوس یلمایف ادی آدم–

 :گفت و آرام ترجواب داد یسیه مادر
باال  دیبره، شکمش روبا نییباالپا دیاش نبا نهیس ی قفسه

 .کنه نییپا
کردم  یکه مادر گفته بود را انجام دادم ودوباره سع یکار

 یبارافکار منف نیکمترشد، ا یلیاز نو شروع کنم. صداها خ

آنها سمج  یول زدمیداشتند، مدام پسشان م یدست ازسرم برنم

 .. انگار مادر متوجه شددمیکش یقیبودند، نفس عم

 .ها یبش دخستهیکن، نبا یدوباره سع دخترم–

 ...کردم، دوباره َودوباره یسع دوباره

بردارم.  میچشمها یباعث شد شال را از رو یدست یگرما احساس

 .مادر بود

 .میدیرس زمیعز–

نشده بودم. مادر به  نیترمز ماش یبهتربود. متوجه حالم

 :گفت دهیسع
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 .باال ایهروقت زنگ زدم ب نیماش یتو نیجان تو بش خاله–

 .را زدم فنیآ زنگ

 .میباز شد و وارد شد در
اش  دهیرنگ پر دنیدر واحد امد باد یکه مادرشوهرم جلو نیهم

 .جا خوردم

 ست؟یمامان جان، حالتون خوب ن سالم–

 .جوابم را داد مادرشوهرم

 :مادرم تعجب نکرد وگفت دنید با

 .دییورا؟ بفرما نیخانم، چه عجب ازا سالم–

 .مادر هم سوال مرا تکرار کرد یسالم واحوالپرس بعداز

 :آرش گفت مادر

دوساعته خود به خود اضطراب  یکیچرا  دونمیخوبم. فقط نم نه–

 .گرفتم
کم استراحت کنم، حاال  هیبرم  هیخودم گفتم حتما از خستگ با

 یم روسرکهیدلم مثل س بره،یمگه خوابم م دم،یرفتم دراز کش

خودم  کمیپاشدم  باگالب دست وصورتم روشستم و  گهیجوشه، د

بهترشدم. اتفاقا آرش زنگ  کمیرو با کارخونه مشغول کردم تا

عقد مشورت  راسمدر مورد م دیخواهی. گفت مدییایزد گفت م

  .دیکن

به ذهنم  ارشیکباب شد و دوباره فکرک شیدلم برا شیحرفها با

 .حمله ور شد

 :کردم خودم را کنترل کنم وگفتم یسع

 .دیکنیکار م یلیمامان جان، شما خ یازخستگ–

مژگان  نیبابا، من به کارعادت دارم، فکرم مشغول ا نه–

اعصابش دوباره  شبیبچم د ارشم،ینگران ک شترمیب ارشه،یوک

. فهممیمن م یآروم باشه، ول خوادیم یمن ه یخرد بود. جلو

 .رهیدرگ یلیو کال خ ادهیانگار کارش ز

 :روکردبه مادر وگفت بعد

 ه،یپسرمن همش عصب نیخوبه؟ ا یحاج خانم واسه اعصاب چ یراست–

 ...کنهیبازنشم خوب تانم شه،یروزبه روزم بدترم

 .زنگ خورد اشیبزند گوش یتاخواست حرف مادر
ام. حتما آرش را خانه جا گذاشته امیافتاد گوش ادمی تازه

 .بود
 اشیگوش یمحکم، مادر تاشماره را رو یلیخ زدیمحکم م قلبم

 .گفت و بلندشد و از ما فاصله گرفت یدیببخش دید
بود. برگشت طرف من  بیمادر شوهرم عج یحرکات مادر برا 

 .بپرسد که ساکت شد و به چشمانم زل زد یزیوخواست چ
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 ؟یمادر خوب ل،یراح–

 :وگفتم دمیکش یقیعم نفس

منم بهش مبتال شدم.  د،یخوبم، اونقدرشما ازدل شوره گفت بله–

 .بعدبلند شدم

 .ازش بخورم یکجاست؟ کم گالبتون–

 .خچالیکنار  نتیکاب–

 .طرف آشپزخانه رفتم به

 .آرش هم دنبالم امد مادر

 جان، پس آرش کجاست؟ لیراح–

 .جان ادمامانیم–

 .کردمیباز م یکی یکیهارا  نتیکاب
را که گفته بودرا باز کرد و گالب را به  ینتیآرش کاب مادر

 :دستم داد و گفت

 .گاز گذاشت یرا آب کرد و رو ی. بعدکترنجاستیکه ا گفتم–

 .کرد میتلفنش تمام شد و صدا مادر

 .سالن رفتم به

 :گوشم گفت ریز 

داره؟  یزبون ریخونه، مادرشوهرت قرص ز انیگفت دارن م آرش–

 :بااسترس گفتم

 .دونم ینم–

 :زد و گفت هیبه کانتر تک مادر

 یواسه استرس یراست د،یحاج خانم، زحمت نکش دینیدبشییایب–

 .زبونتون ریز دیبزار دیاگه دار یرزبونیقرص ز هی د،یکه گفت

 .دیگیدارم، راست م آره–

 :دمیمادر، بلند پرس یکه قرص را گذاشت. بااشاره نیبعدازا

 بود زنگ زد؟ یک مامان –

 :هم بلندگفت مادر

که مژگان خانم، حالش بدشده، زنگ زده  نیبود، مثل ا آرش–

 ...نجایا ارشیآرش بره ب

 :دیباتعجب پرس مادرآرش

 شمازنگ زده؟ به–

 .روجاگذاشته شیگوش لیآخه راح بله،–
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 .آرش نگران شد مادر

دعواش  ارشیشده حالش بد شده؟ نکنه دوباره با ک یچ چرا؟–

 شده؟

 :وارگفت بعدزمزمه

دختره  نیخوره، ا یکنه از بس حرص وجوش م یپسرسکته م نیآخرا–

 .دهیرو هم حرص م

 :همان لحظه گفت مادر

  .حالشون بد شده ارشیمژگان خانم هم به خاطر آقا ک انگار–

چرا بچم؟ صبح که باهاش حرف زدم خوب بود. کنارش  یوا یا–

 :وگفتم ستادمیا

که سرشون درد گرفته بردنش  نیمثل ا ست،ین یمهم زیچ–

 .فشارشون باال رفته دی. شامارستانیب

 .ردیدنبال تلفن رفت که زنگ بزند وخبر بگ هراسون

 .تلفن را به طرفم گرفت امد،ین ادشی ییاانگارشماره

مغزم  هوی. من ریمژگان روبگ ایشماره آرش  ایمادر ب لیراح–

زنگ زدم جواب نداد.  ارشیپوک شد. قبل از امدن شما به ک

مادرم  گهیگفتم البد سرش شلوغه زود قطع کردم. گفتم االن م

شده  یزیچ هی. حتما زنهیزنگ م یمن به کارم برسم. ه زارهینم

. گفتم شهینم بدحالش  ی. اون الکگهیمژگان حالش بد شده د

  .ها زنهیدلم شور م

 :گفت کردیانگار با خودش نجوا م بعد

داداشش  نجا،یا دییایاوضاع چرا به شما گفته ب نیبا ا حاال–

 ...اونوقت آرش فکر مارستانهیب

  .زنگ خانه بلند شد یموقع صدا همان

قلبم  توریآرش پشت مان یافهیق دنیرفتم با د فنیطرف آ به

 .از جا کنده شد. در را زدم

 بودمادر؟ یک–

 :گفتم بابغض

 .مامان جان نانیا آرش–

کرد به طرف  یآرش همانطورکه با تعجب به من نگاه م مادر

 .ستادیدر ا یدررفت وبازش کرد و جلو

 :زدن کرد و گفت غیمادرشوهرم شروع به ج دنیباد مژگان

 .شدم چارهیبدبخت شدم، مامان ب مامان–

 .کردآرامش کند یم یهم همراهش بود و مدام سع پدرش

 .کردیهاج وواج نگاهشان م مادرشوهرم
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کردمن ومادرم  هیمژگان مادر شوهرش را  بغل کرد وگر یوقت

 هیو شروع به گر میخودمان را کنترل کن مینتوانست گرید

 .میکرد

 :مژگان را از خودش جداکرد و گفت تیباعصبان مادرآرش

 کجاست؟ ارشیشده؟ ک یچ–

 :زد غیج مژگان–

 ...و رفت دیرفت مامان، بچش روند ارشیک –

 .دمیچشم چرخاندم آرش را ند هرچه

 .آرش هم امدند یکه خواهر مژگان وعمه هاوخاله ها دینکش یطول

 .ادشدندیتعداد مهمانها ز کمکم
چه خوب شد زودتر قرص  شد،یمدام حالش بدم مادرآرش

 ...را گذاشت اشیرزبانیز

 د،ییگو یگفت، شما دروغ م یکند و مدام م هیتوانست گر ینم

  شود،یمگر م

را  زیهمه چ شیبرا هیداد و با گر یهم جوابش را م مژگان

 .دادیم حیتوض
دستش را  یکیمادرشوهرم دورش جمع شده بودند.  یخواهرها

 .ختیریو آب در حلقش م زدیبادش م یکیو  دادیماساژ م
. چون دوختندیکرد همه چشم به دهانش م یم فیمژگان تعر یوقت

 .امده ارشیسر ک ییخواستند بدانند چه بال یم
که  نیرا تکرارکرد، تا ا شیبارها وبارها حرفا مژگان

 .زد ادیاش گرفت وفر هیمادرشوهرم گر

خوش  ارشمیمن دلم به ک ایخدا... خدا یروسوزوند گرمیج–

 دیتنم لرز شی...از حرفهاهی...َوبازگریبود...چرا ازم گرفت

 .کرد یرا گرم م میبود که گونه ها هیوبازگر

 :آرش گفت یخاله

کن...تن آرش سالمت  هینگو خواهر، کفرنگو...گر ینجوریا–

 .باشه، شکر کن

روشکر کنم خواهر...تازه ازغم باباشون درآمده  یچ–

 ...بودم...بعد زجه زد

 

نه  کند،یدرمانش م هیاست که نه گر قیدرد آنقدر عم یگاه"

درست  ی. ولکندیآرامت نم یزیچ چیه یکنیفکر م یگاه اد،یفر

از درخت  یاذن خدا برگ یکه ب دیایب ادتیهمان موقع اگر 

 .یشویم افتدآرامینم
 یکه انگار تمام حسرتها یرو به خواهرش با حالت مادرآرش

 :عالم درکالمش است، گفت
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 ...خواست برادرش رو داماد کنه یبچم م آخه–

 ی...بچم آرزو داشت...ارمیبم ی...الهنهیبچشو بب خواستیم

 ...خدا

 .شدیبود که ازمهمانها بلند م هیگر یصدا َوفقط
 گریآب د وانیل کیبه من اشاره کرد که  یاشک یباچشم ها مادر

بلند شدم و به آشپزخانه رفتم.  اورم،یمادرشوهرم ب یبرا

 :دیآرش پشت سرم امد و پرس یازخاله ها یکیبالفاصله 

 ؟یدرست کن ییچا یتون یم–

 .االن بله،–

 .ام وارد آشپزخانه شدهم باال آمده بود. با اشاره دهیسع

 .مهمونها یبرا میدرست کن یچا دیبا دهیسع–

 :را با دستمال گرفت و گفت اشینیب دهیسع

 بت؟یمص نیتو ا خورهیم یچا یک حاال–

 یآرش گفته درست کنم. تو کتر ی. خالهگهیمهمونن د باالخره–

تا آخر  بای. تقرارمیدر ب نتیرو بزار من فنجونها رو از کاب

 .میسر پا بود دهیشب با سع
 دیگفتند شا یکه م دمیجا نداشت. شن گریاز مهمان د خانه

 دی. بادهیرا دفن کنند چون به قتل رس یفردا نشود متوف

به  برد،یزمان م نیدرموردش انجام بدهند َوا یقاتیتحق

که آرش با  گفتندیآرش م یهاو ... خاله یخاطرکالبدشکاف

 رزودت دیبا گفتندیدنبال کارها هستند. آنها م شیعموها

کنند تا قاتل از مرز خارج نشود. احتماال آرش رفته  تیشکا

 .را انجام بدهد تیشکا یبود کارها

 .شام گرفت یک دمیشام نفهم وقت
دراز  یمادرآرش ومژگان به اتاق رفتند تا کم م،یانداخت سفره

و به اتاق  دیبکشند، مادرمژگان هم که مسافرت بود سر شام رس

قطع شد. مادر  شانهیگر یکه صدا قهیرفت. بعد از چند دق

گذاشت و  ینیآمد و چندتا غذا داخل س رونیمژگان از اتاق ب

  .به اتاق برد

از مهمانها رفتند. مژگان و مادر  یجمع کردن سفره بعض بعداز

 .گذاشتند هیگر یآرش دوباره به سالن آمدند و بنا

  :آرش امد و رو همسرش گفت یشب بود که عمو آخر

 ارشیکه به سرک ییانجام شده وبراثر ضربه ا یشکاف کالبد–

که ازش رفته منجر به فوتش شده، چون من  یادیخورده وخون ز

دتر انجام دادن. فردا بعداز اونجا آشنا داشتم کارش رو زو

. دنیم لیحکم دفنش روصادرکنه جنازه رو تحو یکه قاض نیا

  .و داد بلند شد غیج یدوباره صدا
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 .گشتم یفقط دنبال آرش م من
گفت  یکردند. عموبه همه م یخداحافظ یکی یکیمهمانها  باالخره

. عمو خودش هم میرویکه فردا ساعت ده صبح به بهشت زهرا م

 .کردیم یخوب خوددار ینبود ول حالش خوب
 نیمادر مژگان هم رفت. و ا یآرش ماندند. حت یخاله ها فقط

 ....بود بیعج یلیخ میبرا

 هیبودو بق ستادهیدرآپارتمان ا یکه جلو دمیآرش را شن یصدا

 .کردند یم یگفتند و خداحافظ یم تیبه او تسل

 .خشکم زد دنشیاز رفتن مهمانها آرش داخل آمد. باد بعد
اش کرده بود. اصال چهره دایپ ییاختهیوضع آشفته و به هم ر سرو

فرق کرده بود.  یکل میکه با هم بود شیچند ساعت پ نیبا هم

او  ی. ولمیبگو تیرفتم تا حالش را بپرسم و تسل کشینزد یکم

من ردشد،  یانداخت و از جلو نییتوجه به من سرش را پا یب

  .کردند هیکرد و گر شحرف...تاچشمش به مادرش افتاد بغل یب

 یک ،یذاشت یوقت اون روتنها نم چیبرادرت کو، توکه ه آرش–

حرفش رابزند... آرش فقط  ی هینگذاشت بق هیجرات کرد...گر

 .دی. مادرش خودش را کنار کشکردیم هیبلند بلندگر
 هیآرش وگر یشانه یسرش را گذاشت رو هیو گر غیباج مژگان

 :کنان گفت

 .میروندار یآرش، جز توکس میتنها شد گهیومامان د من–

 .کردند هیهم دست انداخت دور گردنش وگر آرش
گرفت و من را  میروبرو یتفنگ یشکستم...انگار کس َومن،

سست شد و همانجا کنار کانتر نشستم،  میکرد. پاها ربارانیت

 ...نتوانستم نم،ینخواستم بب

 یم هینبودکه گر ارشیک یبرا گریبلند هق زدم. حاال د یباصدا

 ...آرش بود یکردم برا

ومادر به خانه رفتم و  دهیآنقدرحالم بد بود که با سع آنشب

آرش هم بافاطمه  ی. عمه میبه بهشت زهرا رفت میفردا مستق

 .امده بودند به همراه نامزدش
 دیکش یم غیکرد و ج یم یتابیب یلیمژگان خ یخاکسپار موقع

 هیخاکها و گر یتوانست آرامش کند، نشسته بود رو یکس نم چیه

حرف مادرش را هم گوش  یحت د،یکش یم غیج یکرد و گاه یم

 .نینکردکه گفت، با اون وضعت اونجا نش
آورد و دست مژگان را گرفت  یصندل کیآرش  قهیاز چند دق بعد

بودکه  دهینرس ی. مژگان هنوزبه صندلدیکش یو به سمت صندل

 :کردوگفت هیآرش گذاشت وگر ینهیس یزد و سرش را رو غیدوباره ج

 ...چقدرتنهاشدم یدید آرش–

و بعد شروع  یکردطرف صندل تشیگرفت وهدا شیاز بازوها آرش

چه  شدمیکه متوجه نم زدیبه صحبت کرد. انقدر آرام حرف م
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صحنه شروع به پچ وپچ  نیا دنیاز مهمانها با د ی. بعضدیگویم

. شدیها در گوشم اکو مپچ پچ یکردند، امان از پچ وپچ... صدا

 .دیشن یَکربود و نم میآن لحظه آرزوکردم کاش گوشها

 .دانست یخدا حالم را م فقط
قبر  یآرام آرام تو لیکه قبرَکن، باب ییدوختم به خاکها چشم

 .ختیر یم
خاکها به همراه  نیا ریزد و ُمرد و ز خیکردم قلبم  احساس

 .جسد دفن شد

 .کرد یم هیبودوگر ستادهیآشفته کنارقبرا یباموها آرش

 ...مبادا یروزها یداشتم برا یکردم ونگهش م یم رنگاهشیس دیبا

داشتم که  یراس نگاهم بودچشم از او برنم ریدر ت یوقت تا

او  یرا جستجوکند، ول میاو هم دنبالم بگردد و چشم ها دیشا

 .که توجه نداشت من بودم یزیبه تنها چ
خودم با آرش بودم، همه  یایدن یتو دم،یاز مراسم نفهم یزیچ

دل  یناکام یکردند و من برا یم هیگر ارشیک یناکام یبرا

 شدیکردو باالخره آرام م یم هیگر ییا قهیخودم...هرکس چنددق

 .آمدیبند نم میاشکها شدم،یمن آرام نم یول
رزو شده بود. دنبال نماز  یناهار رستوران بزرگ ومجهز یبرا

نماز رفتم. فاطمه هم بامن بود، مادر  یخانه گشتم وبرا

آنها هم دلشان از پچ پچها  دیناهارنماندند، شا یبرا دهیوسع

 ...شکسته

که نمازم را خواندم سربه سجده گذاشتم و دوباره  نیا بعداز

 .دیجوش میچشم ها
. جلوتر کندیفاطمه نگاهم م دمیسرازسجده برداشتم، د یوقت

 یم هیگر ارشیک ینگو که برا ل؟یتوچته راح دیآمد و پرس

 .نماز وارد شدند یبرا گری...به سجاده چشم دوختم، دونفردیکن

 :دیآرامتر پرس فاطمه

انگار  ختند،یر میدوباره اشکها ؟یکنیم هیخاطر آرش گر به–

 .بودند داکردهیپ تیبه اسم آرش حساس

حرفها مهم  نیتوگوش نکن به ا یول ،یفهمم، حق دار یم–

 :را پاک کردم وگفتم میاشکها زنن،یم ادحرفیخودآرشه...مردم ز

  .از آرش ناراحتم نه مردم منم–

 .دستم راگرفت فاطمه

 شه،یبهش حق بده، کم کم درست م ست،یاالن حالش خوب ن اون–

 .نخور نقدرغصهیا

اون،  یحال بدش، کنارش باشم، ول نیا یخوام تو یمنم م خب–

دوباره اشک ها یکنه. فاطمه م ینگاهمم نم یحت  میترسم  و َ

  .امان ندادند حرف بزنم
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 :کنان گفت هیهم گر فاطمه

 .شهیدرست م ینگو، همه چ لیراح نه،–

وموقع  یناهارت روبخور یازت خواهش کنم بر شهیم فاطمه،–

 .امیباهاتون ب یرفتن منم صداکن

 ؟یتوچ پس–

 .کنمیخواهش م ؟یو بر یاصرار نکن شهیم ره،ینم نییپا ازگلوم–

 .نگاهش کردم ؟یریآرش نم نیباماش مگه

 .بدهم توانستمیبود که م یتنها جواب میاشکها
را برداشتم  حمیوتسب دمیرفتن فاطمه همانجا دراز کش بعداز

را به  یشکر، نعمت یهردانه یوذکر شکر را شروع کردم، برا

که با آرش داشتم،  یخوش یروزها یاوردم. شکر برا یم ادمی

 ییاشکها یدوست داشته شدن، برا یتجربه کردن عشق، برا یبرا

را فراموش  داکه هنوز خ نیا یشکربرا زم،یبر توانمیکه م

همه  نیا یام وگرنه معنهم فراموش کرده دیام. شانکرده

 یاذن خدا اتفاق یکه ب نیواقعا معتقدم به ا ست؟یچ یتابیب

  وفتد؟ینم
هم  یرو یسوخت، کم یم میکرده بودم چشم ها هیگر ازبس

آن روز  ادیخودم احساس کردم،  یرا رو یگذاشتمشان، نگاه

را باز کردم،  مینگاه. چشم ها ریافتادم. سفر شمال. تاث

بودو نگاهم  ستادهیلحظه انگار آرش بودکه کنار درا کی یبرا

 ...شد و رفت دیزودناپد یکرد ول یم

ضربان گرفت. بلند شدم ونشستم وبه درچشم دوختم.  قلبم

 :گفت دنمیبالفاصله فاطمه امد و با د

 .میپاشوبر–

 ؟یدیروند توآرش–

 نجابود؟یا رفت،یداشت م چرا–

 :وارگفتم زمزمه–

 .بودم که اون بود ییجا امنیبود نجایدونم، اون ا ینم–

 نیخونه، گفت بهت بگم با ماش یریبهش گفتم باما م یوقت–

 .یخودش بر
و  دیگوینم یزیمن دوست نداشتم با او بروم. چراخودش چ یول

 ...فرستدیم غامیپ

 یلیخ م،ینامزد فاطمه راه افتاد نیبه طرف ماش گرید باهم–

نداشتم.  ییچاره ا یاش بروم. ولسختم بود با فاطمه و خانواده

مهمانها رفته بودند، مژگان ومادر شوهرم هم به طرف  شتریب
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آرش دست مادر شوهرم را گرفته  یرفتند، خاله یآرش م نیماش

 .کرد یبود و کمکش م
بود و  ستادهیا شییدر مردانه همراه عمو و دا یهم جلو آرش

ونگاهش کردم، شکسته  ستادمیا یلحظه ا یبود. برا نییسرش پا

اش تنگ آغوش مردانه یبود، انگارمردتر شده بود. دلم برا

حکم پدر  شیبرا ارشیسخت است. ک یلیخ شیدانم برا یبود. م

 .را داشت
به  یخواست با آرش حرف بزنم. سرش را بلندکرد و چشم یم دلم

به طرفم قدم برداشت. انگار هر  دنم،یاطراف چرخاند و با د

 ریشد، همانطور سربه ز کمیتا نزد گذاشتیقلبم م یقدمش را رو

 :و آرام گفت

 .امیم گهید قهیچنددق ن،یخودمون بش نیماش یتو–

و با لبخند به من اشاره کردکه بروم.  دیحرفش را شن فاطمه

 نیهم ینخورده بودم وضعف داشتم ول یزیخودش هم رفت. ازصبح چ

 ینشستم. طول نیجان داد. داخل ماش میآرش به پاها یجمله

را سر دادند،  هیکه مژگان ومادر آرش هم امدند و گر دینکش

 شانیدلدار ردمک یام نگرفت وسع هینبارگریمن برعکس ا یول

 .بدهم

ها. مژگان کنارم  شهیجان بسه، دوباره حالتون بدم مامان–

 .بود دستش را گرفتم

 ینکن به فکراون بچه باش...دستش را از تو هیجان گر مژگان–

 :گفت هیونگذاشت حرفم را ادامه بدهم و باخشم وگر دیدستم کش

 یفهم یکس شد، توچه م یبچه هم مثل خودم بدبخت و ب نیا–

 نیکنم وا یم هیخودم گر یبدبخت یبرا ه،یچ ییتنها

 .وفقط نگاهش کردم دمیبچه...خودم روعقب کش

 :سرش را عقب چرخاند و گفت یکم ارشیمادرک

مگه من مردم، مگه آرش  ،یکس یچرا ب ه،یچه حرف نیا–

همه کس وکارتون...  شهیم کنه،یم یبچت پدر یمرده...عموش برا

که  شیبا بازشدن در توسط آرش بحث تمام شد. آرش باپسر عمو

را به او  ییو کارها زدیبود حرف م ستادهیا نیآن طرف ماش

 .سپرد که انجام بدهد یم

 .را روشن کرد وچشم دوخت به روبرو نیماش
توانم نگاهش  یکه درست پشت سرش نشسته ام وم خداروشکرکردم

زل زدم. اخم داشت.  نهیدادم و به آ هیتک یکنم، به صندل

 .ستیگرید یایمعلوم بودفکرش مشغول است و در دن
برنداشتم  نهیلحظه هم چشم ازآ کی ینشدم و حت دیمن ناام یول

چقدرسرسخت . ندازدیهم که شده به من ب یینگاه گذرا دیتاشا

 یب یدمحبتهایحساس شده بودم، شا ادیهم من ز دیشده بود، شا
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 هیگر یکس گریبدعادتم کرده بود، سکوت محض بود و د غشیدر

 ینگاهم کند ول دیاتاش دمیکش یوصدا دار قی.  نفس عمکردینم

 میرفته...چشم ها ادشیکردن  ینداشت. نکند مهربان ییا دهیفا

 .دادم هیتک نیماش ی شهیرا بستم وسرم را به ش
بارمن مادرشوهرم را کمک  نیوا میشد ادهیهمه پ نیماش باترمز

 .میکردم و به خانه رفت

 .وارد شدند یخودمان یاز ما مهمانها بعد
دو ساعت همه رفتند جز  یکیدرست کردم وبعد از  یچا شانیبرا

مادرشوهرم و فاطمه و خانواده اش و زن  یاز خواهرها یکی

 .ییدا
همراه زن  خواهندیدوساعت بعد فاطمه گفت که آنها هم م یکی

 نجایشان بروند، چون نامزدش ااستراحت به خانه یبرا ییدا

اصال  انه،یمن را هم برسانند  می. مردد بودم بگوستیراحت ن

بمانم. همان لحظه آرش وارد آشپزخانه شد و  خواستیدلم نم

 :من از فرصت استفاده کردم و بلندگفتم

 د؟یمترو برسون ستگاهیا هیمنم تا  شهیجان، م هفاطم–

 .متیبر یجان، تا خونتون م لیراح هیچه حرف نیا–

 .گوشم یدتویچیَبمش پ یصدا

 ...دییبرمش، شما بفرما یخانم من خودم م فاطمه–

ارش که انگار دنبال کارها  ییعمو و دا قهیاز چند دق بعد

خواهند  یبودند امدند و درمورد مراسم روز سوم که کجا م

چه  هیکه متن اعالم نیدرمورد ا یصحبت کردند و حت رندیبگ

روز  کیباشد هم مشورت کردند، قرار شد مراسم سوم وهفتم در 

و با هم  دیبه درازا کش شانیغروب حرفها کیباشد. تا نزد

 .کارکردند میتقس
متحد بودند  نقدرباهمیا شهیخوب بود اگر خانواده ها هم چقدر

 .سوزاندند یهم، دل م یو برا

 .. مثال قرار بود مرا برسانددمیرفتنشان آرش را ند بعداز
 هارانتیکاب یرو یآشپزخانه رفتم و استکانها را شستم وکم به

  .مرتب کردم

شد، وضوگرفتم و به طرف اتاق آرش رفتم تا نمازم را  اذان

مژگان به  شیپ ی قهیامد که چنددق ادمی یبخوانم. ول

 .آنجا بخوابد رودیمادرشوهرم گفت م

 .طرف اتاق مادرشوهرم پا کج کردم به
آرش خشکم زد. آرش سربه سجده  دنیکه در را بازکردم باد نیهم

بروم  دیدانستم االن با ی. نمدیلرزیم شیهاگذاشته بود و شانه

 :بروم که گفت رونیاش بغض کردم وخواستم ب هی. از گرابمانمی

 .نمازت روبخون ایب–
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سجاده بلند شد و کنار نشست.  یزده نگاهش کردم. از رو شوک

 .بود نییسرش پا
که نکند برود. کاش تا آخر  نیاز ا دمیوترس ستادمینمازا به

 .نمازم بماند
 شیتمام فکرم پ یتوخواندم ول یببخش مرا که نماز برا ایخدا

 یپا یوقت یالف باتو بودن زدم،  ول شهیعشقم بود. ببخش که هم

 یمرا ببخش که حت ایشد با او بودم. خدا دهیعشقم وسط کش

 یهم نتوانستم از او چشم بپوشم وبه رو قهیپنج دق یبرا

 ...توچشم بازکنم

 امهیگر اشیخال یجا دنینمازم تمام شد. نبود. با د یوقت

 شتریگرفت. مثال خواستم زودتر نمازم را تمام کنم که ب

 .کند یم یمهربان نطوری...خدا انمشیبب
را رها کردم، از  میزدم و اشکها هیتخت تک یهیپا به

 .خواستم یخداشرمنده بودم و بخشش م
شربت زعفران  وانیل کیبازشدن درسرم را بلندکردم. آرش با  با

 .داخل شد

 :زانو زد وگفت میجلو 

چرا ناهار  ده،یخواستم درست کنه، بخور لبهات سف ازخاله–

 ؟ینخورد

  .گرد شده نگاهش کردم. حال خودش هم بهترازمن نبود یهاچشم با

 " یدید یرا ک میلبها ،یتو که اصال نگاهم نکرد"

دوخته بود،  وانینخورده، چشم به ل یزیدانستم او هم چ یم

 :را با پشت دستش پاک کرد و گفت میسرش را بلندکرد و اشکها

 یم تیهمه کمتراذ ینجوریمردم. ا یمن م ارشیک یبه جا کاش–

  .شدند

را در بغلم جمع کردم و سرم را  میوزانوها دمیحرفش لرز از

 :کردم وگفتم هیگذاشتم وگر شانیرو

 .یانصاف یب یلیخ–

کنارتخت گذاشت وکنارم  زیم یرا رو وانیو ل دیکش یقیعم نفس

نشست. دستش را دور کمرم حلقه کرد و من را به خودش چسباند. 

  .کرد هیسرم گذاشت وگر یصورتش را رو

 .تنش حالم بهترشد یبو از

 یندارم، عطرتنت مرا سرپا م ازین ییاغذایاصال من به شربت  "

 ".کند

کرد،  ینه او مرا رها م یبند امده بود. ول مانیهردو یهیگر

 دیکش یقیرا داشتم. نفس عم مینه من قصد تکان خوردن از جا

 :و گفت
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 یمن بامرگ فرق چندان یتو برا یب ل،یناراحت نشو راح ازحرفم–

خون بود، رنگش  یکاسه شینداره. مضطرب نگاهش کردم، چشم ها

ترش کرده  نیسبز شدن داشت غمگ الیکه خ ششیبود و ته ر دهیپر

را  وانیخورد. ل یخودش شربت م دیبد بود با یلیبود. حالش خ

 :برداشتم وگفتم زیم یاز رو

  .بخور ،یواجب تر ازمن تو–

  .زنم یمن لب نم ،یتو نخور تا–

 ؟یناهارخورد اصالخودت–

راست  ره،ینم نییازگلوم پا یچیامده، ه شیکه پ یوضع نیباا –

 .ادیم ادخروار،خرواریغم که م گنیم

 .را به لبش چسباندم وانیل

 .من بخور جون–

 .جرعه خورد کی

 .را از لبش جداکرد و به لب من چسباند وانیل 

 .من همه اش روبخور جون–

 :زد و گفت ی...لبخندنازکدمیناچار سرکش به

...سکوت کردم یمواظب خودت باش یطیقول بده تو هر شرا لیراح–

 :و او ادامه داد

 یدست به دست هم داده تا من رو نابود کنه ناخوش زیچ همه–

 .کنهیم دشیتو هم تشد

  ...خوشم آرش شهیتو هم شیپ من–

 .دیرا به صورتم کش دستش

 رهینم شیپ میخواه یکه ما م یاونجور ییوقتها هی–

 .یرفت مواظب خودت باش شیهرجورکه پ یقول بد دی...بالیراح

  ؟یشد لسوفیف–

کنه... حرفهات  یم لسوفیجامون عوض شده، درد آدم روف آره،–

کنه نه  یم نییخوره. قسمت هرکس روخدا تع یسرم چرخ م یتو

 ...خودش

 .ترسم ازحرفهات آرش یم–

 .نترس یچیخداهست از ه یتاوقت–

 .نگاهش کردم متعجب

 :گفت باغم
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  .به خواست خدا سپارمیدل م نباریا–

 ...تواند ینم دیشا یول دیخواهد  بگو یم یزیکردم چ یم احساس

 :و گفت دیتخت دراز کش یرو 

 .رفتم یراه م ابونیخ یوتو دمیرونخواب شبید تمام–

 چرا؟–

 شهیجوره نم چیرو گرفته که ه امقهی یکه جور یبتیخاطر مص به–

 .لیام راحخسته یلیازش خالص شد. خ

 ؟یبخور ارمیبرات ب یزیچ–

 .کردم دییباسر تا ؟یکن یرو که بخوام م یکار–

 :وگفت شیبازو یدوضربه زدرو شهیرا دراز کرد و مثل هم دستش

حرفها،  نیو ا دیزشته مهمون دار یونگ یبخواب نجایا یایب–

 :و ادامه داد دیکش ی. بعد آهلیآرومم کن راح

 مینم زد. بلندشدم موها شینباشه وبعدچشم ها ییفردا دیشا–

گذاشتم را  یم فمیک یگوشه  شهیکه هم یرا مرتب کردم و عطر

 .دمیزدم وکنارش درازکش
نزد.  یحرف گری. بعد ددییرا بو میو موها دیدر آغوشش کش مرا

 ارشیبه خاطرک اشهیدا نستم گر ی. مکندیم هیاحساس کردم گر

پر  شیهانگاهش کردم. چشم نی. سرم را بلند کردم وغمگستین

 .آب بود

 :گفتم

 ؟یبخواب یخوایم ییاخسته یتو که گفت ؟یمن روُبکش یخوا یم –

 :اش گفتگرفته یچسباند و با صدا اشنهیرا به س سرم

 .راحت بخوابم الیکه باخ ،ینداد قول–

 ینجوریمواظب خودم باشم، فقط تو ا شهیهم دمیقول م باشه،–

 .جگرم روخون نکن

 .رشیز یزنینم یطیکه درهرشرا یمن روقسم بخور دجونیبا–

جداکردم و دوباره نگاهش  شیخودم را از حصار دستها یکم

زد. دوباره حصار دستانش  یم ادیالتماس را فر شیکردم. چشم ها

 کردیرو م رویکه دلم را ز شیرا تنگ کرد و با همان غم صدا

 :گفت

 .لیکنم راح یخواهش م –

 یباشه هر چ ا،یگرفت ادیجور قول گرفتن رو از خودم  نیا–

 .مواظب خودم هستم یطیبه جون تو در هرشرا ،یتو بگ
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 :وگفت دیرا تا گردنش باال کش مالفه

 .توئه یمن خوشبخت یآرزو ل،یشرمندتم راح شهیهم–

چرا ازحرفش دوباره استرس گرفتم وخواستم باز هم  دانمینم

را محکم نگه  شیدستها یحرفش را بپرسم، ول لینگاهش کنم و دل

 .داشت ونگذاشت

 .لیراح بخواب–

کنار  دادیکه آزارم م یکردم با استرس یهم خسته بودم. سع من

استرس همراهم بود.  نیا میبا هم نامزد شد ی. از وقتمیایب

که در  یاش، استرس دوستان دخترخانواده یاسترس برخوردها

 .میکه داشت ییاندهیگذشته داشته، استرس رفتارش در آ
با آرش آن را به دست  کردمیدنبال آرامش بودم. فکر م من

آرامشم گرفته  یقیمدت هر دفعه به طر نیدر ا یول آورم؛یم

حرف مادرم افتادم.  ادی. به هدفم و انتخابم فکر کردم. شدیم

تو رو به آرامش  یلذت داشته باشه، ول دیانتخابها شا ی"بعض

فکر نکنم و  گرید مکرد یرا بستم و سع می". چشم هارسونهینم

 .بخوابم یکم
 

به آرش  یرا بازکردم و نگاه میچشم ها امیاذان گوش یصدا با

 .را بازکرد شیبه خودش داد و چشم ها یانداختم، او هم تکان

 .میباش دهیهمه خواب نیا شدینم باورم

 :دیبه خودش داد و با تعجب پرس یکش وقوس آرش

 م؟یدیتاصبح خواب یعنی–

  .آره–

با کف دستم ماساژش  یبلند کردم وکم شیبازو یرا از رو سرم

 :دادم وگفتم

 .خشک شده یحساب گهیاالن د د،یببخش–

 :ام را نوازش کرد و گفتحسرت گونه با

 ؟یزد نیتاحاالمرف–

 :زده گفتم تعجب

آره، فکرکنم همون  میتصادف کرده بود دهیموقع که باسع اون–

 .روز اول

 ...یبفهم یتون یم یشمیتوپ یحس من رو وقت پس–

 .رمیزدم وگفتم برم وضوبگ یلبخند
کردم. آرش از اتاق  یدیشد یرا که خواندم احساس گرسنگ نمازم

که خواستم سجاده را جمع کنم، وارد  نیرفته بود. هم رونیب

 :شد وگفت
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 .نکن جمع–

بود. وضو گرفته بود.  سیونگاهش کردم دست وصورتش خ برگشتم

کردم. شروع به نماز خواندن کرد و من  شیکنار رفتم وتماشا

 ...مثل مجسمه فقط نگاهش کردم

از نماز به سجده رفت. سر از سجده برداشت و مشغول جمع  بعد

 .کردن سجاده شد

واسه خوردن  یزیچ هی خچالی یاز تو یبر یتون یم لیراح–

 م؟یبخور ،یاریب یداکنیپ

 دیمبهوتم را د ی افهیق یچشم از او بردارم، وقت نتوانستم

را که قبال به او داده  یتربت حیتسب بشیکنارم نشست. از ج

 رونشیب یباهمان لباسها شبیدرآورد، چون د بشیبودم را از ج

 :وگفت حیبود. اشاره کردبه تسب دهیخواب

 ...هیتالیجیهمراهمه، واقعا د دوروزه–

خودت  شیازش پ یادگاری هی زهیعز یلیبرات خ یکی یوقت شهیهم

که  یزی. تنها چیکن ادشیو  ینگاهش کن یتا گاه یدار ینگه م

نماز  نیکنم، هم ادتیبار در روز  نیاونم چند شهیتونم هم یم

 ...خوندنه

عشقت  یدون یم ،ینماز بخون یشیروبکن، صبح که بلندم فکرش

 یسکوت شب وقت یو تو دارهیهمون موقع ب قایدق گه،ید یجا هی

 .کنهیهمه خوابن بهت فکر م

 ...لیراح میبزار ییقول وقرارها هی گهیباهم د میتون یم یحت

 یاز خدا سالمت گهیصبح شنبه هامون واسه هم د یتو نمازا مثال،–

دونم تو ازمن خالق  یها طول عمر مثال...چه م کشنبهی م،یبخواه

 ...رسهیبه ذهنت م یبهتر یزایحتما چ یتر

خواد نماز  یشده، به خاطر من م ونهیگه، د یم یچ نیا ایخدا"

 ...بخونه؟

به من  یداشته باشه... نگاه یادگاریاز من  دیبا اصالچرا

 .انداخت

 :دمیپرس

 ؟یکردیپچ پچ م یبا خداچ یرفته بود سجده–

و  دیکش ی. بعد آهکردمیخاطرات خودمون رو مرور م داشتم–

 :ادامه داد

بزار  یاریواسه ما ب یخوراک یخوایکه تو نم نیمثل ا نه،–

 .خودم برم
رفت و مرا با افکارم تنها  رونیو از اتاق ب بعدبلندشد

 افتدیمن م ادیاذان  یگذاشت.  آرش قبال هم گفته بود با صدا

 .بودم دهیبود که شن یحرف نیترمن ناراحت کننده یبرا نیو ا
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نزد.  یحرف گری. بعد ددییرا بو میو موها دیدر آغوشش کش مرا

 ارشیبه خاطرک اشهیدا نستم گر ی. مکندیم هیاحساس کردم گر

پر  شیهانگاهش کردم. چشم نی. سرم را بلند کردم وغمگستین

 .آب بود

 :گفتم

 ؟یبخواب یخوایم ییاخسته یتو که گفت ؟یمن روُبکش یخوا یم –

 :اش گفتگرفته یچسباند و با صدا اشنهیرا به س سرم

 .راحت بخوابم الیکه باخ ،ینداد قول–

 ینجوریمواظب خودم باشم، فقط تو ا شهیهم دمیقول م باشه،–

 .جگرم روخون نکن

 .رشیز یزنینم یطیکه درهرشرا یمن روقسم بخور دجونیبا–

جداکردم و دوباره نگاهش  شیخودم را از حصار دستها یکم

زد. دوباره حصار دستانش  یم ادیالتماس را فر شیکردم. چشم ها

 کردیرو م رویکه دلم را ز شیرا تنگ کرد و با همان غم صدا

 :گفت

 .لیکنم راح یخواهش م –

 یباشه هر چ ا،یگرفت ادیجور قول گرفتن رو از خودم  نیا–

 .مواظب خودم هستم یطیبه جون تو در هرشرا ،یتو بگ

 :وگفت دیرا تا گردنش باال کش مالفه

 .توئه یمن خوشبخت یآرزو ل،یشرمندتم راح شهیهم–

چرا ازحرفش دوباره استرس گرفتم وخواستم باز هم  دانمینم

را محکم نگه  شیدستها یحرفش را بپرسم، ول لینگاهش کنم و دل

 .داشت ونگذاشت

 .لیراح بخواب–

کنار  دادیکه آزارم م یکردم با استرس یهم خسته بودم. سع من

استرس همراهم بود.  نیا میبا هم نامزد شد ی. از وقتمیایب

که در  یاش، استرس دوستان دخترخانواده یاسترس برخوردها

 .میکه داشت ییاندهیگذشته داشته، استرس رفتارش در آ
ن را به دست با آرش آ کردمیدنبال آرامش بودم. فکر م من

آرامشم گرفته  یقیمدت هر دفعه به طر نیدر ا یول آورم؛یم

حرف مادرم افتادم.  ادی. به هدفم و انتخابم فکر کردم. شدیم

تو رو به آرامش  یلذت داشته باشه، ول دیانتخابها شا ی"بعض

فکر نکنم و  گرید مکرد یرا بستم و سع می". چشم هارسونهینم

 .بخوابم یکم
 

به آرش  یرا بازکردم و نگاه میچشم ها امیاذان گوش یصدا با

 .را بازکرد شیبه خودش داد و چشم ها یانداختم، او هم تکان
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 .میباش دهیهمه خواب نیا شدینم باورم

 :دیبه خودش داد و با تعجب پرس یکش وقوس آرش

 م؟یدیتاصبح خواب یعنی–

  .آره–

با کف دستم ماساژش  یبلند کردم وکم شیبازو یرا از رو سرم

 :دادم وگفتم

 .خشک شده یحساب گهیاالن د د،یببخش–

 :ام را نوازش کرد و گفتحسرت گونه با

 ؟یزد نیتاحاالمرف–

 :زده گفتم تعجب

آره، فکرکنم همون  میتصادف کرده بود دهیموقع که باسع اون–

 .روز اول

 ...یبفهم یتون یم یشمیتوپ یحس من رو وقت پس–

 .رمیزدم وگفتم برم وضوبگ یلبخند
کردم. آرش از اتاق  یدیشد یرا که خواندم احساس گرسنگ نمازم

که خواستم سجاده را جمع کنم، وارد  نیرفته بود. هم رونیب

 :شد وگفت

 .نکن جمع–

بود. وضو گرفته بود.  سیونگاهش کردم دست وصورتش خ برگشتم

کردم. شروع به نماز خواندن کرد و من  شیکنار رفتم وتماشا

 ...مثل مجسمه فقط نگاهش کردم

از نماز به سجده رفت. سر از سجده برداشت و مشغول جمع  بعد

 .کردن سجاده شد

واسه خوردن  یزیچ هی خچالی یاز تو یبر یتون یم لیراح–

 م؟یبخور ،یاریب یداکنیپ

 دیمبهوتم را د ی افهیق یچشم از او بردارم، وقت نتوانستم

را که قبال به او داده  یتربت حیتسب بشیکنارم نشست. از ج

 رونشیب یباهمان لباسها شبیدرآورد، چون د بشیبودم را از ج

 :وگفت حیبود. اشاره کردبه تسب دهیخواب

 ...هیتالیجیهمراهمه، واقعا د دوروزه–

خودت  شیازش پ یادگاری هی زهیعز یلیبرات خ یکی یوقت شهیهم

که  یزی. تنها چیکن ادشیو  ینگاهش کن یتا گاه یدار ینگه م

نماز  نیکنم، هم ادتیبار در روز  نیاونم چند شهیتونم هم یم

 ...خوندنه
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عشقت  یدون یم ،ینماز بخون یشیروبکن، صبح که بلندم فکرش

 یسکوت شب وقت یو تو دارهیهمون موقع ب قایدق گه،ید یجا هی

 .کنهیهمه خوابن بهت فکر م

 ...لیراح میبزار ییقول وقرارها هی گهیباهم د میتون یم یحت

 یاز خدا سالمت گهیصبح شنبه هامون واسه هم د یتو نمازا مثال،–

دونم تو ازمن خالق  یها طول عمر مثال...چه م کشنبهی م،یبخواه

 ...رسهیبه ذهنت م یبهتر یزایحتما چ یتر

خواد نماز  یشده، به خاطر من م ونهیگه، د یم یچ نیا ایخدا"

 ...بخونه؟

به من  یداشته باشه... نگاه یادگاریاز من  دیبا اصالچرا

 .انداخت

 :دمیپرس

 ؟یکردیپچ پچ م یبا خداچ یرفته بود سجده–

و  دیکش ی. بعد آهکردمیخاطرات خودمون رو مرور م داشتم–

 :ادامه داد

بزار  یاریواسه ما ب یخوراک یخوایکه تو نم نیمثل ا نه،–

 .خودم برم
رفت و مرا با افکارم تنها  رونیو از اتاق ب بعدبلندشد

 افتدیمن م ادیاذان  یگذاشت.  آرش قبال هم گفته بود با صدا

 .بودم دهیبود که شن یحرف نیترمن ناراحت کننده یبرا نیو ا
 نیزم یرا رو ینیبرگشت. س یبزرگ ینیکه آرش با س دینکش یطول

 :نشست وگفت میمن گذاشت. خودش هم روبرو یجلو

ظرف  یروباجاش آوردم وتو یکه سروصدانشه همه چ نیا یبرا–

از  رونیکنم. )اشاره کردبه ب دارشونیب دمی. ترسختمینر

 اتاق(

 .کره، مربا، همه را با ظرفشان اورده بود ر،یپن

 .بودم شیبه لقمه درست کردن کرد. من هنوز هم مات حرفها شروع

 :دهانم گرفت  وگفت یدرست کرد و جلو ییالقمه

رونکن. فقط نگاهش کردم، لقمه را از  یچیفکره ل،یراح بخور–

دستش گرفتم و به طرف دهان خودش بردم، لقمه را از دستم 

 .گرفت ونصف کرد

دهانم  ینصفه را جلو یتو، نصف من، دوباره آن لقمه نصف–

را خودش نخورده بود. منتظربود  گرید یگرفت. هنوز آن نصفه

 یگرفته بود را فور میکه جلو ییاول من بخورم. نصفه لقمه ا

 یو آن نصفه رشدیدهانش گذاشتم. غافلگ یاز دستش گرفتم و تو

که در دستش بود را در دهانم گذاشت و با لبخند نگاهم  گرید

 :کرد وگفت
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درست کردن  یَوبعدبرا یزرنگ ترازمن بود شهیتوهم لیراح–

برد، لقمه را آرام،  ینیدستش را به طرف س ،یگرید یلقمه

فرق کرده بود،  یلیکردم. آرش خ یونگاهش م دمیجو یآرام م

 .باآرش چه کرده بود ارشیچش شده، مرگ ک نیا ایخدا
 شبشید یها هیادگری دم،یفهم ینم یکردم ول یرا احساس م دردش

آورد ونشد لقمه ام را قورت  میاسترس و بعد بغض به  گلو

دوم را گرفته بود  یدستش که لقمه یبدهم. بغضم اشک شد و رو

 .دیچک
 یریجلوگ یبه رقص درامد، برا شیچشم ها ینین میاشکها دنیباد

نازک  نقدریا ی. "تو ازکدیکش یقینفس عم شیاشکها زشیاز ر

 ".آرش یدل شد

 :نشست وگفت امدکنارم

جون من برات مهم  ؟یقول داد ینجوریا ؟یمواظب خودت ینجوریا–

 ل؟یراح ستین

را پاک کردم  میرا به عالمت مثبت تکان دادم واشکها سرم

 :وگفتم

 .آقا رمیادبگیمونده ازت خوش قول بودن رو یلیخ–

 .شانه ام انداخت ونگاهم کرد یرا رو دستش

 یزیبرنامه ر یگرفتن همه چ ادی  یمن برا یگفت یکه م تو–

هات، باشه؟ برنامه ستیروبزار اول ل ادگرفتنی نیکنم، ا یم

 ی. نگاهش را از من گرفت و به لقمه دمیرا کاو شیچشم ها

نان  کیدستش داد. با اصرار لقمه را در دهانم گذاشت؛ بعد 

و  یمهربان اکناردست خودش. ب یکیلواش کناردست من گذاشت و

 .لبخند نگاهم گرد

 .بخره زهیجا دبراشیبا یکیزودترنونش روتموم کنه اون  هرکس–

 بخره؟ یچ–

 باشه خوبه؟ یانتخاب ه؟یخودت چ نظر–

 .نباشه ادگرونیز یول اهوم،–

 .ستین یدنیتونه باشه، حتما که خر یم یزیهرچ یعنی یانتخاب
 یبه نانها انداختم و لبخند الغر یتفاوت به حرفش نگاه یب

 :زدم وگفتم

لقمه  نیکه من هنوز اول ینجوریا ،ییاعادالنه یمسابقه  چه–

 .مردونت یبااون لقمه ها یرو نخوردم تونونت روتموم کرد

 .برداشت یگرید نان

 .دونهیجهنم وضررمن دوتا نون، تو  باشه–

 .برداشتم وکنار دستش گذاشتم یگرید نان
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 :گردشده نگاهم کردوگفت یاالن عادالنس. باچشم ها نیا–

 ؟یبا گاو طرف مگه–

 :و گفتم دمیرا کش لپش

لحظه غم چشم  کیحرفم  دنیبا شن شه؟ییایازنوع در منظورت–

 یفور یامد. ول ادشیعکس سودابه  انیجر دیرا گرفت، شا شیها

 :لبخندزد و گفت

بهت ارفاق  نمیا امیاز خود گذشتگ یبابا، من که خدا باشه–

 .دو، سه، شروع ک،یکنم.  یم

 :که شروع به لقمه گرفتن کردم گفتم همانطور

نونا هم  لونیبه نا ینگاه هی یاز خودگذشتگ یخدا جناب–

 .یبراشون بخر یبر دیها. بانمونده یچیه هیبنداز. واسه بق
آرش نصف نان  یتند غذا بخورم. ولتوانستم تند یمن اصالنم 

در دهانش گذاشت و  عیلواش را برداشت ولقمه درست کرد وسر

 :همانطور گفت

ازطرز خوردنش خنده ام . خرمیم رمیبخور نگران نباش، م تو–

او نان دومش  افتادم،یبخندم عقب م شدینم یگرفته بود، ول

اولم هم تمام نشده  یمن تازه لقمه یرا شروع کرده بود ول

 .بود
نصف نانم تمام شد و او نان سومش را شروع کرد و با دهان  

 :پرگفت

 ؟یآب بخواد ودرحال خفه شدن باشه چ یکیاگه  حاال–

 .بره آب بخوره خب–

 دیمامانم گفته وسط غذا نبا یبگ ا،ینکن یبعدا جرزن قبوله؟–

 .مایآب بخور

 .کردم دییتا میچشم ها با
 یتکه نیپارچ آب برگشت و باآخر کیرفت و با  رونیعجله ب با

فرستاد؛    نییبه کمک آب پا باینانش لقمه گرفت و تقر

 .داد رونیب قینفسش را عم دیبعددراز کش

 .ُبردم من–

 :ام را در دهانم گذاشتم وگفتملقمه نیآخر من

 .ُبردم منم–

 .ایقرار نشد جِربزن گهیدهنت هنوز هست د یتو تو رینخ–

 :ام را به زور قورت دادم لقمه

 .بود یرینفس گ یمسابقه  واقعا–
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 .بخوام ازت یچ زهیجا نمیفکر کنم بب دیحاال با خب–

 :وگفتم دمیدر گذاشتم و من هم کنارش دراز کش کیرا نزد ینیس

 .همه جون َکندم آخرشم باختم نیا–

 :آورد وگفت رسرمیز یبالشت برا کیتخت  یاز رو 

بار اونم توخوردن  هیتوروبرنده اعالم کنم؟ حاال ما  یخوا یم–

 ؟یناراحت ما؛یبرنده شد

 ...یگرون بخوا ی زهیجا هیکه  هیواسه اون وقت شیناراحت–

 .را بست شیبالشت من گذاشت و چشم ها یرا رو سرش

 .ُپرشد، خوابم گرفت معدم–

 :حرفش را گرفت یو دنباله دیکش ییا ازهیخم

 .کنم، نگران نباش یات هم م مالحظه–

 رمیخواستم دوش بگ یمان برد. چون مروز آرش مرا به خانه آن

 .را عوض کنم میولباس ها
آرش لحظه  دنید یبود؛ برا ارشیروز بعد که مراسم روز سوم ک 

 .کردم یم یشمار
دل تنگش بودم،  یلیبودمش خ دهیکه ند یروز و نصف کی نیا در

چندبارخواستم  زنگ بزنم اما با خودم فکرکردم حتما سرش 

شلوغ است که خودش تماس نگرفته، پس من هم مزاحمش  یلیخ

 :دمینشوم. فقط صبح روز ختم زنگ زدم وپرس

 .کمک یبرا امیهست زودتر ب یجان اگه کار آرش–

 :آرش گفت 

 .بهشت زهرا میری. فقط صبح مستین یکار لیراح نه–

 ...گهیباهاتون د امیمنم ب پس–

 ی... ازحرفش تعجب کردم. فکر میشیم تیاذ یایم زم،یعز نه–

بعد  یدنبالت. ول میایخودم م دیبگو یکردم  خوشحال شود وحت

گردنش  تیمسئول یگرفتار است. باالخره کل یلیفکر کردم حتما خ

 یانجام دهم ول شیبرا یخواست کنارش باشم و کار یاست. دلم م

 .دیآیازدستم برم یدانستم چه کمک یدرست نم

 .میومادر وخاله به مسجد رفت دهیباسع
بودند.  دهیچ یبود. دورتا دورش را صندل یبزرگ یلیمسجدخ

 .اشییبود جز فاطمه و زن دا امدهین یهنوزکس
بلندشد و به طرفم امد. با هم  شیازجا دنمیباد ییدا زن

 :دیگرفت. بعد پرس لمیتحو ی. کلمیکرد یروبوس

 جان مامانت کدومه؟ لیراح–
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کردم.  اشیمعرف ییمن هم مادر را نشانش دادم و به زن دا 

 شیکرد. کارها فیتعر ششیکرد و ازمن پ یبامادر هم روبوس

به فاطمه انداختم، نگاهش را از من  یبود. نگاه بیعج میبرا

 :دمیو پرس یدر ورود ی. دستش را گرفتم و بردمش جلودیدزد

 ره؟یگ ینم لمونیتحو ادیز یینظرت زن دا به–

 :دیتفاوت به حرفم  پرس یب–

 باآرش مونده؟ تتیچند روز تا تموم شدن محرم لیراح–

 .دارد حرف را عوض  کند یبود سع مشخص

 هفته، چطور؟ کی–

 د؟یکن کاریچ دیخواه یم–

 حرفهاست؟ نیدونم...االن آخه چه وقت ا ینم–

 .انداخت نییرا پا سرش

 نگفته؟ یزیچ آرش–

اصال فکرنکنم فکرکرده باشه  یهمه بدبخت نیآرش توا چارهیب–

 .موضوع، چه برسه درموردش حرف بزنه نیبه ا

 :وگفت دیکش یآه

 .مینیبش میبر ایب–

 رمیگی. خرما و حلوا رو که آوردن ممونمیم نجایمن ا نه–

 .کنمیم ییرایپذ

 .را نشانم داد یخانم 

 .یسیتو وا ستین یازیفکرکنم ن هییرایخانمه مسئول پذ اون–

 .ستمیدر بمونم بهتره، من که مهمون ن یباشه، جلو خب–

 .نجایهم مینیباهم بش ارم،یب یبرم دوتا صندل پس–

بزرگ  یاش با ظرفها ییحرفش تمام نشده بود که پسردا هنوز

مودبانه سالم  یلیمن خ دنیدرظاهرشد و با د یخرما و حلوا جلو

جاخوردم وجواب سالمش را دادم. دستم را  دنشیکرد. ازد

 :وگفتم رکسیپ یسهایدرازکردم به طرف د

 .برم داخل یمن م نیبد–

 :نگاهم کرد و گفت قیبا لبخند عم 

مسئول  نجایکه ا یشما، گفتن بدم به خانم یبرا نهیسنگ نه،–

 .هییرایپذ
 یحرف گریانداختم و د نییوسرم را پا دمیخجالت کش ازنگاهش

 :نزدم. فاطمه جلو رفت و آرام گفت
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زنه، فکرکنم  یخانمه که فعال داره خودش روباد م اون–

  .برم یآقا بابک بده من م م،یکن ییرایپذ دخودمونیبا

 .را به فاطمه داد ظرفها

 .بعدسرش را به طرف من چرخاند ارم،یروهم ب اشهیبق رمیم–

پله ها هستم، صدام  نییپا نیبود، من هم ازین یزیچ اگه–

 .ارمیبراتون م دیکن

 :آرام گفتم یلیخ

 .ممنون–

امده بود، سربه  نایآرش ا یاون بارکه خونه  ادمهی"

 ."شده ینجوری. چرا ارتربودیز

مختلف باال امد. من هر  یهاهم به بهانه گریچند بارد بابک

فرستادم؛  یفاطمه را جلو م دم،یشن یرا م شیپاها یبار که صدا

نگاهش  ند،یکه نتواند مرا بب ستادمیا یم ییخودم هم جا

 .کرد یمعذبم م
از  یآمد و با مهربان شمانیدوبار پ یکیفاطمه هم  ییِ دا زن

سرپا خودم را  نجایا ادیو ز نمیمن خواست بروم کنارش بنش

 :آخر که آمد گفتم یخسته نکنم. دفعه

 ستمیباا نجایکنم خسته بشم، باالخره ا ینم یجان کار ییزندا –

 .بهتره

 :و گفت دیکش یقینفس عم ییزندا

که قدر بدونه، قدرزر، زرگر  هیک یول زم،یعز یراحت هرجور–

 .یشناسد، قدرگوهر، گوهر
را که گفت رفت. من هم هاج و واج نگاهش کردم؛ بعد رو  نیا

 :به فاطمه گفتم

 بود؟ یچ منظورش–

 :و گفت دیکش یآه فاطمه–

که قدر تو رو خانواده  نهیبدم نگفت. منظورش ا یبگم. همچ یچ–

 .دوننیشوهرت نم
 طیشرا نیفکر کردم که االن تو ا نینگاهش کردم و به ا گنگ

 .حرفهاست نیچه وقت ا
 دیخاله و مادر را زودتر برد و گفت که کار دارد با ده،یسع

   .برود

تا آرش  میبود ستادهیا نیمراسم با مادر آرش کنار ماش بعداز

گفتن  تیتسل یبرا انیو ما را برساند. چند نفر از آقا دیایب

آنها پدر و برادر  نیخودشان را به مادرشوهرم رساندند. ب

عقب  یگفتن کم تیمژگان هم بودند، برادر مژگان بعد از تسل
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نگاهش  ترساند، یو به من زل زد. نگاهش مرا م ستادیترا

داشت. با امدن مژگان برادرش  تیعصبان یخشم و کم ر،یتحق

و با هم شروع به پچ پچ کردند. بعدازچند  ستادیکنارش ا

برادرش تکان داد؛  یبرا یفمژگان سرش را به عالمت من قهیدق

 یبرادرش درحال یآرش امد تاسوار شود؛ ول نیبعد به طرف ماش

 نیگرفت وبه طرف ماش راکرد دستش  یکه خشمش را کنترل م

 .پدرش نشست نیکرد. مژگان هم رفت  و داخل ماش تشیخودشان هدا

 .آرش امد و ما را به خانه رساند. تمام مدت اخم داشت باالخره
ازمهمانها هم با ما به خانه امدند. من وفاطمه هم  یتعداد

 .میکرد ایرامه ییبساط چا
 یکردند ورفتند، حت یتک تکشان خداحافظ دتایطول کش یچندساعت

 .خواهر مادرشوهرم
 یآرش خداحافظ یهم به خواست نامزدش بعداز رفتن خاله فاطمه

 .کرد و رفت
اردسالن شد که و نیمهمانها رفته بود. هم یبدرقه  یبرا آرش

 :دیمادرش نگران  پرس

 پدرش؟ یمادر، مژگان چرا رفت خونه –

 :تر شد و جواب داد ظیغل شیاخم ها آرش

امروز  هیکم استراحت کن،  هیدونم مامان جان، شما  یم چه–

  .رو مژگان رو ول کن

 .میگذاشتم تا بشو نکیاستکانها را جمع کردم و داخل س 

کم استراحت کن، بعدا  هیجان، اونارو ول کن توام برو لیراح–

 .شورم یم شمیخودم پام

 .رمیم شه،یمامان جان، االن تموم م ستین یزیچ–

دوخت به سقف. آرش هم  دوچشمیکاناپه دراز کش یآرش رو مادر

 .دوش گرفتن به طرف حمام رفت یبرا
نگذشته بودکه مادرآرش ناگهان مثل برق  ییا قهیچنددق هنوز

 ییاتلفن را برداشت وشماره یبلندشد و گوش شیگرفته ها از جا

 .را گرفت

نگرانت  زم،یعز نجایا یومدیچرا ن زم،ی. سالم عزالومژگان–

  .شدم

 یشوهرم انداختم. گوش سپرده بود به حرفهابه مادر ینگاه

 یسوال یو فقط گاه شدیگردتر م شیمژگان و هر لحظه چشم ها

 :دیپرس یم

کرد و در آخر  یمرا نگاه م یرچشمیهم ز یگاه ؟وَ یکجا بر ؟یچ–

 :وگفت هیگر ریهم زد ز

  .مژگان ارشمهیادگارکیبچه  اون–
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 یبه گوشش بود و به حرفها یکرد گوش یم هیکه گر همانطور

 ...گفت، باشه، باشه یم یکرد و گاه یمژگان گوش م

 .امدم رونیکرد از  آشپزخانه ب میآرش که صدا یباصدا

 ؟یدیجان، حوله ام رو از کمد م لیراح–

 .حوله را به دستش دادم و به آشپزخانه برگشتم یفور
لب  ریو ز ختیر یرا قطع کرده بود و اشک م یآرش گوش مادر

 .زد یسر خدا غر م

 .بردم یآب وانیل شیبرا

 ارم؟یکه براتون ب دیدار یزیچ یجان قرص مامان–

 .گرفت یشتریشدت ب اشهیگر دنمیباد
وکنارش نشستم.  ختمیرا گرفتم وچندجرعه آب در حلقش ر دستش

 .دمی. ترسدندیلرزیم شیدستها

 جان. چتون شد؟ مامان–

وارد سالن  شیبود و در حال خشک کردن موها دهیلباس پوش آرش

  .شد

بلندشد و به طرفش پاتندکرد و دستش  دنشیبا د مادرشوهرم–

 .به طرف اتاق ودر را بست دشیرا گرفت وکش
 یول د،یخواهد به آرش بگو یچه  م نمیخواست بب یدلم م یلیخ

 .رفتیاستراق سمع کردن نم یبرا میپاها

 .کارم را انجام دادم یهیبه آشپزخانه رفتم و بق دوباره
مرتب شد. کمرم  یکارم تمام شد و آشپزخانه حساب باالخره

فکرکردم که  نیوبه ا دمیکاناپه درازکش یدردگرفته بود. رو

مادرشوهرم از  یهیگر یصدا یشد. گاه یطوالن شانیچقدرحرفها

جمله  کیفقط  شیها هیناله ها وگر نی. از بآمدیاتاق م یتو

 .دمیشن ادگفتیبافر بایبلند وتقر یلیرا که خ

آرش هراسون و با رنگ  دمید هویبهش بگوبه خاطر خدا"که "

 امد و گفت؛ رونیب دهیپر

قرصها  نتیزنگ بزن اورژانس. بعدخودش به سمت کاب لیراح –

 .دیدو

 .شده آرش یچ–

 .زنگ بزن عیسر توروخدافقط–

به طرف اتاق  زدمیرا برداشتم وهمانطور که زنگ م یگوش یفور

 .دمیدو
 

 .افتاده بود نیزم یآرش قلبش را گرفته بود و رو مادر
 چیه دیسفارش کرد که نبا  نه،یاورژانس بعدازمعا دکتر

 یکه خطررفع شده، ول میداشته باشد. گفت شانس آورد یفشارعصب
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برود.  مارستانیبه ب دیفرصت با نیتر دراول قیدق یبررس یبرا

دکتر موقع رفتن آرش را صداکرد تابا او حرف بزند. بعدازرفتن 

 .آنها مادرشوهرم به من چشم دوخت

 .کنار تخت نشستم نیزم یرو

 ارم؟یبراتون ب دیخواه یم یزیمامان؟ چ نیخوب–

 .کردن هیکردبه گر شروع

 یکه دکتر چ دیدید د،یمواظب خودتون باش دیجان با مامان–

 .گفتن

روباخودشون ببرن اون  ارشمیادگارکیخوان  یم ل،یراح–

 یدیهم نباشه من به چه ام ارشیک یاگه بچه گهی...دایسردن

 .بهتره رمیزنده بمونم، بم

 خواد بره خارج؟ یم مژگان–

 .برنشیخواد، به زور م ینم خودش–

 ...گفته یزیچ هیحاال اون  شه؟یمامان مگه م نه،–

 دمیآنقدر بلند که ترس ،یبلند یو با صدا دیرا بر حرفم

 :دوباره حالش بد بشود گفت

 دمیازش شن ییزهایچ ه،یبرادرش آدم خطرناک نیا شه،یم آره–

 ...آرش یبترسه، شرط وشروط گذاشته برا دازشیکه آدم با

 شرط؟–

 .ختیر شیهاالتماس بود در چشم هرچه

 لیتوروخدا کمکمون کن. راح ل،یداره راح یبه توبستگ یچ همه–

 .نجات بده یخانواده رواز بدبخت هی

 .بچه رونجات بده اون

 .کردم یهاج و واج به او نگاه م 

 .گذاشت میپاها یآمد و به حالت سجده سرش را رو نییاز تخت پا 

 هیکنم، التماس  یتا ابد دعات م ل،یکنم راح یم التماست–

 ...کنم فقط یم یبگ یهرکار ر،ینگ دیمادر دل شکسته رو ند

  .گرفت. بلندش کردم امهیگر شیکارها از

 یمن هرکار د،ینکن ینجوریمامان، تو رو خدا ا هیکارها چ نیا–

 ی. آخه چستیکارها ن نیبه ا ازیاصال ن دمیبتونم انجام م

 شده؟

لحظه آرش داخل اتاق شد و با خشم به مادرش نگاه کرد  همان

 .و دستش را گرفت

 .اتاق خودتون یببرمتون تو دیپاش–
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 .دیدستش را کش تیبا عصبان مادرش–

 یخوام باهاش حرف بزنم، صبح تاشب التماسش م یخودم م نه،–

 .بشه یکنم تاراض

 :شد و گفت شتریب شیابروها یگره آرش

 .زنمیبده من خودم باهاش حرف م شمامهلت–

گفت  یمژگان م ،یتاحاالگفته بود یبهش بگ یخواست یتو م اگه–

 .از همون روز اول بهت گفته دونیفر

 :را بلندتر کرد و گفت شیرنگِ صورتش قرمز شد و صدا آرش

عاطفس  یبرادرنامردش، اونقدر ب یتهایگفته ازجنا ایچ گهید–

در بهم  یپام روخونه نذاشته بودم جلو مارستانیکه هنوز از ب

چشمم خون، اون درموردبردن خواهرش  هیچشمم اشک،  هیگفت، من 

 ...برام گفت. اون اصال

 رونیب دمشیبلندشدم ودستش را گرفتم و از اتاق کش یفور

 .ونگذاشتم ادامه بدهد

ها،  شهینگو، دوباره حالش بدم یچیبه خاطر خدا ه آرش–

 ؟یگیشده که تو بهم نم یچ ؟یزن یحرف م ینجوریچرابامادرت ا

 .کاناپه نشست ینگفت و رفت رو یزیانداخت و چ نییرا پا سرش
هم گالب اضافه  یو کم ختمیآب خنک ر وانیل کی شیبرا رفتم

 .کردم و به دستش دادم

 .به مامان سربزنم رمیکنه. من م یاعصابت روآروم م بخور،–

 :تونرو، اشاره کرد به مبل وگفت ل،یراح نه–

 .. بعدچندجرعه از آب را خورد و رفتامیتاب نجایا نیبش لطفا–

. لحن آرش دمیشنیرا م شانیباز بود و زمزمه وار صدا دراتاق

 .بود میو مال زیالتماس آم
و به نظرمجاب شده بود. بعدازچند  زدیهم آرام حرف م مادرش

آرش مادرش را به اتاق خودش برد تااستراحت کند و  قهیدق

 یعسل یآب را که گذاشته بود رو وانیبعدامد کنارم نشست. ل

 .دیبرداشت وسرکش

 .دارم جهیسرگ لیبده راح حالم–

دندان  یچه شده ول دیخواستم زودتر بگو یشوره داشتم. م دل

 .سر جگر گذاشتم

 .دراز بکش من برم برات شربت عسل درست کنم برو–

 یواسه هممون، خودتم رنگ تو میپارچ درست کن هیکمکت،  امیم–

 .ستیصورتت ن
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 .کنم یمن خوبم، درست م توبرو،–

 .به من انداخت ییو نگاه قدرشناسانه ا بلندشد

  .ممنونم–

. نصف پارچ شربت داکردمیها را گشتم تاعسل را پ نتیکاب یکل

که  نیداخلش گذاشتم، هم وانیآوردم وسه ل ینیکردم. سدرست 

که برش داشت  دمیرا پرکردم دست آرش را د وانیل نیاول

 :که بغض داشت گفت ییوباصدا

اتاق.  یاش روببر تو هیبرم. توام بق یمامان م یروبرا نیا–

 جهیپس سرگ دمیافتاد فهم سشیخ یبه پلکها میچشم ها یوقت

 .کند یبهانه بوده رفته بود بغضش را خال
 یرا داخل اتاق بردم، ازکناراتاق مادرآرش که رد م ینیس

 :گفت یکه آرش به مادرش م دمیشدم. شن

 ...سوزه؟ یما نم یفکرکن مامان، دلتون برا لمیمن و راح به–

کردم،  یاحساس آرامش م نجایو وارد اتاق آرش شدم. ا ردشدم

. احساس گرما کردم امدیآرش ن یتخت نشستم ول یرو قهیچنددق

ام را که هنوز تنم بود را درآوردم و بلند شدم و مانتو

 چیخواستم به ه یو به خودم عطرزدم، نم دمیرا برس کش میموها

را کنارزدم  ردهوپ ستادمیتراس ا یفکرکنم. کنار پنجره  زیچ

 .چشم دوختم رونیو به ب
خودم  شیکرد. پ تابیآرش دلم را ب یاشک یچشم ها یادآوری

به آرش گفته است تا نامزدت از من  دونیفر دیفکرکردم شا

 گذارمیکه به من کرده نم یینهاینکند بابت توه یعذرخواه

 نقدریا یمسخرگ نیبه خاطر موضوع به ا یعنی. دیایخواهرم ب

 لرزاند؟ یمادر را م نیدل ا

 "...باشه نینه بابا فکرنکنم واسه ا"

مادرآرش را  یالتماسها لیگشتم تا دل یذهنم م یتو دوباره

 .دمینرس یمنطق ی جهیبه نت یول داکنم،یپ
سرم به  یآرش دورم وگذاشتن صورتش رو یشدن دستها دهیچیباپ

 یرو یلبخند یطرفش برگشتم. آرش دوباره مهربان شده بود؛ ول

 یرا رو میتنگ شده بود. دستها شینبود. دلم برا شیلبها

بلندترشده بودو کف دستم  ششیدوطرف صورتش گذاشتم. ته ر

 .بود ندیخوش آ میبرا نیرفت؛ َوا یفروم

 یشده؟ هرچ یچ یگیچرابهم نم ؟یخور یم نقدرغصهیچرا ا آرش–

به چشمم  یچی. آرش، باتوکه باشم همیکن یباشه باهم حلش م

 یکنم بگو، من مشکل یعذرخواه یاگه قراره برم از کس اد،ینم

. باحرفم دوباره دید یروعذاب م نقدرخودتونیندارم. چرا ا

 .دیرقص شیچشم ها ینین

 :سرم وگفت یو صورتش را گذاشت رو دیرا در آغوشش کش من
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 .کرد یبعدمکث باهم؟–

از  انیب دیقربونت برم، همه با یکن یعذرخواه یازک–

 .کنن یتوعذرخواه

 .قاب کرد شیرابا دستها صورتم

کنم که معجزه کنه...توام دعا  یروزها خدا روالتماس م نیا–

رودوست داشته  باشن،  گهیدونفرهمد یوقت گنیم ل،یکن راح

 ...راترهیدعاشون گ

 دعا؟–

 ختیشربت ر وانیتخت، دوتا ل یرو میرا گرفت و نشست دستم

 .را به من داد یکیو

 ...بهتره یرتربدونید یهرچ ل،یبخورراح–

 .من باتعجب فقط نگاهش کردم. دیشربتش را سرکش بعد

 .دستهات چقدرسرده نیبب گه،یبخورد–

 :را برگرداندم وگفتم میرو

 ؟یزجرُکشم کن یخوا یم–

 ...خدا نکنه ل،یراح نگو–

 م؟یشد درموردش حرف بزن یقرار نبود هرچ مگه–

 .پرسم یازمامان م رمیم ینگفت. اگه نگ یزیچ

 .سکوت کرد هیچندثان یبرا

خواستم حداقل چندروز بگذره خودم حالم بهتر بشه، از  یم–

باهم  یانگار قراره همه چ یبعد بهت بگم. ول امیب رونیشوک ب

 .بشه یقاط

 .کرد کینزد میرا به لبها وانیل

از  یعکس العمل یقول بد دیبا یول گم،یاش روبخور م همه–

 .یخودت نشون ند

 .حرف خودش افتادم ادیهمه غم  نیا نیدانم چرا ب ینم

کوتاه  ؟یگیخودم رو به خودم م یحرفها م؟ییایمن گاو در مگه–

 .چسباند شیو دستم را گرفت و به لبها دیخند

کنم؟ چندلحظه نگاهم کرد و بعد نگاهش  کارتیتو روچ لیراح–

 .سُر خورد وانمیل یرو

 .کرد یمصنوع اخم

بشه وگرنه اصال  یخال وانتیو ل یسربکش دیشمارم با یم تاسه–

 ...هم ندارم یگم. شوخ ینم
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 .شروع کرد به شمردن بعد

 ......دوکی–

 دیکه خواست بگو نیرا هم نخورده بودم، هم وانینصف ل هنوز

 یرا جلو یخال وانیو ل ختمیشربت را داخل پارچ ر یهیسه، بق

 .گرفتم شیچشم ها

  .زد و هر دو دستم را گرفت وبوسه بارانشان کرد یلبخندپهن

 ؟یزنیمن رو دور م گهیحاالد–

 .لبخندش محوشد د،ینگاه منتظرم را د یوقت

. یکه زد یگم فقط به خاطر کلک یبهت م یخانم، ول یتوباخت–

 .یداکردیدور زدن پ یبرا یدراهیشا یزرنگ نقدریاصال توکه ا

 م؟یدورش بزن دیکه با مهیتحر مگه–

 .را به عالمت مثبت تکان داد سرش

 ه؟یک کایآمر اونوقت–

 .ِمن وِمن کرد یکم 

خواد خواهرش روببره خارج  یمژگان، گفته، م یبرادرعوض همون–

 .برن با خانواده خوانیم یکال همگ یعنیباخودشون، 
بستس،  ارشیک یجونش به بچه  ش،ینیب یم گهیهم که د مامان

 .وفتهیداره پس م دهیشن یاز وقت

اون که شماها  ه؟یرفتنش چ لیروکه مامانت گفت. دل نیا خب،–

خواد  یخودش دوست داشت، چرا حاال م یازخانواده  شتریرو ب

 بره؟

 .دیکش یقیعم نفس

اش هم کنه. خانواده یفقط برادرش داره زورش م نه،یهم االنم–

 .پشتش هستن

 :زده گفتم تعجب

 چرا؟–

 .کرد یپوف

بمونه، آشنا  ینداره واسه خاطر ک گهیرو د یکس نجایا گنیم–

تونن زود  یمژگان رو م یاونجا دارن. کارها ادیماشنا هم ز

 .کنن که بره فیرد

 گه؟یم یخود مژگان چ خب–

کوتاه...فقط  یلیباهاش حرف نزدم اونم خ شتریبار ب هیکه  من–

 .ازم خواست که نزارم بره

 .خب براش انجام بده ادیاز دستت برم یکار اگه–
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 .کرد سکوت

 :دمیپرس  

داشت؟ چرا مامان  یبه من چه ربط یکه گفت ییزایچ نیا االن–

 کرد؟ یبه من التماس م

 .انداخت و جواب نداد نییعرق کرده بود سرش را پا اشیشانیپ

 .آرش بلندشد و در را باز کرد م،یدرهر دو برگشت یباصدا

 .بود مادرش

 .ستیحالش خوب ن دمیلرزانش فهم یاز صدا 
بود و  دهیپر یدر رفتم. رنگش حساب یو من هم جلو بلندشدم

 .نظم نداشت شیهاصورتش عرق کرده بودونفس

 .مشیبغلش را گرفتم وبا کمک آرش به اتاقش برد ریرفتم ز عیسر

 :گفت آرش

 .مارستانیب میبر دیبا مامان–

 انه؟یبهش  یفقط بگو، گفت نه،–

 :گفت ییکنترل شده ا یبا صدا آرش

پرواز  یاونا که االن پا د،یدار نقدرعجلهیجان، چرا ا مامان–

ماه طول  کیمژگان دعوت نامه بفرستن  یحاال تا برا ستن،ین

کشه. شماها چتونه؟ هنوز کفن برادر بدبخت من خشک نشده  یم

 .دیبه فکر شوهر دادن زنش هست

 یهرکار دمیترسم آرش، از اون برادرش اونجور که من شن یم–

وقت از  هیچشمم باشه،  یجلو نجایخوام مژگان ا یم اد،یبرم

با  ایآخر نی. آخه اارنیسربچش ن ییبال ارشیبا ک یسر لج باز

. من ونسی. اون درهیهم شکرآب بودن. نکنه انتقام بگ

 دی. اون باشهیخوب م ادحالمیندارم، مژگان ب ازین مارستانیب

 .دیبد تیاالن رضا دیاش تموم بشه بعدشوهر کنه، فقط باعده
دنبال  دیبا زدیآرش که حرف نم آوردم،یسردرنم شانیحرفها از

 .فرستادمش یم اهینخودس

 :کردم تا مادرش دراز بکشد وبعد روبه آرش گفتم کمک

 د؟یدار بیس–

 چطور؟–

رنده کن با گالب براش  دونهیحالش بهتر بشه  یخوا یم اگه

 .. مشکوک نگاهم کرداریب

 .ایتونم خودت ب یکه نم من–

 سهیخ ام،یمامان روعوض کنم م یتو برو منم لباسها ام،یم–

 .عرقه

 .رفت رونیاکراه از اتاق ب با
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 .تخت نشستم یلبه یرا بستم و فور در

شده؟ چرا شما  یدچیشما بگ گه،ینم یزیآرش به من چ مامان،–

 د؟یکرد یبهم التماس م

 :مقدمه گفت یهم ب او

که عقد  نهیمژگان گفتن تنها شرط موندن مژگان ا خانواده–

 .آرش بشه
 یخاک تو ها،شهیازگور اون برادرش بلندم نایا یهمه البته

من سرتا پات  لی. تو قبول کن راحستین شیحال یچیسرش اصال ه

کنه  یم یآرش زندگ یکه عمه یشهر یتو نیزم هی رم،یگ یروطال م

خرم،  یم نیفروشمش برات خونه و ماش یبزرگه، م یلیدارم خ

 ...حسابت توفقط یتو زارمیاش هم م هیبق

کرد  ینم یاری میگوشها گریمن د یول زد،یمدام حرف م مادرآرش

 دمیدو یبود و من م ابانی... دهانم خشک شد. بدنیشن یبرا

مادرآرش  یصدا دم،یدو یباز هم م یگرم، ول یلیگرمم بود خ

. دیگویچه م دمیفهم ینم یول شدیزمزمه وار در گوشم اکو م

رفتم  یهرچه م یقطع شود؛ ول شیدور بشوم؛ تاصدا خواستمیم

مثل زنبور در  شیصدا شد،یم بمیوعرق وگرما نص یفقط خستگ

که باوحشت مقابلم  دمیآرش را د ابانیگوشم بود. ناگهان وسط ب

خواستم آنقدر بدوم تا به  یکرد. انگار م میزانو زد و صدا

خورد،  یتکان م شی. لبهاستادمیکردم و ا شیدایآرش برسم. پ

 .آورد یآب وانی. لکردیم میبه نظرم امد صدا

 .خنک شد صورتم

 ؟یبهش گفت ی. توچت شده، مامان چلیراح–

 .گرمم نبود، خنک شده بودم گریرا گرفتم د دستش

 .خوبم آرش من–

 یجان میپاها یکرد تا مرا به اتاق خودش ببرد؛ ول بلندم

انداخت و  میرپاهایرا ز شیراه رفتن نداشتند. دستها یبرا

 .تخت خودش درازم کرد یبلندم کرد و رو

 .آرش سردمه–

 .پتو آورد کی یفور

سرم وصل  دیدکتر، حتما فشارت افتاده، با میریم یکه شد گرم–

 .یکن

 .آرش–

 .جواب داد بابغض

 .جانم–

 :مکث گفتم یکم با
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 کنن؟یدارن مجبورش م ای ه؟یخودشم راض مژگان–

 :شد و گفت نییباال و پا شیگلو بینگاهم کرد. س قیعم آرش

 .درمانگاه میبر ستیسردت ن گهید اگه–

 .جوابم رو بده ارش–

 رونی. بعد از اتاق بمیزنیاستراحت کن بعدا با هم حرف م فعال–

 .رفت

 ...پس مژگانم یعنیرفتنها  هیحاش نیا

 :مادر آرش وارد اتاق شد وگفت 

ونشستم . بلندشدم یبش ینجوریکه باعث شدم ا رمیمن بم یاله–

 :دادم به تاج تخت وگفتم هیوتک

 .دیخوبم مامان، نگران نباش من–

مادرشوهرم  ی. لبهامیرافتادیگ یتوچه بدبخت ینیب یم لیراح–

 شیحرفها یادآوریبود. با امدهیکبود بود و حالش هنوز جان

 .را گرفت دمید یاشک جلو یپرده

بده به شما خودش بره  اامدنیبچه رو بعداز دن شهینم مامان–

 هرجا که دوست داره؟

 ...گهیخب مادره د شم،یمن ازبچم جدانم گهیم–

بود وارد اتاق  ختهیکه چند قند داخلش ر یآب وانیبا ل آرش

اتاق  رونیمادرش دستش را گرفت و به طرف ب دنیشد و با د

 :کرد و گفت تشیهدا

 لیراح دیبزار دیکن داستراحتیجان شماحالتون بده، بر مامان–

حرفها  نیکم بخوابه، تاروح داداش بدبختم کمتر با ا هیهم  

 .تو قبر بلرزه
رفتن مادرشوهرم، که انگار از کار آرش ناراحت هم شده  بعداز

را  میرا به طرفم گرفت. رو وانیبود. آرش کنارم نشست و ل

 یکنار تخت گذاشت و به گلها زیم یرا رو وانیبرگرداندم. ل

 .پتو چشم دوخت

وقت به خاطر تو، مامان رو  چیواست قسم نخورده بودم ه اگه–

 .گفتم یبهش م یزیچ هیناراحت نکنم، االن 

 .را به دندان گرفتم لبم

 .یباهاش خوب حرف نزد نیهمچ االنم–

بهم گذشت. مامان فقط  یچ دمتیتواون حال د یوقت یبدون اگه–

 .کنهیکم به ما فکرنم هیخودش برسه،  یخواد به خواسته  یم

 :انداختم وآرام گفتم نییرا پا سرم
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 بود؟ نیواسه خاطر ا هایمحل یوب هایاون بداخالق پس–

 .تکان داد دییرا به عالمت تا سرش
بود، جز، جز، صورتش را از نظر  نییکردم سرش پا نگاهش

 اشیختگیبه هم ر نیاش عوض شده بود. به نظرم اگذراندم، چهره

به دست آوردنش  یبرا گریترش کرده بود. حاال دجذابتر ومردانه

زن دل شکسته  کیبامادرشوهرم که  ؟یباک یول دم،یجنگ یم دیبا

با  ای شد؟یم خالصهدر نوه اش  دشیو ام یبود وتمام زندگ

 .خواهد یچه م ایاز دن داندیمژگان که اصال خودش هم نم
 دیاز دست دادن آرش با یبا خودم بجنگم...برا دیهم با دیشا

 :دی. آرش دستم را گرفت وپرسدمیجنگیبا خودم م

 ارم؟یبرات ب یخوایم یزیچ–

 :خودم گفتم با

 ن،یریش یچا هیآرش، اونقدر حل شدم باتو، مثل  خوامیتورو م"

راه داره اونم  کیجدا کرد؟ تنها  یشکر رو از چا شهیمگه م

 "...دردناکه یلیخ رشدنی...تبخرهیتبخ

سرد،  یلیخ میگونه ها ایگرم بودند  یلیخ میهادانم اشک ینم

 .احساس کردم صورتم سوخت

 :را پاک کرد و گفت میهااشک آرش

 .نکن تیرواذ نقدرخودتی...اوفتهینم یاتفاق چیه یتو نخوا تا–

فرصت  گریبه هم د میاشکم پاره شده بود اشکها یکه پرده حاال

 .دادند ینم
از داخلش  یرا آورد و برگ یدستمال کاغذ یرفت و جعبه  آرش

را پاک کرد. بعد  مینشست و اشکها کمی. نزددیکش رونیب

 .شدند دهیدور کمرم تن شیدستها

  ل،یروندارم راح هاتهیگر دنید طاقت–

 یکه کس ییجا هی میریم م،یریم نجایاز ا یتو بخوا اگه

 ...نکنه دامونیپ

 :ُبهت گفتم با

 .بااون قلبش ؟یمادرت چ پس–

 .رو نداره یکه به جز توکس اون

 کاریتوبگو چ م،ینقشه بکش ایب م،یحرف بزن اینکن، ب هیتوگر–

 .یکن یم دایپ یراه هی شهیهم ل،یراح ی. تو زرنگمیکن

 .نگاهش کردم وسانهیما

کرد... اون فقط  شهینم یکار چیمادرت وسطه ه یپا یوقت–

 .رو داشته باشه. خب حقم داره ارشیک یبچه خوادیم
 یرا برا یتا دم صبح خوابمان نبرد و با آرش هر راه آنشب

 .نداشت ییادهیفا یول میمرور کرد طیشرا نیخالص شدن از ا
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 .کرد یکار شدیبه مادر ارش که با وجودش نم میدیرسیم آخرش

 .روز گذشت چند
نزده بودم. جرات گفتنش را نداشتم.  یام حرفبه خانواده من

 ختمیر یکه در خانه م یپنهان یاز حاِل بدم و اشکها یول

 هیقض یکم همه متوجهکه با آرش داشتم کم یومکالمات تلفن

 .شدند
 میموضوع را بگو ارشیخواستم بعدازمراسم هفتم ک یم البته

 .دندیاما خودشان زودتر فهم
مراسم هفت  برادرشوهرم قرارشد مثل  یاصرار مادر آرش برا به

 .رندیروز سوم مراسم بگ
در هم رفت  شیمادرش باخبرشد.اخم ها یاز برنامه  یوقت آرش

  :و گفت

پس اندازمن تا روز  یهمه  شه،یادمیاش ز نهیجان هز مامان–

  .ندارم گهیخرج شدو تموم شد، د ارشیسوم ک

 :درآورد و به آرش  داد و گفت فشیاز ک یکارت مادرش

 نیازش بردار، واسه روز هفتم هم از هم یکرد نهیهرچقدرهز–

 .کارت خرج کن

 .گردشده به کارت نگاه کرد یباچشمها آرش

حقوق به زورتاسربرج  نیمامان؟ شما که با ا یاورد ازکجا–

 ...یرسون یم

 .بغض کرد مادرش

بابات فوت شد هر ماه به اندازه همون  یاز وقت ارشیک بچم–

 هیکه  ،یکارت به عنوان خرج یتو ختیر یم رمیگ یکه م یحقوق

 هیروز مبادا، بعد گر ی. منم بهش دست نزدم براارمیوقت کم ن

  :کرد  وادامه داد

 .شهیپولها خرج مراسم خودش م نیدونست ا ینم رمیبم یاله–

بال بال زدکه مژگان را به خانه  یلیروز هفتم مادر آرش خ تا

 .حرفها بود نیبرادرش زرنگتر از ا یبکشاند، ول

 .مژگان رفت دنیو به د اوردیهم مادرشوهرم طاقت ن آخرش
چطور تحت فشار قرارش داده  ایدانم آنجا چه گفته بودند  ینم

بودند که مادر آرش گفته بود؛ آرش با عقد کردن مژگان موافق 

 .مژگان تمام شود یکه عده  میدصبرکنیاست. فقط با
آرش  یعمو یتلفن برا قیحرفها را از طر نیمادر شوهرم ا یوقت

 ...دمیکرد شن یم فیتعر

 ییزهایمراسم دعوتشان کند و او هم چ یخواست برا یم چون

را که دهن به دهن  یعاتیخواست معتبربودن شا یبود و م دهیشن

 .را از خودمادرشوهرم بشنود دیچرخ یم
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داخل اتاق آرش در حال کتاب خواندن بودم و مادرآرش هم  من

برادرشوهرش بدون جا  یرفت برا یکه راه م یبلندبلند درحال

 .کرد یم فیواو تعر کیانداختن 
آرش  یعمو دمیفهم دمیشن یکه م ییا مهینصفه ون یحرفها از

جمع کردن خانواده  دیگویکرده و م دییکار را تا نیهم ا

 .تواند بکند یاست که م یکار نیبرادرش بهتر
کتاب باال  یصفحه یدوختم به کتاب،  حروف و کلمات از رو چشم

 .بعدکم کم راه افتادند دند،یپر یم نییو پا

 .گرفتم میرا بستم وسرم را در دستها کتاب
 یقبل یرا گرفت وهمان حرفها یگرید یمادر آرش شماره نباریا

 .داد لشیرا تحو
که  نی. به خاطر ازدمیم رونیآنجا ب دازیسرکار بود. با آرش

 یول ماندم،یم ششیمن پ یمادر آرش در خانه تنها نباشد، گاه

 .سخت بود میتحمل کردن آن فضا برا گریحاال د

 :وقبل از رفتن گفتم دمیپوش لباس

 ...وقت حالتون بدشد هیاگه  رون،یخوام برم ب یمن م مامان–

 :و گفت دیرا بر حرفم

 .دم دسته، نگران نباش نجایمادر، من خوبم، قرصمم ا برو–

 .دادم که مادرش در خانه تنهاست امیمترو به آرش پ در
 یحدودا سه ساله زل زده بود به من وهر بار نگاهش م یدختر 

 دهیبود ند یافتادم مدت حانهیر ادی زد،یکردم لبخند م

برداشتم تا به زهراخانم زنگ بزنم  فمیرا از ک یبودمش، گوش

 .وحالش را بپرسم

 د؟یسالم زهراخانم، خوب الو،–

نامزدت چطوره؟ اون روز به  ؟یممنون، توچطور زم،یعز سالم–

 .روز با نامزدت دعوتتون کنم خونمون هی خوامیم گفتمیم لیکم

 :حرفش بغضم گرفت وگفتم با–

 .روبپرسم حانهیخواستم حال ر ممنون،–

 .یایفکرکردم م شیخداروشکر، چند روز پ خوبه،–

آه و افسوس خورد و  یدادم. کل حیتوض شینرفتنم را برا لیدل 

و گفت  دیگفت. بعد روز و ساعت مراسم هفت را پرس تیتسل

  .ندیآیمراسم بهشت زهرا م یبرا لیهمراه کم

شان به سوگند زنگ زدم تا به خانه مانیتمام شدن حرفها بعداز

 .گرم کنم یاطیبروم و سرم را با خ
است.  تماس را زودتر قطع  رونیگفت که بانامزدش ب سوگند

 .کردم تا مزاحمشان نباشم
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مراسم  یکه برا دیکردم چکار کنم، به فکرم رس یفکر م دیبا

که  یبه  پاساژ نیهم یبخرم، برا کیش یمجلس یروسر کیفردا 

داشت  ریحر ی هیساتن که حاش یخانمان بود، رفتم. روسر کینزد

کارشده بود را  پوریگ یمشگ یپروانه ها رشیقسمت حر یو رو

 .دمیخر
 یحرف یمادر ناراحت بود، ول امدند،یمادر و خاله ن روزختم

 .زدینم
مادر شوهرم رساند وخودش هم نماند و  یمن را تا خانه دهیسع

 .رفت
و به طرف بهشت زهرا  میآرش نشست نیومادرشوهرم داخل ماش من

 .میراه افتاد

 .وخانواده اش هم آمده بودند مژگان
آرش، نشسته  یمژگان ومادرشوهرم وخاله ها و عمه سرخاک،

که  ییهایاز صندل یکی یکردند. من هم رو یم هیبودند و گر

که آرش  دینکش ادطولیشده بود کنارآرش نشسته بودم. ز دهیچ

بود را کمک  دهیخر شیکه پسر عمو یج گلبلندشد و رفت تا تا

 .کردم یفکرم محال خودم بودم و به سرنوشت ی. تواورندیکند ب
کردم که  یفکرم نیو به ا ییجلو یزده بودم به صندل زل

 فیآنقدر ظر یعنی ده،یکش میبرا ییخدادوباره چه نقشه ا

محبت آرش را وارد قلبم کردکه خودم هم فکرش را  یرپوستیوز

حاال  یمدل طرز فکر بشوم؛ ول نیبا ا یکردم، عاشق کس ینم

 اوروز از  کی یخواهد حت یدوستش دارم، که دلم نم یجور

سخت  تیموقع نیراحت مرا در ا نطوریدورباشم... آنوقت خدا ا

 .قرار داد
توجهم به  یعاشق شدم گاه یکنم از وقت یمن اعتراف م ایخدا

 .روزهم فراموشت نکردم کی یحت یتو کم شده ول
که االن شب هفت شوهر  یکرد یاگر فراموش م د،یگویحاال م البد

 .خودت بود

 .انداختم یو به آسمان نگاه دمیکش یآه
 یهات. ولبه نقشه امیراض ایلب خدا را شکر کردم. خدا ریز

اصال  ایدونم سنگش کن،  یدلمم بکن، چه م نیواسه ا یکار هی

 "دهیقدنم یینشونم بده من که عقلم به جا یراه هی

 .جا خودم دونیفر یصدا دنیشن با

 یعقدسور هیسرکارو با  یمژگان روبزار یچطور یکن یفکرم یدار–

 آرش طالقش بده و ولش کنه؟ میکه ما رفت نیبعداز ا

 :ادامه داد دیمرا د یبهت زده ی افهیق یوقت

 ادمیالبته ز ،یباهوو بساز یچطور یکن یم یفکر یدار دمیشا–

براش تا با بچش  دیریخونه جدا بگ هی دیتون یم ست،یسخت ن

 .کنه یزندگ

 "دم،یمن نشست که نفهم شیامد پ یک نیا"



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

19

24 
Hiltun.ir 

 .کرد یزد و نوچ ییا انهیموز لبخند

راهها جواب  نیچون ا یفکرکن ییا گهید یبه راهها بهتره–

 ...رمویگ یم لیبراش وک ده،ینم

 :حرفش را تمام کند وگفتم نگذاشتم

 د؟یچرا با من دشمن شد شما–

 :زد و گفت یپوزخند

که من بخوام باهات دشمن بشم. بعد به  یستین یتو درحد اصال–

 :شد و ادامه داد رهیخ شیروبرو

تونم بهت  یراه راحت م هیمن  ت،یوضع نیخالص شدن از ا یبرا–

 .بدم شنهادیپ

 :بلندشد و گفت ؟یچه راه دمیپرس یفور
روپارک کردم،  نیاونجا که ماش رمیبگم، من م شهینم نجایا

 .میتاصحبت کن ای)کنار قطعه را نشان داد( تو هم ب
 دیدارد، شا یچه راه یعنیرفت ومن هم باخودم فکرکردم  او

 دهمیخواهد. شا یم یزیچ یپول ایشده  مانیازحرفش پش

 .حل بشود زیو او را فرستاده که همه چ دیرا شن میخداصدا

 .فاصله پشت سرش راه افتادم با
را زد و اشاره کرد  رشیبودکه دزدگ دهینرس نیبه ماش هنوز

 .نمیکه بنش

 :نداشت. گفتم یخوب یباالخره سابقه دمیترس یم 

 .من راحت ترم میحرف بزن نجایهم–

 :زد و گفت یچندش لبخند

 ؟یترس یم هیچ–

که نگاهش کنم  نیتوجه به حرفش بدون ا یپروا بود. ب یب چقدر

 :گفتم

 .گرده یبرم االن آرش دنبالم م دزودتریبا–

 .االن حواسش به مژگانه اون–

که لجش  نیا یکند، من هم برا امیخواست عصب یم شیباحرفها

 :گفتم اورمیرا درب

 دینداره، هممون با یخوب طیباشه، االن مژگان شرا دمیبا–

 .حواسمون بهش باشه

  .به من انداخت یبد نگاه

 .یهست یپس معلومه دختر عاقل وزرنگ خوبه،–

 د؟یزودتر حرفتون روبزن شهیم–
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 ...و ازش دمیپرس زهایچ یلیدرموردت خ ازمژگان

 .حرفش را تمام کند نگذاشتم

 د؟یداریمن برنم یچرا دست از سر زندگ شما–

به  گهیود شهیتموم م گهیتو ونامزدت که دوسه روز د یزندگ–

. در مورد مهم شدنتونم، دیستیقول خودتون محرم آرش خان ن

خوان به زورخودشون رومهم  یمثل شما خودشون م ییپهایکال ت

 ...خودتونه ریتقص نیجلوه بدن وا

 ".شستمت یوگرنه مثل اون دفعه م رتهیکه کارم گ فیح"

 یو با حالت بد رکردیینگاهش تغ د،ینگاه منتظرم را د یوقت

 .انداختم ریرا ز میوچشم ها دمیبراندازم کرد. ترس

 ...یدار یبلندوقشنگ یگفت موها یکرد، م یم فیَاَزت تعر مژگان–

 ،،،یسرم خراب شد، وا یرو ایلحظه احساس کردم دن کی باحرفش

 یزنها یدجلویبا یگاه یگفت حت یبودم که م دهیازمادرم شن

 ینطوریمژگان که ا یهم حجاب داشت، ول مانیوا نید یب

 :نگاهش کردم. ادامه داد رتینبود...باخشم وح

نه  گهید ،یروز بامن مهربون باش کیاگه فقط  گهید ی هفته–

 ...به شرط وشروط یدارم نه کار تیبه تو و زندگ یکار

 .وقاحتش زبانم بند امد از

بهت  گهیات رو دارم چند روزدشماره ،یخوادجواب بد ینم االن–

تا آخر عمرت راحت  یخوا یجوابت روبگو. اگه م دم،یم امیپ

. بعد همانطور یبهتره عاقل باش ،یکن یوخوشبخت باعشقت زندگ

را گذاشت  شیچرخاند. دستها یرا به اطراف م شیکه چشم ها

 :زد و ادامه داد یو چشمک بشیداخل ج

دوسش  یلیمعلومه خ یساحل درست کرد یکه تو یاون قلب صدف از–

  .یدار

اعتماد به دشمنه، چرا فکر کردم  یجهینت نیحقمه، حقمه، ا"

 ".کمکم کنه خوادیم

 :گفت یتر نییپا یتر آمد و با صدا کینزد یکم

 .راحت التیفهمه خ یکس هم نم چیه–

از  اشقهیکرد، البد خواهر عت یسست شد، چطورجرات م میپاها

را به  امنهیگفته بود. او بد جور ک شیمن وآرش برا یعالقه

  .ردیانتقام بگ خواهدیدل گرفته و حاال م

 .صورتش نشاندم یچه قدرت داشتم در دستم جمع کردم و رو هر
زد و  ینبود، پوزخند الشیخ نیع یشود، ول یکردم عصب یفکرم

 :گفت
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کم کم خودت به دست وپام  د،یهست یجور نیاولش ا همتون–

 .دور شد و رفت ی. فوریول کن یتونیعشقت رو که نم ،یوفتیم
 گریرفت احساس کردم د یبودم. وقت دهیترس شیاز حالتها واقعا

جدول کنار  یکه رو نیهم ستم،یبا میپاها یرو توانمینم

 .بابک مثل عجل معلق ظاهرشد دمینشستم، د ابانیخ

 بهتون گفت؟ یچ یخانم حالتون خوبه؟ اون عوض لیراح–

نگاهش کردم، بغض داشتم، چادرم که پخش شده بود را  باتعجب

 .کامال مشخص بود میجمع کردم. لرزش دستها

 یبطر کیکه با  دینکش قهی. به دقارمیبراتون شربت م االن–

 .شربت برگشت وانیل کیو یکوچک آب معدن

 :شربت را دستم داد و گفت د،ییبفرما–

 ییانداشتم. جرعه ییچاره ا یول دمیکش ی. خجالت مدیبخور–

 .جدول گذاشتم یرا رو وانیخوردم و ل

 .دییآقا بابک، من خوبم شمابفرما ممنون–

 .را باز کرد و به طرفم گرفت یمعدن آب

 .دیتاخنک بش دیبه صورتتون آب بزن یکم–

االن پوستم قرمز شده، آب را گرفتم وتشکرکردم  دانستمیم

 .که گفته بود را انجام دادم یوکار
 د؟یانداخت وپرس نییجدول نشست وسرش را پا یرو بافاصله

 د؟یشد بهتر–

 .ممنون خوبم بله–

 .ادکمکتونیمامانم روخبرکنم ب برم–

 .دیفاطمه روصدا کن نه،–

 .دیایرا برداشت وزنگ زد تا فاطمه ب اشیگوش
 نجایمن گفتم برود فاطمه را صدا کند که خودش ا قتیدرحق

را انتخاب کرد.  یاو راه راحت تر ینباشد، معذب بودم. ول

 :و آرام گفت دیکش یقینفس عم

حقش رو  دیزده بگ یصورتش؟ اگه حرف نامربوط یتو دیزد چرا–

 .کف دستش بزارم. نگاهش کردم، رگ گردنش برجسته شده بود

 :کرد و گفت یزد، جوابشم گرفت. نوچ حرف–

 یلیس یجور هیدیزده جوابش اون نبود، با یحرف نامربوط اگه–

 ...بخوره که دو دور، دور خودش بچرخه

. بابک؛ کردیکار را م نیا دیبا یحرفش را قبول داشتم، اما ک 

 .که آنجا بودکمک گرفتم وبلندشدم یآرش؟ ازدرخت ای
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 .آمدیفاطمه به طرفم م 
کند که از سرخاک بلند  یکه آرش به مژگان کمک م دمید ازدور

 .شود. قلبم فشرده شد

حرفهاست که بخواد مواظب زن خودش  نیاز ا آرش سرش شلوغ تر"

 ".عوض شده تهاشیباشه، فعال که اولو

مژگان دست  نیوسط نباشد باز هم مگر ا نیهم ا یاگر شرط اصال

که شوهرش  یلحظه چند روز کیدارد.  یما برم یاز سر زندگ

شده بود. حاال که  اشیامد. آرش راننده شخص ادمیبود  هیترک

رساند.  یهم شده لب تر کند آرش خودش را به او م زتریعز گرید

من وقت ندارد. مطمئنم  یاالن هم آنقدر مشغول است که اصال برا

 ی. اگر حرفشودیمژگان سرش شلوغتر هم م یامدن بچه  ایبا دن

هم  دیرا جز ما ندارد...شا یزن تنها کس کی دیگویهم بزنم م

با شرط عقد مژگان لطف در  ییجورها کی وانهید دونیفر نیا

 نیعاقالنه فکر کنم. از ا دیحقم کرده و خودم خبرندارم. با

 .گرفت بغضمفکرها دوباره 

 براتون انجام بدم؟ یتونم کار یخانم م لیراح–

 :به بابک انداختم وبا ِمن وِمن گفتم یونگاه برگشتم

 د؟یدار نیماش شما–

 .میبابام امد نیاالن باماش یول بله،–

مترو  ستگاهیمن رو تا ا دیبگ یکه به کس نیا دبدونیتون یم–

پنج  نجایفکرکنم تا ا د؟یو زود برگرد دیبهشت زهرابرسون

 .راه نباشه شتریب قهیدق

 :زد و گفت یلبخند

 .را نشانم داد چیحتما، بعدسو بله–

 .دییاونوره، بفرما نیماش–

بودو با تعجب نگاهمان  ستادهیبود ا دهیکه به ما رس فاطمه

 .رفتم کشیکرد. نزد یم

 :دیپرس

 توچت شده؟ لیراح–

 .را گرفتم دستش

 ره،یاگه آرش سراغم رو گرفت که فکر نکنم حاال حاالها بگ لطفا–

 .بگوحالش خوب نبود، بامترو رفت خونه

 یم یشده، خب اگه حالت بده بامترو چطور یآخه چ لیراح عه،–

 ؟یبر یخوا

 .شمیدور بشم خوب م نجایکنه، اگه ازا یحالم رو بد م نجایا–

 .در آغوشش گرفت ییلحظه ا یهم بغض کرد و سرم را برا او
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. یکنیکه تحمل م ییتو نیفهمم. باز ا یم رم،یبم یاله–

 یخواست صندل یدلم نم نم،یبنش نیبعدکمکم کرد تا داخل ماش

 .نزدم یفاطمه درجلو را بازکرد، من هم حرف یول نمیجلوبنش
سکوت بود  نمانیراه افتاد، معلوم بودناراحت است. ب بابک

 :دکه نگه داشت وگفت کی یکه جلو نیتا ا

 .امیم االن–

بازکرد و به  میرا برا یکیبود،  دهیخر یپاکت وهیآب م دوتا

 .طرفم گرفت

 یحوصله ینداشتم ول لیباال. م ارهیفشارتون روم د،ییبفرما–

 .تعارف هم نداشتم. تشکرکردم و گرفتم و در دستم نگه داشتم

 :گفت یرلبیز

گفت مترو اونوره، بعد دوباره نگه  دم،یپرس هییادکه از–

 .دیرا پرس ریمس یکیداشت واز 
داشت بلدنباشد، فکرنکنم اصال بهشت زهراامده باشد، چه  حق

 ییدوره ا کیدر  ریبخ ادشیبرسد که مترو را هم بلدباشد. 

. مزارشهدا، میآمدیم نجایا ادیبادوستانم ز شیچندسال پ

 .گمنام یبخصوص شهدا
شدم از آن روزها  نقدردوریوباخودم فکرکردم چرا ا دمیکش یآه

  ...وحال وهوا

 یبرا یدفکریخواست دوباره آن روزها را تجربه کنم، با دلم

 .کردم یم امیزندگ

 .مترو اونجاست آهان،–

 سرم را طرفش چرخاندم، شیصدا دنیباشن

 .دستتون دردنکنه د،یشد تیاذ دکهیببخش–

براتون انجام بدم.  یخوشحال شدم که تونستم کار ،یتیاذ چه–

 :به من انداخت وگفت یبعدنگاه

که ارزش نداره ناراحت  ییزهایچ یخانم خودتون رو برا لیراح–

 یروکه دارن رو نم ییزهایآدمها قدرچ ییوقتها هی د،ینکن

ارزش  یازشون گرفته بشه، وگرنه به مرور براشون ب دیدونن با

بچه  هیفهمن. مثل  یدوغ ودوشاب رو نم نیچون فرق ب شه،یم

فقط چون  ه،یچ دونهیالماس دستشه واصال نم کهیت هیکه  ییا

فرق داره  هاشیاسباب باز ی هیداره و با بق تیبراش جذاب

کردنش ازدستش  یباز نیکنه، چه بسا که ماب یم یباهاش باز

هم اون  ینجوریا یوخرد بشه و از ارزشش کم بشه، حت وفتهیب

الماس کم کرده،  نیفهمه که االن ناخواسته از ارزش ا یبچه نم

و ممکنه به دست بچه  شهیزمیتالماس شکست، لبه هاش  یوقت
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 دیکش یقیکنن. بعدنفس عم یهر دوضرر م قتیبخوره، درحق بیآس

 :و ادامه داد

 شه،یارزش انسانها درک نشه، فقط ظاهرشون برات جذاب م یوقت–

 .اول یاونم روزها

 .کردم یگوش م شیبود و با دقت به حرفها نییپا سرم

 .را نگه داشت نیماش

 نییداشبورد و سرم را پا یرا گذاشتم رو وهیتشکرکردم وآب م –

 :انداختم و آرام گفتم

 یهمون الماس ی. ولستی. آرشم بچه نستمیبابک من الماس ن آقا–

 نیتراش بخوره وا دیبا دنشیدرخش یبرا دیگ یهم که شما م

کنه.  ینم یتراش خوردنه سخته، الماسِ بدون تراش باسنگ فرق

خوان تراش  ینم یانسانها الماس هستند و گاه یبه نظرم همه

خدا  ده،یکار رو به زورم که شده انجام م نیبخورن و خدا ا

 .هیسنگتراش خوب

 .ستم و منتظر قطار شدمنش یصندل یرو
دوباره سر خاک  میبرگردم و مثل قد شدیبد بود کاش م حالم

از  امیگوش یصدا دنی. با شنشدمیآرام م  دیشهدا بروم، شا

 .دمشیکش رونیب فمیک

 .جواب دادم یشماره زهرا خانم فور دنید با

 :دیپرس تیو تسل یخانم بعد از احوالپرس زهرا

. شماره قطعه رو خواستم مییجون، ما االن بهشت زهرا لیراح–

 .بپرسم
و از بلندگو نام  دیبزنم قطار رس یکه خواستم حرف نیهم

 .اعالم شد ستگاهیا

 ؟ییتو مترو لیراح –

 :مکث گفتم یکم با

 .خونمون رمی. سر خاک بودم، حالم بد شد دارم مبله–

 :دیبا همان تعجب پرس دوباره

 تنها؟–

 یکلمه نیا ایلحن زهرا خانم دل سوزانه بود،  دانمینم

 :بار بغض کردم و گفتم نیچندم ی" درد داشت که من برایی"تنها

. زهرا خانم به خاطر من آمده می...مانده بودم چه بگوبله–

  .بود

 ؟یی. مترو بهشت زهرارمیبم یاله–

 د؟ییباال، شما کجا امی. مبله–
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 .مشیرسونیدنبالش م میریکه گفت، بگو م دمیرا شن لیکم یصدا

 .دنبالت نییپا امیمن م نیهمون جا بش زمیعز–

 دیمهربان در آغوشم کش شهیزهرا خانم که مثل هم دنید با

 .بغضم رها شد

 ینیدستم را گرفت و بعد ه زم؟یعز دهیپر نقدریچرا ا رنگت–

 .دیکش

نگاهم کرد و آرام  قیچت شده؟ بعد عم ؟یسرد نقدریا چرا–

 :دیپرس

 نامزدت حرفت شده؟ با–

کرد  تمیمترو هدا ستگاهیا یبغض و اشک. به طرف صندل دوباره

 .میو نشست

خودت رو عذاب  نقدریا زم،یعز ادیم شیپ هایزندگ یهمه تو–

 .کنه تیتو رو اذ ادینده. آخه آقا آرش چطور دلش م
چشم  یو دوباره جلو شدیاشکم که گاه پاره م یپشت پرده از

مژگان را از  خواستیکه آرش م ییاصحنه شدیم دهیکش میها

ندارد  یدانستم آرش منظور یسرخاک بلندکند را مرور کردم. م

امد قبال سر پچ پچ کردن با  ادمی. کردمیبا دلم چکار م یول

 گریبدهد د دقولیبامژگان که ازدستش ناراحت شده بودم، گفتم 

قول بدهد چون  تواندیاو گفت نم یکارها را نکند، ول نیا

 .بزند یبه مژگان حرف تواندینم
مژگان آنجا  ی. مگر خانوادهستدیعقب با توانستیکه م االن

کمکش کنند. آرش شده  توانستندینبودند. خواهرش، مادرش م

کردم که آرش مثل  یم دقبولیمهربان تر از مادر،  با یهیدا

 .شده میتواند باشد. فرق کرده، توجهش تقس یقبل نم

 :دیخانم پرس رازه

 حالت؟ نیخونه؟ اونم با ا یآقا آرش خودش گفت تنها بر یعنی–

 اون اصال خبر نداره؟ نه،–

  .گرد شد شیچشمها

شده. مطمئنم  ی. آخه بگو چیکنینگرانم م یدار ؟یچ یعنی–

. وگرنه تو آدم قهر یافتاده که اونجا نموند یبد یلیاتفاق خ

 .یستین زایچ نیو ا

 .کردم نگاهش

 .کف دست توئه میزندگ ی. من که همهیدونیمن رو محرم نم یعنی–

 دونمیناراحتتون کنم. آخه م خوامی. نمهیحرفها چ نیا نه،–

 .ادیاز دستتون برنم یکار



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

19

31 
Hiltun.ir 

 تونمینتونم بکنم. سنگ صبور که م یکار چیتو بگو. اگرم ه –

 .باشم
درد  نیکه از ا نیا یحرف بزنم، برا یداشتم که با کس ازین

 .کردن کردم فیهالک نشوم، شروع به تعر
 یکه زده بود و اتفاقها ییو حرفها دونیفر یماجرا یهمه کمکم

رفتارها و  طورنیکردم. هم فیتعر شیآن چند روز را، برا

 .آرش را یهایتفاوتیب

 :تمام شد گفت میکه حرفها نیاز ا بعد

وقاحت  نطوریا تینفر مثل برادر جار هی شهیباورم نم هنوزم–

 .داشته باشه
 ه،یطیاون االن تو بد شرا کنمیمورد آرش خان هم، فکر م در

 بانیاون رو پشت گهیچون مژگان و مادر شوهرت د یاز طرف

باشه  یخب هر مرد کنن،یرو مطرح م نیو مدام ا دوننیخودشون م

گر باشه. من تو  تیحما خوادیو دلش م کنهیم تیاحساس مسئول

 یحت ییجورا هیو  یچون از اول محکم بود دیشا شناسمیرو م

تو، اون تو رو  بانینه اون پشت یاون بود بانیتو پشت یگاه

 ،یایکنار م یتو با هر مشکل کنهیفکر م دونه،ینم یفیآدم ضع

 .یهست یقو یلیتو براش خ

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

از مادرش موضوع مژگان رو  یمن وقت ست،ین امینجوریا یول–

 .پس افتادم دمیفهم

که  یو مسائل یتو زندگ یریگ میتصم ینبود. برا نیا منظورم–

آرش  کنمی. من فکر مگمیباشه رو م دیمرد با یمعموال به عهده

 یکنیرو حل م زیتو همه چ کنهیمطمئنه، فکر م یلیخان به تو خ

االن فقط مادرش  کنهی. اون فکر مشهیدرست م یچهمه یجور هیو 

 یلیاونا خودشون رو خ چوندارن  اجیاحت تشیبه حما تیو جار

 دینشون دادن. البته کار آرش خان اشتباهه، اون با فیضع

درست عمل  تونهیاصال نم دیشا یدونیتمام جوانب رو بسنجه، م

 .کنه
که آرش را  نیزهرا خانم مرا به فکر انداخت. با ا یحرفها

 دانمی. نمدادیرا خب شرح م طشیشرا یتا حدود یول شناختینم

 گفت؟یواقعا زهرا خانم درست م یعنی

 حیبرادرش توض یبود. برا لیزهرا خانم زنگ زد. کم یگوش

 :داد و بعد گفت یکوتاه

من زنگ  یکه تلفنش تمام شد، گوش نیداداش. هم مییایم االن–

 .خورد

  .جواب دادم یبود. با دلخور آرش
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بامترو  یپاشد یکه به من بگ نیبدون ا ؟یتوکجارفت لیراح–

 .آن لحظه بد شدم یخونه؟بدجنس نبودم ول یرفت

شلوغ بود نخواستم مزاحمت بشم. حالم خوب نبود  توسرت–

 .آمدیحرف زدن مژگان و مادر آرش م ینتونستم اونجا بمونم.صدا

 چت شده بود؟ چرا؟–

 آرش؟ ییکجا–

فاطمه گفت  ،یستین دمیرستوران د میبر میخواست ن،یماش یتو–

 .خونه یرفت

حاال که  ستم،یمن ن دهیتا االن نفهم یعنیدوباره دلم شکست، "

 ".مسافرش کمه بهم زنگ زده هی گهید

 نته؟یماش یتو مژگان–

 .آرام شد یکم لحنش

خوشحال  یلیمامان خ نجا،یا ادیخودش گفته ب دونیفر آره،–

 .شد

 ".پس اون نامردازاالن نقشه اش روشروع کرده"

 .یکرد ینم تمیاذ گهیتود یهمه کاروشلوغ نیتوا کاش–

کردم االن  یانها بود و نامهربان شده بود، فکرم شیآرش پ باز

 .رودیام مقربان صدقه

 .کردم و تماس را قطع کردم یخداحافظ یفور

 .میرفت رونیمترو ب ستگاهیخانم کمکم کرد و از ا زهرا

مراسمم تموم  ادیکه بوش م نجوری. امتیرسونیجان ما م لیراح–

 .خونه میریشده. ما هم م

 .شدم شرمنده

. ومدمیاز سر مزار م دی. اصال من نبادیتو رو خدا ببخش یوا–

مهمونها  خواستمیاز بس حالم بد بود نتونستم بمونم. نم

 .ننیمن رو بب یاونطور

که  نیامده ا شیبرات پ یبد تی. موقعینکرد یتو کار بد نه،–

 بود؟ ی. اسمش چترسمیمرده م نی. فقط من از استیتو ن ریتقص

 .دونیفر–

نکرده  ییوقت خدا هینکنه خطرناک باشه،  لیآره. راح آهان–

 .به آرش خان بگو گمیباشه. م دهیبرات کش یبد ینقشه

 .دمیحرفش ترس از



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

19

33 
Hiltun.ir 

که با گفتن  ترسمیم نیاز ا شتریاز اون ب ی. ولترسمیم منم–

 شی. بعد براادیب شیپ گهید یفاجعه هینکرده  ییبه آرش خدا

 .دادم حیرا توض ارشیکشته شدن ک یماجرا

 :فکر کرد و گفت یکم

 .. غصه نخورکنمیدرستش م من–

 دانمینم یگفت، ول تیشد و تسل ادهیپ نیاز ماش دنمیبا د لیکم

من و خواهرش  نینگاهش را ب یکه با نگران دیام چه ددر چهره

 .چرخاند

 :کرد و گفت لیبه کم ییااشاره خواهرش

 .خونشون مشیبرسون دیکم ضعف کرده. زودتر با هی. ستین یزیچ–

را از خواهرش  اشینگاه سوال یمبهوت پشت فرمان نشست. ول لیکم

قرار گرفته بودم حس  طیشرا نیکه در ا نی. از اکردیجدا نم

 شده بود،  امیشرمندگ ینداشتم. زهرا خانم که متوجه یخوب

 :را باز کرد و گفت نیعقب ماش در

 .نیبش زنه،یداره برات بال بال م حانهیجان ر لیراح–

 :خودش را در آغوشم پرت کرد و گفت حانهیکه نشستم ر نیهم

 ...نرو، نرو خاله–

 لیجلو  نشست و با اشاره به کم یخانم بالفاصله در صندل زهرا

. بعد به عقب برگشت و دهدیم حیتوض شیفهماند که بعدا برا

 :گفت

 .خاله شیپ میریگفتم م یدید حانهیر–

 .آمد و شروع کرد به بپر بپر کردن رونیاز آغوشم ب حانهیر
کرد  یحرکت کرد و زهرا خانم کامل به عقب برگشت و سع نیماش

که  زدیبدهد. البته آنقدر آرام حرف م امیدلدار شیبا حرفها

از کلماتش را  یبعض ینجوا گونه شده بود و گاه شیصدا

 .دمیشنینم

کنه،  یکار هیتا  گم،یم لیمردک رو به کم نیا یهیقض لیراح–

کمک  تونهیداره، مطمئنم م ادیز لیمک لیوک  قیآخه اون رف

 .یکنه که از دستش خالص بش

 فته؟یب ینکنه براشون اتفاق ؟یچطور آخه–

اون که االن متهم هم  ترسونتش،یم یجور هیبابا. فوقش  نه–

 تیآورده. تو کار ریتو رو مظلوم گ ترسه،یم شترمیهستش ب

 .نباشه بسپار به من

 .را به عالمت موافقت کج کردم سرم
را  حانهیر ی. گاهمیکرد یدر سکوت ط بایراه را تقر یهیبق

بزرگ  گری. دکردمیرا نوازش م شیو موها گرفتمیدر آغوشم م
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نگاهم  نیغمگ یندارم و گاه یشده بود متوجه بود که حال خوش

. کردیام را لمس مو کوچکش گونه فیظر ی. بعد با انگشتهاکردیم

 کردیپنهان م امنهیسرش را در س آمدیم میلبخند که به لبها

 .بستیرا م شیهاو چشم
 یعذر خواه لیدوباره از زهرا خانم و کم میدیمقصد که رس به

آنها قبول  ی. ولندیایکردم و اصرار کردم که به خانه ب

 لیشده بود و اصرار داشت نروم. کم زانمیآو حانهینکردند. ر

 :را گرفت و گفت حانهیدست ر

 حانهی. رمیکن یبا هم رانندگ ایبزار خاله بره تو ب ییبابا–

  .داد لیبا اکراه نگاهش را از من گرفت و به کم

نگاهم کرد. سرم  یاستفهام دنمیخانه که شدم، مادر با د وارد

 :انداختم و گفتم نییرا پا

 .خوب نبود زودتر امدم خونه حالم–

 .به طرف اتاق رفتم یفور بعد

 .نبود شهیمثل هم ست؛یخوب ن ادیکردم حال مادر هم ز احساس
حرف  شیافتاده برا میکه برا ییاز اتفاقها خواستیم دلم

که  ییاتفاقها نیکنم. گفتن ا تشیاذ آمدیدلم نم یبزنم، ول

مادرم  یهم برا دنشیافتاده آسان نبود. مطمئنم شن میبرا

 .سخت بود یلیخ
 یبتواند کمکم کند ول ییدا دیلحظه با خودم فکر کردم شا کی

چه؟  گفتیمادر م ای ییکنم اگر به زن دا سکیر توانستمینم

 یزیچ ییاعهیشا لیفام نیکه باعث شود ب فتدیب یاتفاق ای

 .شود یزیو آبرو ر دیبچ
 دونیفر ینیب شیقابل پ ریغ یکنم. از کارها سکیر توانستمینم

 .به آدم عاقل شباهت نداشت شی. حرفها و کارهادمیترسیم
را  میهاام کرده بود. چشمکردن خسته هی. گردمیدراز کش یکم

 .هم گذاشتم و خوابم برد یرو

 .داشتم یدیشد یشدم احساس گرسنگ داریخواب که ب از
داشت گذاشته بود  ادی خچالی یآشپزخانه رفتم. مادر رو به

اند. تعجب کردم. مادر معموال رفته ییدا یکه با اسرا به خانه

 .رفتیم ییدا یکم خانه یلیخ
که شروع به خوردن کردم؛ فکر آرش  نیغذا گرم کردم و هم یکم

 یعنیهمه ساعت  نیدوباره به مغزم هجوم آوردند. ا شیو کارها

ر حال بدم به نگران نشده که زنگ بزند. من که گفتم به خاط

به غروب نمانده بود.  یزی. ساعت را نگاه کردم چرومیخانه م

نمانده و همه  شانیابر یساعت مهمان نیتا ا گریمطمئنم که د

آرش دوباره ِگره  یالیخیب نیاند و سرش خلوت شده. از ارفته

 یتو دیفکر نکرده که شا نیافتاد. چرا آرش به ا میبه گلو

من با زهرا خانم و  دانستیراه حالم بد بشود. او که نم

 دیرد کردم، نبا میوِگره را ازگلو دمیکش یام. آهبرادرش آمده
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 دمیرس یبه خودم م دیکند. با تمیاذ افکره نیگذاشتم ا یم

 .غذا خوردم ی. کمشودیدرست نم یکه کار دنیکش یبا گرسنگ
انقدرغرق عشق  یاذان، نمازم را خواندم ول یصدا دنیباشن

چند رکعت  دمیبودم که معبودم را گم کردم واصال نفهم امینیزم

 یتو شهیسجاده نشستم وچشم دوختم به مهر، هم یام. روخوانده

من  یمهم تر از تو برا یزیچ چیه ایام خداگفته میخلوتها

 یکرده بود...حت چهاماحاال... ترس نبودن آرش با من  ست،ین

اما حاال... چقدر گرفتار  رنبودم،نطویعاشقش شدم ا یوقت

 .خبرمیام و خودم بشده
. دهدیتوهمات خودمان را به خودمان نشان م نطوریپس خدا ا 

خودشان را نشان  تهایکه آدمها در موقع شودیم نطوریپس ا

 "پر مدعا ی. "آدمهادهندیم
از وقتم را با تو نبودم  قهیچند دق یمرا ببخش که حت ایخدا

خودم تکرارکردم.  یباتو بودنم را تمام عمر برا یادعا یول

خودم فردا را روزه گرفتن کم بود. از خودم بدم  ههیتنب یبرا

را  حی. مفاتکردمیم یکار دی. بادمیآمد. از خدا خجالت کش

خواندم، تا  نهیانرابا آرامش وطم ریجوشن کب یآوردم و دعا

که تمام شد، کتاب را در  نیطول بکشد. بعد از ا شتریب

. نگران مادر شدم. دمیتخت دراز کش یکتابخانه گذاشتم و رو

را برداشتم تا زنگ بزنم.  یوقت بود. گوش ری. دامدندیچرا ن

 .که آمدند دمیدر فهم یصدا دنیبا شن

 :دیاسرا وارد اتاق شد و پرس –

 ؟یخواب بود تاحاال–

 چطور؟ نه،–

 .هم امد و مات نگاهم کرد مادر

 :گفت اسرا

 ؟یشد یشکل نیپس چرا ا –

 ؟یشکل چه–

به موهات بکش  یدست هیحداقل به ما رحم کن  ها،تیم نیع–

 .میوحشت نکن
به مادر انداختم،  یاسرا براق شدم و بعد نگاه یها درچشم

 .غم داشتند
 رونیگرفت و از اتاق ب یهمانطورکه نگاهش را از من م مادر

 :دیرفت پرس یم

 ؟یخورد یزیچ–

 .مامان اره–

 :دمیآمدم و رو به اسرا آرام پرس نییاز تخت پا یفور
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 چراناراحته؟–

 ؟یستیتون–

 ناراحت باشم؟ یچ یبرا–

 یزایچ یلیخ یول زنه،یشو داد نم یچ یبرا افتی. قدونمیم چه–

 ...رو گهید

 .اسرا حرفش را تمام کند، به آشپزخانه رفتم نماندم

 .کندیپوست م ازیپ مادر

 :دمیو پرس ستادمیا کنارش

 .میکه دار غذا–

داغش  ازیتو هم فرستاده، پ یآش پخته بود. برا تییدا زن–

  .کنمیتموم شده بود. دارم واسه اون درست م

 ؟ییخونه دا دیرفت هویشده بود که  یجان چ مامان–

 .نگاهم کرد برگشت

 .داشتم کارش–

 ؟یکار چه–

 .خواستم مشورت کنم یم–

  .نگران شدم یکم

 ؟یمورد چ در–

تخته گذاشت وشروع به  یرا که پوست کنده بود را رو یازیپ

 .خردکردن کرد

 .من برم دیبگ دیدوست ندار اگه–

 ...درموردتو–

 :... نگاهش کردم و او ادامه دادختیر قلبم

 دیکه با یخودت نیآخرش ا یول میهم گرفت ییها میتصم هی–

 .یریرو بگ یینها میتصم تیزندگ یبرا
 زیر زیر رچاقویدوختم که تند تند ز یبدبخت ازهیبه پ چشم

دردشان  ازهایواقعا پ یعنی آمد،یهم  درنم شیو صدا شدیم

که واقعا  میکن یمرحله سرخشان م نیتازه بعدازا د،یآینم

 شود،یو رنگشان عوض م شوندیها جمع م چارهیدردناک است. ب

 یعنیجوشند.  یچندساعت م یبعد از آن دوباره همراه غذا گاه

به  یخوب یحال مزه نیبا ا ی. ولشوندیبه تمام معنا نابود م

 یعنیجهنم افتادم... ادی. آن لحظه شوندیتلخ نم دهندیغذا م

مهربان  یلیخداخ ندیگویم هایبعض د؟یآیبالها م نیسر ما هم ا
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. مادر من هم مهربان آوردینم شیهابالها را سر بنده نیاست ا

 .بانمهر یلیاست. خ
را در  ازهایصورتم تکان داد و بعد پ یدستش را جلو مادر

 .ختیر تابهیماه

 تو؟ ییکجا–

 د؟یگرفت میتصم یجان درموردچ مامان–

 :گفت یحالت غصه دار با

تموم  غتونیوقت ص گهیتو دخترم. دو سه روز د یدرموردزندگ–

شوهرته.  یالیزنن، منظورم همون فام یحرف م یمردم کل شه،یم

عقدت کنه.  دیبا غهیبه آرش بگو بعد از تموم شدن وقت ص

 .ستمیبه عقد موقت ن یراض گهیوگرنه من د
باهاش  یپاش دیباهم نامحرم شد یوقت یاجازه ندار گهید توام

 .رو روشن کنه فتیزودتر تکل دی. بایبر رونیب

 .آخه مامان اونا االن عزادارن یول–

تاب  یباقاشق چوب تابهیرا در ماه ازهایهمانطورکه پ مادر

 :در چشمم براق شد و گفت دادیم

خشک  تیدار؟ اونا فقط واسه ما عزادارن؟ هنوز کفن م عزا–

 ...رسهینشده، زنش رو شوهر دادن. اونوقت به ما که م

عقل مژگان شدن.  یدست برادر ب ریهام اس چارهیب نیا خب–

 وفتهیب یاتفاق ستیپچ، حاال حاالها قرار ناالنم فقط حرفشه و پچ

 .که

کنن و اعصابت خرد بشه،  ریبدتر. چند ماه تو رو اس گهید–

 ...بعدشم بگن...الاله االهللا

 م،یریگیم یعقد محضر هیسرو صدا  یهر حال بهشون بگو ب به

 .. حاال جشنتون بمونه بعد از سالشهیتموم م

 زتریکردم چندتاشون که ر تابهیماه یازهایبه پ ینگاه .

 رهیبودند، رنگشان ت دهیچسب تابهیماه یوارهیبودند؛ به د

 ازیپ  یسوخت، حتما کوچکترها بچه ها شانیشده بود. دلم برا

انقدرخودشان  شانیپدر و مادرها چارهیدرشت ها هستند...ب

 شانیبچه ها ظبموا توانندینم گریشنوند که د یم زیلیو و زیجل

 ...باشند

 .لحنش مهربان تر شد مادر

درموردش درست فکرکن...با  گمیبهت ُرک م یزیچ هیدخترم،  نیبب–

 نایآرش بهم گفت متوجه شدم ا یکه اون روز زن عمو ییحرفها

دونن و منتظر تموم شدن وقت عده   یکال مژگان رو زن آرش م

 .هستن
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همش از  ییجورا هیزن عموشم  نیکه خودآرش نخواد، ا نیا مگر

 ییجورا هی ده،ید ییخوابها هیگفت، احساس کردم واست  یتو م

ودوخته واسه پسرش. آخه تو اون روز  دهیذهنش بر یخودش تو

. شدیزده م ییچه حرفها یخبر ندار ،یفاطمه بود شیهمش دم درپ

از اون  گهیمادر مژگان نشسته همه جا رو پر کرده که مژگان د

االن عزادارن،  نایکه ا ستی. اصال متوجه نادینم نرویخونه ب

آرش هم مدام درگوش  یآخه، زن عمو هیحرفها وپچ پچ ها چ نیا

بود. به تنها  بیکارهاشون برام عج داد،یمن گزارش اونا روم

 .بود یعزادار دادنینم تیکه اهم یزیچ
فرار  قتیاز حق دینبا یحرفها رو بهت بگم ول نیا خواستمینم 

 .هیعمر زندگ کیفکرات رو بکن.  نیکرد. بش
 وارهیکه به د یزیر یازهاینگاه کردم. پ تابهیبه ماه دوباره

که داخل روغن داغ  هیبق یشده بودند ول اهیبودند س دهیچسب

زرد چوبه  یبه خودشون گرفته بودند. مادر کم ییبودند رنگ طال

 .حرف به طرف اتاقم روانه شدم یاضافه کرد. من ب

 .تخت و در خودم جمع شدم یور دمیکش دراز

 .سرم را بلند کردم آرش بود امیگوش یباصدا
 یدلخوربودم. ول یلیخ  دادم؟یجواب م دیحال خرابم با نیا با

 .اوردیدلم طاقت ن

 .الو–

 ؟یخوب ل،یراح سالم–

 .گفتم نیوسرسنگ حالیب

 .ممنون–

 :دیکرد و پرس یمکث

 حالت بهترشد؟ ؟یزنیحرف م ینجوریا چرا–

 یزیچ یچقدر گله داشتم...ول م،یداشتم که بگو چقدرحرف

 .دادم رونیآه ب کیجمع کردم و با  امنهینگفتم، همه را در س

 یخونه، مامان همش سراغت روم ارمتیدنبالت م امیم لیراح–

 .گذاشته رفته هویچرا  گهیم ره،یگ

 اونجاست؟ مژگانم–

دورهم  یایخوشحاله، گفت توام ب نیمامان واسه هم آره،–

 .میباش

 .ستمیاونجا راحت ن گهیآرش، من د نه–

  چرا؟–

 یخودت فکر کن دیبدم، با حیتونم برات توض یرونم لشیدال–

 .یومتوجه بش
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 .کرد یکرد و بعد هم خداحافظ سکوت

 ".روزدن به اون راه اخودشونی شنیواقعا متوجه نم نایا یعنی"

باشم، اصال آرش زنگ  فیخواست ضع یحالم بد شد دلم نم دوباره

 دیگویم یزیجواب تلفنش را بدهم چ کردمینزند بهتر است. فکر م

 .نشد نطوریا ی. ولرمیگیم یکه  انرژ

 .و به حمام  رفتم تا آب، سر حالم کند بلندشدم
 میلباسها نیازب رهیت یامدم.  لباس راحت رونیکه ب ازحمام

لباس روشن بپوشم، باالخره  آمدیدلم نم دم،یآوردم وپوش رونیب

کردم.  میبرادرشوهرم بود. بعد شروع به خشک کردن موها ارشیک

خدا  دانمیانقدر پرپشت بودند که خشک کردنشان سخت بود. نم

  .کندیرا زنده م ناست که انسا ختهیدر آب ر یچه معجون

به اتاق انداختم به هم  یبستم. نگاه رهیرا باگ میموها

مرا سر  یبود. شروع به مرتب کردنش کردم. اسرا وقت ختهیر

 .گرفت و کمکم کرد یانگار انرژ دیحال د
. مادر ازسالن میهر دو به هم نگاه گرد فنیزنگ آ یصدا با

 :گفت

 .ادباالیآرشه، داره م ل،یراح–

 .به اسرا نگاه کردم باتعجب

 :گفت آوردیوچادرش را از  کمد در م یکه روسر اسراهمانطور

وقت  نیآرش ا رمنهیمگه تقص ؟یکن ینگاه م ینجوریچرا ه؟یچ–

 شب امده پشت در؟

 .زدم یلبخند ازحرفش
بود  شیابروها نیب یزیدلخور سالم داد و وارد شد. اخم ر آرش

کرد. با تعارف مادر  یمادر لبخند زد و احوالپرس دنیباد یول

 .کاناپه نشست یرو

 .مبل تک نفره نشستم کی یهم رو من
نگاهم کرد. بعد اشاره  نیبه آشپزخانه رفت و آرش غمگ مادر

 .نمیکرد که بروم و کنارش بنش

 :گفت رگوشمیدوزیبه موهام کش یکه کنارش نشستم دست نیهم

 .برات تنگ شده بود دلم–

 :ازخودم نشان ندادم او ادامه داد یالعمل عکس

 :باشما، بعد آرام گفت یشاک داالنیبا من–

 .روبشنوم لتیامدم دال االنم–

 .نگاهش کردم یسوال

...راحت گهیما د یخونه  یایب یتون یکه نم یلیدال همون–

 .یستین

 .انداختم نییرا پا سرم
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کردند.  یبلندشد و سالم واحوالپرس شیاسرا آرش از جا باامدن

 .اسرا به طرف  آشپزخانه رفت

  .به من انداخت ینگاه آرش

 ...رونیب میپاشوحاضرشوبر–

 .ندارم حوصله–

 :دیفشار داد و پرس یراگرفت و کم دستم

  ؟یدلخور ازم–

هستند، جان گرفتم. سرم را  یمنبع انرژ شیکردم دستها احساس

 .باال آوردم

 .خوام درموردش حرف بزنم ینم یول آره،–

 .در مورد مشکالت حرف زد دیبا یگفتیم شهیکه هم خودت–

من برنده شدم قرارشد  میاون روز که مسابقه داد ادتهی

 کنم؟ نییرو خودم تع امزهیجا

 .خب–

وفراموش  یباشه که ازم دلخورنباش نیام ا زهیخوام جا یم –

 یگیخب چون توم ینکردم، ول ی. البته به نظرخودم که کاریکن

 .کردم که خودم حواسم نبوده یحتما کار

 .زدم یلبخندکم جان اشیزرنگ نیا از

بهتره  یاگه درموردش حرف بزن یپس قبوله... ول یدیخند خب،–

تو  یکردم باعث ناراحت کاریفهمم، که چ یروم فمیمنم تکل

  .شده

 شده؟ یچ یتا بهم بگ رونیب میبر حاال

 .وارد شد وهیبدهم، اسرا با ظرف م یکه جواب نیاز ا قبل

 :گفت آرش

 .دنیبعد، اسراخانم زحمت کش میبخور وهیم اول–

 :زد و گفت یلبخند اسرا

 .ارمیبشقاب هاروهم م االن–

افتاده بود عقب داد  میبازو یرا که رو میاز موها ییا طره

 :کردگفت یو همانطور که نگاهم م

 .برات دارم زیسورپرا هی یاخم هات رو بازکن اگه–

 ؟یچ–

 .بگذارد وهیم مانیبشقابها را آورد و خواست برا اسرا–

دارم. بعدخم شدو  یاسراخانم من خودم برم دیزحمت نکش شما–

 .موز برداشت و داخل بشقابش گذاشت کی
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 .گمیبهت م رونیب میرفت–

 .ها...سرش را کج کرد امیخونتون نم من–

 از خونه رفتن زدم؟ یاصالحرف من–

 یلباس به اتاق رفتم. لباسم را عوض کردم وروسر ضیتعو یبرا

 ایفکر کردم. "خدا یتخت نشستم وکم یرا سرم کردم و رو امیمشگ

 ".مامان رو بهش بگم که ناراحت نشه یحرفها یچطور

زند و  یمادر  با آرش حرف م دمیرفتم د رونیاتاق که ب از

 دییسرش را به عالمت تا یکند و گاه ینگاهش م نیآرش هم غمگ

 .دهدیتکان م

 :دیبه من انداخت و پرس ینشستم. مادر نگاه کنارشان

 :من جواب داد ی. آرش جادیبر رونیدبیخواه یم–

 .میبر ییجا هیمن گفتم حاضربشه، تا  بله–

 :گفت مادر

 وقت شب؟ نیا–

 :گفت آرش

جان تازه سر شبه، تاره تهرانم که اصال شب و روز  مامان–

شلوغ بود. من واقعا  ابونهایخ ومدمینداره. االن که داشتم م

 کنن؟یم کاریچ ابونایتو خ کسرهیمردم  نیا دونمینم

 :و گفت دیکش یآه مادر

 شهیم یبا هم قاط یاشتباه باشه، همه چ یسبک زندگ یوقت–

 .دیتعارف حرفهاتون روهم به هم بزن ی. پس امروز بگهید
شده  یجد یلیروزها خ نی. ادیحرف مادر دلم لرز نیا دنیشن با

 .بود

 .میشد نیماش سوار

 کوتاامد و مژگان امد خونتون؟ دونیشدکه فر یچ آرش–

 یگفته سه روز م دونیگفت که فر یمژگان م یدونم، ول ینم–

 .کنه یرومشخص م فشیتونه بمونه بعدتکل

 ".شهیتموم م غمونیکه ص یروز یفردا قایدق"

مژگانم باخانواده اش بره خارج؟  دهیمامانت اجاره نم چرا–

 .گهید نشیب یم ارهیبارم هیبچه روهم هرچندوقت 

بعدشم خودمژگانم دوست نداره بره، امروز به  گه،ید مادره–

 ...شما شیپ مونمیگفت من م یمامان م

 .کردم یآرش احساس خطرم یازحرفها

 گفت؟ یبهت م یچ مامانم–
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 .اخم کرد 

 ...زور حرف–

 ؟یچ یعنی–

 لیراح ای دیکن یمحضرعقد دائم م دیریم ای گهیدوروز د گهیم–

 .دیکه عقد کن یتا وقت ینیبب شهیرو نم
. که بعد از چهلم نمیتورو بب دیماه نبا کیکن من حدودا  فکر

 .میعقد کن ارشیک

 .ستینظرمن که زورن به–

حرف  میرفت ی...پس اون موقع که باهم بوستان ملیراح عه،–

 .مینامحرم نبود میزد یم

 ینجوریبود، دوما: ا ییآشنا یکرد، اوال برا یموقع فرق م اون–

 رمیحرف بزنم، مثال م یمرد چیباه دیباشه که پس من نبا

هست که بامرد نامحرم حرف  ازین یاجتماع گاه یتو ایدانشگاه 

 .بزنم
و بعد که نامحرم  میکه ما دوماه به هم محرم بود نیا یول

  .شهیاول از همه خودمون سختمون م م،یباهم باش میشیم

 .باال انداخت ییا شانه

 .ستیمن که سخت ن یبرا–

 .من سخته یبرا یول–

 .کرد اشیچاشن یکرد و لبخند مرموز نگاهم

 .دی. بعددستم را گرفت و بوسادینم بهت–

 .رمیدستت رو نگ نمتیب یخب سخته، فکر کن هر دفعه م آره–

نگه داشت  میلباس امده بود دیخر یکه قبال برا یپاساژ یجلو

 .میشد ادهیوپ

 م؟یامد یچ یبرا نجایا–

 ...ها زهیسورپرا–

داخلش  یزوصندلیبود که چند تا م یفروش وهیپاساژ آب م اول

 جیو آرش بعد ازسفارش دادن هو مینشست میشده بود، رفت دهیچ

 :گفت یبستن

  .بشه من امدم تاآماده–

 .رفت رونیاز مغازه ب بعد
 یرا رو یبستن جیبزرگ آب هو وانیکه آنجا بود دو ل ییآقا

 .گذاشت و رفت زیم
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 میامد و روبرو قهی. بعداز چنددقدیایتاآرش هم ب صبرکردم

 .نگاهش کردم ینشست. استفهام
شد و من همچنان  اشیبستن جیمشغول خوردن هو توجه،یب آرش

بودکه  نجای. آرش خوب ومهربان بود، فقط مشکل اکردمینگاهش م

درقبال زن برادرش  تیاحساس مسئول یادیباهمه مهربان بود و ز

 .کرد ینم تیمرزها را رعا یهم بعض یداشت و گاه

 تیناراحت لیاز دل یکن ینگاهم م یحاال همونطورکه دار خب،–

 .دادم وانمیهم بگو. نگاهم را از او گرفتم و به ل

 .رنگ کردم ینارنج عیرا برداشتم وشروع به هم زدن ما قاشق

 .لیراح–

بار او  نیدر دهانم گذاشتم ونگاهش کردم. ا یازبستن یقاشق 

 .چرخاند یاش مخورده مین اتیقاشقش را در محتو

 یناراحت نیروزها حواسم بهت نبوده وتوواسه ا نیدونم ا یم–

واقعا برام سخته، به  ارشیمرگ ک ،یحق بد دبهمیتوبا یول

 .ام گذاشتهکه بعدش به عهده یتیخصوص مسئول

 ؟یتیمسئول چه–

 .کنم یبچش پدر یاش باشم، براکه مواظب خانواده نیا–

. گذاشتمیرا  در دهانم م یبستن یطور پشت هم قاشق ها نیهم

خواستم خنک بشوم.  یانگار از درون آتش گرفته بودم و م

 ".نهیهم قایبهش بفهمونم که مشکل من دق یمن االن چطور ای"خدا

 وانیل اتی. محتومیحرف بزن میومدیمگه ن ل؟یراح یساکت چرا–

 :و گفتم دمیرا سرکش

 یاالن برا قایتونه حرف دلش روبزنه، دق یآدم نم ییوقتها هی–

 .من مثل همون موقع هاست

 .. آرش دستم راگرفتمیامد رونیب یفروش وهیم ازآب

 .راحت باش لیبزن راح حرف–

 چیکه ه ییجا هی میریاگه من بخوام م یاون روز گفت ادتهی–

 کس نباشه؟

 .نگاهم کرد نگران

 .یهمونجا که گفت میخواد بر یدلم م االن–

 بشیرا در ج شیدستها دویکش یقیرا رها کرد و نفس عم دستم

 .فرو کرد

 ییابه فکراون بچه  ؟یستیبه فکرمامان ن ل؟یراح ادیم دلت–

به فکر مژگان باش که  ؟یستینمونده ن اامدنشیبه دن یزیکه چ

 زارنیخانواده اش م گهیرونداره. چندوقت د یبه جز ماکس
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خونه ندارن اگه من  یتو یاونوقت مامان و مژگان مرد رن،یم

 یدق م شتمتو دا یگفتم چون از ناراحت یاون روز اونجور

تو  یتو حت دمید ،یپس مادرت چ یتوخودت گفت یوقت یکردم، ول

و به فکر مادر من  یکن یهم بهتر از من فکرم طیاون شرا

 ....  اونوقت من که پسرشمیهست

 .دمیرا بر حرفش

 ای یحرف زد و فقط دو راه دار شهینم یگفتم گاه نیهم واسه–

 .یفراموش کن ای یوبسوز ینیبب
 میسبز شده بود یفضا کیو وارد  میآمده بود رونیپاساژ ب از

 .بود مکتیآب نما وسطش داشت ودورش ن کیکه 

 .فهمم یرونم منظورت–

 ؟یچ ومدیاز شرطش کوتا ن دونیفر اگه–

موضوع باهام  نیِمن وگفت، اتفاقا امروز مامان درموردا باِمن

 .حرف زد، البته اون نظرخودش روگفت، منم فقط گوش کردم

 .کردم نگاهش

 .پاو آن پا کرد نیا یانداخت وکم نییسرش را پا ؟ینظر چه–

 یسر زندگ یول دیبامژگان محرم بش یتون یبه من گفت، م مامان–

 یکار م،یخودمون رو داشته باش یما زندگ یعنی ،یخودت باش

رفت وآمدها  نیکه ا نیا ی. فقط برامیبه اونا نداشته باش

 .راحت تر باشه
...احساس کردم قلبم ازضربان افتاد و تمام ختمی...رشکستم

نخواستم  یآن گرما احساس سرما کردم، ول یخونم منجمد شد، تو

که آنجا بود  یمکتیآرش ضعف نشان بدهم. خودم را به ن یجلو

 .رساندم ونشستم
راحت  نطوریاست مادرش ا ارشیکردم که تازه هفتم کفکر نیا به

 .. مادرم چقدر درست شناخته بودشانزندیحرف م

 الیخیب دونیمن قبول نکردم، بهش گفتم فعال که فر البته–

 ...شده

 .دهدیرا که بخواهدانجام م یدانستم مادرش باالخره کار یم

 :حرص گفتم با

 د،یزنده بود و با مژگان نامحرم بود ارشیموقع که ک اون–

 دیکه به هم محرمم بش یبه حال وقت یبود. وا یرفتارش اونجور

 .ادیو مژگانم از عزا درب

 .بدهد رییکرد جو را تغ یحال بدم شد. سع یمتوجه  آرش

 :کرد و گفت یاخم آرش
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. االنم بهتره یحرف بزن گرانیدر مورد د ینجوریا دهیتو بع از–

. بعد میناراحت کننده رو نزن یحرفها نیو ا میبا هم خوش باش

 .را نشانم داد میکه باهم داشت ییرا درآورد و عکسها اشیگوش

 ...یهمشون لبخنددار ی. تولیکنم راح ینگاهشون م شترشبهایب–

عکس ها رو  نیا شهیلبخندت تنگ م یمثل االن دلم برا یوقت

 .کنم ینگاه م
 اشی. گوشدمیکش قیکردم به خودم مسلط باشم وچندتا نفس عم یسع

 .کوچک درآورد یجعبه کی بشیج یرا کنار گذاشت و از تو

  .که گفتم یزیسورپرا نمیا–

 ه؟یچ نیا–

واسه نماز و  یتو رفت دیواسه خر میاون روز که امد ادتهی–

 .امدم ریکه د ییجا هیمنم رفتم 

 خب؟–

بهت  میشیکه عقد م یروبرات سفارش دادم که روز نیا رفتم–

شد و عقدمون عقب افتاد، دلم  ینجوریحاال که ا یبدم، ول

 یعقد محضر هی ارشمیخواست زودتربهت بدم.  بعد از چهلم ک

 .میریگیم
که داخلش بود را در دستم گرفتم.  یریرا باز کردم و زنج جعبه

بود که حرف اول اسم من وخودش  زانیقلب از آن آو زیآو کی

سمت راست وچپ قلب حک شده بود. دوطرف قلب حلقه  یسیبه انگل

 یقیردشده بود. وسط قلب هم خط عم رازشیبودکه زنج یزیر یها

قلب  کیشده بود و  لتکه به هم وص کیبودکه انگار از هرقلب 

طال  گرشیطرف قلب زرد و طرف د کیداده بود.  لیکامل را تشک

 .بود دیسف
لبم امد و  یکارشده بود که لبخندرو فیخالقانه وظر آنقدر

 .نگاهش کردم

 ؟یطرحش رو خودت داد چقدرقشنگه،–

قلب بسازه و حرف  هیکه خوشت امد. من بهش گفتم  خوشحالم–

کنه، بعد اون چند مدل بهم نشون داد منم  یها رو روش حکاک

تنهات گذاشتم  یفروش وهیآب م یخوشم امد. االنم که تو نیاز ا

. طال فروشه داشت مغازش رو رمیبگ لیرو تحو نیرفتم که ا

 .بهم بده و. به زور قبول کرد که االن سفارشم ربستیم

 .را کف دستم گرفتم ییطال قلب

 ...قهیچه خوش سل –

 ؟یخودت گفت نمیزرد حک شده. ا یطال یاول اسم من رو حرف
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 .هییچون قلب تو طال آره،–

 فمیاش برگرداندم و جعبه را داخل کرا داخل جعبه ریزنج

 .گذاشتم

دارم  ی. منم نگهش میکرد رمیدردنکنه، واقعا غافلگ دستت–

 .ندازمیهمون روز عقدمدن گردنم م

خوام ست  یخونه بنداز، واسه روز عقد م یبابا، رفت نه–

 .اش روبگم برات بسازنگوشواره

 :زدم وگفتم یلبخند

 ...خالقانه چه–

ام برات  گهید زیسورپرا هیروز عقدمون  ،یدیکجاش رود حاال–

 .دارم
داد، منم  شنهادیها رو خود همون طالسازه پگوشواره البته

 .قبول کردم
. میدستم را گرفت وبلندم کرد و دوباره هم قدم شد آرش

گرما به کل بدنم منتقل  نیزود ا یلیگرم بودند و خ شیدستها

 .شد

 .دیبود گفت حرفهاتونم بزن یمامانت منظورش چ لیراح–

اجازه  یبا مژگان محرم بش یاگه بخوا گهیراستش، مامان م خب–

 .میما باهم ازدواج کن دهینم

 .نزدم یموضوع درحدحرفه و من هنوز حرف نیکه ا اوال–

 ...که نهیا یفقط برا فتهیاتفاق ب نیبه فرضم که ا دوما

 :کردم و نگذاشتم ادامه بدهد وگفتم یاخم

 ...حرفها نزن نیاز ا گهیمن د یکن آرش، جلو توروخدابس–

 .نگاهم کرد باتعجب

 ؟یکن یم ینجوریچرا ا وفتاده،ین یکه اتفاق هنوز–

رو  التیبگم از االن خ یزیچ هیآرش بزار  وفته،یم باالخره–

راحت کنم. من طاقت حرف زدن تو ومژگان رو هم ندارم چه برسه 

 ...دیکه محرم بش نیبه ا

حذف بشه... اگه  تیاز زندگ دیمژگان با یخوا یمن رو م اگه

کدومشون رو  چیه خوامی. نمشنیاون حذف بشه، خانوادشم حذف م

 .نمیبب
 یکه کم  یمکتیکرد. به طرف ن یهاج و واج فقط نگاهم م آرش

 .کرد تمیآن طرفتر بود هدا
افتادم. ترس تمام  شیو حرفها دونیفر ادینشستم.  دوباره

 .وجودم را گرفت
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 .شد ریسراز میپوشاندم و اشکها میرا با دستها صورتم

اونا که  ؟یحرف خانوادشو زد هویتو چت شده، چرا  لیراح–

 .نکن هیتو رو خدا گر لی. راحستنیاونور ن رنیباالخره م

 .کنن ینگاهمون م نجایا 

 .زور خودم را کنترل کردم وبلند شدم به

 .من رو برسون خونه آرش–

 .میراه افتاد نیدر هم بود، بلند شد و به طرف ماش شیها اخم
که  میسکوت بود و هر کدام در افکارخودمان غرق بود نمانیب

 .زنگ خورد اشیگوش
به من انداخت  ینگاه یرچشمی. زآمدیمژگان از پشت خط، م یصدا

 یسع یترشدم. ول یکارش عصب نیرا کم کرد. باا اشیگوش یوصدا

و کمک  کردیآرامم م یکه کم یبکشم. تنها کار قیکردم نفس عم

 .ستدیقلبم نا کردیم
شام بخورند و اصرار  خواستندیمژگان و مادر آرش م انگار

 .آنجا میداشتند که ما هم زودتر برو

 :گفت آرش

 .شهیم یچ نمیبب حاال–

 ".ها زارمیگفتم من پام روارونجا نم شیساعت پ هیخوبه "

که نگاهم کند  نیرا که قطع کرد با همان اخم بدون ا یگوش

 :گفت

 ...اونجا میاصرارداشت بر مژگان–

 .کردم سکوت

 گهیفشار هستم تود یتو یکاف یمن خودم به اندازه  لیراح–

 .نکن تمیاذ

 کارکردم؟یمن چ مگه–

 :با بغض گفت یجور هی

بودم، همش فکر زن  ششیمن پ ارشیجون دادن ک یلحظه نیآخر–

 خوامیوبچش بود، بچه اش روبه من سپرد، االن من به زنش بگم نم

باهات حرف هم نزنم چون حساسه؟  یگفته حت لیبگم راح نمت؟یبب

 ...گنیم شه،یبه خدا واسه خودت بدم

 یمامان چه گناه لیرا خورد...ودوباره ادامه داد، راح حرفش

خواد ولش  یم امگهید یکیپسرش رو از دست داده  هیکرده که 

 .فشار روش باشه دینبا گهیکنه.. اون د
کرده بود را پشت  ریاس شیرا که در چشمها شیاشك ها یسخت به

  لبخند تلخش

 .کرد و نگاهم کرد پنهان
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 تیمن طاقت ناراحت ،یتوبگ یول کن هرچ نارویا یهمه  اصال–

 .رو ندارم
 یبودم. او که با زبان ب یادیانگارمن فقط ز گفتم،یم چه

 ".که هست نهیگفت، "هم یزبان

از آرش نشد من هم زنگ نزدم. سوگند که  یآن روز خبر یفردا

گفتن به خانمان  تیتسل یتازه از موضوع خبر دار شده بود برا

. اسرا که از میزدیو حرف م میآمد. داخل اتاق نشسته بود

 :دیرفت، سوگند پرس رونیاتاق ب

 ؟یالغر شد نقدریچرا ا لیراح–

 تیبا عصبان دیآمده بود را شن شیپ میکه برا ییماجراها یوقت

 :گفت

شد  یها. پس چ خورهیآرشه به دردت نم نیاز اول گفتم، ا من–

 .زدیکه ازش دم م یعشق

 .کرده ریگ اونم–

 ی. اون جاریشیخوشبخت نم نیتو با ا لیراح گمیبهت م دارم–

به تمام  شیسر هی. دارهیدست از سر آرش برنم یکه تو دار

  .معناست

 آرشه؟ ریموضوع تقص نیبه نظر تو ا یعنی–

 ینجوریاالن ا دادیاونه، اگه از اول بهش رو نم ریکه تقص بله–

 .گفتیسودابه هم م شی. اون دوست دختر قبلشدینم

 :دمیتعجب پرس با

 گفت؟یم یچ–

محبت  یلیکه به آرش عالقمند شده، چون بهش خ نیا لیدل گفتیم–

آخه چه  یبوده، ول منظوری. بعدها آرش گفته محبتم بکردهیم

 .واسه ما خرس مهربون شده ه،یکار

 .سوگند عه،–

 .بره به ننش محبت کنه گه،ید واال–

 یالبته حرفت درسته، من خودمم چند بار بهش تذکر دادم، ول –

 .نداره دهیفا
 

 امیکه آرش پ کردمیفکر م شیاز رفتن سوگند، به حرفها بعد

 ارشیتا با مادر صحبت کند که تا چهلم ک دیآیداد، فرداصبح م

 دسیفایکار ب نیمن گفتم ا یول  م،یموقت بخوان ی غهیدوباره ص

 .دیآیومادر از حرفش کوتاه نم
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بامادر صحبت  ییا قهیآن روز آمد و چند دق یاو فردا اما

بهتر  وفتدیاتفاق ن نیمحترمانه گفت که ا یلیکرد، مادر هم خ

 یآرش دوباره اصرارکرد، آن وقت بود که مادر پا یاست.  ول

 تواندیهم هست ونم ییدا میتصم نیو گفت ا دیرا وسط کش ییدا

 .ردیبگ دیحرف برادرش را ند
شد، از من خواست که حداقل امروز  وسیما یآرش به کل یوقت

 .میاست را باهم باش تمانیروزمحرم نیرا که آخر
خواست امروز قشنگ  یتا آماده بشوم. دلم ماتاق رفتم  به

به احترام  شد،ینم یام را سرم کنم، ول یمانتو و روسر نیتر

 دم،یپوش یم یمشگ دیآرش با

 یبهتر یمشگ یروسر نمیبب دمیاسرا کش یها یروسر یتو یسرک

 یریدندون گ زیچ دمیهرچه گشتم د یدارد که تنوع بدهم، ول

 .ستین
سرم  یبودم را رو دهیخودم را که تازه خر یمشگ یروسر همان

 .در ظاهر شد یکه آرش در آستانه  کردمیم میتنظ

مانتو و  هی خواستمیبپوش، م ی...رنگلیرو سرت نکن راح نیا–

بعد فکر کردم، چون تو هر مدل  یست برات بخرم، ول یروسر

 امگهیخودت باشه بهتره. د یقهیبه سل یپوشیرو نم ییمانتو

 .نپوش یمشگ

 .خوام تاچهلم بپوشم یم نه،–

 .را از سرم برداشت یآمد و روسر جلو

با  ارشه،یبه خاطرمنه، من دوست ندارم، اگه به خاطر ک اگه–

 .شهیزنده نم گهیاون د یمشگ دنیپوش

 .تخت نشست یو رو دیکش یآه ؟یدیپس خودت چرا پوش خب–

چون بامرگ  دن،یپوش یمشگ یبرا ستیمستحق تر ازمن ن یکس–

. بعدسرش وفتهیم میزندگ یبد داره تو یاتفاقها یهمه  ارشیک

 .گرفت شیدستها نیرا ب

 هیمامان تو  نجایا گه،یم یزیچ هیخونه مامان خودم  یتو–

 .داره ییامروز مامانت گفت واسه عقد دائم شرطها ،یزیچ
چندتا کاردرست  نیب یگاه انه،ی یشد ینجوریدونم تاحاال ا ینم

کار اشتباه  یکیکه باانجام دادن هرکدومش اون  ،یکن یرمیگ

 .شهیم
ذهنت  یمعماست که همش تو هیمثل  یگاه یزندگ یگفت یم توراست

 .یدنبال راه حلش باش دیبا

 :زمزمه وار ادامه داد بعد
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از  یکیبه  دنیرس یبرا یکه گاه یوتریکامپ یهایباز مثل–

 میممکنه گ. آخرشم یدیرو از دست م ازاتتیراهها تمام امت

 .یآور بش

 .نشستم ودستش را گرفتم کنارش

 .شهینم دایپ یخوردن که راه باغصه–

تونم به مژگان بگم بره  ینه م رکردم،یگ کارکنم،یتوبگوچ–

کنه،  یتنها برادرم رو حمل م یبااون وضعش، بچه  شیزندگ یپ

 گهیچندوقت د دونمی. مرمیبگ دیتونم حرف مامانم روند ینه م

 زنه،یم یدیجد یهم حرفها دای. جدشهیم شتریاصرارهاش هم ب

 ییبال هیوغصه  رصدونمم که به حرفش توجه نکنم آخرش از ح یم

 .ادیسرش م
...خب یطاقت ندار زنمیمن بامژگان حرفم م یگیکه کال م توام

 .کارکنمیتو بگو چ

 :گفت دیسکوت مرا د یوقت

توش، بعد  یاالن موند یداشت یراه یواسه هر مشکل شهیهم توکه–

 ...یدار یازمن چه توقع

جرات گفتنش  یراه، ول کیجز  دیرس یبه ذهنم نم یراه واقعا

  .میسکوت کرد قهیچنددق یرا نداشتم، برا

 :دیعوض کردن جو پرس یبرا آرش

 ش؟یننداخت چراگردنت–

 رو؟ یچ–

 :حوصله گفتم یات رو. ب هیهد

 .فمهیک یتو هنوز–

 زیکنارتخت برداشت و آو زیم یرا که گذاشته بودم رو فمیک

 .را درآورد

 .ندازمیبرات م خودم–

 یرا رو شیو چشم ها دیکش یبند را به گردنم انداخت، آه گردن

را از  پسی. کلمیموها یصورتم چرخاند و بعد سُرشان داد رو

 میموها یتخت. سرش را ال یپخش شد رو میبازکرد. موها میموها

دستش را دورکمرم  ییالحظه ی. برادیکش یقیفرو کرد و نفس عم

 :تحلقه کرد و مرا به خودش چسباند و گف

  بعد ه،یحل شدن یباتو برام همه چ فقط–

شعر  نیبارها و بارها ا رلبیکرد و ز میبه بافتن موها شروع

 .را زمزمه کرد
 

 



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

19

51 
Hiltun.ir 

 یندارد که تو دار یسویسر گ نیشب ا"

 

 "یندارد که تو دار یبو نیگل ا آغوش

 .عوض کردم یرا دوباره با رنگ امیاصرار آرش مانتو مشگ به
هنوز  یکرد. ول یبود و نگاهم م دهیتخت دراز کش یهم رو آرش

فاصله داشت با آن آرش  یلیبود، هنوز خ نیهم نگاهش غمگ

 ...یوشاداب قبل یپرانرژ

 .لیراح–

 .جانم–

 شهیم ؟یکرد یم کاریتوچ یومن جا یمن بود یجا قایتو دق اگه–

 یمن، کس یجا یچندلحظه خودت رو بزار یازت خواهش کنم  برا

 ...گردنشه واعتقادات تو رو داره تیکه از هرطرف مسئول

 :ِمن وِمن گفتم با

 دونم،  یسخته م طتتیآره شرا –

 :گفت تیباجد

 .خوام ینم یراه حل بگو، هم درد فقط–

 دیرا گفتم، اصال ازکجا به ذهنم آمد، شا نیدانم چرا ا ینم

 .سوگند بود یحرفها ریتاث

من خودش  طیرو که نامزدم با شرا نیاول از همه فکر ا خب–

 .کردم یم رونیوفق بده رو از سرم ب دیرو با

 :دیو پرس زشدیخ مین

 ؟یمادرت وسط بودچ یاگه پا ؟ینبود چ ییا گهیاگه راه د خب–

 :گفتم یلرزان یباصدا

 یمهم تر از جونم...مکث یمهمه، حت یلیمن خ یبرا مادرم–

 :کردم وادامه دادم

 ...که نینداشتم جز ا ییاون وقت چاره ا گهید پس–

 ؟یکه چ نیجزا–

 .انداختم نییتخت اسرا و سرم را پا یرو نشستم

 یمجبورم کار مینش تیعمراذ هیکه خودم و نامزدم  نیا یبرا–

  .رو که دوست ندارم انجام بدم

 .منظورم شد ی متوجه
گذاشت و به سقف  اشیشانیپ یتخت و ساعدش را رو یرو دیدرازکش

 .چشم دوخت
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راه حل.  نیسراغ سخت تر یباز که رفت ل،یراح یگیم یچ–

موضوع فکرکرده،  نیخودش هم قبال به ا دمیفهم اشیازخونسرد

خواسته از  یگفته بوده و او م یبه او هم مثل من کس دیشا

 .دهن من بشنود

 ل؟یراح یکرد یم یبدون عشق چطورزندگ اونوقت–

 نهیس یسوالش بغض کردم و رفتم کنارش نشستم و سرم را رو از

 .اش گذاشتم

عشقت  یکه بخوا نهیکردن قابل تحمل تراز ا یبدون عشق زندگ –

 .یکن میتقس گهید یکیروبا

 :صورتم را باال داد وگفت شیبادستها

 ؟یکن میتقس دیگفته با یک–

 .اش نهیس یو دوباره گذاشتم رو دمیرا عقب کش سرم

 .دمیهمه گفتن، هم خودم د هم–

 ؟یدید کجا–

  .جابجا شد و سرم را باال آورد یکردم و او کم سکوت

 .کردم ینگاه نم شیچشم ها به

 .کن نگام–

 .دوختم و دوباره بغضم گرفت شیرا به چشم ها نگاهم

 .تخت نشست ومرا هم باخودش نشاند یشد لبه بلند

 گهیتونم کس د یمن جز تو نم یبهت گفتن ول یدونم چ ینم من–

 .ام را باال گرفترو دوست داشته باشم. بعد چانه ییا

 .رمیم ی...من بدون تو میفهم یم–

 :و دلخور گفتم دمیکش یآه

 .رهیمینم گهیکس بدونه کس د چیه–

 .شد یعصب

 یبهشت زهراست. بلند شد و کم یمردن فقط خاک شدن تو مگه–

 :رفت گفت یم رونیراه رفت وبعد همانطور که ب

 .منتظرتم نییپا–

 .دستم را گرفت میکه شد ادهیپارک کرد. پ یپاساژ یجلو
و امروز رو ازکنارهم  میرو فراموش کن زیهمه چ ایب لیراح

 .میبودن لذت ببر

 ...روزه ها نیآخر امروز

 .و نگاهش کردم ختیقلبم ر باحرفش
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 ینگاه م یجور نیبابا...چرا ا تهیروز محرم نیآخر منظورم–

 .دمیترس یکن

  :کرد سمت پاساژ و گفت تیهدا مرا

 .امیم گهید قهیچنددق–

شاخه  کیبا  دمیاز مغازه ها را ازنظر گذراندم که د چندتا

او واقعا بلد  زند،یولبخند م ستادهیا میگل رزقرمز جلو

 نیهمه جا بود جز روابط ب یبودچطور خوشحالم کند. غرورش برا

 .خودمان
. اکثر میکرد دایپ دنیقابل پوش یمانتو کیتا  میگشت یکل

 ریز گفتیو م دیپسندیمانتوها دگمه نداشتند. البته آرش م

ستش را  یروسر یدارد. وقت یچه فرق شود،ینم دهیچادر که د

 هیهد کی شیبرا  میهم از آرش خواستم تا برومن م،یدیهم خر

تا کوتاه  دمآنقدر اصرارکر یکرد ول یبخرم، اول قبول نم

 .آمد

 .با شلوارستش گرفتم راهنیپ کی شیبرا 

 :مسجد نگه داشت و گفت کی یاذان ظهر، جلو یصدا با

 یهمه یستین شمیپ ی. وقتلیراح نمیدل نش ینوا نیا عاشق–

چشمم. خودش هم وارد مسجد  یجلو ارهیخاطرات با تو بودن رو م

  .شد و نماز خواند

و با  نیزده به ماش هیتک دمیامدم. ازدور د رونیب ازمسجدکه

که دوست داشتم،   ییکند.ازهمان لبخندها یلبخند نگاهم م

 .دمیخودم را به او رساندم و دستش را گرفتم وبوس

 برام؟ یآرزو کرد نمی...بگوببلیراح هیچه کار نیا عه،–

 آرزو؟–

 ...دعا حاالهمون–

 :وگفتم دمیخند–

 باکالس...نه، مگه قراربودآرزو کنم؟ بابا–

 میهروقت نمازخوند میهم قول بد دبهیبه بعد با نیاز ا لیراح–

 ...میواسه هم دعاکن

 :ام گرفت وگفتم خنده

 ...نه آرزو دعا–

 :و گفت میرا زد و سوارشد نیو قفل ماش دیرا کش لپم

 .قول بده ؟یحاالهرچ–

 .کردم یشینما یاخم

 ؟یچقدر ازم قول گرفت مینامزد کرد یازوقت یدقت کرد چیه–
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 ...گهید ییسربه هوا ازبس–

 :زدم وگفتم لبخند

 .کنم یم یسع یول دمینم قول–

 .قول قبول دارم یتو رو اندازه یسع من–

هوا هنوز  یکنم هرروز...به خصوص نماز صبح وقت یدعات م منم

 یفکر م یمشخص فقط به کس میتا هی یتو ست،ین ییوصدا کهیتار

 .کنه یاونم االن داره بهت فکرم یدون یوم یکه دوستش دار یکن

 ه؟یتله پات منظورت–

 .میهم باش ادیکه به  نهیگفت، مهم ا شهیم اونم–

 :گفتم یسنگدل با

. ستیکار ن نیبه ا یازین میکن یقراره با هم زندگ یوقت–

. چرا هیکار خود آزار نیبه نظرم ا گسید زیقسمت چ میوقت

فکرمون  دیوقت نماز که با قایاونم دق میبه فکر هم باش دیبا

 .میخوند یچ میفهمیکه اصال نم ینجوری. امیرو کنترل کن

  :کرد و گفت یپوف

 م؟یرو کنترل کن فکرمون–

  .وگاستی نیجور تمر هینماز  اهوم،–

 :و گفت دیخند

  که مال وگای لیراح یگیم یچ وگا؟ی–

 .هاستینیم ینیچ نیا

 ادینماز ما  نی. اونام از هماستیبابا فکر کنم مال هند نه–

 .گرد شده نگاهم کرد ی. با چشم هاگهیورزش رو د نیگرفتن ا

 یتونیسر نماز م نیبار امتحان کن، بب هیباور کن آرش، تو  –

 هی یکل نماز حت یسخته، اگه تو یلی. خیفقط به خدا فکر کن

فکرت رو  یتونیخوب م یلیخ یعنی ،یبار تمرکزت رو از دست ند

 .یکنترل کن

 :داد و گفت رونیرا به ب شیلبها

 واقعا؟–

 نایس یعلابو دمیداره. من شن ریهوشم تاث یتازه رو آره،–

دور رکعت نماز  خوردهیبه مشکل برم شیتو مسائل علم یوقت

 .اون مشکل رو بر طرف کنه و حل کنه تونستهیبعد م خونده،یم

 .یابو عل کالیبر–

 .تو مسخره کن حاال–
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  .نکردم مسخره–

 

 

 امیگرفتم، گوش یرا از امانت دار فمیامتحانم را دادم و ک 

ناشناس داشتم. نوشته  ییااز شماره امیپ کیرا روشن کردم. 

 :بود

 .شمارمه، بهم زنگ بزن نیا دونم،یفر– 

 .قلبم از جا کنده شد امیپ باخواندن
خودش  شیدانستم چکارکنم. من به او زنگ بزنم؟ واقعا پ ینم

نگذاشتم.  رونیرا از دانشگاه ب میکرده؟ از ترسم پا یچه فکر

زهرا خانم افتادم، قول داده بود کمکم  ادیفکر کردم.  یکم

 .کند

 .به او زنگ زدم و موضوع را گفتم یفور
 انیرا با برادرش در م هیصبر کنم تا قض قهیچند دق گفت

 .بگذارد
 یکه زهرا خانم زنگ زد و گفت که شماره دینرس قهیچند دق به

 .بفرستم لیکم یرا برا دونیفر

 :زنگ زد و گفت لیکم قهیکار را کردم. بعد از چند دق نیهم

  .خوادیم یازتون چ دیو بپرس دیبد امیآقا پ نیبه ا لطفا–

 :خجالت گفتم با

 .ستین یآدم درست اون–

که بهتون زده رو  ییمدرک الزمه که حرفها یبرا دونم،یم بله–

 .میکنه، تا ازشون مدرک داشته باش امکیبراتون پ
دارم که  لمیدوست وک هیدارم،  یتو اداره آگاه یدوست هی من

 یکه گفتن مدرک یزیچ نیمشکل شما رو بهشون گفتم، اول یوقت

 .حرفها خواستن نیاثبات ا یبرا

 .دیکن کاریچ گمیکه مدرک جمع شد بهتون م بعد
 امیپ دونیفر یبرا ییاقهیدانشگاه چند دق یدر محوطه همانجا

 .احمقانه را فرستاد یفرستادم و او هم همان جوابها
فرستاد و گفت که سر قرار بروم،  میبرا یآخر هم آدرس در

 .صحبت کند یدر مورد موضوع مهم خواهدیم
فرستادن هم باعث  امکیپ یبدنم به لرزه افتاده بود. حت تمام

از  یول رمیاز آرش کمک بگ خواستمیاسترسم شده بود. دلم م

 .دمیترسیعاقبتش م

 .به زهرا خانم زنگ زدم دوباره
گفت که ساعت قرار را  لیاز کم فیخانم بعد از کسب تکل زهرا

 .سر قرار نروم یکنم ول نییتع
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بلند  یرا شرح بدهم. موها دونیاز من خواست مشخصات فر بعد

 .شناختنش یبود برا یخوب ینشانه دونیفر
که زهرا خانم گفته بود را انجام دادم و همان موقع  ییکارها

 .چشمم به سوگند افتاد

 :ذوق به طرفش رفتم و گفتم با

 خونه؟ یریم ی. داریینجایخدا رو شکر که ا یوا–

 :دینگاهم کرد و پرس شکافانهمو

مگه دو تا امتحان  ؟یتو چرا هنوز نرفت ل؟یخوبه راح حالت–

 ؟یدار

 دمیامتحانم بود. امسال اصال نفهم نیخوبم. نه آخر من–

کم کار  هیخونه شما،  امیب خوامیتموم شد... م یتابستون ک

 .ندوختم یزیوقت چ یلیکنم. خ یاطیخ

 نداشت؟ . امروز امتحانستیآرش ن مگه–

که اصال بهش زنگ نزدم. فقط  رهیاونقدر ذهنم درگ راستش–

  .ساعت امتحانش بعد از ظهره دونمیم

 :چرخاند و گفت یگردن

 زنگ بزنه؟ دیاونم نبا ،یتو زنگ نزد حاال–

 :طرف درب خروج راه افتادم و گفتم به

به  یفقط گاه م،یبا هم ندار یکال کار مینامحرم گهید چون–

 .زنگ زدنامونم کم شده یحت م،یدیم امیهم پ

 :آمد و گفت دنبالم

 ل؟یراح یآروم باش نقدریا یتونیم یچطور–

 .زدم یپوزخند

اونقدر  گس،ید یزهایچ ریبابا سوگند، اونقدر ذهنم درگ یا–

 .به آرش فکر کنم تونمیبرام ترسناکه که اصال نم ایدن یگاه

 :دیرا گرفت و پرس دستم

ها. شده یزیچ هی دمیفهم افتیافتاده؟ از ق یاتفاق لیراح–

 ؟یترسیم یاز چ

 :بغض گفتم با

نامزد کردم، هر  یباورت نشه سوگند، از وقت دیآدما، شا از–

نور اال نور  گهیرو داشتم. االنم که د یزیچ هیدفعه استرس 

 .شده

 کردن؟ کاریخانواده نامزدت چ نیا دوباره–

 .کردم فیتعر شیرا برا دونیفر یهیرا فرو دادم و قض بغضم
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و خشمش  شدیسوگند گردتر م یهاچشم زدمیحرف م شتریچه ب هر

 .نمودارتر

 :گفت یآخر با ناراحت در

. کار یدار یبرات. عجب خانواده شوهر داغون رمیبم یاله–

 لیآقا کم نی. احتماال ایگفت لیکه به خواهر کم یکرد یخوب

 یکار اروی. نترس اون زنهیکتکش م ریدل س هیسر قرار و  رهیم

 هیاحتماال تا  خورهیهم که امروز م یبکنه. با کتک تونهینم

  .شینیبیمدت نم

هم ُکف هم بودن  نی. واقعا الیراح کنمیخوب درکت م یلیخ من

مشکل استرس  نیا میزن و شوهر درسته. منم با اون نامزد قبل

 .رو داشتم

 .یاوردیکمم شانس ن هیتو  البته

داشت. رفتارش با تو  شهیسوگند. تو نامزدت هم خرده ش نه–

 .بد بود

 .ستین یآرش اونطور یول

 .بودتموم شد و از دستش راحت شدم یخب. هر چ آره–

 یلی. طرفت هم فکرت باشه خیچ یعنی یزندگ فهممیاالن م تازه

مشخصه  فتیتکل یریم یجا باهاش مهمون هی ،یخوبه، آرامش دار

برات عذاب  زهایچ نیا گهی...دیرفتارکن یچطور ،یبپوش یچ

 .کنه ینم تتینامزدت اذ یخانواده یو نگاهها شهینم

 .ایهست یراض یلیخ معلومه–

 ینم رمیچون آرامش دارم، چون نامزدم نه تنها تحق میراض–

کنه. اصال اعتماد به نفس گرفتم.  یکنه بلکه بهم افتخار م

که حجاب داشتم  نیرو به خاطر ا تمیمدام شخص هیاون قبل

 .دیکوبیم

 ؟یدوسش دار هیقبل یبه اندازه  نمیا یعنی–

دوسش دارم که  یدونم اونقدر یفقط م دونم،یاش رونم اندازه–

 ستم،یکنم. دروغ چرا، عاشقش ن یم یباهاش احساس خوشبخت

کنم که  یفکر م یبه عشق یوقت ی...ولستیمثل قبل ن جاناتمیه

اش کنم. وقت تجربه چیه گهیخواد د یآخرش نفرت شد، دلم نم

 دمیبود. شا ذرتوهم زود گ هیبه نظرم اون اسمش عشق نبود. 

 .هوس هی

 .میبود دهیمترو رس ستگاهیدادم. به ا رونیب قیرا عم نفسم

 .بود شیشان شدم. فکرم مشغول حرفهاخانه یسوگند راه با

 .لیراح–

 .هوم–
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 ...ها ینیتوبدب یگم، باز نگ یبهت م یزیچ هی–

 ...بابا بگو نه،–

تو خوش  ی ندهیتونم به آ یخودت رو گول نزن. من نم لیراح –

 نیاول، آخر، ا ،یکرد فیکه تو تعر ییزایباشم.  از چ نیب

کنه، که بامژگان محرم  یمادرشوهرت، آرش رومجبور م

آدم خوب و  هیبشن...بعد تو با خودت فکر کن، اصالمژگان 

 وهرشنداره؟ االن داغ ش اجینرمال، به نظر تو به محبت احت

خواد، جوونه،  یاونم عاطفه م ؟یچ گهیسال د کی یرو داره، ول

 خوشگله،  یگیتوام که م

 :به سوگند انداختم و او ادامه داد ینگاه

دونم حرفهام ناراحت  یم گم،یکن من به خاطر خودت م باور–

شده واسه  ریسختگ یلیمامانت خ یگیاگه م قته،یحق یکنندس ول

 .بهت بزنه میحرفها رومستق نیتونه ا ینم دیشا نه،یهم
اتفاق  هی نیا یباشم، ول نیخوام نسبت به آرش بدب ینم من

 ...مهیکه احتمال افتادنش نودونه درصدون هیعیکامال طب

 .نگاهش کردم باتعجب

نگاهم نکن...االن خوب فکرهات روبکن، چون فردا  مینجوریا–

 ینم گهیام امد وسط دبچه هی یو پا دیپس فردا که ازدواج کرد

بچت  یول یوبساز یبسوز یبخصوص توکه حاضر ،یکن یکار یتون

 .مادر،بزرگ نشه یب
 نیکه ا یبه عنوان کس یول رم،یبگ میبرات تصم خوامینم من

خوام چشم هات  ی...مگمیتلخ رو داشته دارم بهت م یتجربه

 ...یخوب فکرکن زارهیدونم االن عشق آرش نم یروباز کنم، چون م

 دیمسخرس که آرش گفته با مژگان محرم بشه، بعد شما بر یلیخ

 .تونیدنبال زندگ
هم آروم باشه و هزار  تیو زندگ یبا هوو بساز یتون یم اگه

 یتون یاما اگه نم ،یچیکه خب ه یریگ یاعصابم نم یضیتا مر

 نیبه نظر من که کار خدا بوده ا ر،یبگ میپس از االن تصم

فرصت رو تا چهلم برادر شوهرت به وجود آورده، تا تو، ازش 

 .یو خوب فکرات رو بکن یاستفاده کن

من از شوهرم دست بکشم؟ حالل خودم رو  یعنیسوگند،  یگیم یچ–

 به خودم حروم کنم؟

 :گفت کالفه

 .نیحالل انگار حاال زن و شوهر هست یگیم یجور هی–

دست  دیاز حالل هم با یحت یگاه گهیمادر بزرگم م ییوقتا هی

 .آدم شدن خودمون یبرا د،یکش
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رفتارش دقت  یرو یبعد وقت یول دم،یفهمیمنظورش رو نم لیاوا

 .کردم متوجه شدم

 کنه؟یم کاریچ مگه–

انگور  یوهیکه مثال مادر بزرگ من م نینمونش ا هیکارا،  یلیخ–

 میریم خره،یکه اصال خودش نم نیدوست داره. اول ا یلیرو خ

بعد  ندازه،یبهش م ینگاه هیکنار سبد انگور  رهیم دیخر

 .که انگور بخره نیبدون ا ده،یرو انجام م دهایخر یهیبق
براش تو بشقاب و کنار دستش  م،یخریمامانم م ایوقتم من  هر

 نیتا ا زنه،یلب نم یول هاکنهیانگور رو نگاه م ی. همیزاریم

 زارشیم میکه ما نفهم یدوباره جور ای ییابهانه هیکه با 

و اصرار  زارهیاون م یبرا ادیم یمشتر یوقت ای خچال،یتو 

 .بخورش یکه مشتر کنهیم

 :گرد نگاهش کردم و گفتم یهاچشم با

تحمل کنه؟ چه خود  نقدریا تونهیم یچطور ،ییامبارزه چه–

 !یسخت یساز

 :با خنده گفت سوگند

هم رد نشه. به  شیلومتریک هیاز  طونیبابا، فکر کنم ش اره–

وقت ممکنه  هی ان،یطرف مادر بزرگ من ن کنهیم هیهاشم توصبچه

 .بشن تیبه راه راست هدا
واقعا  م،یکردیم یاطیسوگند بودم وخ یخانه یساعت چند

فارغ شدن از  یکارهاست برا نیاز بهتر یکیذهن  رکردنیدرگ

 .آزار دهنده یفکرها
 ییخودم که تمام شد، شروع کردم به اتوکردن کارها یاطیکارخ

 .که سوگند دوخته بود و کنار گذاشته بود
آن  یداد، ول یرا معموال مادربزرگ سوگند انجام م یکار ُاتو

 .انجام دادم شیروز چون حالش خوب نبود من به جا
کردم وبه  یتا غروب مانده بود که خداحافظ یساعت کی بایتقر

 .طرف خانه راه افتادم
رفته است  دونیسر قرار با فر لیبدانم که کم خواستیم دلم

را برداشتم تا به زهرا خانم زنگ بزنم و خبر  ینه. گوش ای

 .رمیبگ

 .از مادر نطوریاز آرش داشتم. هم امیپ کی

  :آرش را که بازکردم نوشته بود امیپ

 نایکتکش زدن، حالش بده، ماما ا ابونیمژگان رو تو خ برادر–

به مامان زنگ بزن. من از  یهم حالشون بده، اگه تونست

 .دانشگاه رفتم خونه

  .پس دانشگاه بوده و امتحانش را هم داده آهان

 .ظهربود کیهمان نزد بایرا نگاه کردم، تقر امشیپ ساعت
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 دند؟یرا کجا د دونیدلم شور زد. مادرش و مژگان فر یکم

و  یمنصرف شدم و دل تنگ یول رمیبگ یخواستم زنگ بزنم و خبر

که گفته  نیدانستم منظورش از ا یگرفتم. م دیرا ند امینگران

 .مادرش حالش بد است همان مژگان است
اکتفا  امیپ کیکرد. به  تابمیآخر دل تنگم بغض شد و ب دسته

 .کردم

 شما؟ یامده خونه دونیمگه فر ؟یآرش. خوب سالم–

راسُردادم و  فمیداخل ک یگوش امد،ین یجواب هرچقدرصبرکردم

مادر را نخواندم.  امیافتاد که پ ادمیسوار مترو شدم. بعد 

را  امشیکه پ نیوبدون ا دمیکش رونیب فمیرا از ک یگوش یفور

 .بخوانم زنگ زدم
خواستم سالم کنم حرف مادر ولحنش باعث شد زبانم در دهانم  تا

 .رکندیگ

 ؟یریکجا م یخبربد هی دینبا ؟ییمعلوم هست کجا چیه–

 "شده بود؟ ینطوریمادر چرا ا"

سوگند. االنم  یخونه امیب دیبه اسرا گفته بودم شا د،یببخش–

  .گردمیمترو هستم، دارم برم یتو

 :داد و گفت رونیکه ب دمینفسش را شن یصدا

 .ی. فکرکردم با آرشدیرفتن خر دهیخدا روشکر، اسرا با سع خب–

 .قطع کرد یخونه، بعدبدون خداحافظ ایزودب

 .حرف بزند نطوریمادر با من ا شدیباورم نم اصال

 .زهرا خانم را گرفتم یشماره

 د؟یزهرا خانم، خوب سالم–

گفت  لیبهت زنگ بزنم. کم خواستمی. اتفاقا االن مزمیعز سالم–

  .زده خوردهیرو تا م ارویرفته سر قرار 

 :دمیپرس ینگران با

 نشده؟ شونیزیچ خودشون–

مثل گربه ها چنگش  ارویکم کنار چشمش زخم شده،  هیفقط  نه،–

 کنن؟یمگه مردا هم ناخن بلند م لیزده، راح

 دهیازش نپرس دونی. اونوقت فرکننیبگم؟ مردا، نه بلند نم یچ–

 ؟یهست یتو ک

کم که کتک  هینگفتم. فقط  یزیچ گفتیم لیکم ده،یپرس چرا–

از فرصت استفاده کرد  دنمیخورد، مردم دورمون جمع شدن و فر

  .و فرار کرده
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که خانه را برداشته  ییاو دنبه ازیپ یخانه از بو دمیتارس

گوسفند است.  یمادر در حال درست کردن روغن دنبه دمیبود فهم

 وانیل کیبود و  ستادهیگاز ا ی. جلودمیبه آشپزخانه کش یسرک

  زد،یرا در قابلمه بر ریکه خواست ش نیدستش بود. هم ریش

ازدستش رها  ریش وانیو ل دیترس چارهیازپشت بغلش کردم. ب 

به من انداخت و  ی. مادر نگاه سرزنش بارختیگاز ر یشد و رو

 :گفت

 .میرو داشت ریش وانیل هی نیهم–

 .نگاهش کردم شرمنده

 .خرم یم رمینباش من االن م یعصبان شما–

 .ستمین یعصبان من–

 د؟یباهام حرف زد یچرا اونجور پس–

 .یرفت رونیو با آرش ب یفکرکردم حرفم روگوش نکرد چون–

 .دیزد یزنگ م خب–

 یو بهت زنگ بزنم، ممکنه از رو یاون باش شیاگه پ گفتم–

 یبشم. نم مونیبهت بزنم که بعدا خودم پش یحرف تیعصبان

 .یخواستم آرش هم بدونه تو حرف مادرت روحساب نکرد

گوش به فرمان شما  شهیمن که هم گه،ید دینگ ینجوریا مامان،–

 .هستم
درمورد  دیگویخودش م شینگفت، البد االن پ یزیو چ دیکش یآه

 .یانتخاب آرش گوش به فرمان نبود

 .ببخش من رو، زود قضاوت کردم لمیراح–

 :و گفتم دمشیبوس

شما  یو اعصاب خرد ی. من همش باعث ناراحتدیببخش دیبا شما–

  .ناخواستس دیباور کن ی. ولشمیم

 :از او فاصله گرفتم و گفتم یکم بعد

 .امیزود م خرمیم ریش االن–

باخودم گفتم تافردا  ینداد. نگران بودم. ول یامیشب آرش پ آن

 .زنم ینداد زنگ م یکنم اگر جواب یهم صبرم
که نمازم  نینماز بلند شدم و وضو گرفتم، هم یکه برا صبح

 نیامد، تعجب کردم که ا امیگوش امکیپ یرا شروع کردم صدا

 ...تواند باشد یم یوقت صبح چه کس

 .یکه تمام شد َجست زدم به طرف گوش نمازم

 :بود، نوشته بود آرش
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 روزیدادم، د رجوابیکه د دیببخش ر،یصبح بخ زمیعز سالم،–

برادرش  یخون یافهیق یبود، وقت نشد. آخه مژگان وقت یروزسخت

افتاده و حالش بد شده.  ارشیک ادیکه  نیمثل ا دهیرو د

. دکترش گفت مارستانیب مشیمادرش به من زنگ زد و برد

 اشتهزودراس د مانیبشه، چون احتمال داره زا یدبستریبا

 .اون بودم یدنبال کارها گهیباشه، د

 نایرس داشته باشه، بعدازود مانیخدااگه مژگان زا یوا"

 ؟یبفهمندکه من باعث شدم داداش مژگان کتک بخوره چ

  ؟یزدتش چ لیآرش بفهمه کم اگه

 :گفت یزنگ زد و بعد از احوالپرس قهیاز چند دق بعد
 نرفته؟ ادتیقرارمون که  یراست

 .خواندینمازش را در سالن م شهیداخل اتاق نبود. هم اسرا

 :دمیپرس آرام

 قرار؟ کدوم–

 .گهیبابا، آرزو کردن د یا–

 بوده؟ ادتی یهمه سرگرم نیتو با ا یعنی آهان،–

 ؟یبگو گرفتار ه؟یچ یسرگرم ؟یندازیم کهیت ل،یراح عه،–

 ده؟یمژگان کجا برادرش رو د یراست–

مادر مژگان. که  یسر خونه هیو مژگان رفته بودن  مامان–

مژگان غش  یامده خونه. بعد وقت یو مال یخون دونیفر دنید

 .زننیبه من زنگ م کنهیم

 ".کرده، اونم از نوع مادر شوهر دایپس مژگان اسکورتم پ "

در مورد حوادث آن روز حرف زد و در آخر  ییاقهیچند دق آرش

و به  کنهیم دایرو پ ارویگفته هر طور شده  دونیگفت، فر

 .رسهیحسابش م

 :زدم و گفتم یپوزخند 

 .گهید دیرسیهمونجا به حسابش م تونست،یم اگه–

کتک خورده  یحساب چارهیب ی. ولزنهیم ادیآره بابا، بلوف ز –

 چارهیتخصصش ب ست،ین چارهیاو ب م،یلحظه خواستم بگو کیبود. 

حرف   قهینگفتم و بعد از چند دق یزیچ یاست. ول گرانیکردن د

 .میزدن تماس را قطع کرد
 

زنگ زدن، آن  یدادن بود و گاه امیارتباطم با آرش در حد پ 

 یگفت واصرار م یم یهم وقت نماز صبح، آرش مدام از دلتنگ

 یدلم تنگ شده بودم، ول یلی. من هم خمینیرا بب گریکرد همد
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به زمان عقدمان نمانده. در  یزیگفتم چ یآرام شدنش م یبرا

  .ماندهن ارشیبه چهلم ک یزیچ گفتمیم دیبا قتیحق

 یگفت، لحظه شمار یشمرد،  و م یروز صبح روز ها را م هر

 .روز عقد یبرا کندیم
مادر حرف زدم. او  یهایریدر مورد سخت گ دهیروز با سع کی

که  کنمیم ینجوریمادرم به خاله گفته که:  "ا دهیگفت، شن

 " .سرد بشن گهیاز هم د

 د؟یگوینم یزیحرفش تعجب کردم، چرا مادر خودش به من چ از

به خودش گرفت  یمتفکر یافهیتخت نشست وق یکنارم رو دهیسع

 :وگفت

 ؟یکن کاریچ یخوا یباالخره م لیراح–

 رو؟ یچ–

 .نگاهم کرد باتعجب

 ؟یچ یگیهمه جا بحث توئه، اونوقت تو م االن–

 ؟یعنیجا؟ کجا  همه–

 .کرد یپوف کالفه

تو  یخودتون، البته وقت یخونه ،ییدا یما، خونه یخونه–

 ...یستین

 واقعا؟–

 .کرد ینوچ نوچ

درمورد  یهستن، ول گهید یایدن هی یبودم عاشق ها، تو دهیشن–

 .کردم یتو باور نم

 سوگند؟ یشد توام–

مثل من وسوگند هستن وگرنه  یعاقل یحاال دورت هم دوستها خوبه–

 .میاوردیته چاه درت م دازیهر روز با

 :و گفتم دمیرا کش شیموها

 .ادیردکن ب گه،یپرونشو د –

 رو؟ یچ–

 .رو یمدت بهم نداد نیکه تو ا ییخبرها–

 شیاز بازو یشگونیمگه من جاسوسم. دوباره ن لیکن راح ول–

 .گرفتم

 ...بگو عیزود،تند، سر ست،ین یدرمورد منه، جاسوس یوقت–

 :تخت اسرا نشست وبا اخم گفت یشد رفت رو بلند
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 ...ایقبال مهربونتر بود ؟یزنیشکنجه گراچرا م مثل–

 .تخت یرو دمیکش دراز

 .کن تمینگو، توام اذ اصال–

به خاله   ییوارد نشو. دا یخب بابا، از راه عاطف یلیخ–

جدا بشه. البته خاله  لیکه راح نهیکار ا نیگفته، بهتر

 .دکردنییومامان هم تا

 ...متوجه ات کنه ییجورا هیکم خودش کم دیخاله گفت با فقط

 .گذاشتم امیشانیپ یدرد داشت. ساعد دستم را رو یلیخ حرفش

 :گفت دهیسع

 .کرد یبعد نوچ ؟یمتوجه شد االن–

 .یستیبابا، توکه اصال توباغ ن نه–

 .نثارش کردم یتند نگاه

خاله بد متوجه ات کرده؟ اتفاقا من گقتم، خاله برو  ه؟یچ–

خاله گفت  یرابطه فاتحه...ول نیرک وراست بهش بگو، ا نیبش

 لیحاال خوبه راح ال،یخی...گفتم خاله بوفتهینه، بچم پس م

 ...پسره رو ها نیما قبول کرد ا یبا اشک و ناله 

 :گفتم دهیو کش بلند

 ...دهیسع–

 .بابا، آرش خان خب–

کاهه ها  رهیآب ز نیا نقدریدونستم ا یاگه من م لیراح یعنی

 ...عمرا

 .نشستم وچپ چپ نگاهش کردم بلندشدم

 نیبش یحاال ه د،یرشیهم پ یبابا، اصالبه من چه، به پا یچیه–

 یبود ول نجای. تا استیخوب ن گهیرنج، د نیرنج خوب بکش، ا

کنار. نزار عشق  یبه بعد به نفع همون آرشه که بکش نیاز ا

  . بعدیبد صیرو تشخ زایچ نیا یکورت کنه و نتون
تخت بلند شد  یپا و آن پا کرد و از رو نیا یکرد و کم بغض

 :و گفت

اش تا تو رواز وخانواده قتیعت یمن مطمئنم اون جار ل،یراح–

اون آرش  یرو شه،یراحت نم الشونیخ رونینندازن ب یاون زندگ

که خاله  یکه کار نهیکارا نیخان هم اصالحساب نکن، پس بهتر

  .یروانجامش بد گهیم

 .رفت رونیاز اتاق باحرص ب بعد
را تا  شیحرفها یفشار را تحمل کرده بود وکل یلیانگار خ 

حرف  شیمدت آنقدر جلو نیا یحاال نگه داشته بود، حتما تو
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امد رک به خودم همه   نیهم یخسته شده. برا گریاند که دزده

 .را گفت زیچ
بودم که  دهیسع یتلخ بودند...به فکر حرفها یلیخ شیحرفها

را برداشتم تاامدم سالم کنم  یآمد. گوش امیگوش یاسم آرش  رو

 :آرش گفت

 :دمیامد، با ُبهت پرس ایدن اامد،یدن لیراح–

 ؟یک–

 ....تعجب کردمگهیبچه د ل،ی...راحعه–

 .مونده یهنوز که فکر کنم دو ماه واقعا؟–

 .کم عجله داشت هی گهید آره–

 .ایخوشحال یلیباشه... معلومه خ مبارک–

 .سکوت کرد 

 گهیمامان م لیراح د،ید یبود و بچه اش رو م ارشیک کاش–

 .ارشهیک ههیشب یلیخ

 ش؟یدیتو ند مگه–

دم  ینم صیمن که تشخ یول دمش،یدستگاه بود، د یتو چرا،–

 .نوزادا همشون شکل هم هستن

 .خواندینمازش را در سالن م شهیداخل اتاق نبود. هم اسرا

 :دمیپرس آرام

 قرار؟ کدوم–

 .گهیبابا، آرزو کردن د یا–

 بوده؟ ادتی یهمه سرگرم نیتو با ا یعنی آهان،–

 ؟یبگو گرفتار ه؟یچ یسرگرم ؟یندازیم کهیت ل،یراح عه،–

 ده؟یمژگان کجا برادرش رو د یراست–

مادر مژگان. که  یسر خونه هیو مژگان رفته بودن  مامان–

مژگان غش  یامده خونه. بعد وقت یو مال یخون دونیفر دنید

 .زننیبه من زنگ م کنهیم

 ".کرده، اونم از نوع مادر شوهر دایپس مژگان اسکورتم پ "

در مورد حوادث آن روز حرف زد و در آخر  ییاقهیچند دق آرش

و به  کنهیم دایرو پ ارویگفته هر طور شده  دونیگفت، فر

 .رسهیحسابش م

 :زدم و گفتم یپوزخند 

 .گهید دیرسیهمونجا به حسابش م تونست،یم اگه–
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کتک خورده  یحساب چارهیب ی. ولزنهیم ادیآره بابا، بلوف ز –

 چارهیتخصصش ب ست،ین چارهیاو ب م،یلحظه خواستم بگو کیبود. 

حرف   قهینگفتم و بعد از چند دق یزیچ یاست. ول گرانیکردن د

 .میزدن تماس را قطع کرد
 

زنگ زدن، آن  یدادن بود و گاه امیارتباطم با آرش در حد پ 

 یگفت واصرار م یم یهم وقت نماز صبح، آرش مدام از دلتنگ

 یدلم تنگ شده بودم، ول یلی. من هم خمینیرا بب گریکرد همد

به زمان عقدمان نمانده. در  یزیگفتم چ یآرام شدنش م یبرا

  .ماندهن ارشیبه چهلم ک یزیچ گفتمیم دیبا قتیحق

 یگفت، لحظه شمار یشمرد،  و م یروز صبح روز ها را م هر

 .روز عقد یبرا کندیم
مادر حرف زدم. او  یهایریدر مورد سخت گ دهیروز با سع کی

که  کنمیم ینجوریمادرم به خاله گفته که:  "ا دهیگفت، شن

 " .سرد بشن گهیاز هم د

 د؟یگوینم یزیحرفش تعجب کردم، چرا مادر خودش به من چ از

به خودش گرفت  یمتفکر یافهیتخت نشست وق یکنارم رو دهیسع

 :وگفت

 ؟یکن کاریچ یخوا یباالخره م لیراح–

 رو؟ یچ–

 .نگاهم کرد باتعجب

 ؟یچ یگیهمه جا بحث توئه، اونوقت تو م االن–

 ؟یعنیجا؟ کجا  همه–

 .کرد یپوف کالفه

تو  یخودتون، البته وقت یخونه ،ییدا یما، خونه یخونه–

 ...یستین

 واقعا؟–

 .کرد ینوچ نوچ

درمورد  یهستن، ول گهید یایدن هی یبودم عاشق ها، تو دهیشن–

 .کردم یتو باور نم

 سوگند؟ یشد توام–

مثل من وسوگند هستن وگرنه  یعاقل یحاال دورت هم دوستها خوبه–

 .میاوردیته چاه درت م دازیهر روز با

 :و گفتم دمیرا کش شیموها

 .ادیردکن ب گه،یپرونشو د –
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 رو؟ یچ–

 .رو یمدت بهم نداد نیکه تو ا ییخبرها–

 شیاز بازو یشگونیمگه من جاسوسم. دوباره ن لیکن راح ول–

 .گرفتم

 ...بگو عیزود،تند، سر ست،ین یدرمورد منه، جاسوس یوقت–

 :تخت اسرا نشست وبا اخم گفت یشد رفت رو بلند

 ...ایقبال مهربونتر بود ؟یزنیشکنجه گراچرا م مثل–

 .تخت یرو دمیکش دراز

 .کن تمینگو، توام اذ اصال–

به خاله   ییوارد نشو. دا یخب بابا، از راه عاطف یلیخ–

جدا بشه. البته خاله  لیکه راح نهیکار ا نیگفته، بهتر

 .دکردنییومامان هم تا

 ...متوجه ات کنه ییجورا هیکم خودش کم دیخاله گفت با فقط

 .گذاشتم امیشانیپ یدرد داشت. ساعد دستم را رو یلیخ حرفش

 :گفت دهیسع

 .کرد یبعد نوچ ؟یمتوجه شد االن–

 .یستیبابا، توکه اصال توباغ ن نه–

 .نثارش کردم یتند نگاه

خاله بد متوجه ات کرده؟ اتفاقا من گقتم، خاله برو  ه؟یچ–

خاله گفت  یرابطه فاتحه...ول نیرک وراست بهش بگو، ا نیبش

 لیحاال خوبه راح ال،یخی...گفتم خاله بوفتهینه، بچم پس م

 ...پسره رو ها نیما قبول کرد ا یبا اشک و ناله 

 :گفتم دهیو کش بلند

 ...دهیسع–

 .بابا، آرش خان خب–

کاهه ها  رهیآب ز نیا نقدریدونستم ا یاگه من م لیراح یعنی

 ...عمرا

 .نشستم وچپ چپ نگاهش کردم بلندشدم

 نیبش یحاال ه د،یرشیهم پ یبابا، اصالبه من چه، به پا یچیه–

 یبود ول نجای. تا استیخوب ن گهیرنج، د نیرنج خوب بکش، ا

کنار. نزار عشق  یبه بعد به نفع همون آرشه که بکش نیاز ا

  . بعدیبد صیرو تشخ زایچ نیا یکورت کنه و نتون
تخت بلند شد  یپا و آن پا کرد و از رو نیا یکرد و کم بغض

 :و گفت
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اش تا تو رواز وخانواده قتیعت یمن مطمئنم اون جار ل،یراح–

اون آرش  یرو شه،یراحت نم الشونیخ رونینندازن ب یاون زندگ

که خاله  یکه کار نهیکارا نیخان هم اصالحساب نکن، پس بهتر

  .یروانجامش بد گهیم

 .رفت رونیاز اتاق باحرص ب بعد
را تا  شیحرفها یفشار را تحمل کرده بود وکل یلیانگار خ 

حرف  شیمدت آنقدر جلو نیا یحاال نگه داشته بود، حتما تو

امد رک به خودم همه   نیهم یخسته شده. برا گریاند که دزده

 .را گفت زیچ
بودم که  دهیسع یتلخ بودند...به فکر حرفها یلیخ شیحرفها

را برداشتم تاامدم سالم کنم  یآمد. گوش امیگوش یاسم آرش  رو

 :آرش گفت

 :دمیامد، با ُبهت پرس ایدن اامد،یدن لیراح–

 ؟یک–

 ....تعجب کردمگهیبچه د ل،ی...راحعه–

 .مونده یهنوز که فکر کنم دو ماه واقعا؟–

 .کم عجله داشت هی گهید آره–

 .ایخوشحال یلیباشه... معلومه خ مبارک–

 .سکوت کرد 

 گهیمامان م لیراح د،ید یبود و بچه اش رو م ارشیک کاش–

 .ارشهیک ههیشب یلیخ

 ش؟یدیتو ند مگه–

دم  ینم صیمن که تشخ یول دمش،یدستگاه بود، د یتو چرا،–

 .نوزادا همشون شکل هم هستن

 .خواندینمازش را در سالن م شهیداخل اتاق نبود. هم اسرا

 :دمیپرس آرام

 قرار؟ کدوم–

 .گهیبابا، آرزو کردن د یا–

 بوده؟ ادتی یهمه سرگرم نیتو با ا یعنی آهان،–

 ؟یبگو گرفتار ه؟یچ یسرگرم ؟یندازیم کهیت ل،یراح عه،–

 ده؟یمژگان کجا برادرش رو د یراست–
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مادر مژگان. که  یسر خونه هیو مژگان رفته بودن  مامان–

مژگان غش  یامده خونه. بعد وقت یو مال یخون دونیفر دنید

 .زننیبه من زنگ م کنهیم

 ".کرده، اونم از نوع مادر شوهر دایپس مژگان اسکورتم پ "

در مورد حوادث آن روز حرف زد و در آخر  ییاقهیچند دق آرش

و به  کنهیم دایرو پ ارویگفته هر طور شده  دونیگفت، فر

 .رسهیحسابش م

 :زدم و گفتم یپوزخند 

 .گهید دیرسیهمونجا به حسابش م تونست،یم اگه–

کتک خورده  یحساب چارهیب ی. ولزنهیم ادیآره بابا، بلوف ز –

 چارهیتخصصش ب ست،ین چارهیاو ب م،یلحظه خواستم بگو کیبود. 

حرف   قهینگفتم و بعد از چند دق یزیچ یاست. ول گرانیکردن د

 .میزدن تماس را قطع کرد
 

زنگ زدن، آن  یدادن بود و گاه امیارتباطم با آرش در حد پ 

 یگفت واصرار م یم یهم وقت نماز صبح، آرش مدام از دلتنگ

 یدلم تنگ شده بودم، ول یلی. من هم خمینیرا بب گریکرد همد

به زمان عقدمان نمانده. در  یزیگفتم چ یآرام شدنش م یبرا

  .ماندهن ارشیبه چهلم ک یزیچ گفتمیم دیبا قتیحق

 یگفت، لحظه شمار یشمرد،  و م یروز صبح روز ها را م هر

 .روز عقد یبرا کندیم
مادر حرف زدم. او  یهایریدر مورد سخت گ دهیروز با سع کی

که  کنمیم ینجوریمادرم به خاله گفته که:  "ا دهیگفت، شن

 " .سرد بشن گهیاز هم د

 د؟یگوینم یزیحرفش تعجب کردم، چرا مادر خودش به من چ از

به خودش گرفت  یمتفکر یافهیتخت نشست وق یکنارم رو دهیسع

 :وگفت

 ؟یکن کاریچ یخوا یباالخره م لیراح–

 رو؟ یچ–

 .نگاهم کرد باتعجب

 ؟یچ یگیهمه جا بحث توئه، اونوقت تو م االن–

 ؟یعنیجا؟ کجا  همه–

 .کرد یپوف کالفه

تو  یخودتون، البته وقت یخونه ،ییدا یما، خونه یخونه–

 ...یستین

 واقعا؟–
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 .کرد ینوچ نوچ

درمورد  یهستن، ول گهید یایدن هی یبودم عاشق ها، تو دهیشن–

 .کردم یتو باور نم

 سوگند؟ یشد توام–

مثل من وسوگند هستن وگرنه  یعاقل یحاال دورت هم دوستها خوبه–

 .میاوردیته چاه درت م دازیهر روز با

 :و گفتم دمیرا کش شیموها

 .ادیردکن ب گه،یپرونشو د –

 رو؟ یچ–

 .رو یمدت بهم نداد نیکه تو ا ییخبرها–

 شیاز بازو یشگونیمگه من جاسوسم. دوباره ن لیکن راح ول–

 .گرفتم

 ...بگو عیزود،تند، سر ست،ین یدرمورد منه، جاسوس یوقت–

 :تخت اسرا نشست وبا اخم گفت یشد رفت رو بلند

 ...ایقبال مهربونتر بود ؟یزنیشکنجه گراچرا م مثل–

 .تخت یرو دمیکش دراز

 .کن تمینگو، توام اذ اصال–

به خاله   ییوارد نشو. دا یخب بابا، از راه عاطف یلیخ–

جدا بشه. البته خاله  لیکه راح نهیکار ا نیگفته، بهتر

 .دکردنییومامان هم تا

 ...متوجه ات کنه ییجورا هیکم خودش کم دیخاله گفت با فقط

 .گذاشتم امیشانیپ یدرد داشت. ساعد دستم را رو یلیخ حرفش

 :گفت دهیسع

 .کرد یبعد نوچ ؟یمتوجه شد االن–

 .یستیبابا، توکه اصال توباغ ن نه–

 .نثارش کردم یتند نگاه

خاله بد متوجه ات کرده؟ اتفاقا من گقتم، خاله برو  ه؟یچ–

خاله گفت  یرابطه فاتحه...ول نیرک وراست بهش بگو، ا نیبش

 لیحاال خوبه راح ال،یخی...گفتم خاله بوفتهینه، بچم پس م

 ...پسره رو ها نیما قبول کرد ا یبا اشک و ناله 

 :گفتم دهیو کش بلند

 ...دهیسع–
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 .بابا، آرش خان خب–

کاهه ها  رهیآب ز نیا نقدریدونستم ا یاگه من م لیراح یعنی

 ...عمرا

 .نشستم وچپ چپ نگاهش کردم بلندشدم

 نیبش یحاال ه د،یرشیهم پ یبابا، اصالبه من چه، به پا یچیه–

 یبود ول نجای. تا استیخوب ن گهیرنج، د نیرنج خوب بکش، ا

کنار. نزار عشق  یبه بعد به نفع همون آرشه که بکش نیاز ا

  . بعدیبد صیرو تشخ زایچ نیا یکورت کنه و نتون
تخت بلند شد  یپا و آن پا کرد و از رو نیا یکرد و کم بغض

 :و گفت

اش تا تو رواز وخانواده قتیعت یمن مطمئنم اون جار ل،یراح–

اون آرش  یرو شه،یراحت نم الشونیخ رونینندازن ب یاون زندگ

که خاله  یکه کار نهیکارا نیخان هم اصالحساب نکن، پس بهتر

  .یروانجامش بد گهیم

 .رفت رونیاز اتاق باحرص ب بعد
را تا  شیحرفها یفشار را تحمل کرده بود وکل یلیانگار خ 

حرف  شیمدت آنقدر جلو نیا یحاال نگه داشته بود، حتما تو

امد رک به خودم همه   نیهم یخسته شده. برا گریاند که دزده

 .را گفت زیچ
بودم که  دهیسع یتلخ بودند...به فکر حرفها یلیخ شیحرفها

را برداشتم تاامدم سالم کنم  یآمد. گوش امیگوش یاسم آرش  رو

 :آرش گفت

 :دمیامد، با ُبهت پرس ایدن اامد،یدن لیراح–

 ؟یک–

 ....تعجب کردمگهیبچه د ل،ی...راحعه–

 .مونده یهنوز که فکر کنم دو ماه واقعا؟–

 .کم عجله داشت هی گهید آره–

 .ایخوشحال یلیباشه... معلومه خ مبارک–

 .سکوت کرد 

 گهیمامان م لیراح د،ید یبود و بچه اش رو م ارشیک کاش–

 .ارشهیک ههیشب یلیخ

 ش؟یدیتو ند مگه–

دم  ینم صیمن که تشخ یول دمش،یدستگاه بود، د یتو چرا،–

 .نوزادا همشون شکل هم هستن

 .مارستانیب ارمتیدنبالت ب امیب خوامیم لیراح یراست
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  .دهیآرش، مامان اجازه نم نه–

 .انصاف ی. دلمم برات تنگ شده برمیگیازش اجازه م خودم–

مامان ناراحت بشه. فعال  خوامیصبر کن. نم گهیروز د چند–

 .گمیم کیبه مامان و مژگان تبر یتلفن

 ...یهرجور راحت باشه،–

 ه؟یآرش اسم بچه چ یراست–

 .سارنا بزاره خوادیم مادرش–

 سارنا؟–

 .جواب داد یرو با انرژ سوالم

 قشنگه نه؟ آره–

 :سکوت کرد و بعد آرام گفت ی. کمآره–

 .مینیرو بب گهیهمد شدی. کاش مکنهیم تمیاذ یدلتنگ لیراح–

نگفتم،  یزیچ یول اد،یز یلیتنگ شده بود خ شیهم دلم برا من

کم  دی. باشدمیکه داشتم از االن آماده م یمیتصم یدبرایبا

کردم. گرچه آرش آنقدر مرا بلد بود که باچند  یم نیکم تمر

 .ختیریجمله تمام محاسباتم را به هم م

 .اش انگار جان گرفتخسته یسکوت کرد و بعد صدا یوکم دیکش یآه

چند روزم تموم  نیا ،یگینم یزیچ میدونم االن چون نامحرم یم–

  .ارمیرو سرت درم هاییجدا نیتمام ا یوتالف شهیم

 .ردیبود تا قلبم ضربان بگ یحرفش کاف نیهم

همش  یکمتر بهت زنگ بزنم ول یبه خاطر گرفتار دیشا لیراح–

 .کنم یتو رو کنارم حس م رمیهرجا که م ،یذهنم یتو

 .را نداشت شیدلم طاقت حرفها گهید

 .من برم یندار یکار اگه–

 .بعدش یوجمله دمیرا از سکوتش فهم نیحرفم تعجب کرد، ا از

 ؟ینکنه از دستم دلخور ل،یراح–

 .برم دیفقط االن با نه،–

 .. خداحافظشمیپس مزاحمت نم باشه،–

. پس آمدیم اهویو ه نیبوق ماش یرا قطع نکرد. صدا یگوش

باالخره  یقطع کنم، ول آمدینبود. من هم دلم نم مارستانیب

 .کار را کردم نیا
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را بغل گرفتم وچشم  میتخت انداختم وزانوها یرا رو یگوش

که  ییشده بود. گلها وارنصبید یکه رو ییدوختم به قاب گلها

 بود و دهیخر میخودش برا

در  یکی یکیسوگند  یکرده بود. حرفها زانشیآو میبرا خودش

 .خورد یذهنم چرخ م
امده  رونیتازه از ب دهیو داد اسرا که با سع غیج یباصدا

امدم و با عجله به طرف سالن  رونیب الیبودند، از فکروخ

 .رفتم

 :بغلم کرد و ذوق زده گفت دیتا من را د اسرا

 .قبول شدم ل،یشدم راح قبول–

 .دمشیبوس یخوشحال با

 ...کدوم دانشگاه؟خداروشکر–

 .یسراسر دانشگاه
قبول  یبرا یچندان دیدوهزار شده بود. ام ریاسرا ز یرتبه

 .نداشت یشدن در دانشگاه دولت

 .خنده. با تعجب نگاهش کردم ریزد ز دهیسع

انگار دانشگاه تهران قبول شده.  ،یسراسر گهیم یجور هی آخه–

 .یاریآب دوغ خ یرشته هیدانشگاهش خارج شهره بابا، اونم 

 :با اخم نگاهش کرد و گفت اسرا

. رشتمم هیدانشگاه خوب ،یگفتیم شیپ قهیچند دق نیکه هم خودت–

 ...کار واسش هست که یگفت

 یصبح وقت دیدوره، با یلیخوبه، فقط دانشگاهت خ گمیم االنم–

 .دانشگاه یبر یفتیراه ب کهیهوا تار

 :سرش را تکان داد و گفت مادر

. شهیما درست م یآموزش ستمیس یبند میتقس نیا یک ایخدا–

و ضرر  ننیبیم بیموضوع آس نیما از ا یاونقدر که دخترا

 .کننیدانشگاهها سود نم نجوریکردن تو ا لیاز تحص کننیم

 :گفت اسرا

که هر کس سر کوچشون بره  شهینم مینجوریجان ا مامان–

 .دانشگاه

 :گفت مادر

 ییدانشگاهها هی. تونهیتو شهر خودش که م یهر کس حداقل–

ساخته شده. آخه  ابونیوسط ب قایکه خارج از شهرها دق میدار

 زنه،یکه پرنده هم پر نم ییبره جا یدختر صبح زود چطور هی

دانشگاه  رفته، تازه  سیو سرو شهیم رشونیهم که د ییوقتا هی

 ؟کنه کاریدختر چ نیاونم اگر داشته باشه، ا
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 :مبل نشستم و گفتم یرو

 یدرس بخونه تا دانشگاه بهتر گهینظر من اون دختر سال د به–

و اسرا  دهی. سعدرتشیقبول بشه، به صرفه تره، حداقل گرگ نم

 .و مادر سرش را تکان داد دندیخند
کانتر برش  یاز رو امیگوش امکیپ یاز خوردن شام. با صدا بعد

 .که آرش است به اتاقم رفتم نیا الیداشتم و به خ
شوکه شدم. دوباره استرس به سراغم  دونیفر امیپ دنیبا د یول

  .آمد

 :نوشته بود دونیفر

واسه من بزن بهادر  گهیحاال د ،ینیبیکارت رو م نیا یسزا–

بزن بهادرا تو  نیآرش جونت خبر داره که از ا ؟یفرستیم

  خانم متحجر؟ یدار نتیآست
بهتر است به  سم،یبنو شیکرد، خواستم برا امیعصبان شیحرفها

آمد که  ادمی یتا او بهتر بشناسدش. ول دیرا بگو هیآرش قض

 .دستش بدهم یمدرک دیزهرا خانم گفته بود نبا
ترس به جانم افتاده  شی. از حرفهازدمیحرف م یکیبا  دیبا

. به زهرا خانم زنگ کردمیم ییو تنها یامن یبود. احساس ب

 :زدم و موضوع را گفتم. او جواب داد

بگم،  لیبه کم نییبرم پا شهیجان االن شوهرم خونس نم لیراح–

خودش بهت  دم،یم امیپرس و جو کنه. االن بهش پ خوادیم یاخه ه

 .زنگ بزنه

مزاحم شدم. اصال حواسم نبود. االن  دیببخش خواد،ینه، نم نه،–

 .کنمیقطع م

کم حساسه. تو اصال نگران  هینداره، شوهر من  یبیبابا، ع نه–

براش  یزیوقت چ هیفقط  گه،ینباش. بهت گفتم بسپر به من د

 .بپرسم بعد لیکن از کم. صبر یبفرست یسیننو

 .. دستتون درد نکنهباشه–

 لیکم یشماره قهیتماس را قطع کردم. بعد از چند دق یفور بعد

 .افتاد امیگوش یرو

 .الو. سالم– 

 یداد بهتون زنگ بزنم، اتفاق امی. زهرا پیخانم رحمان سالم–

 افتاده؟

 یب یحرفها یسر هیداده. بابت اون روز  امیپ دونیفر راستش–

  .که اون روز شما رو انداختم تو زحمت دیربط نوشته، ببخش
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من  یاون مردک رو برا یاماینبود. لطفا پ یاصال زحمت نه،–

تا  دیرو هم خاموش کن تونی. گوشدی. جوابش رو هم نددیبفرست

 .بکنه تونهینم یکار چیه د،ی. اصال نگران نباشدینش تیاذ
 

 

 یدادنها امینمانده بود. پ ارشیبه چهلم ک شتریروز ب چند–

 .شده بود نیآرش روت
 امیکه آرش زنگ نزده بود و به پ شدیم یچهار روز بایتقر

با  یحت یهنگام اذان صبح  اکتفا کرده بود، گاه یدادنها

 امیاذان ظهر و مغرب هم ناخوداگاه دستم به طرف گوش یصدا

 نیآرش را به خاطر ا یشده بودم. روز یانگار شرط رفت،یم

بودم. از  هشد رشیحاال خودم هم درگ یموضوع سرزنش کردم ، ول

. امروز زهرا خانم زنگ زده بود و اصرار دمیکشیخودم خجالت م

شده  ییابهانه حانهیر گریشان بروم. حاال دکرد که به خانه

و دل و درد مینیکنار هم بنش یکه  ساعت مانیهردو یبود برا

که از من  نی. با امیکنرا رد و بدل  دیجد یو خبرها میکن

  .شده بود میبرا یبزرگتر بود اما دوست خوب یلیخ

  .زدیتر حرف محرف زدنش بهتر شده بودو روان حانهیر

غرورم  یبرگشتن به خانه خواستم به آرش زنگ بزنم ول موقع

بودن.  زانیآو یهم کم دیاجازه نداد. احساس مزاحمت کردم، شا

اش برادر زاده یسرش گرم کارها. حتما االن میما که محرم نبود

من  ادیخانه. اصال  شیپا کیاست  مارستانیب شیپا کیاست و 

فکرها شد  نیدادن ا رشپرو یجهیهست که بخواهد زنگ بزند. نت

حرف مادر افتادم که  ادیحسادت.  یبا چاشن ،یبغض و دلتنگ

در نطفه خفه کرد، وگرنه  دیرا با یفکر منف دیگویم شهیهم

 .بلعدیو خودمان را م شودیم لیتبد یبه مار بزرگ
 

اسرا وارد اتاق شد که بخوابد، به اتاق  یموقع خواب، وقت شب

  .مادر رفتم

بودو به سقف چشم  دهیدر گوشش بود.  درازکش یهندزفر مادر

 .دوخته بود
 هیو تک واریمن بلندشد نشست وبالشتش را چسباند به د دنیباد

 :زد و با لبخندگفت

 )اشاره کردبه تشکش کنارخودش( ن،یبش نجایا ایب–

 .را کنارش جادادم خودم

 د؟یکن یگوش م یچ–

  .را در گوشم گذاشت یهندزفر 

 .را از گوشم درآوردم یبود. هندزفر یسخنران
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 ...دایکن یاز وقتتون استفاده م خوب–

 .را از گوشش درآورد یهم هندرفر او

 .میهدرش بد  دینبا دن،یفهم یکمه، برا یلیخوقتمون  –

 :زدم و گفتم یلبخند

 .کم است" افتادم ی" آب هست ولیهیاون قص ادی–

 .دیکش یآه مادر

 شیپ ی. راستمیِول است. "ما مشکل آب ندار ی"آب هست، ول نه–

 حالش خوب بود؟ ،یبود حانهیر

سرحال  یلیتب نکرده، خ گهید زنمیبهش سرم یاز وقت خوبه،–

 .میکرد یباهم باز یبود، کل

 .دانستم منظورش خبر از آرش است یچه خبر؟ م گهید–

داده. خواستم امروز بهش  امیچند روزه زنگ نزده، فقط پ –

 :کردم و ادامه دادم ی...مکثیزنگ بزنم ول

تا اون زنگ نزده بهش زنگ بزنم. فکر  گهید خوامی. نمنزدم–

که االن داره  نیبهتره. راستش امروز فکر ا ینجوریا کنمیم

 .کردیم ونمیداشت د رسهیبه مژگان و بچش م

 .جا شدجابه یکم مادر–

 شهیهم یچه نخوا یبرادرشه، چه تو بخوا یاون بچه باالخره–

 .دونهیخودش م بانیخواهد بود. االن مژگان آرش رو پشت نطوریهم

 :کردم و گفتم بغض

خودش، فوقش  یخونهبمونه تونهیمامان، مژگان اگه بخواد م نه–

 .نایا شیپ مونهیم ادی. اون از عمد مششیپ رفتیمادر م

 تیزندگ یبرا دیبا طیشرا نیهر حال تو االن با توجه به ا به–

 .یریبگ میتصم

 میآرش رو مجبور کنم خانوادش رو رها کنه و بر تونمیم من–

 یهم به کار اونا نداشته باشه. ول یو کار میکن یمستقل زندگ

 بیحتما آس میکار رو کن نیاگه ما ا سوزه،یمادرش م یدلم برا

دوسش  یلیآرش خ سوزه،یدلم واسه اون بچه هم م یحت نه،یبیم

  .داره

 :دادم و ادامه دادم هیمادر تک یرا به بازو سرم

حرص خوردم.  یلیخ ارشیبا آرش از دست ک میاول نامزد یروزا –

کم داشت که کم یمهربونتر بشه. درست موقع کردم،یهمش دعا م
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بدتر شده. کاش  یلیاتفاق افتاد. حاال اوضاع خ نی. اشدیخوب م

 .زنده بود یول شدیخوش اخالق نم
سرش را خم کرد و  کردیگوش م میکه در سکوت به حرفها مادر

 :گفت یجد

 یزهایاز چ یادی. زیمرتبش کن دیبا خته،یبه هم ر یلیفکرت خ –

 یزیها رو برو اضافه یکن یخونه تکون دی. بایپرش کرد یاضاف

 .ینیبیم بیکه آس شهیاونقدر پر م ینجوریدور. ا

چون  دیشدم. شا ینجوریچرا ا دونمی. اصال نمدیگیم راست–

 .بافمیم سمونیدلم بزارم دارم آسمون ر یپا رو خوامینم

 :به سرم کرد و گفت ییااشاره مادر

 هیدل گذاشتن  یداره...پا رو یبستگ نجایبه ا یهمه چ– 

قفسه  یخون تو ی هیگوشته که واسه تصف کهیت هیاصطالحه...دل 

. یایکنارب دبافکرتیذهنته، با یتو یتپه، همه چ یم نهیس ی

  ".شود یکه هرروز متولد م ستیزیخوندم، "فکرچ یکتاب هی یتو

 یریبه همون اندازه داخلش فروم یفکرکن یزیبه چ هرچقدر

رو  یامدن ازش برات سخت تره. کاش و اگر و اما مشکل رونیوب

 .کنهیحل نم

 نجاستیمشکل ا دفکرکنه،یدونه نبا یآدم م شه،ینم یگاه آخه–

 .شهیخودش وارد مغزت م ره،یگ یکه فکراز آدم اجازه نم

  .یدر مغزت رو دروازه کرد چون–

از خواب  شهیم یچ میکه زندگ نیمن هر روزم با فکر ا مامان–

 .در مغزم رو ببندم دیگی. اونوقت شما مشمیپام

رشد  یخوایتو راهش مثل روز روشنه. اگه م یزندگ لیراح نیبب–

 یبه آرامش برس یخوایاگه م یبا آرش ازدواج کن، ول یکن

 .فراموشش کن

 ؟یمتیرشد به چه ق آخه–

 یباالست. برا یلیخ متشیتو ق یبرا. به خصوص لیراح گرونه–

. ممکنم یاز دست بد دیبا زارویچ یلیخ دیبه دست آوردنش شا

 دیبدتره. پس اول با یلیخ نیو ا یاریراه کم ب یمهیهست ن

 ...یخودت رو بشناس

 ختهیبهم ر یاسرا حرف مادر نصفه ماند. اسرا باموها باامدن

 :کنارمادر نشست و روبه من گفت

بامامان  رون،یب یایساعته منتظرم ب هیتموم نشد؟  جلستون–

 .کاردارم

 .یبخواب ی! تو که خواستوا–
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 .زارهیدانشگاه م الیمگه فکروخ یخواستم بخوابم ول یم–

  :گفت مادر

درس  گهیسال د هی یخوایم ای یبر یخوایم ینگرفت میتصم هنوز–

  ؟یبخون

 .آمدم رونیگفتم و از اتاق ب ریبخ شب
مادر فکر کردم. مادر درست  یو به حرفها دمیتختم درازکش یرو

 .خودم را بشناسم دیاول با گفت،یم

 :داده بود امیانداختم. آرش پ امیبه گوش ینگاه 

 بهت زنگ بزنم؟ یداریب–

 :ندادم. دوباره نوشت جواب

خوام صدات  یدلم تنگ شده م لیراح ؟یدیجواب نم یخون یم چرا–

 .روبشنوم

 :کرد و نوشتم میحرفش عصبان نیا یخواستم جواب بدهم، ول ینم

 چهار روز باالخره دلت تنگ شد؟ بعد–

کم بد بود. مدام  هیباورکن گرفتاربودم، مژگان حالش  لیراح–

. اخه هنوز مرخصش نکردن. میزدیبا مامان به بچه سر م دیبا

. ستیشد و حالش خوب ن تیمدت اذ نیتو ا نیمامانم واسه هم

  .میرفت و آمد همش تو

 چشه؟ مژگان–

  .افسردس گهیم دکتر–

 یهمه چ دیپس فردا هم که مراسمه دست تنهام، با یبرا

روهماهنگ کنم، باورکن وقت آزادم فقط همون صبح هاست که بهت 

  .دمیم امیپ

 یبد اخالق امدیاو هم حق داشت. دلم ن دیسوخت، شا شیبرا دلم

 :نوشتم شیوقت تکرار نشود. برا چیه گریروزها د نیا دیکنم شا

 .روقتهید گهیاالن د یفردا زنگ بزن شهیم–

 یزیگذره تنها چ یبهم سخت م یلیروزا خ نیا لی...راحباشه–

 یبرا دمیم امیتوئه. صبحها که بهت پ ادی دهیم یکه بهم انرژ

 امیواسه مراسم ازصبح م ی. راسترمیگ یم یتمام روز انرژ

 .خونمون یایدنبالت ب

. اعصاب امیم دهیآرش، آدرس مسجد رو بده خودم با سع نه–

 .خونتون امدن رو ندارم

 .انیب خوانینم نایمامانت ا مگه–

 .کنم یفکرنم–
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 ! چرا؟عه–

 .گم یبعدا بهت م حاال–

بعد آدرس مسجد را  قهینفرستاد. فقط چند دق یامیپ گرید

 .کنمیم یلحظه شمار دنتید یفرستاد.  بعد هم نوشت برا میبرا
از  ییجورها هیبچه را بپرسم،  ایحال مادر آرش را  نخواستم

اش به خواسته دنیرس یدست مادر آرش هم دلخور بودم. برا

 .گرفتیم دیپسرش را ند یخواسته
 یهاو مثل مهمان میبه مسجد برو  دهیقرارشد با سع روزمراسم

 .میو برگرد مینیبنش یساعت کی بهیغر
 نیسر سنگ یلیکردم. خ یمسجد با مادرآرش روبوس میدیرس یوقت

آن طرفتر با خواهرش در حال پچ پچ  یبرخورد کرد. مژگان کم

کنم مادر  یکه خواستم بروم با مژگان هم روبوس نیبودند. هم

. مرا دیکرد و محکم بغلم کرد و احوالم راپرس رمیبابک غافلگ

هم  دهیزدن. سع حرفخودش نشاند و شروع کرد به  شیبه زور پ

کنار  دهینگذشته بودکه سع ییا قهیامدکنارم نشست. چنددق

کنه ها...بلندشدم رفتم  یبدنگاهت م تیگوشم گفت، جار

 یلیگفتم. خ کیرا تبر دهیکردم وقدم نورس یبامژگان هم روبوس

 .سرد جواب داد
خوشحال شدم.   دنشی. ازددیلحظه فاطمه هم از راه رس همان

 .دمیحالش را پرس

 :گفت یخوشحال با

بهتر شده. مامان هر روز اون دکتر رو دعا  یلیحالم خ لیراح–

 .دمیراحت تر کارام رو انجام م گهی. دکنهیم

 .شکر فاطمه خدارو–

بود با  دهیبلند پوش یمانتو کیفاطمه چادرنداشت   نباریا

 .سرش بسته بود یخوب رو یلیکه خ یشال
 دهیکند. من وسع یخوش و بش واحوالپرس هیرفت تا با بق فاطمه

 .مینشست هیجا دورتراز بق کی
قرآن برداشتم  کی نیهم یشدم، برا یم تیاذ گرانید یازنگاهها

 .و شروع به خواندن کردم
باالخره امد و کنارم نشست. معلوم  یشد. ول یفاطمه طوالن امدن

دل بود. باالخره قرآن را  دو یبزند ول یخواهد حرف یبود م

  .و بستم دمیبوس

 فاطمه؟ یبگ یخوا یم یزیچ–

 یزمان مناسب داالنینه، شا ایدونم بگم  ینم یآره، ول راستش–

 .نباشه

 .انداختم نییرا پا سرم
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 ده،ینم یتیبه زمان مناسب اهم یروزا کس نیا بگوفاطمه،–

 .قوم همه راحتن، پس توام راحت باش نیبخصوص تو ا

 :ِمن وِمن گفت یباکل

ازم خواست شماره خونتون روبهش بدم. منم  ییزن دا راستش–

 .؟رمیاجازه بگ دازخودتیگفتم با

 .کردم اخم

 ؟یچ واسه–

 .خواد بامامانت بعدها حرف بزنه یم گهیم–

 .نگاهش کردم یسوال

 ...روشنک بهش گفته که انگار ییزن دا آخه–

 .نگاهم کرد نیرا تمام نکرد و غمگ حرفش

 گفته؟ یمادر آرش چ یگفت گه،یلطفا درست حرفت روبزن د فاطمه–

  .آخه قراره بعدا بهت بگم ،یچیه–

  .نگران شدم گهید بگو–

 .خودمون بمونه شیفعال پ یدیم قول–

 .کنمیم یسع–

دوباره با آرش  یخواینم گهیروشنک گفته، انگار تود ییدا زن–

که  آرش  نهیا لشمیدل ،یایب یریماهه کال نم کیو  یمحرم بش

 ...با خوادیبهت گفته که م

باربا استرس نگاهم  نیحرفش را نصفه گذاشت و ا دوباره

 .سخت نبود ادیحرفش ز ی هیکرد...حدس زدن بق

 یچطور میباهم نامحرم یزده، وقت یحرف نیچرا مامان آرش همچ"

 ی. نکنه آرش بهشون نگفته تلفنمیباهم ارتباط داشته باش

 .بامن درارتباطه

 کیبعدشم االن  م،یدار یجان ما باهم ارتباط تلفن فاطمه–

 .گهید میماهه نامحرم

 .دیکش یآه فاطمه

خوام بهت بگم قول بده ازم ناراحت  یم یواشکی یزیچ هی لیراح–

 .ینش

 .بگو باشه،–

 یلیرسول تو رو واسه بابک درنظرگرفته...خ ییزن، دا راستش–

خانواده  یلیخ نایا ییدا ،یخواد توعروسش بش یهم دلش م ادیز

کنه  ینم یمن فرق یباشه برا مییکه دا نیهستن، نه ا یخوب
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 زارنیخانواده بابک تو روم یهم بابک، ول مهییهم آرش پسردا

بامژگان  یتون ینمدونن. توام که  یسرشون، َقدِرت روم یرو

رونداشت چه برسه  دنتیهمون موقع که شوهر داشت چشم د ،یبساز

ات جا پاشم سفت کرده. پس اجازه بده شماره گهیحاالکه د

زنگ  گهیچند ماه د گمیهشون بدم، حاال االن که نه، اصال مروب

 .راحت باشه الشیخواد خ یم ییبزنن فقط زن دا
 میکردم، بغض راه گلو یگوش م شیبود و به حرفها نییپا سرم

مادر آرش شدم،  یمحل یب لیدل یرا بسته بود. حاال متوجه 

فاطمه  یفکرکردم چون عزادار است، حوصله ندارد. به چشم ها

اجازه خودش  یکه ب یاشک یهاله دمشیدینگاه کردم، واضح نم

 .کردم دوررسانده بود را با پلک زدن  میرا به چشم ها

دونه؟ من که  یعروس خودش نم گهیمامان آرش من رود یعنی پس–

 .نزدم یهنوزحرف
 یتالق میکه نگاهش باچشم ها نیبا بغض نگاهم کرد، هم فاطمه

نگه داشته بود و با  شیرا پشت پلکها شیشدند انگار اشکها

 .داد دنیمن بهشان فرمان بار یابر یچشم ها دنید

 سوزه،یگفتم. باور کن دلم م یم دیببخش من رو، نبا لیراح–

 تتی. آخه چرا اذخودمیحرص م ییمژگان و زن دا نیاز دست ا

ما هستن که خوب  لیهم تو فام یی. خواستم بهت بگم، کساکننیم

دلم  ،یاگه به بابک جواب مثبت بد لی. راحفهمنیو بد رو م

 .یشی. باور کن خوشبخت مشهیخنک م

 کنمی. فقط االن دارم فکر مفهممیفاطمه، من اصال نم یگیم یچ–

 نزده؟ یمدت حرف نیآرش به مادرش در مورد من تو ا یعنی

 گه،یمادر شوهرته د یطرفندها نینگفته باشه، ا شهیمگه م –

 .خود خواه باشه  نقدیا ییزن دا کردمیفکر نم

 .نوه خواه یبگ بهتر–

 .کرد نیف نیانداخت و ف نییسرش را پا فاطمه

مادر  یعهیکه شا نیا یعنینگاهها و پچ پچ ها  نیا یعنی پس–

 شوهرم رو همه باور کردن؟

 .باال انداخت ییاشانه فاطمه

 .لیداره راح یتیچه اهم گرانید حرف–

 .کردم یو از فاطمه خداحافظ بلندشدم

 ؟یزود نیبه ا لیراح کجا–

 :گفتم بابغض

 .تابتونم نفس بکشم رمیم نجایا از–
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کنم به طرف درب مسجد  یخداحافظ یگریکه ازکس د نیا بدون

 .رفتم

دختر  هیهم بگو واسه پسرش دنبال  ییفاطمه به زن دا یراست–

 .باشه گهید

 .میاز آنجا دور شد یو فور میشد نشیسوار ماش دهیسع با

 .دهیسع–

 .لیراح جانم–

 ؟یدار وقت–

 .که دارم معلومه–

 یگمنام، که باال یشهدا میبا بچه ها رفت شیدوسال پ ادتهی–

 بزرگ بود؟ یتپه  هی

 اونجا؟ یبر یخوا یم–

 .آره–

راهش  ییجاها هیموقع ما رو با اتوبوس بردن، تا  اون–

 .گهید میری...پرسون پرسون مادمهی
اش . جادهمیکرد شیدایو پ میدیو آن پرس نیراه را ازا یسخت به

نبود، آنقدر  الشیخ نیع دهیسع یترسناک، ول یبودوکم ییسرباال

 .میدیگاز داد تا باالخره رس
انقدر ارتفاع داشت  آمد،یم یکس جزما آنجا نبود، بادخنک چیه

  .بود مانیرپایکه کل تهران ز

پرچم  یتکانها یصدا امد،یکه م ییمطلق بود. تنها صدا سکوت

مزار شهدا نصب شده بودو باد،  یبود که باال یبزرگ و بلند

 .دیچیپ یداخلش م
دور مزارها بدون حصاربود، سه مزارکه با چهار پله  دورتا

 .جداشده بودند نیاز زم

 .کردم یمزارشان نشستم و تمام بغضم را خال کنار
زل زدم.  میکه تمام شد همانجا نشستم و به روبرو میها هیگر

دل از مزار شهدا َکندم و بلند شدم.  امیاذان گوش یباصدا

 ییادره کیدورتر نزد یلیخ دم،ینبود، چشم چرخاندم د دهیسع

وچشم به روبرو دوخته.  ستادهیآن محوطه بود ا یکه درانتها

 شیدم که چشم هایبرگشت د یکردم، وقت شیرفتم وصدا کشینزد

 .پرآب است

 .اذانه دهیسع–

 .میراه افتاد یبهداشت سیرا تکان داد و به طرف سرو سرش–
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 م،یکه در آنجا ساخته شده بود خواند ییانهیرا در حس نمازمان

چشم    قهیچند دق ی. از آن باال برامیدوباره به محوطه آمد

بود  دهیآدم ها را درکام خودش کش ییوالیبه شهر که مثل ه

 .میشد نی. سوارماشمیدوخت

 ل؟یراح میبر کجا–

 .گهید خونه–

خونه. مهمون  میبعد بر میبخور یزیچ یچیساندو هی میبر گمیم–

 .من

 .کردم نگاهش

 ره؟یم نیینظرت ازگلوم پا به–

. غصه نخور، اگه آرش تو رو بخواد مادرش لیبره راح دیبا–

 ادیکنار رو م زارهیبد قدم روم یومژگان رو با اون بچه 

 یتو رو نداشته، پس ب اقتیکارو نکردکه ل نیسراغت، اگرم ا

 نیکه اگه ا خوادیجا م هیکه همه رو  نهی. مشکل آرش االیخ

 ...یقبول کن دیطور بود تو نبا

آرشم حق داره،  دی. شاهینداره، بد قدم چ یاون بچه که گناه –

 :انداختم و گفتم نییخب مادرشه، بعد سرم را پا

وقت دل مادرش رو  چیبه خواست من، قسم خورده که ه اون–

 .نشکنه
اگه من کنار بکشم، کال  نیمن فکرهام رو کردم، بب دهیسع

مادر آرش راغب  وفته،یاون خانواده م یبرا یخوب یاتفاقها

نبود. به  یراض نیازدواج، البته از اولشم همچ نیبه ا ستین

آرش با مژگان ازدواج کنه  خوادینزد. دلش م یخاطر آرش حرف

 .ه و عروسشون راحت باشهاز بابت نو الشیو خ
دونم  یاونم حق داشته باشه، کارش عاقالنس، مژگانم که م دیشا

 زدندیچشم هاش دادم یاز خداشه، امروز فقط به زبون نگفت ول

  .حرفها نیگفتن ا یبرا

 .بابغض نگاهم کرد دهیسع

 ؟یپس تو چ ه،یانصافیب نیا یول –

 رونیبه ب میخودشان را ازچشم ها میمنم بزرگه... اشکها یخدا–

 .بزنم یگریپرت کردند و مجال ندادند حرف د

. درسته بهت گفتم خوامیمن بابت اون روز معذرت م ل،یراح–

 ادیدلم نم نمیبیحاال که عذاب تو رو م یآرش رو ولش کن. ول

 ... بهت

 :و گفتم دمیرا بر حرفش
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انجام بشه که به نفع همه باشه.  یکار دیبس کن. با دهیسع–

 .دل رو ول کن

 .نگه داشت یفالفل کی یجلو دهیسع

 .امیم رم،یگ یم رمیم–

 .آوردمش، آرش بود رونیب فمیاز ک امیزنگ گوش یباصدا

 .الو–

 ی. کمیرفت یگذاشت ومدهین گفتیفاطمه م ؟یتوکجارفت لیراح–

 :سکوت کردم وبعد گفتم

 :دینتونستم بمونم. نگران پرس شتریب–

 :دیپرس دیسکوتم را د یچراگرفته؟ وقت صدات–

 ؟یبهت گفته ناراحت شد یزیاونجا چ یکس–

 :دمیتفاوت به حرفش پرس یب

 تموم شد؟ مراسم–

 ؟یی. االن کجایستین دمی. امدم دنبالت دآره–

 .رونمیب دهیسع با–

 .دنبالت امیبده م آدرس–

 .میتاباهم حرف بزن میزار یآرش، امروز نه، فردا قرارم نه–

 ؟یحداقل بگوچرا ناراحت پس–

 .گمیم فردا–

 .کنم یم الیکه من هزار تا فکر و خ تافردا–

 .نگران نباش ست،ین یمهم زیچ–

 .دیکش یقیعم نفس

 .دم درخونتون دنبالت امیزودم فرداصبح–

 .بزنم ینگذاشت حرف گریکرد و د زودقطع
را به خوردم داد و بعد به سمت  چیامد و به زور ساندو دهیسع

 .میخانه راه افتاد

 :به مادر گفت دهیسع میدیکه به خانه رس نیهم

. بعد گفتیدرست م دها،ی. مامانم گفت نرمیرفتیکاش نم خاله–

 .کرد فیمادر تعر یرا برا زیهمه چ

 :نگاهم کرد و گفت یبا ناراحت مادر
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خودش با  لیکه خواستم  راح نیا یبرا د،یخواستم بر اگر–

 شهیدهن مردم رو که نم نه،یهاش ببگوشهاش بشنوه و با چشم

ازدواج  نیبه ا یراض گهیکه مادر آرش د دیدیخودش م دیبست. با

 .اگه به زبون هم نگه ی. حتستین

 تونهینم یواقعا بخواد مادر شوهرش کار لیخاله، اگه راح یول–

 ...با آرش تونهیراحت م یلیخ لیبکنه. راح

 :گفتم یجد

 شدمیبلند م دهی. بعد همانطور که از کنار سعخوامیمن نم یول–

 :گفتم

خانواده رو به هم  هی خوامینم یول زارم،یدلم م یرو پا–

سکته کنه با اون قلبش  فتهی. فردا پس فردا  مادرش بزمیبر

  .شد ینطوریا یبگن، تو از بس حرصش داد

 :گفت یحرص دهیسع

 .یایکوتا ب دی. تو نباکننیاونا دارن بهت ظلم م یول–

 :باال انداختم و به طرف اتاق راه افتادم ییاشانه

 هیبا  یو خداشون. نکنه انتظار دار دوننیخودشون م گهید–

 مبارزه کنم؟ یزن مردن ریپ

را چندبار با  میخواستم به آرش بگو یکه م ییشب حرفها آن

 میحرفها دنیخودم مرور کردم. باخودم فکر کردم بعد از شن

 ...دهدیاز خودش نشان م یچه عکس العمل

کرده بود که آرش تلفن زد و  ییزود تازه آفتاب رونما صبح

 .بروم نیی. آماده شوم و پارسدیم گرید قهیگفت، چنددق
ل دلم لک زده بود. آنقدر د دنشید یآماده شدم. برا یفور

که آماده  ییلحظه شک کردم در گفتن حرفها کیتنگش بودم که 

 .کرده بودم
زدم وچند تا نفس  یبه خودم تلنگر  دمیدرخانه که رس یجلو

خودم و خانواده آرش  تیکردم در ذهنم موقع یو سع دمیکش قیعم

 .را از نظر بگذرانم
را به طرفم  یقشنگ یلیشد و دسته گل خ ادهیپ نیازماش آرش

 .گرفت وسالم کرد
در گرفتن دسته گل، جلوترامد و  دکردمیرا دادم. ترد جوابش

 :گفت

 .نداره قابل–

 یتنش نبود، لباس ست یمشگ راهنیبود، پ دهیبه خودش رس یحساب

اش بود. چقدر برازنده دهیبودم را پوش دهیخر شیکه آن روز برا

 .رفت شیمن شده بود. چقدردلم برا یبود. همان آرش سرزنده
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چادرم را  یگل را گرفتم و تشکر کردم. لبخند زد. گوشه دسته

 :و گفت دیکش یقیصورتش گذاشت ونفس عم یگرفت و رو یدو دست

ذره شده  هیدلم برات  ل،یقرن گذشت راح هیماه برام  هی نیا–

 .بود
 یکه م ییامد، حرفها ادمی می. غصه هادیبد جور لرز دلم

 دنشید ینیریشان به فکرم هجوم آوردند و شهمه م،یخواستم بگو

 ی. آرش نگاهختیر میرا تلخ کردند. ناخواسته غم در چشم ها

 .رفت. درش را باز کرد نیبه من انداخت و به طرف ماش

 یبرا ؟یستیشده. چرا خوشحال ن یچ نمیکن بب فیتعر نیابشی،ب–

  .عوض کردن جو، گلها را بو کردم

 :دادم و آرامتر گفتم رونی. بعد نفسم را بچقدرقشنگن–

فرمان ستون کرد و  ی. دستش را رویبود قهیخوش سل شهیهم تو–

 .زل زد میهاداد و به چشم هیسرش را به آن تک

 .داغ شد صورتم

 :دمیپرس  مییایب رونیکه از آن حال و هوا ب نیا یبرا

 بچه چطوره؟ یراست–

را نشانم  شیدرآورد و عکسها بشیرا از ج اشیکرد و گوش ذوق–

کوچک  ییاشهیاتاقک ش کیداخل  فیو ضع زیر یلیخ یبچه کیداد. 

 .قرار داشت

 .کهیکوچ چقدر–

بشه، زود  هیامده. دکتر گفت اگه خوب تغذ ایخب زود دن آره،–

  .رهیگیوزن م

 ؟یروبد تیگوش شهیم–

را روشن کرد و راه افتاد و  نیرا دستم داد و ماش اشیگوش

  .بعد شروع کرد در مورد سارنا حرف زدن

 ورق بزنم؟ تونمیم–

 :لبخند نگاهم کرد و گفت با

 خواد؟یبه خودته، اجازه گرفتن م متعلق–

سُر دادم. عکسها  اشیگوش یصفحه یزدم و انگشتم را رو لبخند

قک از عکسها مژگان کنار اتا یکیاز نظر گذراندم. در  یکییکی

و  زدیبود و لبخند م ستادهیا مارستانیبا لباس ب ییاشهیش

. به نظر افسرده با ناراحت کردینگاه م نیبه دورب تیبا رضا

از کجا  دانمیحس نم نیاآن لحظه  ی. حسود نبودم ولآمدینم

خودش را به من رساند. طاقت نداشتم، نتوانستم تحمل کنم و 

در  یمژگان دسته گل قشنگ یآن عکس را پاک کردم. در عکس بعد
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آن  یبود. چقدر گلها شیلبها یدست داشت و همان لبخند رو

به دست گل  یدسته گل من بودند. نگاه نیهم هیدسته گل شب

بود انداختم و بعد آن عکس را هم پاک  میپا یخودم که رو

. دمیخودمان رس یکردم. بعد از چند عکس از نوزاد به عکسها

 دیپاک کردم. با اشیرا از  گوش خودم و آرش یتمام عکسها

 .کردم یکمکش م
 ینگاه مشکوک گفتیسارنا م یندهیآ یهمانطور که از روزها آرش

را  یگوش یانداخت. کارم تمام شده بود، صفحه اشیبه گوش

  .دادم لشیخاموش کردم و تحو

کرده.  ونمید الیفکر و خ شبیکه از د لیحاال زود بگو راح خب–

 شده بود؟ یچ روزید

 .یرفت ینجوریاز دستت ناراحت شده بود که هم مامان

 .از امروز نمیا یاون از روز خاک سپار گفتیم
 خواهدیم وبیصبر ا گرانید یکه تحمل کردن حرفها گفتمیم چطور

 لتیفام ینگاه مادرت از حرفها گفتمیکه من ندارم. چطور م

 حیتوض شیبودم را برا دهیکه شن ییهم بدتر است. چطور حرفها

 .دادمیم

 *آرش
 

 خواهدینم یخوب یکه احساس کردم حرفها کردینگاهم م یجور

 :ِمن وِمن گفت ی. باالخره بعد از کلدیبگو

 آرش؟ هیات چ برنامه–

 :نگاهش کردم وگفتم باتعجب

 .گهید میحرف بزن قراره–

 .گمیرو م ندهیکال، آ نه،–

 ...گهیبعدشم عقد د ش،یآزما میبر فردا–

 ؟یات روگفتمامانت برنامه به–

 م،یراستش را بگو دمیمامانت احساس خطر کردم.  ترس ی ازکلمه

مادرم بارها ازمن خواسته که اجازه بدهم به  میبگو دمیترس

 میتوان ینم گریبدهد که ما د حیتوض شیزنگ بزند وبرا لیراح

 .میباهم ازدواج کن
مادر  یحرفها دانستمیاست. م لیبه نفع خود راح گفتیم مادر

دو  نیب یرا دوست داشت. ول لی. او هم راحستیمال خودش ن

گفتم  یم زد،یحرف را م نیمانده بود. هر بار که مادر ا یراه

با  دییگویکنم. اگر شما م یتوانم زندگ ینم لیمن بدون راح

. خواهمیرا م لیراح. اما من فقط شومیمژگان محرم بشوم خب م

 .آوردیهم فشار م دونیبار فر کیالبته هر چند وقت 
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 .گفتم آره–

 ه؟ینظرشون چ خوب–

 یو اون زندگ نیبا نظر ا میخواه یمگه ما م ل؟یمهمه راح مگه–

 م؟یکن

 .شد ناراحت

. اتفاقا ستین ی. پس مادرت راضستیو اون ن نیا مادرآدم–

 :ِمن و ِمن کرد و ادامه داد ی. بعد کمستین یمامان منم راض

 میراض یخب راض یها، ولباشه یناراض ینه که ناراض البته–

 یرانندگ یبرا ی. احساس کردم تمرکزمیشد یپارک کی. نزدستین

 .میشد ادهیپارک کردم و پ ابانیندارم. کنارخ

 .دیدستش را کش یدستم به طرف دستش رفت.  فور ناخودآگاه

 می. دستهاخواستمیرا م شیحواسم نبود. چقدردستها دیببخش–

 .میگذاشتم و آرام آرام شروع به قدم زدن کرد بمیرا در ج

 کنم مشکل حله؟ یمن مامانا رو راض اگه–

 .آرش ستین یما حل شدن مشکل–

 .نمیب ینم یمن که مشکل ؟یمشکل چه–

. چون از هر ادیبه وجود ب یچون من نخواستم مشکل ینیبینم–

 یلیگذشتم، به خاطر تو و به خاطرخ یاحترام یهر ب ،یحرف

 هی،  هیعمر زندگ هیتونم، حرف  ینم گهید ی. ولگهید یزهایچ

جوانب روهم  ی. من فکرهام روکردم، همهستیروز دوروز ن

  .دمیسنج

 .نداشت یحال خوب د،یلرزیم شیصدا

 .میتمومش کن نجایهم دیآرش، با میادامه بد میتون ینم ما–

 .و با وحشت نگاهش کردم ستادمیزد همانجا ا خشکم

  .بود نیبه زم نگاهش

 .شد رهیحالت خوبه؟ به دور دست خ ل،یراح یگیم یچ–

. من نظرمامانت یبگ یرو گفتم که تو جراتش رو ندار یزیچ–

دونم، به حرفش گوش کن آرش. هم خانواده هامون مخالفن  یرو م

 .نهیکارهم نیهم عاقالنتر

 "اجازه من بهش زنگ زده ینکنه مامانم ب"

 بهت زنگ زده؟ مامانم–

 .نه–

 ؟یگیاز کجا م پس–
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 :زد و گفت یپوزخند

به لطف  روزیدونستم که د یموضوع رونم نیفقط من ا فکرکنم–

که  نهیمهم ا ست،یمهم ن ادی. حاال اون زدمیفهم التونیفام

 .که گفتم نهیکار هم نیبهتر

 .ستیبه زنگ زدن مامانت ن یازین اصال
که اصال  راستیاونقدر زبون نگاهشون قابل فهم و گ ماشاال

 .به حرف زدن ندارن یازین
 میشد نیسوار ماش یکه از وقت ییاخاطر آرامش همون بچه به

. به خاطر مادرت و آرامش هر گمیم یفقط در موردش حرف زد

  .دومون

ام، را گرفته ممیکرد. گفت تصم یم اموانهیداشت د شیحرفها

 .دمشیفهم ینم

فهمم  یمن م ؟یروگرفت میتصم نیچرا ا ؟یگیم یدار یچ لیراح–

من برات  میعقد که کرد یول ،یشد تیاذ یلیمدت خ نیا یتو

 .دم یهمون روانجام م یکه توبگ یکنم. اصالهرکار یجبران م

 :بود گفت یکه عصبان ینگاهم کرد و بعد با لحن باالتماس

با مژگان ازدواج  یوبر یخوام فراموشم کن یفقط ازت م من–

 .نیهم ،یکن یسارنا پدر یوبرا یکن
که به  یطیبا شرا میتون یروقبول کن ما نم قتیلطفا حق آرش،

  .میوجود امده ازدواج کن

 :نگاهش کردم و او ادامه داد رانیح

به  ،یکن یفداکار دیدونم واسه توام سخته، توام با یم–

از  تیبه خاطر حما ارش،یک یخاطرمادرت، به خاطر بچه

سرخونه  یکه ما حت یدون یمژگان...آرش توبهتر از من م

 شتریب دیشا یتو مواظب مژگان باش دیبازم با میبر مونمیزندگ

 ...یاز قبل چون دربرابرش مسئول

من زنتم تو نسبت به من  گهیفردا م ه،یمحرم شدن الک مگه

 ...تهیواقع یحرفها تلخه ول نیدونم ا ی...میدار فهیوظ

 .نگاه کن هیبه قض یمنطق یکم لطفا
که چند نفر  نیا یبرا م،یگذشت روبکن نیا دیهر دومون با آرش

فکر  نیکه ما فقط به ا هیخود خواه نیکنن. ا یراحت زندگ

  .نداشته باشن یتیبرامون اهم گرانیود میکه به هم برس میکن

شده بود  ادیآنقدر ز شینتوانست حرف بزند، لرزش صدا گرید

 .داد ادامه ندهد حیکه ترج
. میبود اشاره کردم وهر دو نشست یکیکه آن نزد یمکتین به

 .دیچیدر گوشم پ اشهیگر یپوشاند. صدا شیصورتش را با دستها
. گرچه کردمیو آرامش م گرفتمی. دستانش را ممیمحرم بود کاش

 .داشتم اجیبه آرامش احت شتریخودم ب
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 نیکردم امروز ا ینکن، اصالفکر نم هیتو رو خدا گر لیراح–

 .حرفها رو ازت بشنوم

 .را پاک کرد شیرا بلندکرد و اشکها سرش

 یلیبه خ یادیشد. ز یول کردم،یرو نم زهایچ یلیمنم فکر خ –

 .داشتم نانیاطم زهایچ

 نیا ؟یخوا یازمن م یکارنشدن هی ل؟یفراموشت کنم راح یچطور–

 ...کارکنمیهمه خاطره روچ

 .دیکش یقیشد و نفس عم بلند

 .میهم بلندشدم. هم قدم شد من

کس مثل  چیه م،یکم از ذهنمون پاک کنکم شهیرو م هاخاطره–

 میبتون دیما با یکارچقدرسخته، ول نیفهمه ا یمن و تو نم

. چون مینیبیم یکمتر بیآس میآرش، به خاطرخدا. االن جدا ش

 ...هییوصلت آخرش جدا نیا

  ؟یگیم یچ لیراح–

گذشته هستش رو از  یآور روزها ادیکه  یزیکم هر چکم دیبا–

قدم رو برداشتم و تمام  نی. من اولمیحذف کن مونیزندگ

 .عکسامون رو پاک کردم

را نگاه  اشییرا درآوردم وگالر یگوش یفور ؟یکارکردیچ–

 .عکس هم نگذاشته بود بماند کی یکردم. حت

 ؟یروبد تیگوش قهیدق هی شهیم–

را به طرفش گرفتم،  یگوش لیم یتوش ندارم که...ب یزیچ گهید–

خودش  ایکه قبال من  ییرفت و عکسها امیشخص یبه صفحه یفور

 .را هم پاک کرد میهم فرستاده بود یبرا

عکسهارو دوباره  یتون یم یدونم اگه بخوا یم البته–

 .ستمین یکاررونکن، من راض نیا یول ،یبرگردون
خودش  ینزدم، برا یحرف گریرا در هم کردم و د میها اخم

 .گرفته بود میتصم
 م،یشد نیکال تمام ذوقم کور شد. سوارماش. گفتمیم دیبا چه

 ینداشتم، از چه حرف م ییا زهیانگ چیه گرید رفتمیکجا م

 .مینداشت ییاندهیآ گرید م،یزد

 .زل زدم به فرمان و غرق افکارم شدم نطوریهم

 .خونه یمن روبرسون شهیم–

 ایمادرم،  ای لیاز راح دانمیکردم. دلخور بودم، نم نگاهش–

 .ام گذاشتهبه عهده یتیمسئول نیکه همچ ارشیک یحت ایمژگان، 
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 .گذاشتم شیکردم و سرم را رو زانیرا از فرمان آو میدستها

 یراه هی لی. راحدمیترس یازنبودن توم دم،یترس یم شهیهم–

 .کن دایپ

 ...که گفتم هیراه همون نیبهتر داکردمیپ–

من طاقتش را  یگفت ول یدرست م لیبودم چکارکنم، راح مانده

را  میکرد. بغض گلو یزندگ شودیمگر م لینداشتم، بدون راح

 شد،یمگر م یکردم آرام باشم. ول یگرفته بود. صاف نشستم وسع

 ...یاز دستت برود وتو آرام باش تیزندگ یهمه

 یکیصدا  یب شیگرفته بودو اشکها یچادرش را به باز یگوشه

 .ختیر یچادرش م یرو یکی

 .لیراح–

قلبم را سوزاند. اشاره کردم به  شیهاکرد. حالت چشم نگاهم

 :وگفتم شیچشم ها

 یبرداشتم وسع یبرگ دستمال کاغذ کی ؟یکن امونهید یخوا یم–

 شیکه دستم با صورتش تماس داشته باشد اشکها نیکردم بدون ا

 .را پاک کنم

 :صورتم چرخاند وگفت یرا رو نگاهش

 .ارهیتو، اشکم رو در م یناراحت ستم،یناراحت خودم ن من–

 .دادم رونیرا ب نفسم–

 یحرف بزن. سکوت نکن، فقط توم شه،یحالم بدتر م ینجوریا–

 یزود بود، زمان خوب یلیخ لی. راحیحالم روخوب کن یتون

بهم  یفرصت هیحرفها، کاش  نیگفتن ا یبرا یروانتخاب نکرد

 ...یدادیم

 .نگاهم کرد متعجب

 نیچون ا ،یدیرس جهینت نیکردم خودت هم به هم یفکرم–

  ...یومثل قبل نبود یزدیاواخرکمتر زنگ م

  .گفت یم راست

قضه کنار  نیکردم باا یکه فکر م یتو اونقدر خوب بود لیراح–

 ...یایم

 .خرجم کرد و دوباره بغض کرد یپرازغم نگاه

اون  ل،یسراغ راح رمیسرم که خلوت شدم یخودت گفت شیپ حتما–

انصاف  نیا اد،یکوتام شهیبخشه، هم یم شهیهست. هم شهیهم

 بود؟

 یخودم م شیکردم، پ یفکرها رو م نیهم قایچرا، دق دروغ–

نفر رو دارم که من رو  هیمن فقط  رهیبهم سخت بگ ایگفتم دن
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تونم بهش  ینفرهست که حرفهام رو م هیکنه، فقط  یدرک م

 نیمن تو ا لیآرامش دارم. راح ششیکه پ لهیبزنم، فقط راح

 هیرا تک مانصافه؟ سر نیفقط تو رو دارم. تو بگو که ا ایدن

 :وادامه دادم یدادم به صندل

خاطراتت  یتونم، خودت هم که نباش یمن بدون تو نم لیراح–

  ؟یپاک کن یتون یفکرمم م ی. عکسها رو پاک کردکشهیمن رو م

 نطوریکه در مورد من ا نیلطفا کمک کن، بدترش نکن. از ا آرش–

تموم شد،  گهیواقعا متاسفم. در مورد من که د یکردیفکر م

حواسش بهت  یکی یکار رو نکن. وقت نیکس ا چیبا ه گهید یول

هست.  شهیکه هم ستین نیا ینشونه کنه،یهست و مراعاتت رو م

 گرانیاز احساسات د وقت چی. همیشیو ناراحت م میما آدم یهمه

 .استفاده نکنسو
چه داشتم  گفت،یانداختم. درست م نییپا یرا با شرمندگ سرم

 .میکه بگو

 ... من سواستفاده لیراح–

 :را به عالمت سکوت باال برد و گفت دستش

کار رو  نیدرست تر دی. فقط باستیدنبال مقصر ن یکس االن–

  .میانجام بد

حرف  شترباهمیآروم بشم بعد ب یکم میجا بر هیباشه، کاش  –

 .میبزن

دونم  ینم یول شم،یاونجا آروم م رمیم یهست، وقت ییجا هی–

 .نه ای ادیتوخوشت ب

 .زدم یتلخ لبخند

که اون  یشیم ییزهایعاشق تک تک چ ،یهست یکیعاشق  یوقت–

 .شمیپس حتما منم م ،یشیدوست داره، اگه توآروم م

 .که داد راه افتادم یباآدرس
داشت، آخر جاده  یتند بیمرتفع وسرسبز، جاده اش ش یجا کی

بودکه داخلش سه تامزار  یقشنگ گاهینبود، جا یادطوالنیکه ز

 :گفت لیبود. راح

 .خدا از همه نامدارترند شیپ یگمنامند ول یشهدا–

شدن ما بلند شدند  کیخانواده سرمزارنشسته بودند، بانزد کی

 .و رفتند
 یزمزمه م یزیچ رلبیشده بود به سنگ قبرها وز رهیخ لیراح

 .کرد
داشتم. من هم زل  یحس خاص کیهم بافاصله کنارش نشستم.  من

توانستم فکرکنم،  ینم لیجز راح یزیزدم به مزارها...به چ
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کرد،  یازذهنم عبور م یکی یکیداشتم  لیکه باراح یخاطرات

 ...میکاش حداقل امروز محرم بود

 ینتوانستم جلو گریگذاشتم و د میسنگ مزار روبرو یرا رو سرم

 .رمیرا بگ میاشکها

 "...رو غم گرفته میکردم چرا تمام زندگ داتیحاال که پ ایخدا"

نبود.  لیدانم چقدر گذشت، سرم را که بلندکردم. راح ینم

 .دورتر بود. رفته است یکه کم یاحتماال داخل ساختمان
محوطه رفتم. از آنجا به شهر چشم دوختم.  یانتها به

  .آرامترشده بودم

 .گرفته شد میجلو ییکذا یمس وانیآب در همان ل وانیل کی
را گرفتم  وانینشست. ل میلبها یناخوداگاه لبخند رو دنشیباد

 :وگفتم

. او هم ستیغر ن گهیکردم(د وانیبه ل یی. )اشاره اممنون–

 :زد و گفت یلبخند زورک

 .همه ههیشب وانامونیمامان عوضش کردم، آخه ل وانیبال–

 .انداختم وانیبه ل یرا که خوردم نگاه آب

  من باشه؟ شیپ نیا شهیم–

 ؟یچ واسه–

... ازحرفم اتیطونیش ادی ندازه،یاون روز م ادیمن رو  چون–

 :را از دستم گرفت وگفت وانی. لامدیخوشش ن

 ازت بکنم؟ یخواهش هیتونم  یم–

 .بگو–

جا  هیرو  ندازهیگذشتمون م ادیکه تو رو  یزیهرچ لطفا–

حرفش  یدنباله د،یتعجبم را د ی. وقتشینیوقت نب چیبزارکه ه

 .را گرفت

 .کنم یکار رو م نیهم منم–

 چرا؟–

 .میکن یکه زندگ نیا یبرا–

 .لیراح یسنگ دل نبود نقدریا توکه–

 .ستیکه سر به راه ن یمجازات دل یالزمه، برا یگاه–

 .زدم و نگاهش کردم لبخند

از لغت نامه حذف کرد،  شهینم گهیمجازات روکه د ی کلمه–

 .شد رهیبه روبرو خ شه؟یم
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 .ارهیم ادمیتورو شهیکلمه هم نیا لیراح–

 نیتند تند پلک زد. هم شیمهار اشکها ینزد. فقط برا یحرف

زنگ خورد، صفحه اش  اشی. گوشمیشو نیسوار ماش میکه خواست

 .فاصله گرفت نیرا نگاه کرد و از ماش
 یشدم. حالم بهتر شده بود. انگار فشار از رو نیسوارماش

 .قلبم برداشته شده بود
 یبود. انرژ بایواقعا ز نجایبه اطراف انداختم، ا ینگاه

. با خودم شدیو آسمانش احساس م نیاز زم شیمثبت از درختها

سبک و آرام  نیا یچاشن یقیموس کیفکر کردم گوش کردن به 

 .شودیشدنم م

 .کردم یرا پل یآهنگ یتصادف
ناخوداگاه  یقیدادم. با شروع شدن موس هیتک یصندل به

که داخلش قرار گرفته بودم  یبتیرا بستم. دوباره مص میهاچشم

 .به ذهنم هجوم آورد
تصور  لیرا بدون راح امیزندگ توانستمینم کردمیفکر م هرچه

 بود فراتر از عشق، یزیچ لیام باراحکنم. رابطه

 ...فراتر از دوست داشتن یزیچ

 نیکه هم ییرگها دنیبر یشده بود برا یترانه قاتل نیا متن

مکان خون داخلشان پمپاژ شده  نیبا آمدن به ا شیپ قهیچند دق

 .شد یبود. نگه داشتن بغضم کارسخت
 

 ادمیخاطره ات، تورو  ایدن هی …بــــرم دیکجـا با"

 ♫♪●ــــاره؟ین

 

شب فکِر تو، منُو راحت  کی که …بـــرم دیبا کجــا

 ♫♪●بـــذاره؟

 

 ♫♪●!نـداره؟ یبرام فرق یکردم با خـــودم، که مرگ و زندگ چه

 

 ♫♪●…ـــارهیطاقت ب یحاِل بد، کس نیا یمثِل من، تو محاله

 

ام، تو رو اونجا  هثانی هر توو که …برم دیبا کجــا

 ♫♪●!نـــم؟ینب

 

 ♫♪●!نـــم؟یتو نش یِ د، به پااب تا بازم که …برم دیبا کجــا

 

 ...نـــمیبب ییرو من، تو تنهــا ییبعِد تو؛ چه روزا قراره
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تکرار گذاشته بودم و بعد از تمام شدن آهنگ دوباره  یرو

نتوانستم  گریفرمان گذاشتم و د ی. سرم را روآمدیازاول م

 ...رمیرابگ میاشکها یجلو

در را  لیراح قهیشد. بعد از چند دق لیبه هق هق تبد امهیگر

 ...بازکرد و نشست و گوش سپردبه آهنگ

فرمان بلندکردم.  یاسمم از دهانش سرم را از رو دنیشن با

 .گرفته بود میرا جلو یجعبه دستمال کاغذ یاشک یهابا چشم

 ؟یخاموشش کن شهیم–

 .را برداشتم و آهنگ را قطع کردم امیگوش

 یزندگ قتیآهنگ ها ما رو از حق یروز بهت گفتم بعض هی ادتهی–

کار رو کرد. قول بده  نیآهنگ هم نیا قایکنن؟ االن دق یدورم

 .یگوش نکن گهید

 .را روشن کردم نیماش

 ...نهیمن هم یزندگ قتیحق لیراح–

 .انداخت نییرا پا سرش

 نیهردومون، باا میبه زمان دار اجیفکر نکن. احت یجور نیا–

 لتی. فقط تحلکننیبهت نم یکمک زایچ نیکارها سخت تره...ا

 .برنیم
 شیاش را نگاه کرد و اخم هادوباره زنگ خورد، صفحه اشیگوش

 .بود یکرد. عصب لنتشیدر هم رفت. فکر کنم سا

 ؟یدینم چراجواب–

 .کن ولش–

 .کس را نداشت چیو ه زیچ چیه یاو هم حوصله حتما

 .میزدینم یکدام حرف چیراه ه یتو

 :کردم. او هم نگاهم کرد. لب زد نگاهش

 ؟یخوب–

 :گفتم دلخور

خوبم با توبود. هرچقدرم بد بودم،  یروزها یخوبم؟ همه بگم–

بگم "خوبم"  یچطور ؟ی: خوبیپرس یتو بود. م شیخوب شدنم پ

تونم خوب  یم یاصال چطور ل؟یراح نهیبه دلت بش شتریکه ب

 باشم؟

. میبود. کاش به هم َمحرم بود دهیبغض کرد. رنگش پر دوباره

 .کردم تیهدا مینگاهم را به روبرو
نگه  یفروش وهیآب م کی کی. نزدمیدر سکوت غرق شد دوباره

  .دمیخر وهیآب م شیداشتم و برا

 .را به طرفش گرفتم وانیل
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 .به من انداخت یبخور. نگاه ده،یپر رنگت–

 :گفت یجد یول ییجور بامزه ا کی

 .دهیرنگت پر خودتم–

را از دستم گرفت  وانیاول تو بخور. ل رم،یگ یخودمم م واسه–

 :و گفت

 .میبا هم بخور یاریب یریبگ مونمیم منتظر–

و حاال  مینخورده بود یزیباشد، از صبح چ دهیداشت رنگ پر حق

 ...یهمه فشارعصب نیظهر بود. آن هم با ا

گوشه از رستوران که با  کیرستوران نگه داشتم،  کی یجلو

 یلیخ شانیجا م،یجداشده بود نمازخواند یچوب یها شنیپارت

  ...زدم یغر م رلبیکوچک و تنگ بود. بعد از نماز مدام ز

 یدرست وحساب یجا هی یکیوش یبزرگ نیها رستوران به ا مسخره–

   ...درست نکردن واسه نماز خونه

جدا  یها جاخانم ینماز خونه یکه برا نهیاز اون ا بدتر–

نمازش تمام شده  دم،یبرگشتم د شیصدا دنینکردن. با شن هیتعب

که نگاهش  نیرا بغل کرده و به من چشم دوخته. هم شیو زانوها

 .داد ریینگاهش را تغ ریکردم مس

 .یحذفش کن یتون یکه نم هییزایازاون چ نمیا–

 .نگاهم کرد یاستفهام

کنم. نه  یخونمش فراموشت نم یم یتا وقت  گم،یرو م نماز–

 .کنم نه خاطرس که پاکش کنم. واجبه واجبه مشیکه قا لسیوس

 .کرد و اخم کرد ینوچ

 :وگفتم دمیکش یآه

توبزرگ بشه و مثل  ردستیخواست سارنا ز یچقدر دلم م لیراح –

 ...یکن تشیخودت ترب

 .تر شد دهیچیپ شیهااخم یگره

فکر  یکنه. در مورد من چ یم تشیمادر داره خودشم ترب اون–

 یمیکه شَکَم رو در مورد تصم یزنیم ییحرفها یآرش؟ گاه یکرد

. بعد بلندشد و از آن شبهه کنهیم لیتبد نیقیکه گرفتم به 

  .رفت رونینماز خانه ب

. فقط میبخور میتوانستیکدام نم چیغذا را که آوردند، ه 

قاشق چنگالش را برداشت و با  لی. باالخره راحمیکردینگاهش م

 :گفت یدلخور

 .برم خونه دیزودتر بخور من با لطفا–
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 یاش، گاه دهیرنگ پر ست،یدانستم حال او هم بهتر از من ن یم

. متوجه دادیموضوع را نشان م نیکامال ا شیلرزش صدا و دستها

دارد خود دار باشد و به من نشان بدهد که  یکه سع شدمیم

 نیتصادف سهمگ کی نیمن ا ی. برافتدیب ستیقرار ن یاتفاق خاص

. اگر بتوانم تحمل کندیاست که تا ابد قلبم را قطع نخاع م

دارد آن هم چون عامل تصادف را خودم  لیدل کیکنم فقط 

 .دانمیم
 زیم یکردم که رو اشیمس وانیرا برداشتم و اشاره به ل قاشقم

 .بود

اگه اون قسمتش که فرورفته بود،  ه،یُکپ ست،یکه اصلش ن نیا–

 .دادیمشخص بودحال م

 .راگرفت دستش و براندازش کرد وانیل

 یم م،یکن یم دایروپ گهید یبخت برگشته هینداره که  یکار–

 .اصل شهیسرش م یتو میکوب

 :زدم. سرم را تکان دادم وگفتم یتلخ لبخند

 یاهرکاری... فحش بده، اریدرب یکن، ُعنق باز یحداقل بداخالق –

 .که دل َکندنم ازت راحت بشه
 ایبزن تو سرم  یجور هی. یخوایاز من بخت برگشته تر م گهید

 .بشم داریاز خواب ب ایخوابم ببره،  شهیهم یبرا

 . انداخت فشیرا داخل ک وانیو ل دیکش یقیعم نفس

رو جابجا  فمیک لیوسا ز،یچرا گذاشتم رو م نویمن ا اصال–

 یتا آخر غذا خوردنش حرف گریرفت بردارمش. د ادمیکردم، 

 .نزد
را بخورد و فقط  شیآرام غذا یلیکرد نگاهم نکند و خ یم یسع 

از  یزیکه با خوردنش چ یی... غذادیکش یم قینفس عم یگاه

 .شدیکم نم اتشیمحتوا

به من  ییحرفم نگاه گذرا دنیحرف نزن. باشن گهیکه د نگفتم–

 .نزد یانداخت و حرف

قاشق وچنگالش را داخل بشقابش  ؟یازحرفم ناراحت شد عه؟–

 .گفت یزیچ رلبیگذاشت وز

 .نه–

ازش کم نشده بود."پس  یادیز زیبه بشقابش انداختم، چ ینگاه

 ".خوره یداره م یساعته چ هی نیا

 .که ینخورد یزیچ–

 .دستت دردنکنه خوردم،–
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 ؟یزنیحرف نم چرا–

 :فکر کردم وگفتم ی. کمیتوحرف بزن منتظرم–

 ها امده؟ نمره–

 .وقته یلی. خآره–

 .انداخت نییواسه ترم آخر؟ نگاهش را پا ینام کرد ثبت–

 یبگردم، واسه مرخص یراه هیخوام دنبال  ینه، م راستش–

  .گرفتن

 چرا؟ دمیزده پرس تعجب

ترم  نیترم واسه توام ترم آخره، توا نیبهتره، ا ینجوریا–

دانشگاه  یرو تو گهیخونم. همد یبخون تموم کن من ترم بعد م

 ...واسه هر دومون مینینب

 .دمیرا بر حرفش

 یداره، باشه باهم ازدواج نم یچه لزوم ،یگیم یچ لیراح–

 یهم دانشگاه گهید ،یخوا یچون تو م م،یچون مجبور میکن

 .همون دانشگاهه میدل خوش یداره؟ من همه  رادیبودنمونم ا

 :گفت یشد و بادلخور بلند

 .منتظرتم رونیب من–

 لیرا زدم. راح نیرفتم. قفل ماش رونیرا حساب کردم و ب زیم

 .سوارشد

  .پشت رول وراه افتادم نشستم

 .من روبرسون خونه لطفا–

 .که زوده حاال–

 .برم، کاردارم دیبا–

 .رینگ یلطفا ازدانشگاه مرخص لیراح–

 یرو هوزدمی. رمینم گهیکال د رم،یفکرنکنم بتونم بگ اصال–

 .ترمز

 .زده نگاهم کرد وحشت

 ل؟یراح یشد وانهید–

 .نگفت وفقط بغض کرد یزیچ

 :گفتم قهیاز چند دق بعد

هم آشنا  رم،یگ یم یدرست روبخون خانم لج باز. من مرخص تو–

 .قانع کننده لیدارم، هم دل
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 .را بلندکرد سرش

 .را به هم گره زدم میاخمها ؟یلیدل چه–

 .که بدبخت شدم نیبزرگ تر از ا لیدل–

باربعداز َمحرم  نیکه اول یپارک یراه افتادم، جلو دوباره

 .به من انداخت ینگه داشتم. نگاه  میشدنمان رفته بود

 ماست؟ یخونه نجایا االن–

 .شو کارت دارم ادهیپ–

 .میشد و با هم داخل پارک رفت ادهیپ

 م؟ینجاامدیا یادکیم ادتی–

 :و گفت دیکش یآه

 .بره ادمی شهیم مگه–

. میفرو کردم وشروع  به قدم زدن کرد میبهایرا در ج میدستها

 .بود یبعد از ظهر گرم
که  ییوبه اردکها م،یستادیا یدرخت یهیرسایز اچهیکناردر

. هر دو غرق میآرام گرفته بودند چشم دوخت رمق،یکنار آب ب

 .سکوت بود نمانیوب میفکربود
گفتنشان جرم  گریکه حاال د ییاعاشقانه یحرفها م،یگفت یم چه

 .بود
 قیعم یهانفس کردیم زیر زیرا ر نمانیکه سکوت ب یزیچ تنها

 .بود گاهمانیگاه وب نِ یو سنگ
بود.  امیزندگ یروزها نیبهتر م،یکه شمال بود ییروزها

 شد،یردم لمیف کیمثل  میچشم ها یازجلو یکی یکی لیراح یکارها

 ییکه دوتا ی. شبمیکه باهم گذاشت ییامسابقه ش،یخنده ها

مان نقشه  ندهیآ یو برا میو ساعتها نشست ایکنار در  میرفت

ما نقشه  یبرا مخداه لیکه به قول راح نیغافل از ا م،یدیکش

 .دهیکش یم
بود که  یتربود. مدت طوالتدور یکم مکتیچرخاندم، ن چشم

 اچهیانداختم، به آب در لیبه راح ینگاه م،یبود ستادهیا

 شیبود. آرام صدا یگرید یایشده بود و انگار در دن رهیخ

. دمیازخودش نشان نداد. چادرش راکش یعکس العمل چیکردم، ه

 .برگشت و با تعجب نگاهم کرد

 :زدم لب

 ؟یخوب–

بغضش چه  دنیکه با د دید یوقت یجواب بغض کرد، ول یجا به

 .قورتش داد انهیناش یلیشدم خ یحال

 .میوبعددوباره هم قدم شد مینشست مکتین یرو ییاقهیدق چند

 ؟یداشت کاریچ–
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 .نگاهش کردم یسوال

 ؟یکارم دار ینگفت مگه–

خونه انتخاب  یدیکه تارس نیمکث کردم...اول ا یآره، کم آهان–

بسته بشه.  تی. ممکنه سارشدهید یاالنشم کل نیواحدکن، هم

 گهیبار، هم د هی ییحداقل هفته ا ایب گمیکه، م نیدومم ا

 ...سخته یلیخ ییهوی ینجوری. امینیروبب

 ..انداخت نییرا پا سرش

که  یدوما اونجور ،یبگ یتونستیم نمیرو تو ماش نایاوال ا –

 .میزجرُکش  بش یخوا یبدتره، م

 ...دوما شهیبازدلمون خوش م یاونجور شه،یچرا نم اوال–

 یحرف گرینشست باعث شد د لیراح یلبها یکه رو یتلخ لبخند

 :تکان خورد و گفت شیهاچشم ینینزنم. ن

 ...میاوال، دوما، راه انداخت باز–

 ...هم لبخند زدم، تلخ من

 :داد و گفت رونیب قینفسش را عم لیراح

 میبه هم بگ یکه چ مینیرو بب گهیبار هم د هی ییا مثالهفته–

با اخالق  شتریابی م؟یحرف بزن مونیوزندگ ندهیآرش؟ درمورد آ

خواستم ازت بخوام  ی. تازه من ممیآشنا بش گهیورفتار هم د

 م،ینیرونب گهیهم د گهید شهیکه م ییتا اونجا میکن یکه سع

 یامد و مجبورشد شیپبرات  یکار هیدانشگاه  یمثالاگه تو تو

من تو اون ساعت اونجا  یبرو که مطمئن باش یجور هی ،یبر

کنه. با گول  یکه کارمون رو راحت تر م هیراه نی. استمین

 .رهینم شیپ یارزدن خودمون ک
اش به صفحه یزنگ خورد. نگاه امیجوابش را بدهم گوش تاخواستم

 .انداختم

 .را به طرفش گرفتم یمامانته. گوش عه،–

 .. حتما االن نگران شدهلنتهیرو سا میگوش ،یوا–

 شی. بعد براگرددیمحرف زد و گفت که زود به خانه بر بامادرش

  .داد حیرا توض اشیبودن گوش لنتیسا لیدل

 .را به طرفم گرفت و تشکر کرد. مرموز نگاهش کردم یگوش

 ؟یدار یتلفن مزاحم–

 .شهیم دایپ ادیز کاری. بستین یزمهمیچ–

 .کردم اخم

 :گفت الیخیب گه؟یم یچ–
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نکن، اگه دوباره  رشیخودت رودرگ گه؟یم یچ یتلفن مزاحم–

 .گم یم مییمزاحم شد، به دا
با  ینسبت گریکند که ما د یادآوریخواست  یانگار م باحرفش

 .میهم ندار

 .گفت زودتر برم خونه مامان–

 .میشد نیماش سوار
زد. هر چقدر به خانشان  یفقط سکوت بود که حرف م نمانیب

که احساس کردم  یدرحد آمد،یقلبم باالتر م میشدیم ترکینزد

است وراه نفسم راگرفته. نفسم را چند بارمحکم  میدر گلو

 .آرام بشوم یدادم تاکم رونیب
. سرش را ختیدرخانشان که پارک کردم غم عالم در دلم ر یجلو

آن همه بغض چطور  نیاز ب دانمیکه نم ییباال نگرفت. با صدا

 :آمد گفت رونیب

را تا  شیخودت باش. بعدسرش را باالآورد و چشم ها مواظب–

 :سُر داد و لب زد امقهی

بازش نکرد،  یدر رفت، ول یرهیدستگ ی. دستش روخداحافظ–

کنم، اما نتوانستم.  یو خداحافظ میبگو یزیهم چمنتظربود من

هم  دنینفس کش یتوانستم حرف بزنم، حت یفقط نگاهش کردم. نم

خود دارد. بابغض بدرقه اش  یسخت بود، حرف زدن که جا میبرا

کنم،  یخداحافظ قمیبودم از عال ادنگرفتهیوقت  چیکردم، ه

تکان داد. در  یدرکم کرد و سر لیراح شهیبلدنبودم. مثل هم

من  یبرا دیخوب بود، شا شهیهم لیرا بازکرد که برود، راح

 توانستیکرد، نم یگذاشت ومکث نیزم یرا رو شیبود. پا یادیز

سختر از من است.  یلیاو خ یدانستم که برا یدل بکند، م

هم  میگوشها یلحظه حت نمن آ یگفت ول یزیزمزمه وار چ

 .چه گفت دمیکم شده بود و نفهم اشییشنوا

 .را بست و به سرعت دور شد در
زل زده بودم.  اشیخال یخشکم زده بود و به جا یطوالن مدت

 .ندارمش گرید شدیباورم نم

 *لیراح*
 

 

آسانسور باال نرفتم. راهم را به طرف پله ها کج کردم،  با

به نفس نفس افتاده بودم. از  دمیخودمان که رس یبه طبقه

را نگاه کردم، هنوز نرفته بود. با  رونیپاگرد ب یپنجره 

کند. حتما  یتوانست رانندگ یدنمیکه داشت، شا یآن حال خراب

  .حالش بهتر شود بعد برود یمانده بود کم

 .واحد را زدم و مادر در را باز کرد زنگ
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لم کرد و من که وارد خانه شدم بغ نیمادر غم داشت، هم نگاه

داشت  یسع شیبغضم را در آغوشش رهاکردم، مادر با حرفها

 چیدلم بد جور آتش گرفته بود و با ه نیا یآرامم کند. ول

 .شدینم قیحر یاطفا یحرف
آرش افتاد. با  یهیهد یدیتختم نشستم. چشمم به جا کل یرو

تخت پرتش کردم.  یو رو دمشیکش رونیقفل ب یاز رو تیعصبان

 دهیخر میکه آرش برا یزیو هر چ یکم تابلو و گردن بند قلبکم

تخت انداختم.  یکردم و با خشم رو یجمع آور یکی یکیبود را 

اتاق شد و نگاهش  اردشربت گالب و زعفران و وانیل کیمادر با 

  .زل زد میهاثابت ماند. بعد به چشم لیوسا یرو

. کنارم ریدوش بگ هیرو بخور بعد برو  نیجان ا لیراح–

  .ستادیا

 مونیاز حرفت پش یبه آرش بگ یتونی. موفتادهین یاتفاق هنوز–

 .یشد

 .تخت نشستم ی. بعد رودمیرا گرفتم و سر کش وانیل

 نینگاهها، از ا نیها، از اپچ پچ نیمامان، از ا امخسته–

اضافه بودن  نیا ارشیبودن. اون روز که رفتم مراسم ک یاضاف

  .کرد تمیاذ یلیخ

 ...آرش یسخت باشه، ول دیاولش شا خب–

امروز با چه عشق و  یدونیمامان. نم کنهینم یکار آرش–

همه رو با  خوادی. اون مزدیبرادرش حرف م یاز بچه ییاعالقه

که از خانوادش بگذره. اصال  شهیاصال نم یعنیهم داشته باشه. 

 میکن یزندگ زارهیمژگان نم .میاگر ما با هم ازدواجم کن

. کنهیم تمیاذ گاههاشبا ن ستین یخبر چیاالن که ه نیمامان. هم

جهنم. همون موقع که شوهر داشت  شهیآرش م یزندگ ینجوریا

 یشناسیچه برسه که محرم هم بشن. تو اونو نم کردیم تیاذ

 یخانوادگ یعنی کنهـیم یبه خواستش هر کار دنیرس یمامان برا

 .ستیبچشم براش مهم ن یاون حت. نینجوریا

 نقدریا دینبا ،یکارت دار یبه درست مانیاگه تو واقعا ا خب–

 .یکن تیخودت رو اذ

 ی. به خاطر همون بچهکنمیکار رو م نیبه خاطر خود آرش ا من–

   .برادرش و مادرش

بودم نبودند.  ختهیتخت ر یکه رو لیآمدم وسا رونیاز حمام ب 

هم نبودند حتما مادر جمعشان کرده بود.  شروع به  شانیسرجا

اند و کردم. احساس کردم بلندترازقبل شده میخشک کردن موها

 دیرا دوست داشت. شا می. چقدرآرش موهاکنندیم یبه من دهن کج

چشم دور کرد.  یشود ازجلویرا نم زهایچ یبعض گفتیآرش درست م

 ییروزها ادیرا آوردم.  یچی. قکنمیمکار را  نیمن ا یول
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 نی. ابافتیرا م میموها یافتادم که آرش باعالقه وشوق خاص

 میهابافت. چشم یبود و چقدرقشنگ م ادگرفتهیاواخر چقدرخوب 

  .اول را زدم یچیرا بستم و ق

دوست داشتم و بهتر  شتریرا ب میروزها خودم هم موها آن

  .دمیرس یبهشان م

 نیدق است. ا ینهیموها آ نیتحمل کردن ا ست،یآرش ن یوقت

تر  قیدوم را عم یچی. قرندیگیآرش را م یدستها یموها بهانه

افتاد.  نیزم یهمراه اشکم رو میاز موها یبزرگ یزدم و دسته

 .کار را تکرار کردم نیچند بار ا

  .به سمت در برگشتم ینیه یصدا با

 ؟یکرد کاریچ–

 نیدستم مانده بود. بعد نگاهش را ب یچیق یمادر رو نگاه

باعث شد آرامتر  میاشکها دنید دیچرخاند. شا یچیو ق میهاچشم

 .شود
تا  میانداختم. موها نهیبه آ یگذاشتم و نگاه نیرا زم یچیق

نامنظم و بد شکل کوتاه کرده  یلیشده بود. خ میشانه ها یرو

 یانداختم. با صدا یمبهوت مادر نگاه یافهیبودم. به ق

 :ام گفتمگرفته

 بد کوتاه کردم، نه؟ یلیخ–

 :بغضش را فرو داد و گفت مادر

  ؟یکنیکار رو م نیا چرا–

از موها  ییانشستم و دسته نیزم یشده رو ختهیر یموها کنار

 :را برداشتم و گفتم

 یاون عادتها گهید ادیکه درب دیجد یعادت شده بودن. موها بد–

 میدار یاگه عادت بد نیگفتینم شهیقبل رو ندارن. مگه هم

  .میاز اول رشد کن دیبا

فشرد و  اشنهیبه س ییالحظه یکنارم نشست و سرم را برا مادر

 .دیبعد بوس

 دینامرتبن. با یلیخ ی. ولشنینداره دوباره بلند م یبیع–

فشردم و هق  اشنهی. دوباره خودم سرم را به سشگاهیآرا میبر

 .زدم
زد که فکرم را مشغول  ییشروع کرد به حرف زدن، حرفها مادر

 .تر کرد

  .تا آرش رو فراموش کنم یکمکم کن دیبا مامان–

 یتکان داد و بعد اصرار کرد برا دییرا به عالمت تا سرش

  .رفتن آماده شوم شگاهیآرا

 .دیایمامان جان شما ن رمیم خودم–
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 .دمیآرش را د نیرفتم. ماش رونیکه از در ب نیهم
 هنوز همانجا بود. چرا نرفته بود؟ 

 نییها پا شهیشدم وداخلش را برانداز کردم. ش نیماش کینزد

 .بودند
 هیتک یصندل یرا خوابانده بود و سرش را به پشت اشیصندل آرش

 میگذاشته بود وآهنگ مال اشنهیس یرا هم رو اشیداده بود. گوش

 .کردیگوش م ینیوغمگ
گذاشته  اشیشانیپ یرا بسته بود و ساعدش را رو شیها چشم

 .بود

 .تفاوت ردبشوم و بروم ینتوانستم ب 

 .بغض آورد میخواننده در گلو یرا باز کردم ونشستم. صدا در
که غم از آن  ییقرمز بودند. با صدا شیهاشد نشست. چشم بلند

 :گفت دیباریم

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو–

 .خونه؟ سکوت کرد یچرا نرفت ؟یینجایچرا هنوز ا خودت–

 .را قطع کرد یقیموس یصدا

 .کنه یداغونت م نایا ؟ینکن ناگوشیازا یقول نداد مگه–

 .قول داده باشم ادینم ادمی–

 .نگاهش کردم ملتمسانه

 .دیکش یقیشد و نفس عم رهیقول بده. به روبرو خ االن–

 ؟یبه خاطر ک ؟یدیبدم؟ به چه ام دقولیچرابا–

 .کردم بغض

 .خاطرخدا قول بده به–

 .کنترل اشکم با خودم نبود گرید

 .دست پاچه شد یکرد و کم نگاهم

 .نکن هیتوگر دم،یقول م باشه–

  بشه؟ یکه چ یماتم گرفت ینشست نجایآخه ا –

بود. گفت برسه خونه تماس  مارستانیمامان زنگ زدم، ب به–

 .. منتظر تماسشمرهیگیم

 .آرش، خودت رو خسته نکن دسیفا یکارا ب نیا–

 .برو خونه االنم

 .تکان داد دییرا به عالمت تا سرش

 .نکن هیگر گهیفقط د رم،یم–

 .راه افتادم شگاهیشدم و به طرف آرا ادهیپ نیماش از
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برگشتم. سرش را کج کرد تا صورتم را  نشیبوق ماش یباصدا

 .ندیبب

 .رسونمتیباال م ایب ؟یریم کجا–

 .کهینزد رم،یخودم م توبرو،–

سوارشدم و  یزیاز آبرور یریجلوگ یوبارها بوق زدوبرا بارها

 .راه را نشانش دادم

 :دینگه داشت وپرس شگاهیآرا یجلو

 ؟یکارداریچ نجایا–

 .تو برو کاردارم–

 .شدم شگاهیشدم و وارد آرا ادهینگاهم کرد. زودپ مشکوک

 .کوتاه کرد یلیرا خ میموها شگریخواست خودم آرا به
رد  میهاچشم یخاطراتمان از جلو یکی یکی زدیکه م یچیباهرق

 .شدیم
 نیتعجب کردم از ا دم،ید نهیبلندشدم وخودم را در آ یوقت

 .رییهمه تغ

 .فاطمه بود یبرداشتم. شماره نهیچشم از آ امیگوش یصدا با

 :فاطمه گفت یسالم فاطمه جان. بعد از احوالپرس الو،–

 یزیچ هیشهرمون. فقط خواستم قبلش  میریما فردا م لیراح–

 .بهت بگم

 ؟یچ–

. گمیکه م سوزهیو حرف من رو گوش کن، من دلم م ایب لیراح–

 زارنیخواهر و برادر نم نیا یتو اگه با آرش ازدواج کن

 .یکن یزندگ

 فاطمه؟ یگیرو م ایک–

 .و مژگان دونیفر نیهم–

 .دمیترس دونینام فر دنیشن با

 شده؟ یچ مگه–

. مینیمژگان رو بب یبچه مارستانیب میمن و مامان رفت امروز–

 هی. کردیهم اونجا بود و مدام با مژگان پچ پچ م دونیفر

به مژگان  دونیکه فر دمیشن یاز حرفهاشون رو اتفاق کهیت

 .اگه قبول نکردن با گرفتن بچه بترسونشون گفت،یم

 بوده؟ یچ منظورش–
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مژگان بگه  دیبود که اگر شما از هم جدا نشد نیا منظورش–

 دون؟یفر نیداره ا ییچه رو ینیبی. مشمیهوو نم لیمن با راح

 .دادیم ادیبه مژگان  زایجور چ نیداشت از ا

 هوو؟–

بعدشم، نخود نخود هر که  شنیمحرم م یفکر کرد گه،ید آره–

 نقدریحاال تو چرا ا دیخود؟ بعد مژگان ازش پرس یرود خانه

جرات نداشته مثل  یدختر چیگفت چون تا حاال ه ؟یلج لیبا راح

 لی. راحرمیازش انتقام بگ دیکنه، گفت با ریمن رو تحق لیراح

 ؟یکرد کارشیمگه چ

  .بابا ولش کن یچیه–

  .دنیچ ییاچه نقشه نایا یرو بهت بگم بدون زهایچ نیا گفتم–

 یگفت ینجوریحاال که ا یبه آرش گفتم، تمومش کنه. ول امروز–

 دیدوتا هم که شده با نیا یواسه کم کردن رو کنمیدارم فکر م

  .دونهیخواهرش م یمن رو هوو دونیفکرکنم. مسخرس که فر شتریب

 یاون چه دشمن دونمیچقدر پروئه. اصال من نم ینیبیم آره،–

تو  اقتیخانواده ل نیبا تو داره. البته به نظر ولش کن ا

فکر  دونیاون فر ینجوریآخه ا. قیهر چه ال قیرو ندارن. خال

  .شده ییجدا نیاون  باعث ا ینقشه کنهیم

 فکر کنه، مگه مهمه؟ بزار–

صحبت با فاطمه تماس را قطع کردم. امروز  قهیاز چند دق بعد

 ییامتوجه شدم دوباره نقشه دونیفر یتلفن یاز مزاحمتها

 دیو تهد زدیبودم مدام زنگ م رونیکه با آرش ب یدارد. موقع

و  کنهیم دایرو که کتکش زده باالخره پ یکس گفتی. مکردیم

شده  ریجور حرفها... انگار بد جور تحق نیو از ا کنهیم یتالف

  .بود

آرش را  نیگذاشتم  ماش رونیب شگاهیرا از آرا میکه پا نیهم

 .خواست من را متوجه خودش کند یکه با چراغ زدن م دمید

 :رفتم و گفتم کینزد

  ؟یینجایچرا هنوز ا تو–

 .خونه برمتیم ن،یابشیب–

شد.  بهیغر میلحظه برا کیکرده بود که  رییآنقدر تغ شیصدا

 .مخالفت کنم دمیترس

 .و او راه افتاد نشستم

 !ها نجایا یایم تیموقع نیتو ا خوبه–

 :انداختم و گفتم نییرا پا سرم
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بد کوتاه کردم گفت  یلیاصرار کرد. آخه موهام رو خ مامان–

  .مرتبشون کنم امیب

 :گرد شده نگاهم کرد و گفت یهاچشم با

 ؟یکار رو کرد نیا چرا–

 :فرمان گذاشت و گفت یسرش را رو دیسکوت مرا د یوقت

 ل؟یراح یسنگ دل شد نقدریچرا ا تو–

 ...دوباره به مامان زنگ زدم تا من

 .دمیرا بر حرفش

 .تو و خانوادت باعثش شده یتفاوت یماه انتظار و ب کی دیشا–

  .سخت بود طمیباور کن شرا لیراح–

 گم،یم کنمیرو درک م نیمن چون ا شه،یسخت تر هم م کمکم–

 گهیمامان د یطور برا نیهر دومون بهتره. هم یبرا ینجوریا

 .اش رو بزرگ کنهنوه تونهیراحت م

 :اش نگاهم کرد و گفتبه خون نشسته یهابا چشم آرش

 ؟یچ یاگه مامانم خودش از تو در خواست کنه بمون لیراح–

 ؟یکنیقبول م

  .خوادیآرش. اون من رو نم کنهیکار رو نم نیا اون–

کرده. مثل من. اون موقع  ریگ یبد طیشرا یاون فقط تو نه،–

  .کردم مامان که آسونتره شیراض یرو با اون سر سخت ارشیها ک

 ینداشت. االن استرس و ناراحت یقلب یماریفرق داشت، ب ارشیک–

 ...واسه مامانت خطرناکه

  ؟یاز تو در خواست کنه چ ادیخودش ب اگه–

بکشم کنار. اگه اون واقعا از  خوامیبه خاطر مامانت م من–

به  یچطور ستین ادتیندارم.  یباشه که من حرف یته دل راض

  پام افتاده بود؟

  ؟یشده چ مونیبگه پش ادیاگه ب خب–

 ریتوام باهاش درگ گهیباشه، د یمادرت واقعا راضاگه  –

  .کنهیکال اوضاع فرق م ،یشینم

  ل؟یراح واقعا–

 .اجازه نداد جوابش را بدهم لشیزنگ موبا یصدا
گفت: مامانه، باالخره  دیرا د اشیگوش یرو یکه شماره نیهم

 .زنگ زد
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 .مامان بله–

 یموضوع . انگاردمیشنیاز آن طرف م شیمادرش را کم و ب یصدا

 .گفتیکه فاطمه به من گفته بود را م

  :گفت آرش

پرو شده ها، اصال به اون چه مربوطه.  یلیخ گهید دونیفر نیا–

  .با مژگانه نه اون میتصم

 :که مادر شوهرم گفت دمیشن

 .زنهیحرف اونو م مژگانم–

 مژگان طرف برادرشه؟ یعنی

 .دمیزد که نفهم یکرد و حرف هیآرش گر مادر

 .فاصله گرفت نیشد و از ماش ادهیپ آرش

 .زندیحرف م تیکه با عصبان دمیاز چرخاندن دستش در هوا فهم 

 :گفت یپشت فرمان نشست و عصبان قهیاز چند دق بعد

 .زودتر خودم رو برسونم خونه دیبا–

 :دمیپرس ینگران با

 شده آرش؟ یچ –

 :ز گذاشت و گفتگا یرا رو شیپا

 برهیمرخصه، مژگان گفته بچه رو م مارستانیبچه از ب فردا–

 .بره کنهیرو جمع م لشیمادرش. االنم داره وسا یخونه

 چرا؟–

 .نزد یکرد و حرف سکوت

 :وار گفت زمزمه

 خونه،یگوش مژگان م ریاون ز دونه،یفر نیسر ا ریز همش–

 .داره ییاچه نقشه دونمینم

 .هیحرف حسابش چ نمیبب رمیخونمونه، م االنم
نتوانستم  گری. دآمدیزبانم بند م آمدیکه م دونیاسم فر 

 .شدم ادهیبپرسم. تا مرا رساند پ یسوال
در هم  مانیخداحافظ یبا صدا نشیماش یکهایالست غیج یصدا

 .ختیآم

  .زدیشور م دلم

اطرافش را  ی. هنوز آدمهاکندیم هودهینظرم آرش تالش ب به

 .نشناخته
که انگار تازه از راه  دهیخانه که شدم، اسرا و سع وارد

سرد  یبودند به طرفم آمدند. بعد از سالم و احوالپرس دهیرس

تخت نشستم  یشده. رو زیاتاق تم دمیوارد اتاق شدم، د خیو 
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بود  سیام را که هنوز خ. حولهدمیرا از سرم کش امیو روسر

 .کردیم تمیدور گردنم اذ یبرداشتم تا به حمام بروم. موها
 یبلند نیه دنمیاست وارد اتاق شود با دکه خو نیهم اسرا

 .دیکش

  :گفت یناراحت با

 ؟یشد ینطوریزده به موهات؟ چرا ا آفت–

از سالن اسرا را صدا زد و من به طرف حمام رفتم. دوش  دهیسع

 .کردم میگرفتم و شروع به خشک کردن موها یمختصر

  .شدیشسته و خشک م قهیکوتاه بودند که در عرض چند دق آنقدر

نشان نداد. فقط گفت  یالعمل خاصعکس میموها دنیبا د دهیسع

 .مرتب کردنشون یبرا شهیکمتر وقتت گرفته م
نرفت. نگران آرش بودم. با خودم فکر  نییپا میاز گلو شام

 .رمیبگ یاز او خبر توانمیکردم احتماال فاطمه آنجاست م

 .اش را گرفتمرا برداشتم و شماره یگوش

 .بدهد تا جواب دیطول کش یلیخ

 :آرام سالم کرد و گفت یلیخ

 شد؟ یچ یاگه بدون لیراح–

 .کم بلند تر حرف بزن هیشده فاطمه؟  یچ–

 :. فاطمه گفتدمیبسته شدن در اتاق را شن یصدا

 .به پا شد یچه قشقرق یدونینم –

خونه شما و  ادیکه آرش به مامانش زنگ زده گفته ب نیا مثل

 .کنه تونیبا مامانت و تو صحبت کنه و راض
 یهابه مژگان گفت. از همون موقع پچ پچ نویهم هم ییدا زن

 .خواهر و برادرم شروع شد نیا
که به مژگان گفته بود رو  ییهمون حرفها دونیخونه فر میامد

اولش خواست با زبون درستش کنه  ییگفت. زن دا ییبه زن دا

رو جمع  لتیو به مژگان گفت، وسا ومدیکوتا ن دونیفر نیا یول

 .میکن بر
که آرش  دیکشمکش و حرف و سخنها اونقدر طول کش نیا خالصه

 .یحرفشون شد و بعدشم کتک کار دونیخودش رو رسوند و با فر
رو ول  گهیهمد نایکه ا نیحالش بد شد تا ا ییزن دا خالصه

 .کردن

 دوباره قلبش؟ یعنی یوا–

گذاشتن بهتر شد. االنم  ایزبون ریقرص ز نیاز ا دونم،ینم–

  .حالش خوبه

 اونجاست؟ دونیاالن فر یعنی–
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 .و مژگان رفتن دونیفر نه–

 .کنهیم هیهم نشسته داره گر ییدا زن

 کجاست؟ آرش–

 .اون موقع رفته تو اتاقش از–

 

 .گذشت م،یالهایشب با تمام فکر و خ آن
از آرش شد و نه مادرش.  یطور دو شب بعد از آن. نه خبر نیهم

فاطمه فرستادم تا دوباره خبر  یبرا یامیپ اوردمیباز طاقت ن

که هنوز  داندی. جواب داد به شهرشان برگشته، فقط مرمیبگ

  .مادر خودش برده است یمژگان برنگشته و بچه را هم به خانه

صبح زود بعد از صبحانه، سوگند تماس گرفت و گفت کارشان  

 .به آنجا بزنم یسر کی توانمیشده اگر م ادیز
کمرم و گردنم درد  یسوگند بودم. حساب یعصر در خانه تا

 ریاخ یبه اتفاقها کردمیم یسرم گرم بود. سع یگرفته بود. ول

 .ممکن بود ریفکر نکنم. گرچه غ
 دیایبرگشت مادر زنگ زد و گفت، قرار است مهمان ب موقع

 .زودتر خودم را به خانه برسانم
مادر به طرف اتاق مشترک من و اسرا  دمیکه به خانه رس نیهم

 :کرد و گفت تمیهدا

رو که شستم  ییهاوهیو م ایزود لباسهات رو عوض کن ب برو–

 .ییاوهیتو جا م نیبچ

 :گفت ستیمهمان ک دمیچه پرس هر

 .شینیبیامد م ی. وقتستین بهیغر–

را عوض کردم. در حال  میلباسها یکه وارد اتاق شدم فور نیهم

. بعد هم دمیرا شن فنیآ یبودم که صدا میشانه کردن موها

 .دییگفت بفرما فنیمادر که از پشت آ یصدا
شانه  هیآنقدر کوتاه بودند که در عرض چند ثان میموها

کوچک  یرهیگ کی. هنوز بهشان عادت نکرده بودم. شدندیم

 میموها یگوشم رو کیداشتم که نزد ونیبه شکل پاپ ییاپارچه

 ییآشنا زیالتماس آم یو حرفها هیبلند گر یسنجاقش کردم. صدا

مادر آرش  دمیاز اتاق کشاند.  به سالن که رس رونیمرا به ب

مادرم انداخته  یپاها یخودش را رو یدر ورود یکه جلو دمیرا د

مادر آرش  یداشت بلندش کند ول ی. مادر سعکندیو التماس م

 .کردیالتماس مو فقط  شدیبلند نم

 یلی. داغ جوون خگمیم یچ یفهمیم یخانم تو خودت مادر حاج–

 .ومدمیسخته، به خدا مجبور نبودم نم

 .باالخره مادر بلندش کرد و کمکش کرد تا به طرف مبلها برود 
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. رنگ زدیم یاهیبه س شیهاچشم ریتنش بود. ز یلباس مشگ هنوز

 دیرسیبه خودش م شهیکه هم ی. از آن زندیرسیبه نظر م دهیپر

نگاهش  رانیمن ح دنینبود. شکسته بود. با د یو مرتب بود اثر

. بلند شد و جلو دیثابت ماند. اشکش دوباره چک میموها یرو

بلند  یو با صدا کرد. بغلم کردمیآمد، من مبهوت نگاهش م

 .کرد هیگر

. رو سر من منت بزار. نزار کنمیبه توام التماس م لیراح–

  .بشه ام آوارهنوه

 یو مرا راض دییای"مامان قرار بود شما ب میبگو خواستمیم

وصال نه فراق. پس چه شد؟" مرا از خودش جدا کرد  یبرا دیکن

 .را پاک کرد شیو اشکها

 دونمیمادرش، نم یداشته اون بچه رو برده خونهبر مژگان–

خوردن بچه خفه شده. دکتر گفته اگه  ریشده که موقع ش یچطور

 ی. هر چمردیم رسوندنشیم مارستانیبه ب رترید قهیچند دق

 یول کنمیم یهام ازش نگهدارچشم نیخودم ع دیگفتم بچه رو بد

  کنن،یقبول نم

. به خاطر همون شهیگره ها به دست تو باز م نیا یهمه لیراح

کمکم کن. بچم آرش داغون شده، نه خواب  یپرستیکه م ییخدا

. سارنا لیجات بده راحداره نه خوراک، جون اون بچه رو ن

 ای. زود دنرسنیخوب بهش نم کشنش،ی. اونا مارشمهیک ادگاری

ازش مراقبت  دیبا یلیتحت نظر باشه. خ دیامده، نارسه، با

برم  زارهینم یحت گهیبشه، مژگانم دست تنهاس. برادرش د

 .نمیاونجا بچه رو بب
 هیرفته بودم اونجا، مژگان گر نجایا امیکه ب نیاز ا قبل

 نیاونجا بمونه، گفت مادرش مدام ا خوادینم گفتی. مکردیم

اونم چند روزه استراحت نکرده،  کنه،یور اون ورئه و کمکش نم

به خاطر اون بچه  لیبه بچه برسه. راح تونهیدست تنها نم

 ی. مژگانم کسهرو ندار یرحم کن. اون که به جز ما کس میتی

. دنینم یتیرو نداره، نگاه به پدر و مادرش نکن، بهش اهم

 ناروی. اجازه بده ارهیگیدستش رو م یفقط خواهرشه که گاه

. به خدا تا عمر دارم  دعات میریبال و پر خودمون بگ ریز

  .کنمیم

 .دوباره هق زد بعد
 تشیبلند شد. دست مادر آرش را گرفت و به طرف مبل هدا مادر

 .کرد

 .حاج خانم نیبش–

 :مادرم را گرفت یآرش بازو مادر

 ...به نیاز ا یکرد یبه توئه، تا حاال خانم دمیخانم ام حاج–

 :و با بغض گفت دیحرفش را بر مادر
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 .شهیبه خدا باشه. انشاهللا درست م دتونیام–

 کردمیکه فکرش را م یزیماتم زده ها به طرف مبل رفتم. چ مثل

  .برعکس شده بود قایدق

  .نفس بکشد توانستیآرش خوب نم مادر

 :مادرگفت

رو  تونیزبون ری. توکلتون به خدا باشه. قرص زدیباش آروم–

 ن؟یآورد

 .اشاره کرد فیآرش به ک مادر
زبانش گذاشت و شروع به  ریکرد و ز دایقرص را پ شیبرا مادر

 .دادنش کرد یدلدار

 .کردمیفقط نگاهشان م من

  .مان بهتر شدمرور حال مهمان ناخوانده به

 یحرف مثل مسخ شده ها به طرف اتاق رفتم. رو یشدم و ب بلند

 .شدم رهیو به سقف خ دمیتخت دراز کش
 دیاحساس کردم ساعتها طول کش دم،یشنیحرف زدنشان را م یصدا

بعد  یآمد و مهمانمان رفت. ول نیکه مادر زنگ زد ماش نیتا ا

 .ساعت گذشته بود میکه ساعت را نگاه کردم فقط ن
خاله و  قهیحرف زدن آمد. بعد از چند دق یسر و صدا دوباره

 .مادر وارد اتاق شدند.  بلند شدم و نشستم
. دیایبودند. حتما مادر زنگ زده تا ب سیخاله خ یهامژه

 :کنارم نشست و گفت

 ؟یکن کاریچ یخوایجان م لیراح–

 .به مادر انداختم. ناراحت و نگران بود ینگاه
دهد، از  میایکرد دلدار یام رفت و بعد سعقربان صدقه خاله

 .گفته بود شیرا برا زیخبر داشت. مادر همه چ زیهمه چ

 .را نوازش کرد میموها خاله

 .یتر شد. به نظرم از قبل خوشگلادیکوتاه بهت م یموها چقدر–

 .کنمیوقت بلندشون نم چیه گهید–

  :و گفت دیکش یآه خاله

 نی. امیدونستیخانواده سنگدل بودن ما نم نیچقدر ا آخه–

  گفته؟ یبه مادرت چ یدونیم یمادر آرش رفتن

 .نگاهش کردم یاستفهام

حرفها  نیوقت به آرش نگه من امدم ا هی دیبگ لیبه راح گفته–

 ...ییبه جدا میاگه تصم لیرو زدم. راح

 :دیحرف خاله را بر مادر

 .تمومش کنه دیبا لیراح–
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 :دمیبه مادر انداختم و پرس ینگاه

 گفته به آرش راستش رو نگم؟ مادرش–

 نیو ا شهیم ریدرگ دونیگفت اگه آرش بفهمه دوباره با فر –

. یشیعاملشم تو م وفته،یب یوسط دوباره ممکنه اتفاق بد

که کال قرار بوده مادر آرش از تو بخواد با  نیبعدشم مثل ا

بعد  کنمیم یرو راض دونیآرش گفته اول فر. بهیکن یآرش زندگ

 دونمیما هم رفته اونجا و به فر یرو. قبل از خونه لیراح

حق نداره پاش رو اونجا  گهیگفته د دونیفر یالتماس کرده، ول

 .بچه یبچه ب ایقبول کنه  دیرو با طشیشرا ایبزاره. 

 :با اخم گفت خاله

 ...شهیچه مربوطه مشکالت اونا، زندگ لیمن خب اصال به راح خواهر–

 :با حرص گفت مادر

زن امده افتاده به پام خواهر، داغ  ریپ گمیبابا، م یا –

انصاف  ضه،یمر ،یدیدیاگه وضعش رو م اد؟یخدا رو خوش م دس،ید

 .داشت ییبه جدا میخودشم قبال تصم لی. راحستین
 د؟یبا تعجب پرس خاله

 ل؟یراح آره–

مژگان و برادرش خواستم که  نیبعدش به خاطر هم یول آره،–

خواستم جلوشون کوتا  دمینقششون رو فهم یکنم. وقت یزندگ

  .امین

 :گفت رفتیم رونیهمانطور که از اتاق ب مادر

دوست دارن انجام  یتموم شد. بزار اونام برن هر کار گهید–

 ؟یچ یعنی یدونیرو شکستن م دهیمادر داغ د هیبدن. دل 

 :به خاله انداختم ینگاه

  بگم؟ یپس به آرش چ خاله–

 :کرد و گفت یفکر خاله

من مامانت  یخوای. اصال میرو، چرا خودت رو آدم بده کن قتیحق–

  ت؟یسر خونه زندگ یکنم بر یرو راض

 .رهیمیاون م خاله–

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت خاله

 ؟یگیم ویک–

اش سر نوه ییبال ای نهیاش رو نباگه نوه گه،یمادر آرش د همون–

من مقصرش باشم.  خوامی. نمکنهیحتما سکته م رهیاگرم نم ادیب

 .کنم یعمر با عذاب وجدان زندگ هی خوامینم
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 دختر؟ یخودت چ یزندگ پس–

قبال هم به آرش گفته بودم ازدواج ما امکان نداره، اما  من–

 .دلم کاشت یتو دیو ام دیمادرش رو وسط کش یاون پا
. شمینم ی. خود منم راضستیمامان خودمم موافق ن گهیحاال د اما

سال  ستیانگار ب ش،یدیدیزن گناه داره. خاله اگه م رهیپ

 .شده رتریپ
 یول ه،یازدواج نشدن نیا دونهیخاله آرش خودشم م یدونیم

 یلیقبول کنه، درست مثل من. واقعا قبول کردنش خ تونهینم

  .دادم هیخاله تک یسخته. سرم را به بازو

  تحمل کنم خاله؟ یچطور–

 فیهمه ضع نیبود. از ا یچه سرنوشت نی. آخه ارمیمن بم یاله–

  .بودن خودم خسته شده بودم

 ییخاله از داستانها م،یشب با خاله حرف زد یهامهیشب تا ن آن

که  یکرد. از عشاق فیتعر میبود و خوانده بود برا دهیکه شن

و آب هم از آب تکان نخورده. از عشق "بکتاش  انددهیبه هم نرس

. دندیو رابعه " گفت که چقدر عاشق هم بودند و به هم نرس

تا نماز صبح نتوانستم  نم یول دیشب خاله خواب مهیبعد از ن

  .بخوابم

. بعد از نماز میکه به آرش چه بگو کردمیفکر م نیبه ا مدام

 امیگوش یامانده بود که با صد یلیخوابم برد. به ظهر خ

 :را باز کردم. خاله همان موقع وارد اتاق شد و گفت میهاچشم

 یکه، به گوش یدیبخواب خاله، شب اصال نخواب ریکن بگ خاموشش–

 :نگاه کردم و با استرس گفتم

تختم نشست و  یبهش بگم؟ خاله لبه یخاله آرشه، حاال چ ،یوا–

 :آرام گفت

که تماس را متصل کردم  نیبکش جواب بده. هم قینفس عم هی–

 :دیکه سالم کند پرس نیبدون ا تیآرش با عصبان

 ؟یمامانم امده بهت التماس کرده تو قبول نکرد لیراح–

 .شوکه شده بودم شی. از حرفهامیچه بگو دانستمینم 

 :دیپرس دوباره

مادرت  یتو که گفت ؟یستیازدواج ن نیبه ا یراض یبهش گفت چرا–

 .کنمیرو تحمل م هایسخت یباشه، من همه یراض

  .اون حرفها شعار بود؟ بهانه بود یعنی

با  نطوریبگو. تا به حال آرش ا یزیچ هی ؟یزنیحرف نم چرا

 .که قانع شود میچه بگو ایمن حرف نزده بود. خدا



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

20

15 
Hiltun.ir 

 :ِمن و ِمن گفتم با–

 .ستیامکانش ن میقبول کن دیما با آرش–

سارنا که جونش بهش . مامان به خاطر تو  از لیراح یگیم یچ–

  ؟یبنده گذشته اونوقت تو قبول نکرد
گرد شد و به خاله نگاه کردم. مادرش  میهاچشم شیحرفها از

 کرده بود؟ فیچطور تعر شیبرا

کنم.  یزندگ تونمیتو نم طیمن اشتباه کردم، من با شرا آرش–

تکان داد و اشاره کرد که  دییبود که خاله سر تا نجایا

 .ادامه بدهم

 یتفاوت یو ب دمیانتظار کش یلیخ ییا ماه و خرده کی نیا تو–

. تحملش برام سخت بود. بعدا فکر کردم اگر با تو ازدواج دمید

و  یاصال تو با مژگان هم ازدواج نکن نه،یکنم تمام عمرم هم

  .من سخته یبرا یفقط بچش رو نگه دار

   .کنم میعشقت رو تقس خوامینم من

 :دهانم را قورت دادم و سنگدالنه ادامه دادم آب

چند وقت  هی ضه،یمامانتم مر دمیخوب فکر کردم د یوقت راستش–

 .میو بهش برس میاون باش شیما همش پ دیبا گهید

 ...یکه نشد زندگ نیا

به هدف  یکه زد نیا یاش را به نشونهانگشت شصت و سبابه خاله

  .به هم چسباند

 :گفت دهیبلند و کش رتیاز آن طرف خط، با ح آرش

 .یزنیحرفها رو م نیا یکه دار ییتو نی... الیراح–

خانوادت خسته شدم. لطفا  یخودمم. از اضطراب و استرسها آره–

ما  نیب یهمه چ گهیبه من زنگ نزن. به مادرتم گفتم د گهید

 .نمتیبب خوامینم گهیتموم شد. د

 :گفت رتیهمان ح با

  .من باورم نشد یول ،یحرفها رو زد نیگفت تو ا مامانم–

 ؟یتونیچطور م لیراح

 .رو گرفتم ممیمن تصم آرش–

 :حرص گفت با

 ل؟یراح شهیم یعشقمون چ فیتکل پس–

 :گفتم یلرزان یصدا با

 یخوایاگه آرامش من رو م دمیبه همون عشقمون قسمت م آرش–

 .راحت ترم ینجوری. من اتیزنگ نزن. برو دنبال زندگ گهید
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 :گفت یسکوت طوالن کیاز  بعد

 .نمتیبار بب نیآخر یبرا ایامروز ب پس–

 .. خداحافظتونمیآرش، نم نه–

 .قطع نکرد یرا داد ول امیخداحافظ جواب
تخت انداختم و  یرا رو یاکراه تماس را قطع کردم و گوش با

 .را که پنهان کرده بودم در آغوش خاله رها کردم یبغض
 

اول حال  یبود درس و دانشگاه شروع شده بود. روزها یمدت

نداشتم و به دانشگاه نرفتم. زهرا خانم به خاطر نرفتنم  یخوش

را  حانهیآمد. ر دنمیحالم بد است. به د دیفهم حانهیر شیپ

ناراحت شد و  یلیبا خبر شد خ هیاز قض یهم آورده بود. وقت

 حانهیهانه رب بهانجام داده باشد  میبرا یکه کار نیا یبرا

. کردیم یباز یبا خوشحال حانهی. رمیبه پارک محلمان رفت

 ی. حرفهامیزدیبود با هم حرف م حانهیهمانطور که چشممان به ر

 یبا خوشحال حانهیبود. ر میبر دردها یخوب امیزهرا خانم الت

به  شی. از کارهازدیخودش دست م یو خودش برا خوردیسُر م

آوردم و چند عکس از او در فمیاز ک ار لمیآمدم. موبا جانیه

به من هم  حانهیر یگرفتم. حالم بهتر شده بود. انگار انرژ

 .منتقل شده بود
داشت. نبودش واقعا  یشتریآرش در دانشگاه نمود ب یخال یجا

 شیپ یترم ها یکردن بچه ها چیسخت بود. سخت تر از آن سوال پ

 تیسوگند مسئول چارهیب ینبودند. گاه انیبودکه هنوز در جر

گرفته  یترم مرخص نی. چون آرش اگرفتیرا به عهده م ییجوابگو

خودم  ی. به خواست مادر براآمدیبود و کال دانشگاه نم

گذاشته بودم که هر روز از صبح تاشب مشغول باشم.  ییابرنامه

هم برنامه گذاشته  یبا همکار دهیها مادر و سعجمعه یحت

باالخره  م،یدور هم باش ییبودند که با خانواده خاله و دا

مشغول به کار شده بود. اکثر روزها ازسرکار  ییهم جا دهیسع

شب  کی. رفتیشان ماز شام به خانه بعدو  آمدیما م یبه خانه

 :دیاز من پرس

 ده؟یفکر آرش هنوزم آزارت م لیراح–

دانشگاه  یش فکر کنم، اگرم توبه شهیروز که فرصت نم یتو–

 زنم،یفکرم روپس م یبشم فور تیچشمم واذ یادجلویخاطره هاش ب

ذهنم ومن پسش  یتو ادیاونقدر اون فکر م یسخته ول یلیخ

به  دهی. سعرهیو م شهیکه، فکر کنم خود فکره خسته م زنمیم

 :گفت یشوخ

 یهاکه عضله یکار رو کرد نیبه قول خاله اونقدر ا دمیشا–

دوباره  شهیفکره سوت م یزنیم دونهیکه  نیشدن و همچ یفکرت قو

  .کشه یطول م یتا برگرده کل
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 .دمیکش یآه

کشم و شب  یتختم دراز م یکه رو یامان از وقت دهیسع یول–

تا اشکم  یگاه شم،یفکرم م نیا فیخوام بخوابم، مگه حر یم

  .کنه یولم نم ارهیرو درن

 فشیحر یتون ینم گهیبابا، نکنه شب چون فکرت خستس د یا–

 .باالانداختم ییشانه ا ؟یبش

خواد بهش فکر  یدلمم م ییجورا هیخلوت خودم،  یتو دمیشا–

ازش ندارم  یکنه، چون خبر یکارمیخوام بدونم االن چ یکنم، م

 .زنمیم لیواسه خودم تخ
کال با ساک  دهیآن روز سع یبود تا از فردا یحرفها کاف نیهم

مادرم  یو دختر خانده دیایما ب یبه خانه اشیشخص یهالیو سا

 .شود
کنترل ذهن  ینهایچه به مادر گفته بود که مادر تمر دانمینم

 یکرد و م یکار م دهیبا من و اسرا وسع یشتریب تیرا با جد

داشته  یشتریتمرکز ب تانیاست که در کارها نیا یگفت برا

 یکارها را به خاطر جاسوس نیا یدانستم که همه یم د،یباش

 .کندیکرده است، م دهیکه سع

 :گفت یم یبه شوخ اسرا

تونم پشت  یم گهیکه من د یمامان ُانقدر باهامون کارکرد –

 .نمیرو هم بب وارید
که شبها راحت تر  نیا یکرد برا یم یادیکمک ز نهایتمر نیهم

اول  یبودند، مثال مرحله  یمثل باز نهایشترتمریبخوابم. ب

 گفتیداد و م یما کاغذ و خودکار م یبودکه: به هرسه نیا

 عتریو سر شتریب نیکه دارد را در زمان مع ییهرکس  نعمتها

آنقدر  لیفام واسم  یاست، مثل بازبرنده سدیبنو هیاز بق

درست تر  یکه چه کس نیسر ا یکه گاه شدیم ریذهنمان درگ

. به خصوص در مراحل باالتر، میخورد ینوشته باهم به اختالف م

 نی. مرحله دوم اشدیسخت ترم میرفت یچون هر چه جلوتر م

را که ما با خواست خدا و تالش خودمان به  ییبودکه نعمتها

 التی. مثل به دست آوردن تحصمینوشت یم دیرا با میدست آورد

بود  ییسوم نوشتن نعمتها ه . مرحلیکار هنر کیگرفتن  ادی ای

فکر  نینداشتند. ا میشناختیکه م یگرانید یول میکه ما داشت

خواب آلود به  یهاو آخرشب با چشم کردیمان مو بحثها خسته

بود که تا  نیا نهایتمر نیا گرید تی. مزمیرفت یرختخواب م

ذهنمان ناخواسته حول  شدیم نیسنگ مانیهاکه چشم آخر یلحظه

  .شده بود دهیگشت که از ما پرس یم ییجواب سوالها

سوالها باعث شده بود با خودم فکر کنم  نیدادن به ا جواب

 یینعمتها دهیسع ی. وقتستمیهم ن یچندان سخت طیکه من در شرا

 یکرد همه سهیکه نوشته بود را با دوستش در محل کارش مقا
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را نداشت و با  یبود که کس یدختر. همکارش میما تعجب کرد

. هر روز صبح ندبود نیشهر اجاره نش یهیدر حاش ضشیمادر مر

 یرفتن به محل کار و دو ساعت هم برا یدو ساعت وقت برا

 .داشت یمشکالت در زندگ یلی. خکردیصرف م دیبرگشت با
اطراف  ییباعث شد من و اسرا هم موردها دهیمورد سع نیهم

 نقدریکه ا نی. از امیکن فیو شروع به تعر میکن دایخودمان پ

. خدا رو شکر دمیو لوس بودم از خودم خجالت کش ینازک نارنج

نداشته  یمادرم سرطان ندارم که درمان یاز دوستها یکیکه مثل 

  .ستمینان شب ن تاجباشد. خدارو شکر که خانواده دارم و مح

 یول دییایرو شکر به خاطر هزاران بال که ممکن بود سرم ب خدا

  .امدهین

 

و  رفتمیشان مروزها از دانشگاه با سوگند به خانه اکثر

 ادیمدلها را  یکردم تا زودتر دوخت همه یم یاطیفشرده خ

برش زدن  یو رو رمیبگ ادی. سوگند گفته بود اگر خوب رمیبگ

نظر مادربزرگش  ریز توانمیتسلط داشته باشم. به مرور م

 یبرا نی. انمبرش بز یمشتر یام را براگرفته ادیکه  ییمدلها

 آوردیبود و من را سر ذوق م یخوب یلیمن فرصت خ

 

که با  یادامه داشت. همان روز دونیفر گاهیگاه و ب یهاتلفن

 دنیهم زنگ زد و من جواب ندادم. از د میزهرا خانم پارک بود

 لشیزهرا خانم دل یاسترس گرفتم، وقت امیگوش یاش روشماره

 .دادم حیتوض شیبرا دیرا پرس

 :اخم گفت با

 یچ گهیرو که از هم پاشوند د تیزندگ ها،هیآدمه پرروی عجب–

بار جواب بده  هی یخوایم گمیکن. م تیاصال ازش شکا خواد؟یم

 ...چه مرگشه نیبب

 .گفتیهم درست م دیشا
گرفتم به  میبود و دانشگاه نداشتم. تصمروز آخر هفته آن

 .بروم حانهیر دنید
 یرو دونیفر یزهرا خانم بودم که دوباره شماره یخانه کینزد

 .بار با ترس و لرز جواب دادم نیافتاد. ا امیگوش

 ؟یخوایاز جونم م یچ–

 .یچه عجب، باالخره جواب داد بهبه–

 ی. بکنمیم تیازت شکا یاگه بازم زنگ بزن ؟یشیمزاحم م چرا–

 :گفت الیخ

کردن توام روش. خواستم قطع کنم که  تیکه از من شکا همه–

 :گفت
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مکث کردم و   ؟یداشته باش یاز نامزد سابقت خبر یخواینم–

 :او ادامه داد

خوبه. مژگان و آرشم چند  یهمه چ یستیتو ن گهید یوقت از–

 یقراره عقد کنند. االنم خوب و خوش به بچه دار گهیوقت د

 یو تماس را قطع کردم. به خانه اوردمیطاقت ن گریمشغولن. د

 یحال بدم استفهام دنیبودم. زهرا خانم با د دهیزهرا خانم رس

کردم. در آغوشم  فیرا تعر زیهمه چ شینگاهم کرد. من هم برا

 :آورد و گفت یشربت میداد. برا امیو دلدار دیکش

گفت  شه،یمزاحمت م اروی نیگفتم که ا لیاون دفعه به کم من–

  .کنه تی. بعدشم گفت ازش شکاکنهیاش رو مسدود نمچرا شماره

 :دمیپرس 

 یصفحه شهیفقط م کردمیمسدودش کنم.  من فکر م دیبا یچطور–

 .نده امیپ گهیرو مسدود کرد که د یمجاز

  :داد و گفت رونیرا ب شیلبها

. ادیزودتر از سرکار م لیها کم. پنج شنبهستمیبلد ن منم–

 ه؟یحرف حسابش چ دونیفر نی. حاال اهیچطور نمیببازش بپرسم، 

 ست؟یتو رو بدبخت کرد ول کنت ن

نشده. به نظرم مشکل  یهاش خالالبد هنوز عقده دونم،ینم–

  .داره یتیشخص

و  یدیگفتم که تو به خاطر مادر آرش کنار کش لیبه کم یوقت –

آدم از  هی نیناراحت شد. گفت بب یلیخ هاختهیبهم ر تیزندگ

 نی. واقعا ازهیریرو به هم م گرانیآرامش د یچطور خبریخدا ب

 .وجدان نداره دونیفر
 رفتیمانتوام ور م یرا که مدام با دکمه حانهیو ر دمیکش یآه

رفته بودند و  اطیزهرا خانم به ح یهانشاندم. بچه میپا یرو

مدام اصرار  شانیصدا دنیهم با شن حانهی. رکردندیم یباز

 :. دستش را گرفتم و گفتممیبرو اطیکه ما هم به ح کردیم

 ادی. پسرا صداشون ماطیح برمیرو م حانهیخانم من ر زهرا–

 .بره خوادیم نمیا

 .میبا هم بخور ارمیم شورمیم وهیمنم م دیبر شما–

هم مثل  حانهی. رکردندیم یزهرا خانم فوتبال باز یپسرها

 .دیخندیو م کردیو از کار خودش ذوق م دیدویآنها دنبال توپ م
 دیکم باظهر بود. کم کیانداختم، نزد امیبه ساعت مچ ینگاه

 .گشتمیبه خانه برم
چرخش  یصدا دنیبلند شدم با شن اطیح یپله یکه از رو نیهم

 .دمیبه طرف در چرخ لیکم یهاگفتن اهللایو  دیکل



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

20

20 
Hiltun.ir 

شد. درست  ریمن سر به ز دنیدستش بود. با د دیخر لونینا چند

 .آمده بودم حانهیر ینگهدار یکه تازه برا ییمثل آن وقتها
 لونیکردم. جوابم را داد. بچه ها دورش جمع شدند، نا سالم

 :را دست پسرها داد و گفت

 .را بغل کرد حانهیخونه. بعد ر دیببر–

  .میدیما بهتون زحمت م دی. ببخشدیخوش آمد یلیخ–

هم زهرا  امیخودمم دوست دارم ب ست،ین ی. زحمتکنمیم خواهش–

  .رو حانهیهم ر نمیخانم رو بب

 :زد و گفت یلبخند

نداره.  ییاگهیخبرش رو دارم، زهرا جز شما دوست د بله،–

زهرا گفت اون مردک بازم  ی. راستگهیشما م یهایمدام از خوب

 ...مزاحم

دستش بود مکث  ییاوهی... با ورود زهرا خانم که ظرف مبله–

 .کردم

 .دادش ینباش خسته–

برداشت و به  وهیاز داخل ظرف م بیس کی لی. کمیباش زنده–

 .گرفت حانهیطرف ر

شماره رو  یچطور ستیبلد ن گهیم لیجان، راح لیکم یراست–

 ؟یتونیمسدود کنه، تو م

 :به من انداخت و گفت یینگاه گذرا لیکم

 .ستین یکار سخت بله،–

 :رو به من گفت زهرا

 .مسدودش کنه لیرو بده، کم تیگوش لیراح–

به  یرا باز کردم و دست زهرا خانم دادم. نگاه امیرمز گوش 

 .اش انداخت و لبخند زدصفحه

 رو صفحه؟ یرو گذاشت حانهیعکس ر عه،–

را سمتم  یلبخند زد.  بعد گوش حانهیعکس ر دنیهم با د لیکم

 .شماره ها را مسدود کنم دیداد که چطور با حیگرفت و توض
آمد  نییاز بغل پدرش پا حانهیرا گرفتم و تشکر کردم. ر یگوش

داشت و به طرفم شوت کرد. بود را بر اطیکه در ح یو توپ

و  دمشی. به طرفش رفتم و بوسمیکن یمنتظر بود با هم باز

 :گفتم
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 کیکردم. نزد یهم خداحافظ هیبرم. با بق دیبا گهیمن د زمیعز–

گذاشت  هیگر یشد و بنا زانمیطبق معمول آو حانهیدر که شدم ر

 :و گفت

 ...یمنم تاب باز ،یتاب باز میبر–

 :زانو نشستم و گفتم کی یرو شیروبرو

  . باشه؟برمتیپارکم م امی. حاال بعدا مرمیمن پارک نم رمیعز–

 .کردن کرد هیمن شروع به گر یبه حرفها توجهیب حانهیر

 :از سر عجز به زهرا خانم انداختم که گفت ینگاه

تو ببرش پارک سر کوچه، سرش گرم بشه،  یخوایجان م لیراح–

. توام از همون رمشیگیازت م امیمن برم چادرم رو سرم کنم، م

 نیهم یتکان دادم. ول دییجا برو خونه. سرم را به عالمت تا

شوهر زهرا خانم از در  م،یرا گرفتم که برو حانهیکه دست ر

جواب داد  یلب ری. او هم زمیبه او سالم کرد یوارد شد. همگ

 .باال رفت یتفاوت به طبقه یو ب

  .انداخت لیبه کم یخانم مستاصل نگاه زهرا

 :گفت لیکم

به دست و صورتم  یآب هیجان تو برو به شوهرت برس من  زهرا–

 .ارمیرو م حانهیر رمیخودم م زنمیم
 ییبایهزار رنگ شدن برگها ز نیبود و ا زییبود. پا یابر هوا

  .در پارک نبود یبه پارک داده بود. کس یخاص

تاب  یرا رو حانهی. رستیتو پارک ن یسر ظهر کس حانهیر نیبب–

 یبار که آرش مرا به خانه نیگذاشتم و آرام هلش دادم. اول

کرد. چقدر کنجکاو  امادهیپارک پ نیهم کیرساند. نزد لیکم

کم فکر آرش در من . کممیآیم نجایبود که بداند من چرا به ا

کردم  یغرق فکرش شدم. سع دمیجان گرفت. تا به خودم آمدم د

با  گفتی. عقلم مدمیکش یقیفکر ها را پس بزنم. نفس عم نیا

دلم،  یپسش بزن. ول یدهیفکرها فقط خودت رو آزار م نیا

 .خواندمشیم یافتادم که گاه یشعر ادیتنگ بود. دل

 .اش کردم تا افکارم آزاد شودلب شروع به زمزمه ریز

 ز هم دلخور شدند یعقل و دل روز"

 از احساس نفرت پر شدند هردو

 

 ,وابسته بودیبه چشمان کس دل

 خسته بود یبچه باز نیاز ا عقل

 

 حق با عقل بود اما چه سود حرف

 مطرح نبود تیدل حقان شیپ
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 فام بود یبه فکر چشم مشک دل

 خام بود الیآگاه از خ عقل

 

 رفتار کرد یبا او منطق عقل

 دل اصرار,عقل انکار کرد هرچه

 

 شتریشد ب نشانیها ب کشمکش

 شتریاز پ شتریب یاختالف

 

 دیعقل از سر عاشق پر عاقبت

 دیرا ند یاز آن چشمان مشک بعد

 

 بود ابانگردیبه خود امد ب تا

 .درد بود نیبر لب از غم ا خنده
 

 یگرد بشم. قطره باران ابونیب خوادیکمکم کن دلم نم ایخدا–

 دینو اهیس یصورتم افتاد، به آسمان نگاه کردم ابرها یرو

 .دادندیباران را م
پارک انداختم  یبه در ورود ینگاه خورد،یبا لذت تاب م حانهیر

  .بود امدهین لیهنوز کم

چتر و ژاکت  ادیببرمت خونه، االن بارون م ایجان، ب حانهیر–

 .اوردمین

 .دیایب نییاز تاب پا حانهیکردم تا ر کمک

 ؟یدار کارشیکنه چ یبچه باز بزار–

 .خشکم زد دونیفر دنیرا به سمت صدا برگرداندم. با د سرم

 :آمد و گفت جلوتر

 ؟یدیمگه جن د ه؟یچ–

 :را بغل کردم و گفتم حانهیر یفور

 ؟یخوایم یچ ،یداریدست از سرم برنم چرا–

 :زد و گفت یپوزخند

بدونم  خوامیهست؟ م یک یندارم. حاال بچه یبا بچه کار نترس،–

بود؟ اصال  یتو امده بود سر قرار ک یکه اون دفعه به جا یاون

که  دونمیاون خونه. م یرفت تو دمشیبا تو داره؟ د یچه نسبت

  .هم نبوده لیمطمئنم از فام ،ینه پدر ،یدار ینه برادر

 :خشم گفتم با

 .ستیتو مربوط ن به–

  .کنم تیازش شکا خوامیچون م مربوطه–
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اون تو رو زده، دوما حقت  یثابت کن یخوایکه از کجا م اوال–

 .بود

 :را باال گرفت و گفت اشیگوش

 .مدرک، صدات ضبط شد نمیا–

خودم با زبان خودم  ایدهان باز فقط نگاهش کردم. خدا با–

دردسر درست کردم. آب دهانم را قورت دادم و چند  لیکم یبرا

پارک راه  یقدم به عقب رفتم. بعد برگشتم و به طرف درب خروج

از  شتریسر برسد. ب لیکم کردمیافتادم. در دلم خدا خدا م

 .اوردیب شسر ییکه نکند بال دمیترسیم حانهیوجود ر

 .شد دهیچادرم کش یگوشه ناگهان

من که هنوز حرفم رو نزدم. چادرم در دستش  یریکن کجا م صبر–

 .مشت شده بود

تا چادرم را  کردمیرو بکش، همانطور که تقال م فتیکث دست–

 .از دستش خارج کنم
به طرف عقب پرت شد، با وحشت به عقب برگشتم.  دونیفر ناگهان

 :را مقابلم گرفت و گفت حانهیژاکت ر لیکم

بفهمونم  نیتا من به ا نه،یبچه بب دیخونه نزار دیبر شما–

 .درست صحبت کنه دیبا شما با
 یبلندش کرد و مشت محکم نیرا گرفت و از زم دونیفر یقهی بعد

را در آغوشم گرفتم و به طرف  حانهینثار صورتش کرد. صورت ر

 .دمیخانه دو
. به کردمیم یکار دینداشتند. با دنیاز ترس جان دو میپاها

بود خودم را به خانه رساندم و زنگ واحد زهرا خانم  یسختهر 

گفتم. انتظار داشتم شوهرش با عجله  شیرا زدم. موضوع را برا

زنگ  سیکه کرد به پل یاو تنها کار یبرود. ول لیبه کمک کم

که  دینرس هیکار را کرد، به چند ثان نیچرا ا دانمیزد. نم

 .ددر ظاهر شدن یجلو شیهازهرا خانم با بچه

 :را به بچه ها سپرد و گفت حانهیر

بود که  دهیآنقدر ترس حانهی. رداییاین رونمیخونه ب دیبر–

 .کردیبه اطرافش نگاه م رتیفقط با ح

  .میدیزهرا خانم به طرف پارک دو با

 کمک کنه؟ لیبه کم تونهینم شوهرتون–

مگه من قلدورم که برم دعوا کنم. کال با  گهیگفتم، م بهش–

داداشم  یبرا یشکر آبه، ولش کن. فقط دعا کن اتفاق لیکم

  .وفتهین
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خودش را به درد  دیچرا با گفتیشوهر زهرا خانم راست م دیشا

به خاطر من  لیکم چارهیمن است. ب ری. همش تقصندازدیسر ب

باران  میدیکه به پارک رس نیدوباره به درد سر افتاد. هم

 دونینشسته بود و به فر یمکتین ینفس زنان رو لیگرفت. کم

پاره شده  لیکملب  ی. کمکردینگاه م رهیبود خ نیکه نقش زم

 .بود ختهیاش رچانه یبود و خون رو
 دونیفر دنیپر خون بود. زهرا خانم با د دونیسرو صورت فر یول

 :رفت و گفت لیو به صورتش زد. به سمت کم دیکش یبلند نیه

سرش را به  لیحال خودت خوبه؟ کم ؟یکرد کارشیداداش چ یوا–

 :عالمت مثبت تکان داد. زهرا خانم آرام گفت

 :گفت یعصب لیکم اد؟یسرش ن ییحاال بال داداش–

هم  سی. همان موقع پلستین شیکه حرمت حال هیکس یسزا نیا–

انگار جان گرفت. بلند  سیپل نیماش دنیبا د دونی. فردیرس

 ابانیکه کنار خ سیپل نیبه طرف ماش یشد و با سر و صورت خون

  :زد ادیو فر دیپارک شد دو

 .دارم تیمن شکا نجا،یا دییایب نجاست،یسروان ا جناب–

رساندند و در مورد حادثه،  لیخودشان را به کم یمامور فور دو

 یرا به کالنتر شانی. بعد هم مامورها هر دودندیپرس ییسوالها

 یگناهیزهرا خانم هم در مورد ب حاتیبردند. التماسها و توض

 .نداشت دهیبرادرش فا

 :از رفتن آنها زهرا خانم گفت بعد

من با شوهرم برم  ؟یها بمونبچه شیپ یتونیجان تو م لیراح–

 .یکالنتر

 ام؟یباهاتون م منم–

 :کرد و گفت یخانم فکر زهرا

 دیبا کار؟یاونجا چ می. دوتا زن برموننیها تنها مبچه آخه–

 .مرد باشه هیجور وقتها   نیا

 :را داد و گفت لیآپارتمان کم دیخانم کل زهرا

 .یاونجا راحت تر دونمی. مانیها هم مبرو داخل االن بچه تو–

 میلحظه رها کیعذاب وجدان  د،یجوشیو سرکه م ریمثل س دلم

 .کردینم
ها آماده کردم. بعد از خوردن ناهار  بچه یبرا یحاضر ناهار

دانستم  ی. نمدیهم خواب حانهینشستند و ر ونیزیتلو یپسرا پا

را برداشتم و به زهرا  یچه کار کنم. نگران بودم. گوش دیبا

بستن  یرا برا دونیخانم زنگ زدم. زهرا خانم گفت که فر

فعال تا صبح  دیبا هم لیاند و کمبه درمانگاه برده شیهازخم

  .روز شنبه در بازداشتگاه بماند
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 ...به خاطر من لیزهرا خانم همش تقصر منه، آقا کم یوا–

  نگاه کنه؟ سهیوا یانتظار داشت ه؟یچه حرف نیبابا ا یا–

روبرو  دهیعبوس و متعجب سع یکه نشستم با چهره یصندل یرو

  .شدم

را  هیقض دانستمیشروع به سوال کرد. نم دیرا د حانهیر تا

 :فقط گفتم نیهم ینه، برا ای میبگو

 .کرد منم آوردمش هی. دنبالم گرستیپدرش ن امشب–

 .شد رهیخ ابانیتفاوت به خ یب

 نداره؟ یناراحت گهید رونیب یاگه اخراجت نکردن خودت امد– 

 نداره؟ یناراحت یکاریب–

 ...یاین رونیب یخواست یم خب–

 .مجبورشدم خب–

 .نگاهش کردم مشکوک

 .یکردیم تیقانونشون رو رعا خب–

 .کرده بیقانون، انگار وزارت کار تصو یگیم یجور هی–

 .قانون یگیم خودت–

 هیاز خودشون  ه،یاسمش چ دونستمیاشتباه گفتم، چون نم نه–

 .ارهیآدم شاخ در م گنیم ییزایچ

 بد بود؟ طشیمح ؟یچ یعنی–

 :داد و گفت دتکانییرو به عالمت تا سرش

بودن، بعد دستش را در هوا چرخاند و  یرسم لیتعط همکارام–

  :گفت

 یزیچ هی گمیم یزیچ هینوروز، اصال  دیها... ازنوع ع یرسم–

دانش آموزان رو  یتابستون التی. تعطلیراح ایشنو یم

 .تصورکن...درهمون حد

 :گرد شده نگاهش کردم وگفتم یچشم ها با

 .رونیب یومدیزودتر م خب–

تحمل کردم، گفتم مثال کارم رو از دست ندم. بعد  یه گهید–

بود را با دست  ختهیرا که کنار صورتش ر شیاز موها ییاتکه

 :گرفت و ادامه داد

 یم شیکم آرا هیو  رونیب زارمیرو م دیدوتا شو نیمن ا حاال–

 .کنند منم مثل خودشونم یکنم، فکرم
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 شه،یم دایبابا... حاال ناراحت نباش، دوباره کار برات پ یا–

 .. بعد لبخند زدمرونیب یامد یکرد یکارخوب

دنبال  ییدوتا شهیکه درس منم تموم م گهیدو ماه د صبرکن–

 .میگرد یکار م

خاله اونقدرآشنا  ؟یتو چرا دنبال کارباش ل،یول کن راح اوه،–

 .یمونیم کاریداره مگه توب

 :گفتم  باتعجب

 مامانم؟–

 دیتو شا یگفت، کار هست ول کارمیبابا، تابهش گفتم ب آره–

 .یاونجا کار کن ینخوا
 رونیکه امدم ب یینجایاز ا گهید کنمیخاله کار م گفتم

 دایموسسه کار پ هی یتلفن زد، برام تو هیکه.  ستیداغونتر ن

 .کرد

 .شدم خوشحال

 ه؟یغمت چ گهیپس د عه،–

 .مشکل بزرگ داره هی آخه–

 ؟یچ–

 ...که حجاب داشته باشم، اونم ازنوع کاملش نهیا طشیشرا–

 .دیهم خند حانهیخنده. ر ریزدم ز یپق

شده. خب  یفکرکردم چ یغم بادگرفته بود یجور هی دهیسع یوا–

مدل  رونیب یایمحل کارت طبق قانون اونا باش، م یریم یوقت

 .خودت باش

بهت  گرانیکار د نیروگفتم، گفت با ا نیبه خاله ا یوقت آخه–

 نیچه خبره. منم گفتم من چند کننی. حاال فکر مشنیم نیظن

 .دوست دارم ینجوریا قم،یهستم، شده جزوه عال یپیت نیساله ا
 یتو ییرو عوض کن...انسان توانا هاتیداشتنگفت، دوست اونم

 یزیعالقمند بشه و از هر چ یزیتونه به هرچ یوجودش هست که م

 .ادیبدش ب

 .نگاهش کردم باتعجب

 ؟یمامانم ناراحت شد ازحرف–

. آخه کنمیشدم وهمش دارم به حرفهاش فکر م جیبابا، گ نه–

بعد  یرودوست داشته باش یزیچ هی شهیعوضش کنم؟ مگه م یچطور

 .دمیکش یقی. نفس عمیدوسش نداشته باش هوی یکن یَمج یَاج
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 ،یفکرکن اکمتری یبهش فکر نکن شهیحداقل م شه،یکه م شدنش–

زحمت داره...بعد باانگشت سبابه ام به  شه،ینم ییهوی یول

 ...نهیا رسریسرم اشاره کردم، همش هم ز

 کشه؟یچقدرطول م یعنی

 ...فرق داره یواسه هرکس گهید اونش–

 ؟یفرق چه–

عالقه و درصد مهم بودنش، البته پشتکار  زانیکنم به م فکر–

 جهیکه پشتکارش باالست زود هم به نت یکیآدمها هم مهمه، 

 .رسهیم

 کارکنم؟یدچیاالن من با خب–

 .باالانداختم ییا شانه

 .ازمامان بپرس خب–

دو  یاونجا سرکار، فکر نکنم تو دبرمیمن از شنبه با آخه–

 .کرد یروز بشه کار

 .شدم رهیروبرو خ به

 دونستمیداره. خود منم تا حاال نم یبه خود آدم بستگ زیچهمه–

رو فراموش  زهایچ یلیخ تونهیآدم اگه واقعا اراده کنه م

 .کنه

 :که شب مهمان ماست گفت دیو فهم دیرا د حانهیر یوقت مادر

 ییجورا هیها. _مامان جان داره تیمردم مسئول یبچه لیراح–

از همان اول با اسرا دوست شد و با هم  حانهیمجبور شدم.  ر

  .کردند یشروع به باز

مدام به  حانهیمادر خانه را برداشته بود. ر یغذا یبو

 :گفتیو م کردیآشپزخانه اشاره م

 .بهبه–

 :گفت اسرا

 .میبچه گرسنس، زودتر شام رو بخور مامان–

 هی وقتی آدم خاله–:   دیاز مادر پرس دهیشام سع یسرسفره

بهش عالقمند بشه؟  یرو دوست نداره انجامش بده و چطور یکار

ازش  شهیم ستیعالقش درست ن دونهیعالقه داره و م یزیبه چ ای

 دل ببره؟

 گفت؛ اسرا

 ؟یبه کس ای یزیچ به–

 .میدیخند همه
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که در آغوشش بود گذاشت و  حانهیدر دهان ر ییقاشق غذا مادر

 :گفت

 یفکرکنه، به چ یبه چ رهیبگ میتونه خودش تصم یم هرکس–

  ...فکرنکنه

وجودانسان قرار داده  یها رو تو رعالقهییخداقدرت تغ یوقت

انسان  یقدرت روندارن ول نیا واناتی. حمیچرا استفاده نکن

 .تونهیم
کار رو انجام  نیبخوره تا به زورا بیبهمون آس دیبا یگاه

رو دوست نداشته باشه  ییمواد غذا هیممکنه  یکیمثال  م؟یبد

خواص  یو کل دهیمف یلیبراش خ دونهیکه م نیبخوره، با ا

رو  ییهمون ماده غذا گهیدکتر بهش م شه،یم ضیداره. بعد مر

رو نداره. حاال  نیتامیچون بدنت مثال اون و یبخور شهیهم دیبا

بودنش  دیبخوره. خب از اول به خاطر مف شهیاون شخص مجبور م

 .شدینم ضمیمر خوردیم

 :گوسفند ازخودش درآوردوگفت یاسراصدا

وقورمه  مهیخورن و ق یعلف م شهیچراگوسفندها هم گمیم عه،–

 .بدن رییهاشون رو تغعالقه توننیخورن چون نم ینم

 .کرد دیاسرا را تقل یو او هم صدا دیخند حانهیر

  :با لبخندگفت دهیسع

گوسفندها،  نیبه خورد ا دنیبابا، اونقدر خرت وپرت م نه–

 .علف کجا بود

 :و گفت دیرا کش حانهیلپ ر اسرا

 ...حق انتخاب ندارن که گهیهستند د یها بع بع چارهیخب ب –

 :به من انداخت وگفت یینگاه گذرا یرچشمیز دهیسع

عشق ودوست داشتن  هیباشه، پس قض ینجوریخاله اگه ا آخه–

 قشیعال خورهیمعشوقش به دردش نم نهیکه...طرف تا بب هیمنتف

  .کنهیرو عوض م

 نیزم یتمام شده بود. مادر او را کنار خودش رو حانهیر یغذا

 :و گفت ختینمک کف دست بچه ر یگذاشت و کم

 .کرد دهیبا زبونت بخورش. بعد رو به سع دخترم–

به هر  یدختر هیاز یپسر هیکه  نیشدنم کار فکره، ا عاشق–

 نیو ا رهیگی. درست. خب بعدش ازدواج صورت مادیخوشش م یلیدل

 ی.  ولستین رییبه تغ یازین شهیم شونیزندگ ینیریعشق باعث ش

همون اول  دیازدواج رو ندارن با طیشرا یلیبه هر دل یوقت

 :و ادامه داد ختبه من اندا یدر نطفه خفه بشه، بعد نگاه
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 دیهست با گرانیبه ضرر خودمون و د یوقت ییاهر عالقه اصال–

شدن رو اسمش رو عشق  ی. البته اکثرا ما شرطمیکنترلش کن

طرف  یصدا یحت ایچهره  ایعطر  یجوونها به بو ی. گاهمیزاریم

 .شنیم یمقابلشون شرط

 .تمام فکرش پر از کنکور بود ادته؟یکنکور داشت  یوقت اسرا

 :لقمه اش را قورت داد و با خنده گفت اسرا

 ره،یگ یکردم که خندتون م یم ییایباف ایاگه بگم چه رو یوا–

کردم  یگرفت که همش فکرم یجو من روم نیهمچ اهامیاصال تو رو

کنن  یباهام مصاحبه م انیم شه،ینفراول کنکور بشم چه خوب م

 ...و

 :وگفتم دمیرا بر حرفش

 یکرد، فکرکن تو رتبه ات تک رقم یاوه خدابه ماچه رحم اوه–

 ...یزدیاصال با ما حرف نم گهید شدیم

  :گفت دهیسع

 .شدیفرارمغزها م نیبابا، ا آره–

 :گفت مادر

تمام مغزش شده بود کنکور.  یعاشق کنکور نبود، ول اسرا–

 یو سالها ه ادیاز کنکور بدشون نم هایکه بعض شهیم ینجوریا

 .رنیبگ یبهتر یتا رتبه دنیامتحان م
 

 :گفت دهیسع

پس معلومه اون گوشه کنار مخت فکر کنکور نبوده که  اسرا–

 :. مادر گفتیو دوباره کنکور ند یهمون دانشگاه بر یحاضر شد

شده  یشرط گرفتیم اهاشیکه از رو یندیبه اون حس خوشا اسرا–

  .بود

 مانیپش شیهااز گفته چارهیکه ب میسر اسرا گذاشتسربه آنقدر

 .شد
اوضاع  نمیزهرا خانم فرستادم تا بب یبرا یامیاز شام پ بعد

 :گفت یچه طور است. بالفاصله زنگ زد و با خوشحال

االن بهت زنگ بزنم. اصغر آقا االن زنگ زد و گفت  خواستمیم–

 تیکه توام شکا یداده به شرط تیرضا دونیان. فرتو راه خونه

شده.  یحرف زده تا راض دونیبا فر یلیخ گفتی. اصغر مینکن

دارها،  نهیک یلیاز تو خ دونیفر گفتیاصغر آقا م لیراح یراست

چطوره  حانهینرو. ر ییجاتنها  گهیاصال د یمواظب باش دیبا

 کنه؟ینم تیاذ
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خوبه.  امحانهیاز خبرتون خوشحال شدم. خدا رو شکر. ر چقدر–

  .یتینه بابا چه اذ

 اره؟یدنبالش ب ادیب لیکم–

امشب رو راحت بخوابن. از طرف منم  هی لیآقا کم دیبزار نه،–

 .شرمنده شدم یلی. خدیازشون تشکر کن

. میباعث زحمتت هست شهیتو ببخش که ما هم ه؟یحرفها چ نیا–

 لیبه کم شهی. همشهیکارا جبران زحماتت نم نیکدوم از ا چیه

ها بده. بچه رتی. خدا خیدلسوز حانهیر یمثل مادر برا گمیم

 دشیدوستت داره و ام یلیخ نیهم یبرا فهمن،یمحبت رو زود م

 .به توئه
 یباز حانهیبا ر یو نوبت میبود داریشب ب یهامهیشب تا ن آن

  که نیتا ا م،یکردیم
 شیکم تکانش داد و براگرفت. مادر کم یدر آغوش مادر جا یوقت

 .خوابش برد حانهیخواند و ر ییالال
پدرش  یشد و بهانه داریدوبار ب یکیتا صبح  حانهیشب ر آن

و آنقدر نوازشش کردم تا  دمشیرا گرفت. هر بار در آغوشم کش

زنگ  یکه با صدا میخوابش برد. صبح در حال صبحانه خوردن بود

 .بلند شدم امیگوش
بود با بلند  رهیکه دست و صورتش آغشته به ارده ش حانهیر

 .دیایشدن من از لباسم گرفت، تا او هم دنبالم ب

 :گفتم بلند

 یفیشد. بچه همانطور مات به کث فیلباسم کث حانهیر یوا–

 حانهیلباس من چشم دوخت. مادر شماتت بار نگاهم کرد و به ر

 :گفت

 یایکنن، م یآب باز خوادیدستهات دلشون م نیقشنگم بب دختر–

سرش را به عالمت مثبت تکان داد. مادر  حانهیر ؟یآب باز میبر

 :گفت بردیم ییظرفشو نکیرا به سمت س حانهیهمانطور که  ر

زود  یلی.    مادر خدیرو جواب بد تونیگوش دییبفرما شما–

را جذب خودش کرده بود. شرمنده به طرف  حانهیر شیبا محبتها

 .رفتم امیگوش

 .دیچیدر گوشم پ لیبم کم یکه جواب دادم، صدا نیهم

 .سالم–

  حالتون خوبه؟ سالم،–

 :گفتم ی. با شرمندگممنون–

 ...من واقعا شرمنده شما شدم. همش شما رو تو دردسر –
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مزاحم شما و خانواده شده.  حانهیر د،یشما ببخش ؟یدردسرچه–

 د؟یشب استراحت کن دیاصال تونست

شدن، اصال نوبت به من  حانهیخانوادم اونقدر عاشق ر واال–

 .رسهیبراش انجام بدم. مامانم بهش م یکه بخوام کار رسهینم

  ی. گاهمیمادرتون هست یمحبتها ونیمد شهیکه هم حانهیو ر من–

. خدا براتون یمادر نیبابت داشتن همچ کنمیبهتون حسادت م

 نییپا حانه،یحفظشون کنه. زنگ زدم بگم من امدم دنبال ر

   .منتظرم

  .دیکردیاستراحت م ییاروز جمعه د،یزود امد چقدر–

مزاحمتون نشه،  نیاز ا شتریب حانهیکه ر امیزودتر ب گفتم–

 :مکث کرد و ادامه داد یبعد کم

باهاتون  دیتا صبح نتونستم بخوابم، نگران بودم. با راستش–

 .صحبت کنم

 باال،  دییشده؟ خب بفرما یچ–

 :دیِمن و ِمن کرد و پرس یکم

 هستن؟ روزیاتفاقات د انیدر جر خانواده–

  .نگفتم. نخواستم مادرم رو نگران کنم یزینه، چ راستش–

باهاتون  دی. بانییپا دیاریب فیتشر حانهیپس شما با ر خب–

 .صحبت کنم

 .دیبگو خواهدیمچه  یعنینگرانم کرد،  شیحرفها

 .خودش را در آغوشش انداخت دیکه پدرش را د نیهم حانهیر
به  یاش رفت. بعد نگاههم محکم بغلش کرد و قربان صدقه لیکم

 :من انداخت و گفت

 .میگردیو برم میزنیم یدور هی م؟یصحبت کن میبر شهیم–

  .خودش را در بغلم جا داد حانهیشدم. ر نیماش سوار

 یمرتب یانداختم. لبش باد کرده بود. لباسها لیبه کم ینگاه

 قهیبود. بعد از چند دق دهیبه خودش رس یبود و حساب دهیپوش

 :گفت یرانندگ

 هیبال اجبار  کهیچند ساعت با اون مرت یبرا روزید راستش–

که فکر  نیزد که نگرانتون شدم. اول ا ییحرفها م،یجا بود

که زود کوتاه امد  یلیاز دال یکی دیداره، شا ادیاعت کنمیم

هم مشکل  یکه از لحاظ روان نیباشه. دوم ا نیداد هم تیو رضا

 یتعادل روان ردمچشه، احساس ک دونمیبگم نم یداره، چطور

که به عقلش  زدیم ییحرفها یگاه یخوب بود ول ینداره. گاه

 نی. همچکنهیکه مصرف م ییبه خاطر موادا دمی. شاکردمیشک م
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که زد متوجه شدم تمام فکرو  ییناکه، از حرفهاخطر یلیخ یآدم

مدم باهاتون صحبت کنم که ذکرش انتقام گرفتن از شماست. ا

د. به نظر من خانوادتون رو در یمراقب خودتون باش یلیخ

 .. اونام حواسشون باشه بهترهدیقرار بد انیجر
. شدیم شتریاضطراب و ترسم ب زدیحرف م شتریب لیچه کم هر

. کاش ردیاز من انتقام بگ خواهدیام که ممگر چه کرده ایخدا

وسط بود.  میکنند. حرف آبرو تمیداشتم تا حما یبرادر ایپدر 

 .آمد میهافکرها اشک به چشم نیبا ا

 گهیماه د هی کیکه، نزد امیاز خونه برون ن تونمینم–

  .دانشگاه برم دیبا شهیامتحاناتم شروع م

 :کرد و گفت نگاهم

 :اشکم را پاک کردم و گفتم د؟یکنیم هیگر–

هم که  ییحرفها نی. شده کابوسم. با اترسمیم یلیازش خ من–

 .شد شتریترسم ب دیزد

 .و به فکر رفت دیرا کنار کش نیماش
. دمشیفشار داد. نوازشش کردم و بوس امنهیسرش را در س حانهیر

 :گفت ریسربه ز

 :. بعد نگاهم کرد و گفتشهیبچه ناراحت م د،ینکن هیگر–

براتون  یمشکل چیشاهللا هکه ان یکمکتون کنم؟ طور دیدیم اجازه–

 .ادین شیپ

 :چرا گفتم دانمیگرد شده نگاهش کردم و نم یچشم ها با

 نش؟یبکش نیخواهیم–

  .دیخنده و بلند خند رهیزد ز یپق

 :اش تمام شد گفتخنده یوقت

مورچه  هیمن تا حاال آزارم به  ن؟یفکر کرد یمورد من چ در–

 .دهیهم نرس

 .بود تا دوباره بخندد یسوالم کاف نیهم واقعا؟–

مان راند و و به طرف خانه دیکش ابانیرا دوباره به خ نیماش

 :گفت

. شما هم با کردیفرق م هیقض نیرو نزدم. ا یتا حاال کس من–

  .دیکنیهمه فرق م

 :و ادامه داد دیکش یانداختم. آه نییرا پا سرم

 .باهاشون صحبت کنم امیب خوامیم دیبگ دیمادرتون زنگ بزن به–

 ؟یمورد چ در–

 :تفاوت گفت یب
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 .حل بشه دیمشکل. با نیمورد هم در–

  .شنینگران م یخودیمادرم ب نه،–

 .کرد اخم

به  وفتهیکه اتفاق م یعیفجا نیشتریب دیدونستیم ؟یخودیب–

توسط معتادا و  شترشونیب یو حت هاست،یتفاوتیب نیخاطر هم

 .وفتهیدارن اتفاق م یکه اختالل روان ییکسا

 :گفتم آرام

 .احتماال معتاده دیگیشما که م یول–

 .بار نگاهم کرد سرزنش

 دمیم حیبراشون توض ی. من جوردینگران مادرتون نباش شما–

رو راحت  الشونیکردم خ دایکه پ ی. با راه حلرنیکه استرس نگ

 .کنمیم

 .نگاهش کردم یسوال

 .اجازه بدن دیبا شونی. چون اکنمیمادرتون مطرحش م شیپ–

 یاند برادخترها نبودند. مادر گفت رفته میدیخانه که رس به

اند که خودشان غذا درست کنند. چون قرار گذاشته دیناهار خر

 .کنند
کرد.  فیمادر تعر یرا برا دونیفر یکم ماجراکم لیکم یوقت

 .چرخاندیم لیمن و کم نیمادر فقط با تعجب نگاهش را ب

 :گفت لیکم شیراحت پ یلیخ

رو به من  یمهم نیبه ا یاصال ازت توقع نداشتم ماجرا لیراح–

 .ینگ

 .نزدم یانداختم و حرف نییسرم را پا میداشتم بگو چه

 :از من گفت یبانیپشت یبرا لیکم

شما رو نگران کنن. فکر  خواستنیفقط نم شونیا یرحمان خانم–

. ستیبه مطرح کردنش ن یازین گهیو د شهیزود رفع م کردنیم

و  ییاآدم عقده نیهمچ دونیفر کردمینم من خودمم فکر

 .باشه یتیشخصیب
 کنمیم یدارم، بهتون معرف لیدوست وک هیمن  دیاجازه بد اگه

  .دیکن تیشکا دونیتا از فر

 :تشکر کرد و گفت لیاز کم مادر

. من به برادرم میافتاد یدردسر نیتو همچ شهیباورم نم اصال–

 ...گمیم

 .دمیمادر را بر حرف
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بهتون  نیمن به خاطر هم د؟ینگ ییبه دا شهیمامان جان، م نه–

 بدونن،  لیفام خواستمینگفتم، چون نم

 .اخم کرد مادر

 دیگفتن نبا لیآقا کم یدیکنه، مگه نشن یبگم که فکر ییدا به–

 ...یتنها دانشگاه بر

 :گفت لیکم

رو  حانهیمن هر روز که ر دیاگه اجازه بد یرحمان خانم–

رو هم به  شونیخانم، ا لیدنبال راح امیببرم مهد م خوامیم

 شه،ی. بعد از ظهر هم کارم ساعت دو تموم مرسونمیدانشگاه م

 .دنبالشون رمیکنم کالسشون تا همون موقع باشه، م یفکر م

 :زد و ادامه داد یلبخند بعد

 .بود ینجوریکه برنامه دانشگاهشون ا پارسال–

 :گفت مادر

 ...دیچرا زحمت بکش شما–

 :نگذاشت مادر حرفش را تمام کند و گفت لیکم

مدت  نیخانم تو ا لیهم شما و هم راح ،یخانم رحمان دینیبب–

 یکه من دنبال فرصت دیلطف داشت حانهیاونقدر در حق من و ر

 .دیاجازه رو بد نیبه من ا کنمیبودم که جبران کنم. خواهش م
 حانهیر یروزها تمام وقتشون رو برا یخانم بعض لیراح

ساعت بخوام هر روز براشون وقت بزارم  کی. حاال من زارنیم

 خوامیم ینگران یمن خودم هم از رو دیداره؟ باور کن یاشکال

  .ستین یآدم درست دونیکار رو بکنم. فر نیا

زود حکمش صادر  ای ریکه در گذشته کرده د ییبا کارها البته

 ...مواظب دیمدت کوتاه با هی. حاال ما وفتهیو به زندان م شهیم

 :گفت مادر

 کرده که بره زندان؟ کاریچ مگه–

و کنار مادر نشسته بودم، لبم را به  لیکم یکه روبرو من

 .را باال دادم میو ابروها دمیدندان گز
نگران  شتریب دیفهمیرا م دونیفر یگذشته یمادر ماجرا اگر

 .شدیم

 :با ِمن وِمن گفت لیکم

 یکیخودش گفت که  روزید گه،ید ستین یگفتم، خب آدم درست کال–

 .کردن تیدو نفر ازش شکا

 .دیکش ینیه مادر

 شه؟یم گرانیکال مردم آزاره و مزاحم د یعنی–

 .نزد یسرش را کج کرد و حرف لیکم
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  .مادر بود که سکوت را شکست نیبه سکوت گذشت و بعد ا یکم

خب،  یمن مثل چشمام به شما اعتماد دارم ول لیآقا کم راستش–

 دیشا هیدر و همسا نیب د،یدونیشما که خودتون بهتر از من م

 ...نداشته باشه یصورت خوش

 :دیحرف مادر را بر لیکم

و من نقش  دیبه آژانس زنگ زد دیشما فکر کن یرحمان خانم–

راننده آژانس رو دارم. اگر دخترتون هر روز بخواد با آژانس 

انداخت و  نییمادر سرش را پا ارن؟یحرف در م هاهیبره همسا

 :گفت

  .بگم یچ واال–

 ینکنه بعدا اتفاق ناگوار نکهیشما فقط به خاطر ا ،یچیه–

رو بست االن موافقت  هاهیدهن همسا شهینم گهیو اونوقت د فتهیب

کنم. مادر متعجب  ینقشم رو خوب باز دمی. من قول مدیکن

 .نگاهش کرد

 .در نقش راننده آژانس بود منظورم–

 ی. دستتون درد نکنه. از فردادیکنیشما لطف م ،ینجوریا دینگ–

 .شد راننده آژانس من لیآن روز کم
 ریدنبالم و من د آمدیم رید حانهیبه خاطر ر یکه گاه میبگذر

 دونیراحت بود که از دست فر المیخب حداقل خ ی. ولدمیرسیم

 .در امان هستم
 یو حرف راندیبه جلو م رهیخ شدمیم نشیسوار ماش یوقت از

و  دادیجواب را م نیداشتم کوتاهتر ی. اگر حرف و سوالزدینم

 یهمان روز اول که دنبالم آمد. فور ی. حتکردیدوباره سکوت م

با تعجب  یباز کرد. وقت میرا برا نیشد و در عقب ماش ادهیپ

 :نگاهش کردم گفت

نقش  دیبا د؟ینیشیدنبالتون جلو م ادیم یتلفن یتاکس شما–

 یهاهیبستن دهان همسا یکنم. برا یراننده آژانس رو خوب باز

 ادهیتا پ داشت،یدورتر از در دانشگاه نگه م یکنجکاو. کم

تا من وارد  کردیو نگاه م ماندیخودش همانجا م یشوم. ول

 .رفتیدانشگاه بشوم بعد م
روز  کی. گذشتیم لیمن به همراه کم یاز رفت و آمدها دوهفته

زنگ خورد.  امیبود که گوش نیموقع برگشت از دانشگاه در ماش

وحشتناک  یکه جواب دادم، صدا نیناشناس بود. هم شماره

 .زبانم را بند آورد دونیفر

به مژگان گفتم  ی. وقتیکرد دایکه راننده مخصوص پ نمیبیم–

 یخوشحال شد. راست یلیخ دیدار یشما دوتا با هم سر و سر

نمونده  یزیچ گهیآخه د دیامروز آرش و مژگان با هم رفتن خر
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را قطع کردم. دوباره  ی... گوشگسیبه عقدشون. هفته د

 .حالم را بد کرد شیحرفها

 :دیبه من انداخت و پرس ینگاه نهیاز آ لیکم

 افتاده؟ یخانم، اتفاق لیراح–

 .. فقط نگاهش کردمدیلرزیاز ترس م میلبها

 .را نگه داشت. کامل به عقب برگشت نیبعدماش قهیدق چند

 بود؟ یخانم. حالتون خوبه؟ ک لیراح–

 .کردم. انگار ترس را از نگاهم خواند نگاهش

 .کرد اخم

 دون؟یفر–

 .را به عالمت مثبت تکان دادم سرم

  .گفت یزیلب چ ریز یشد. عصب منقلب

. اون دفعه هم بهتون گفتم، چرا حرف دیکنینم تیازش شکا چرا–

 .ستیآدم بشو ن نیا د،یکنیگوش نم

که  نی. از اادیخوشم نم زهایچ نیمن از دادگاه و ا آخه–

. دلم ترسمیرو بفهمن م زهایچ نیا هیو بق دونیخانواده فر

 .مسائل بشه نیمتوجه مشکالتم و ا یکس خوادینم

بترسه،  زایچ نیاز دادگاه و ا دیبا دونیفر د؟یترسیم چرا–

 رهیوکالت بده خودش م لیبعدشم شما به وک  ره،یچون پاش گ

. شما دیشما حضور داشته باش ستین یازیدنبال کاراتون. اصال ن

 .دیبترس دینکرد یکه خالف

  .وحشت دارم دونیفر از–

 :گفت یو آرامش نانیاطم کی با

خودتون رو به  وفته،ینم یاتفاق چینخواد ه ییاون باال تا–

 تونهینم یغلط چی. بعدشم من حواسم هست، هدیدستش بسپار

بود  یحرفش کاف نی. هموفتهیب یاتفاق زارمیبکنه. مگه من م

 :و گفتم دمیکش یقیآرامشم. نفس عم یبرا

 .دمیبهتون زحمت م یلی. خممنون–

 امینگاهم کرد. فردا پنج شنبس، صبح م نهینشست و از آ صاف

جبران  دیباش حانهیر شیخونه تا غروب پ برمتونیدنبالتون م

مسئول روابط  نی. استمیبمونم اداره، ن دی. من فردا باشهیم

بمونم کارهاش رو  دیسرکار با ادیم ونیخط در م هی یعموم

 .رسونمتونیم امیانجام بدم. کارم که تموم شد م

 .چشم باشه،–
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 یخودش را گذاشته بود. آن شب به حرفها ریتاث دونیفر یحرفها

 نیا یدر ذهنم گشتم برا یفکر کردم. دنبال هر راه دونیفر

بدانم  خواستمی. فقط منمیآرش را بب گریبار د کیکه بتوانم 

را به بن بست  ینشد. عقلم هر راه ینه، ول ایحالش خوب است 

 ی. براماندیما م ینهشبها در خا یهنوز هم گاه دهیرساند. سع

هم از  نی. امیدیخوابیبا اسرا در سالن م یسه نفر نیهم

که تنها در تختم نباشم و فکر  نیا یمادر بود. برا ریتداب

طبعشان سرد است و  الیغصه و فکر و خ  گفتینکنم. م الیو خ

 .شوندیم یباعث افسردگ هایسرد نیا

 .هاشهیم تیزیچ هیامشب  ل؟یراح یخوابینم چرا–

 دهیکردم و او با اسرا شروع به حرف زدن کرد. آنقدر سع سکوت

 یاذان صبح با صدا کیو اسرا حرف زدند که خوابم برد. نزد

شدم. به اتاق رفتم. دوباره  داریباران به پنجره ب یرگبار

 رباران،یفکر آرش به سرم زد. پنجره را بازکردم ودستم را ز

شده بودند.   تحدبا هم مگرفتم، آرام شدم... باد و باران 

. سرم را کامل از پنجره دیکوب یباد، باران را به صورتم م

پنجره  یکردم به آسمان نگاه کنم، لبه یکردم و سع رونیب

 .نشست شیرو شدیازداخل اتاق تاقچه داشت وم
پنجره، نشستم. باران  یلبه یرا تا آخر باز کردم و رو پنجره

مهم  میخورد، برا یطرف بدنم م کیمثل شالق به سر و صورتم و 

 خواستمیفکرها از ذهنم شسته شود. نم نیا خواستمینبود. م

کنم. گذشته تمام شد.  یزندگ دیخودم را آزار بدهم. من با

  .شود تیبه خاطر من اذ دیکرده که مدام با یمادرم چه گناه

 یچقدر آنجا بودم، بدنم آنقدر کرخت شده بود که نا دانمینم

 .امدن نداشتم نییپا
چرخاندم. مادر  دبرقیروشن شدن چراغ سرم را به طرف کل با

 .زد میصدا دهیبلند وکش یباصدا دنمیبود، باد

 ؟یکن یم کاری...چلیراح–

 .دیچکیآب م میطرفِ لباسها کیامدم از  نییکرد تا پا کمکم

تو چت شده؟ بغض کردم و خودم را در  ؟یخور یسرما م یگینم–

  .آغوشش رها کردم

 .ام رفتصدقه قربان

 .یخوریوگرنه سرما م ؟یریبا آب گرم دوش بگ یبر دیبا زمیعز–

 یکه باموها دمیرا د دهیراه سع نیطرف حمام راه افتادم. ب به

 .آشفته مات من شده بود

 .برد نیبدنم را از ب یگرم کرخت آب

 .گرم آورد یدنینوش کی میمادر برا دمیکه لباس پوش نیهم
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 ؟یکن یسرما، آخه چرا پنجره رو باز م نیتوا ،یش بخورگرم–

 :با بغض گفتم

 کنه؟یرو م شیمادر آرش راحت داره زندگ گهینظرتون االن د به–

 .هاج و واج نگاهم کرد مادر

  .کننیم یاالن هم مادرش هم خودش راحت زندگ آره،–

 :گفت یشتریبا حرص ب د؟یدونیاز کجا م شما–

زنگ زده بود و تو رو واسه  شیآرش دو روز پ یزن عمو چون–

  .رو اون بهم داد حاتیکرد. توض یپسرش خواستگار

 واقعا؟–

 .واقعا بله–

 د؟یگفت یچ شما–

  .کردم ردش–

داخلش را  اتیکردم و محتو کینزد میگرم را به لبها وانیل

 یخال وانی. لداشتیجرعه جرعه خوردم، مادر چشم از من برنم

کنار تختم گذاشتم. سرم را طرف مادر چرخاندم،  زیم یرا رو

دانم در صورتم دنبال چه  یکرد، نم ینگاهم م قیهنوز عم

  .گشتیم

آب  سهی. مادر کدمیجابه جا کردم و دراز کش یرا کم بالشتم

 .گذاشت میپهلو یآورد و رو میبرا یگرم

. بعد هم کنارم دراز یتا سرما نخور یگرم ش یحساب دیبا–

بود. نفسم  میعطرش خنک و مال یعطر مادر بودم. بو . عاشقدیکش

 .را از عطرش پر کردم

  :دیپرس مادر

 زنگ زده بود؟ یک امروز–

 د؟یزنیم یدست هی–

 .یکردم، امروز کال تو فکر بود بزرگت–

  .کردم فیتعر شیرا برا دونیفر تلفن

 .را زد لیداد و بعد همان حرف کم میدلدار یکم مادر

 .میکن تیازش شکا دیکه با نیا اوال–

 موننیم یذهن باق یاون قدر تو یمنف یفكرها یدونستیم دوما

کالف سر در گم بشن؟  کیبه  لیتا تبد چرخنیو دنبال هم م

 ...یاز دستشون فرارکن یتون ینم گهیاونوقت د

 .دور شونیکه بنداز نهیراهش ا تنها
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انگار دنبالم بودند تا  یبودمشون دور مامان، ول انداخته–

 ...هویجاخفتم کنن، انگار همشون باهم متحد شدندو  هی

از خودت  ادیز رسهیانگار زورت نم ه،ینجوریفهمم، اولش ا یم–

 ...دوروبر نیهم ن،یحوال نیهم ،یدورشون کن

پرتاب وزنه،  یمثل قهرمانها ،یشیم یقو ،یریگ یم ادیکم  کم

تونستند اونقدر وزنه رو دور  یاونها هم از روز اول نم

 یو استمرار تونستن. توام موفق شده بود نیبندازند، با تمر

رو گرفته، دوباره از اول شروع  روتیتلفن امروز ن نیا یول

 .یشیکن. مطمئنم موفق م
مادر سرما نخوردم و توانستم  یدگیآن روز به خاطر رس یفردا

  .گفتم لیرا هم به کم تیشکا یهیبروم. قض حانهیر شیپ

 شیپ لیدوستش زنگ زد و قرار گذاشتند. چند روز بعد با کم به

 یخودش کارها لیو من وکالت دادم تا وک میرفت گفتیکه م یلیوک

 .را انجام دهد تیشکا
 

امتحانم بعد از ظهر بود.  نی. اولدیفصل امتحانها رس باالخره

اصرار کردم که بعد از امتحان با آژانس  لیهر چه به کم

که  نینکرد. خودش مرا به خانه رساند. همقبول گردمیبرم

 :دیپرس یشوم با نگران ادهیخواستم پ

ما  یدر خانه یشما؟ نگاهش به جلو یخونه انیب خوانیم نایا–

 کیهمراه  ییابود. نگاهش را دنبال کردم. خانواده خکوبیم

 ستادهیما ا یدرب خانه یجلو بایدسته گل ز کیو  پیپسر خوش ت

  .بودند

  .کنمینم فکر–

 :استرس گفت با

 ...یکس شهیشما م یمگه بدون هماهنگ د،یکنیفکر نم یچ یعنی–

ما. ساختمون  یبرن خونه خوانیم نایاصال از کجا معلوم ا حاال–

 .چند طبقس

 .راحت شد الشیخ یکم انگار

در به داخل  یدختر دم بخت دارن؟ خانواده جلو هاتونهیهمسا–

به آنجا مانده  رهیهنوز خ لیکم یساختمان رفته بودند ول

 .بود

 :گل کرد و گفتم طنتمیچرا ش دانمینم

کننده  ریغافلگ یکارا ی. البته مامان من گاهدمیکه ند من–

 .ها دهیهم انجام م

 :به طرفم برگشت و گفت ناگهان
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  ؟یچ یعنی–

  :جا خوردم و گفتم یکم

جز جز صورتم چرخاند. معذب  یگفتم. نگاهش را رو ینجوریهم–

  .شدم و قلبم تپش گرفت

 :انداختم و گفتم نییرا پا سرم

 .اجازتون من برم با–

بلند  لمیزنگ موبا یبود که صدا دهیبه اتاق نرس میپا هنوز

 .شد

 .بود. تعجب کردم لیکم

 شده؟ یزیچ الو،–

 مهمون شما بودن؟ اونا–

 :کرد و مقتدرانه گفت ینوچ ا؟یک–

 !خانم لیراح–

 .بودن هاهینه، حتما مهمون همسا آهان،–

 .داد رونیراحت شد، نفسش را ب الشیخ انگار

با حاج خانم صحبت کنم، که  شه،یاگه مربوط به شما م گفتم–

 .ستین زایچ نیاالن وقت امتحاناتتونه، وقت ا

 :کردم و او ادامه داد سکوت

 د؟یامتحان دار یچه ساعت فردا–

  .رمیبا دختر خالم م صبحه،–

 .شهیم ریوقت امتحانتون د هی انیبخوان ب شونیا تا–

. موقع برگشتم ادیب ستیماست، قرار ن یکال خونه دهیسع نه،–

کرده،  دایوقت پ مهیکار ن هی. چون تازه امیباز با خودش م

 .ها وقتش آزادهصبح

 :تامل گفت با

 .دیخودتون باش. باشه. پس مواظب آهان–

که اسرا وارد  زدمیرا که قطع کردم با خودم لبخند م یگوش

 :بود گفت دهیرا شن مانیشد. انگار صدا

 هامونمهیکرده؟ آمار همسا دایارتقا درجه پ گاردتیباد–

  .نگذاشت جوابش را بدهم فنیزنگ آ یصدا ره؟یگیم

 .بود دهیرا برداشتم. سع فنیآ

 .یدار یامانت نییپا ایب لیراح–
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 ؟هیچ–

 .دهیفقط به خودت م گهیم ییآقا هی دونمینم–

فکر به  ینگاه کردم...کل دهیبه سع توریاز پشت مان باتعجب

  .است دهیکش میبرا ییانقشه دونیسرم هجوم آوردند. نکند فر

 .برم داشت ترس

 .نییپا امیتا من ب ایپس باال ن دهیسع–

  باشه،–

 :را سرم کردم. اسرا گفت چادرم

 :را در آورد و گفت لیکم یدور... بعد ادا گاردیباد چشم–

 دی. صبر کندیریبگ لیبسته تحو دیریم ییخانم، تنها لیراح–

به  ی. آنقدر استرس داشتم که واکنشالتونیدن امیب نیبا ماش

 .حرفش نشان ندادم

 :اسرا لبخندش جمع شد و گفت 

منم ...البته یریبگ لیتحو یبسته ِسر یخوا یبابا، مگه م چته–

 .رمیم یم یدارم ازفضول

 .توجه به حرفش وارد آسانسور شدن یب
رو به آن آقا  دهیبود. سع ستادهیا یی. آقادمیدر که رس یجلو

 :گفت

  .شوننیا–

جواب مثبت  ی. وقتدیرا پرس لمیاز خودم هم اسم و فام آقاهه

درپارک کرده بود و درش را  کیکه نزد ینیرفت طرف ماش د،یشن

آورد و به طرفمان  رونیسبد بزرگ گل از داخلش ب کیباز کرد و 

 .برگشت

 .دوسش داشتم یلیکه خ یسبد پر از گل نرگس بود، گل کی

 .ستادیا میروبرو

 .مال شماست نیا دییبفرما–

 :دیپرس یفور دهیسع یکردم، ول یکه فقط گلها را نگاه م من

 :باال انداخت وگفت ییمرد شانه ا ه؟یک ازطرف–

آدرس وفقط به  نیسبد رو به ا نیدونم، به من گفتن ا ینم–

 .برسونم یدست خود خانم رحمان

 ه؟یاز طرف ک میبدون دیما نبا یچ یعنیآقا وا؟–

 .شنیخودشون متوجه م گفتن–

 .من هنوز نگاهم به سبد بود یبرگشت به طرفم، ول دهیسع
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 د؟یریبگ دیخواه ینم خانم–

 :دیسبد را گرفت و پرس دهیسع

 ؟یزیچ یآژانس ی نهیهز م،یبد دیبا ییا نهیهز–

  .خانم، قبال پرداخت شده نه–

 :به داخل ساختمان رفت و گفت دهیسع

  .دستم افتاد گهید ایماتت برده، ب هیچ–

 .کانتر گذاشت یسبد را رو یفور میدر آپارتمان که داخل شد از

 .بودا، از دست افتادم نیسنگ یوا–

 .ذوق زده خودش را به سبد رساند اسرا

 یهمه گل نرگس!...ک نیچقدرقشنگه، ا ن،یروبب نجایا ،یوا–

 داده؟

 :گفت دهیسع–

 .فرستاده لیواسه راح یکینام ونشونه،  یب ست،ین معلوم–

 :انداخت وگفت یبا تعجب به من و بعد  به گلها نگاه مادر

 یزیچ یادداشتی ،یکارت دینیبب دیگلها رو قشنگ نگاه کن نیب–

 .نداره

 .میو اسرا مشغول نگاه کردن شد من

 :بلند گفت یباصدا اسرا

برگ بزرگه چسبونده. بعد کارت را  نیکردم، پشت ا دایپ عه،–

 .از از برگ جداکرد

 :باتعجب گفت دهیسع

 ...گهیچسبونددیجلو م نیآدم هم یخب مثل بچه ،یچه ِسر مخف حاال–

 .حرکت کارت را از اسرا گرفتم هی با

 گه،یخواستم بهت بدم د یخواهر من، م یکن یم ینجوریا چرا–

 .بعد رو کرد به مادر

همه گل نرگس  نیذوق کرده ها، چون ا یادیفکر کنم ز مامان–

 .دهیجا ند هیرو 
کوچکتر  کیتبر یکه اسرا کشفش کرده بود از کارتها یکارت

  .بود

 یبرگه کیچاپ شده بود و داخلش  یرنگ یرا گلها دورتادورش

بازش کردم و با خواندنش نفسم  یبود. فور دهیتا شده چسب

 .گرفت
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 نیانگار قلبم ما ب شد،یخواندم ضربان قلبم تندتر م یم هرچه

تنم باهم متحد شده بودند  یشد. همه میبدنم تقس یرگها یهمه

 .دندیکوبیو م

 .قطع شد، احساس کردم همه چشم شدند صداها

 :دیکنارم امد و آرام پرس دهیسع

 .دیبه کاغذ داخل دستم کش یشده َوسرک یچ–

 .را به دستش دادم و به اتاق برگشتم کاغذ

 :دنبالم امد و گفت دهیسع

 .حول شدم دیخواستم سرک بکشم، رنگت پر یدنمیببخش–

 .تخت نشستم یرو

 .برام بخونش ده،یسع ستین اصالمهم–

 .به کاغذ دستش انداخت ینگاه دهیسع

 ش؟یمگه خودت نخوند ه؟یطرف ک از–

تموم  یخوام صدباربخونمش...برا ی... میشیمتوجه م یبخون–

صدا  یافتاده بود، ب میبرا یدانم چه اتفاق یشدن الزمه...نم

 .باشم فیخواست ضع یدلم نم گریشکسته بودم. د

 .شروع کرد به خواندن دهیسع
هست؟...شمردن صدفها؟...تو "دارم"  ادتی ایکنار در ل،یراح

 میومن "دوستت" را...تعدادشان را که جمع زد یرا شمرد

که در سبد جمع  ییتمام گلها یعنیوچهارتا... صدوشصتیشدس

 .شدند
سبد  نیخواست ا یدلم م م،یدانم چرا ما با هم جمع نشد ینم

که قبال گفته  یزیکنم، همان سورپرا متیرا روز عقدمان تقد

 .میکردکنارم نشست و عقد  یگریتو کس د یبودم. امروز به جا

عمق  ندیگو ی. راست مستیخوب ن نجایا زیچ چیه گرید ل،یراح"

  .شودیعشق درهجران مشخص م

 دهی. سعزندیم ادیهر روز در گوشمان فر تیهایخوب یخال یجا

 :ادامه داد یلرزان یکاغذ را برگرداند و با صدا یعصبان
تو،  ریاذان شده، چون بالفاصله تصو یصدا میهاییتنها یقیموس

رساند و آن نگاهت که با استرس از  یم میخودش را به چشم ها

کنم. نماز  دایپ دنتیبه آرامش رس یرا برا ییخواست جا یمن م

 .کنمیگاه ترکش نم چی. هرساندیکه مرا به تو م ستیزیتنها چ
 میآرزو تیبامن است ...خوشبخت شهیاندوه نداشتنت هم ل،یراح

 زیکنم...  بعد از عقد مادر همه چ یدعا م تیبرا شهیاست وهم

کرد. گفت که چطور التماست کرده تا کنار  فیتعر میرا برا

وقت خودم را  چی. همیما در حق تو بد کرد ی. همهیبکش

تو  یشرمنده مابه خاطر رفتار خانواده شهی. من همبخشمینم
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. ستمیمعصوم ن یهاآن چشم یشرمنده گریبودم. حاال حداقل د

  "کن.  "آرش یرا نداشتم. خوشبخت زندگ اقتتیلمن  لیراح

  :پرت کرد و گفت نیزم یبغض کرد و برگه را رو دهیسع

 یلیبگه خ خوادیعاشقه، م یلیخوادبگه خ یبشه...مثال م یچ که–

 .باالرفت شیکم صداخانواده دوسته؟ بعدکم یلیفداکاره؟ خ
کم به خودش زحمت  هیکرد،  یکم تالش م هیاگه دوستت داشت  اون

 .نتوانست حرفش را ادامه بدهد گریو د دی...بغضش ترکدادیم
افتاده بود چشم  نیزم یکه رو ییانگرفت، به برگه امهیگر

 .دوخته بودم

 :و گفت دیمرا در آغوشش کش دهیسع

 یلیاون خ ؟یگینم یچیچرا ه ؟یگینم راهیبهش بد و ب چرا–

 :و گفتم دمیکش رونینامرده. خودم را از آغوشش ب

 ...فهیح م،یکن یفکر هیگلها  نیواسه ا ایب ده،یسع–

 .سطل آشغاله یتو جاش–

 .را با پشت دستم پاک کردم شیاشکها

 ...سطل آشغال میچرابنداز میروخوشحال کن یکی شهیم یوقت –

 .تر شد یعصبان

مالقات  یروببر ینیوسنگ یگندگ نیسبد به ا یخوا یم نکنه–

 .ضیمر

 .آرش نگاه کردم ینگفتم و به نامه یزیچ–

آرش را به باد فحش  رلبیاش کرد و زرا برداشت وتکه تکه نامه

 .گرفت

 .رفتم رونیوازاتاق ب بلندشدم
مبل نشسته بودند و در خود فرو رفته بودند.  یو اسرا رو مادر

 .بودند دهیرا شن دهیسع یانگار حرفها

 :دلسوزانه نگاهم کردند. رو به مادر گفتم دندیمرا د تا

  .بخورم. احساس ضعف دارم یدیم یزیچ هی مامان–

 :بلندشد و دستم را گرفت شیاز جا یفور مادر

کاناپه دراز بکش. اسرا  یرو ایفشارت افتاده، ب احتماال–

هم به ما  دهی. سعدمیآورد. دراز کش میبرا یو بالشت دیدو

  .ملحق شد و نگران نگاهم کرد

 .عسل آورد یقاشق میبرا مادر

 .عسل رو بخور نیکم اجان کم لیراح–

 .مامان–
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 .جانم–

 بدم، کجا خوبه؟ هیهد ییجا هیسبدگل روبه  نیخوام ا یم–

کرد  یمن وسبدگل چرخاند و مکث نیبا تعجب نگاهش را ب مادر

 :و گفت

 ،یببر ییجا ییامام زاده ا ای ه،یریخ یبد یتون یم خب،–

 ی. بعدکمبرنیبزرگه اونجا همه ازبوش لذت م یلیخ

 :فکرکردوادامه داد

با هم رفته  شیکه دو سه هفته پ یگمنام یشهدا یهینیحس اون–

بار  کیکه  گفتیرا م یگمنام یبرد. همان شهدا شهیهم م میبود

  .هم با آرش رفته بودم

انداختم. آرام  دهیبه سع ینگاه خوردمیکه عسل را م همانطور

 :شده بود. شرمنده گفت

  .برمتیم خودم–

 :زد و گفت یلبخند مادر

و بعد  یکنیکار رو م نیدختر وزنه بردار من. بهتر نیآفر–

 .دیرا بوس میخم شد و موها

 .و اسرا گنگ به من و مادر نگاه کردند دهیسع

  .دمیفهمیمن منظور مادر را م فقط

نگاهم کرد. بعد به طرف اتاق رفت،  نیو غمگ دیکش یآه دهیسع

 .اسرا هم به دنبالش رفت
فنجان  کی میکه حالم بهتر شد. مادر برا قهیاز چند دق بعد

 :گل گاو زبان اورد و گفت

را که گفته بود را  یرو هم با عسل فراوون بخور. کار نیا–

تخت نشسته  یها روانجام دادم و به طرف اتاق رفتم. بچه

 شیرا که پاره کرده بود را با ناخنها یذکاغ دهیبودند. سع

و  کردیگوله م شیو دانه دانه با انگشتها کردیم زیر زیر

  .کردیپرتابش م

 :من گفت دنید با

 ؟یشد بهتر–

فنجون  هیاز اون معجوناش اول  دیفکر کنم مامان با آره،–

 .شد یدوباره عصب دهی. سعدادیبه تو م

سر  ییبال هی دیباشم. با الیخیمثل تو ب تونمیمن نم آره–

اون مادر آرش تقاص پس  دیبا ،یزیچ یانتقام ارم،یب نایا

 :بده. اسرا گفت
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 ییچه جور آدما میدیشد، زودتر فهم ینجوریبهتر که ا اتفاقا–

 :تخت نشستم و گفتم یرو دهیسع یهستن. روبرو

عمرشون عذاب وجدان دارن، مگه  یکه همه شتریب نیاز ا تقاص–

 یبا شناخت بخشه،یوقت خودش رو نم چیآرش نوشته بود ه ،ینخوند

خب اونم  دیکه من از مادرش دارم، اونم عذاب وجدان داره، شا

اش رو بزرگ کنه، خودش نوه خواستینداشته، دلش م ییاچاره

بزرگتر  نیتقاص از ا گانمژ ی. براادیسرش ب ییبال دیترسیم

ها مواظبشه، که مادر شوهرش بهش اعتماد نداره و مدام مثل بچه

 ...هیشوهرشم اخالقش مثل قبل نیکه ا نیا ای

 :دیبا تعجب پرس دهیسع

 ؟یچ یعنی–

 شه،یدرست م یاگه شوهرش عوض بشه همه چ کردیمژگان فکر م آخه–

اخالق خودش رو درست کنه. من مطمئنم آرش  دیکه با یدر حال

وقت با مژگان نخواهد  چیکه با من داشت رو ه یاون رفتار

 .زنه کی یزجر برا نیبزرگتر نیداشت و ا
 ریخود کرده را تدب یاونا زجر بکشن، ول خوامیمن نم البته

. بعد زمرمه وار خورنیخودشون رو م یعقلی. آدما چوب بستین

 :گفتم

 .کردم یعقل یمنم ب دیشا–

 :شدم و گفتم بلند

 .میحاضر بشم بر من–

 دهیگذاشتم. سع نیباهن وهن سبد را پشت ماش م،یشد نیسوارماش

 .کرد یلج کرده بود و کمک نم

 :دیپرس میکه راه افتاد نیهم

 ه؟یچ هییا صدوخردهیعددس هیقض نیا–

 .هنوز غم داشت. حالش بد بود شیصدا

 :باال انداختم و گفتم ییا شانه

 یبه طور خالصه و کل شیکه تعدادصدفهاست، بعد برا یخوند–

 یکه به دور از احساس باشد. ول یکردم. جور فیرا تعر هیقض

 .بغض کرد دهیباز سع

 حاال چرا به تعداد اونا گل فرستاده؟ خب–

 .گهیول کن د دونم،یم چه–

 :بغضش گفت باهمان

 خوادیم ایخودش رو راحت کنه؟  خوادیگل مثال م باچهارتا–

 توام؟ ادیروز عقدمم به  یحت گهیم
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 .بغضش را فرو داد 

 یلیاسرا درست گفت، اصالخ نمیب یکنم م یکه دارم فکرم حاال–

خود  نیبا ا نای. اوفتادیوصلت اتفاق ن نیهم خوب شد ا

کار  چیتو رو عذاب بدن. واقعا ه خواستنیعمر م هی اشونیخواه

 نیخواست سرهم یعرضه هرروز م ی. اون آرش بستین حکمتیخدا ب

 یبه اونا نم کالحرصت بده...اصال تو یجور هی هاشیشُل باز

 ...یخورد

 ؟یبس کن شهیم دهیسع–

  .نزد یحرف گرید دهیسع

مزارها پارک کرد و خودش دورتر  کیرا نزد نیماش دهیسع

مزارها گذاشتم و همانجا نشستم و دعا  ی. سبد را روستادیا

 .خواندم

 :دیبود جلو آمدو پرس هینیبه حس یدگیکه مسئول رس یمرد ریپ

 .کنهیباد و بارون خرابش م نجایگل رو ببرم داخل، ا خانم،–

 :شدم و گفتم بلند

 .دیدونیجور صالح م هر–

  .کرد و سبد گل را برداشت و رفت میلب دعا ریز

 :گفت دهیسع میکه شد سوار

 .یزاشتیسر قبر داداشش م یبردیم دیبا–

 .چشمانش براق شدم و سکوت کردم در
را جمع کرد و قصد رفتن کرد.  لشیوسا میدیخانه که رس به

 :از او خواستم بماند گفت یوقت

 .یبه موندن من ندار یازیحال من از تو بدتره، تو ن –

 .برود مادر دستش را گرفت رون،یکه خواست از در ب نیهم

 .میریخونتون، بمون با هم م مییایقراره شب ب دهیسع–

را  دهی. مادر سعزدینم یحرف مادر حرف یوقت رو چیه دهیسع

 .به اتاق خودش برد
  سالن نشستم و فکر کردم چرا در

  .حالش بدشده است نقدریا دهیسع

 :گفتیم یبلند شد که به مادر حرص دهیسع یصدا دوباره

گند زدم  شیبه زندگ میسال و ن کیخاله اون از من که  آخه–

اصال بلد نبود  لیکنه، راح یمجبور شد بچه دار چارهیو ب

. رهیبگ ادی زایچ یلیمجبور شد خ ره،یبچه رو بغل بگ یچطور

از نامزدش که انگار نه انگار که بدبختش  نمیشد. ا تیاذ یلیخ

. فرستهیگل م شو برا کنهیم یکرده، واسه خودش داره زندگ

، اون از اون ور الشونمیفک و فام کننیم تشیخودشون کم اذ
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همه  چارهیب لرزونه،یمدام تنش رو م ره،یبم یکه اله دونیفر

نبود کدوم  لیکم نیبره، اصال اگه ا گاردیبا باد دیجا با

 شد؟یم لیو مواظب راح زدیم شیاز کار و زندگ لیتو فام یمرد

 دیکرده، چرا با یچه گناه لیاحمن؟ خاله ر یبابا ای ؟ییدا

 ...همش

 :و گفت دیحرفش را بر مادر

 لیراح یآرشه؟ فکر کرد رهیتقص نایا یهمه یکنیفکر م چرا–

 حانهیاز ر یکنه، در مورد نگهدار یراحت تر زندگ تونستینم

باشه؟ بگه اصال به من چه؟ فوقش خالم و  الیخیب تونستینم

مدت  هی دهیاگه نشد سع ایتو قرض و قوله،  وفتنیخانوادش م

زندان. خودش رو انداخت جلو چون تو رو دوست داشت، چون  رهیم

 ،یکن نهیهز دیخانوادش براش مهم بودن. واسه دوست داشتن با

اگر  شه؟یم یخشک و خال ،یثابت کن دیبا ،یزحمت بکش دیبا

گذشت فقط به خاطر خانوادش بود، به خاطر قلب  لیآرشم از راح

برادرش مجبور برادرش، و آرامش روح  یمادرش، به خاطر بچه

 ره،یجلوش رو بگ  تونستیم خواستیم لیاححال اگه ر نیشد. با ا

تفاوت باشه و آرش رو وادار کنه  ینسبت به همه ب تونستیم

عالقس.  ینشونه ییگذشت و جدا نیاز خانوادش دست برداره، ا

 یدر اوج عشق و عالقه گذشتن نشونه ست،ین لیراح یبدبخت نایا

 سو التما ادیکه مادر آرش ب نیقبل از ا لیراح ه،یخوشبخت

شک کرد که نکنه  یگرفته بود، ول ییجدا یرو برا مشیکنه تصم

نکرده، امدن مادر آرش و  یستادگیا دونیظلم فر یجلو

هاش مطمئنش کرد که اشتباه نکرده. من مطمئنم االن التماس

که براش  یتو ناراحته از مشکالت یاونقدر که از ناراحت لیراح

 دیروزا با نی. ادی. شماها مثل خواهرستیامده ناراحت ن شیپ

 نیلطفا از ا دهیعبور کنه. سع هایسخت نیتا از ا یکمکش کن

 شیکم صدادست بردار. مادر کم ینیکه فقط نوک دماغت رو بب

کرد آرامتر صحبت  ی. بلند شد در اتاق را بست و سعرفتیباال م

 .آمدیزمزمه وار م شانیصدا گریکند. د
شدم و وارد اتاق خودم و اسرا شدم، اسرا باجزوه و  بلند

و در خودم جمع  دمیتختم دراز کش یسرگرم بود. رو شیکتابها

 میدر پشت پلکها یشدم. سرم درد گرفته بود. احساس داغ

 نیرا نتوانستم باز نگه دارم. سرم سنگ می. چشم هاکردمیم

 .شده بود

 :گفتیکه م دمیاسرا را شن یچقدر گذشت که صدا دانمینم

 .زنهیکنه و حرف م یخواب ناله م یتو مامان–

 .احساس کردم امیشانیپ یخنک مادر را رو دست

 .گهیم ونیکرده، هذ تب–

 .را باز کردم میها چشم
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 دخترم؟ یخوب–

 :رفت گفت یم رونیمامان. مادر همانطورکه ازاتاق ب سردمه–

 .امیتا من ب دیچندتا پتو روش بکش هابچه–

 .شده بود کیتار هوا
پتو  ریو کنار تختم نشست و از ز دیکش میدو تا پتو رو دهیسع

 .انداخت نییدستم را گرفت و سرش را پا

 .رفتارامروزم خوب نبود، ببخش که ناراحتت کردم ل،یراح–

 .دی. خم شد و لپم را بوسدمیلرزیسرما م از–

 .کردم شیجدا ازخودم

 .یشیم ضیمر–

 .دوباره بغض کرد دهیسع

 یلرزیم یبازم دار ؟یشد ینطوریچرا ا ؟یچرا تب کرد آخه–

 .سرم را به عالمت مثبت تکان دادم ارم؟یکه... دوباره پتو ب

 :رو به اسرا گفت دهیسع

. اسرا که مات ما شده بود با بغض به اریب گهیپتو د هی–

 .نگاه کرد دهیسع

 راحت شد؟ التیحالش بد شد، حاال خ بفرما،–

 :گفت هیو با گر دیبغضش ترک دهیسع

. اسرا تو رو خدا زود لرزهیحرفهاست؟ داره م نیوقت ا االن–

 .باش

 .آورد یگرید یپتو میبرا یفور اسرا
 ینگاه دهیوارد اتاق شد. به سع یمعجون وانیبا ل مادر

 :گفت یانداخت. با مهربان

شده. برو دست  فی. نگران نباش. فقط بدنش ضعستین یمهم زیچ–

 ضیمر لیو صورتت رو بشور و بعد زنگ بزن به مامانت بگو راح

 .مییایب میتون یشده نم

 .رفت رونیاز اتاق ب دهیسع

  :به اسرا انداخت و گفت ینگاه شماتت بار مادر

خواهرت  ی. امشب پختن سوپ برایحرف زد یباهاش چطور دمیشن–

 یسبز یریترش تازه، خودت م مویتازه و ل یبا توئه، با سبز

 .یکنیبعدشم خردش م ،یکنیو پاکش م یخریم

 :با اعتراض گفت اسرا

  .من فردا امتحان دارم مامان–
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رو برات در نظر گرفتم. تا  هیتنب نیکمتر نیخاطر هم به–

از  ری. اسرا سر به زیبعد با بزرگترت درست صحبت کن یدفعه

  .رفت رونیاتاق ب

  .وارد اتاق شد کردیرا مرتب م اشیهمانطور که روسر دهیسع

 .قرمز بودند شیچشمها

 خوادی. گفت ممیدور هم بخور ارهیمامان گفت شام رو م خاله،–

  .ارمشونیب رمی. من ملیراح دنید ادیب

. فقط اسرا رو هم تا سر کوچه برسون هوا زمیبرو عز باشه–

  .بخره یسبز خوادیم که،یتار

 .رمیخونه بعد م گردونمیبرش م دشیپس بعد از خر باشه–

 دینکش قهیرا به خوردم داد. به چند دق وانیل اتیمحتو مادر

 یکه عرق کردم و گرمم شد. پتوها را کنار زدم. احساس بهتر

  .داشتم

 .مادر دوباره خوابم گرفت یهانوازش با

 .دیتوپ یم دهیکه  به سع دمیخاله را شن یعالم خواب صدا در

که خوب  نویحال ا ؟یرو خوب کن نیحال ا نجایا یامد تومثال–

 ...که ستین نیحال خودتم بهتر از ا چ،یه ینکرد

  .سوخت دهیسع یبرا دلم

 .شد دهیکش میموها یخاله رو دست

 هاش گود افتاده، نه اسرا؟. چشمرهیخالت بم یاله–

 :و خاله ادامه داد امدیاسرا ن یصدا

  خاله؟ یتو چرا غمباد گرفت وا–

را باز کردم و با لبخند سالم کردم و تا خواستم  میهاچشم

 .دیبلند شوم خاله اجازه نداد و صورتم را بوس

 راحت باش. حالت بهتره ؟ زم،یعز بخواب–

  .خوبم خاله –

  .نهیتو رو نب یروزا نیو ا رهیخالت بم یاله–

 د؟یکنینشده که خاله، مگه مردم که بغض م یزیبابا، چ یا–

 .بغضش را فرو داد خاله

قربونت برم.  رنیخدانکنه، دشمنات بم ،یزنیم هیحرفها چ نیا–

تنت  شهیانشاهللا هم ره،یم یمو از سر تو کم بشه خالت م هی

 :سالم باشه. لبخند زدم و گفتم

 کم بشه؟ دیترس یکه م دینیب یسرم م یتو ییشما مو االن–
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کم  هیفقط  ،یقشنگ نینگو، موهات مگه چشه به ا ل،یراح عه،–

 ...کوتاه ترشده

راحت شده بود. جلوتر آمد و  یاز حال من کم الشیکه خ دهیسع

 :گفت

  کم؟ هی–

 :و گفت دیلبش را گز خاله

شده بود،  جونیکرده، اصال موهاش ب یحاال، اتفافا خوب کار خب–

 .شهیم تمیتقو ینجوریا

 .شربت عسل برگشت وانیل کیرفت و با  رونیب اسرا

. امشب من شدم مسئول خورد و خوراک لیرو بخور راح نیا پاشو–

 .همش دردسره رسه،یبه ما نم رشیکه خ دهیسع نیتو. ا

 :نازک کرد و گفت یپشت چشم دهیسع

را گرفتم و  وانی. لیبا من درست صحبت کن گهید یتو باش تا–

 .کنار تختم گذاشتم زیم یرو
تختم نشسته بود بلندشد که برود. چشمش به  یکه رو خاله

  .بود افتاد دهیکه شاهکار سع ییشده ا زیر زیر یکاغذها

 دیوضع اتاق با هاضهیمر لیروز راح هیحاال   ده،یسع اسرا،–

 .دیکن زیرو تم نجایبا هم ا دیپاش دیباشه؟ پاش نیا
. دادندیاتاق را انجام م یکار زیو اسرا تم دهیروزها سع نیا 

 .ام شده بودخاله باعث خنده یشماتتها نیحاال ا

 :آورد و آرام گفت میلبها کیرا نزد وانیل دهیسع

که  کوبهیاسرا رو م چارهیب ادیام ماالن خاله گه،ید بخور–

.  میرو به خوردت نداده. ما دو تا که شانس ندار نیچرا ا

 .زدم یچشمک

کارمثبت  هیباره که  نیمدت اول نیاالن بهش بگم تو ا خوبه–

 دستم؟ یشربت داد وانیل هیو  یکرد

  .میرسیبزار مامانم بره، من و اسرا حسابت رو م س،یه–

 اگه بابا، نه–که اسرا طرفه منه و با تو شکر آبه،   فعال–

خاله  هیمن چ رینبود. تقص یکه مشکل دیشنیحرفش رو نم خاله

  .دوسم داره یلیخ

 .زدم لبخند

 .زدیتو اتاق سرت داد م نیواسه هم آهان،–

تو  نینخوره ُخله، بب یدادا الزمه، چوبه خاله ُگلِ، هر ک اون–

  .یزنیکم پنج م هی ینخورد
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  .دمیخند بلند

 :جارو به دست وارد اتاق شد و گفت اسرا

خونه  نیا کهیکردم دختر کوچ ینگذره، واقعا من چه گناه بد–

  .شدم

 :جارو را از دست اسرا گرفت و گفت یفور دهیسع

 خوامیم نجام،یشبه که ا نی. امشب آخرکنمیخودم جارو م بده–

  .بزارم یخاطره خوش براتون باق

 :گفت یبا ناراحت اسرا

  .نرو دهینه سع– 

رو خراب  زیهمه چ لیراح یضیمر نیگفت، ا یمامانم چ یدیند–

 میاز جا قهی. بعد از چند دقگهید امیکرد. فردا دوباره  م

 .بلند شدم

 .هیبق شیبرم سالن پ خوامیم ،یاریچادرم رو م اسرا–

 :گفت دهیسع

  .موندن خونه شه،یوقت سختت م هی یضیگفتن تو مر ومدن،ین مردا

 :با خنده گفت اسرا

 .امیم رمیساعته واسه خودم راحت م هی ینیبینم پس–

 .حواسم نبود ایگیم راست–

 :دیخند دهیسع

  .ایزنیگفتم پنج م لیراح–

کارا داره انجام  یراحت شد همه الشیاسرا، حاال که خ ینیبیم

  .حالش خوب شد یبه طور ناگهان شه،یم

 :گفت یبا دلسوز اسرا

 یکارها رو انجام بدم، ول یمن حاضرم همه ده،یکن سع ول–

 .حالش خوب باشه لیراح

  :گفتم یحال یب با

 نصف توئه ده،یسع ریبگ ادی–

 

 .مادر و خاله نشستم کنار

 :بامزه گفت خاله

 یبر گهیساعت د میکه ن دمیرو به کارکش دهیاسرا و سع نیهمچ–

 .گل یاتاقت شده دسته یتو

 .خاله چسباندم یرا به بازو سرم

 .گهید ایزود زود ب ره،یگ یم یخونه انرژ ،یایهر وقت م خاله–
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اونقدر خورده  نجایخودم رو فرستادم، امده ا ندهینما مثال–

 .داکردهیاضافه وزن پ دهیخواب

 .دمیخند

بود وگرنه  هاندهیباال سر نما دیخاله، با نجورهیهم شهیهم–

 .دیکه...خاله خند ستنیخدا رو بنده ن

 :به مادر گفتم رو

 خوامی. آخرشب مرمیبده بخورم، جون بگ یمقو زیچ هی مامان–

 .درس بخونم

 ؟یامتحان بد یبر یخوایم مگه–

  .ستیسخت ن ادیامتحان فردام ز آره،–

 یبر یتونیزنگ زدم گفتم فردا نم لیمن به آقا کم آخه–

  .دانشگاه

 .ادیب گمیم دم،یبهش م امیپ هیخب االن  عه،–

 فردا رو حاال با آژانس برو،  یخوایم–

کس اعتماد  چیرو ندارم. اون به ه تشیمامان، حوصله عصبان نه–

و زنگ  کنهیسفارش م یبرم، کل دهیبا سع خوامیم ینداره. حت

 .نگرانه نقدریبهش گفته که ا یچ دونیاون فر دونمی. نمزنهیم
 یضعف داشتم ول یکه کم نیبا ا ده،یاز رفتن خاله و سع بعد

 .شروع به درس خواندن کردم
 امیپ لیافتاد هنوز به کم ادمیشب بود که  مهین کینزد

 .امنداده
 یوقت بود دو دل شدم برا ریرا برداشتم، چون د یگوش یفور

 امیگوش یافتادم فور تشیعصبان ادی یوقت یفرستادن. ول امیپ

 .را باز کردم

  .بود دهیداده بود و حالم را پرس امیخودش پ شیساعت پ چند

 .رومیامتحان م یکردم و نوشتم که فردا برا تشکر

 :جواب داد یفور

 حالتون خوب شده؟ مگه–

  .بود تعجب کردم داریکه هنوز ب نیاز ا 

 .بهترم بله–

بخصوص که  برد،یخوابم نم ینگرانتون بودم، از نگران یلیخ–

  .دیرو هم نداد اممیجواب پ

 .رو چک نکردم میگوش میمهمون داشت د،یببخش–
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 .نمتونیبیببخشه، فردا م خدا–

که نمازم تمام شد سر سجاده  نیاذان صبح درس خواندم. هم تا

 .خوابم برد یاز خستگ

 .دمیاز خواب پر امیزنگ گوش یصدا با

 :چادر به سر وارد اتاق شد و گفت اسرا

 امیگوش یبه صفحه یبعد نگاه ؟یدیصدات کردم باز خواب لیراح–

 .انداخت

 .خشنه پشت خطه، خدا به دادت برسه گاردیاوه، باد اوه،–

 :دمیزدم و پرس رجهیش امیحرف اسرا به طرف گوش دنیشن با

 .به ساعت انداخت یساعت چنده؟ نگاه مگه–

 .باشه سادهیوا نییپا یربع هی هیفکر کنم  –

 .یکردیم دارمی! اسرا، کاش با کتک بیوا–

 .را جواب دادم یگوش یفور

 .الو–

 :گفت نیآرام و مت یلیخالف انتظارم خ بر

 د؟یموند خواب–

 :گفتم شرمنده

 .امیم شمی. االن آماده مدیببخش–

 .منتظرم–

 :کرد و گفت ینوچ نوچ اسرا

 .به دادت برسه. من رفتم خداحافظ خدا–

سرعت برق آماده شدم و صبحانه نخورده به طرف آسانسور  به

 .دستم داد و سفارش کرد که حتما بخورم ییا. مادر لقمهدمیدو
داخل  حانهیکردم. ر یکه شدم دوباره عذر خواه نیماش سوار

 .خواب بود اشیصندل

 :گفت کردیهمانطور که به روبرو نگاه م لیکم

 .بداخالقم؟ با تعجب نگاهش کردم نقدریمن ا یعنی–

. االنم اونقدر دست دیبا حول تلفن رو جواب داد یلیخ آخه–

. حاال من دیانگار که از من وحشت دار دیادهیپاچه و رنگ پر

 ...کم بردم باال هیبار نگرانتون شدم و صدام رو  هی

هم واسه  می. دست پاچگمهیواسه کم خواب میدگیرنگ پر نه،–

  .که شما رو معطل گذاشتم نهیا

  د؟یخوندیوقت درس م ریشب تا د حتما–
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  .خوابم برد یک دمی. اصال نفهمبله–

  .زدمیباهاتون حرف م یاونجور دیمن هم اون روز نبا البته–

 ...دیمن نبا د،یشما هم حق داشت دیشا خب،–

 :و گفت دیرابر حرفم

لحظه  کیآرومتر مطرحش کنم.  تونستمیخب م یکه داشتم ول حق–

  .شدم یعصب دیکه اونجا تنها هست نیاز ا

 هیاحظار دونیفر یبرا شیزاده گفت هفته پ یفن یراست

 .دهیفرستاده، احتماال تا حاال به دستش رس

 :دمیتعجب پرس با

 آدرسش رو داشتن؟ لیوک یمگه آقا –

  .گرفته یکلک هیو با  دونیکه زنگ زده به فر نیمثل ا نه،–

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 .بگذرونه ریبه خ خدا–

 :دیدانشگاه ترمز کرد و پرس کینزد یسکوت طوالن کیاز  بعد

 شه؟یتموم م یک امتحانتون–

 .ساعت کیاز  کمتر–

 ریدنبال شما. اگر د امیمهد، بعد م برمیرو م حانهیمن ر پس–

 .زنمیزنگ م دییاین رونیب دمیرس

 :زدم و گفتم لبخند

 ...کنه رمیغافلگ هویکه  ستین ستیترور گهید حاال–

 .کرد اخم

 .کننیآدمها رو ترور م تیاز اونام بدترن، شخص هایبعض چرا،–

 لیاز کم یاثر ستادمیدر دانشگاه ا یاز امتحان جلو بعد

خلوت  بایها در رفت و آمد بودند. دانشگاه تقرنبود. بچه

 .بود

 .دمیپشت دانشگاه رس یرفتم و قدم زنان به محوطه داخل
که هنوز آنجا بود نشستم و خاطراتم را  ییاشکسته یصندل یرو

 .مرور کردم
به من  نجایبود را ا دهیکه سوگند در مورد آرش شن ییحرفها

فکرها را پس  نیشده بود ناخوداگاه خودش ا یگفت. ذهنم شرط

جور  نیود و زورش به اشده ب یزد. انگار واقعا ذهنم قو

 .مادرم بودم ونیرا مد نهایا ی. همه دیرسیافکارم م
 ابانیبه خ یشدم تا به طرف در دانشگاه بروم و نگاه بلند

 .ندازمیب
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 .خشکم زد آمدیکه به طرفم م دونیفر دنیلحظه با د همان

 یمطمئن بودم نرفت نجا؟یا یامد گردم،یوقته دنبالت م یلیخ–

 .ومدهین گارتتیگفت هنوز باد سادهیوا رونیکه ب یچون اون

  .حرکت نداشتم قدرت

مجبور شدم  یدیجواب نم بهیتلفن غر گهیندارم. د تیکار نترس–

 .خدمت برسم یحضور

 .درآورد بشیاز ج ییابرگه بعد

 تیکه من رضا میقرار نزاشت گاردتیباد نیمگه با ا ه؟یچ نیا–

 د؟ینکن یتیبدم شمام شکا

 :لکنت گفتم به–

 ...و یتلفن زد ،یبعدش مزاحمم شد چون–

 .یریرو پس بگ تتیکه توام شکا یبه شرط شمینم گهید باشه–

به خودم دادم و به طرف در دانشگاه  یقدم جلو امد. تکان چند

 .حرکت کردم

 .زنمیدارم حرف م ؟یریم کجا–

 .کردم شتریرا ب سرعتم

 :بلند گفت یهم پشت سرم آمد و با صدا او

من که آب از سرم گذشته  ،ینیبیبد م یریرو پس نگ تتیشکا اگر–

 .تر شد کینزد شیوجب چه صد وجب. احساس کردم صدا کیچه 
نبود.  لیکردم. از در دانشگاه رد شدم. کم دنیبه دو شروع

 دهیرس ابانیبه سر خ بای. تقردمیدویم یاصل ابانیبه طرف خ

ترمز کرد و خم شد در  میپا ی. جلودمیرا د لیبودم که کم

  .را باز کرد نیماش یجلو

را  شدیکه پخش م یقیموس یانداختم. صدا نیرا داخل ماش خودم

 .قطع کرد
. دمیترسینم زیچ چیاو که بودم از ه شیکردم. پ تیامن احساس

 .راحت بود المیخ

 .کردیو مبهوت نگاهم م مات

 م؟یبر نجایاز ا شهیم–

 :زد و گفت دور

 شده؟ یچ دیبگ آخه–

 .بود نجایا اون–

 :ترمز گذاشت و گفت یرا رو شیپا

 دون؟یفر ؟یک–
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 .را به عالمت مثبت تکان دادم سرم

 .به طرف در رفت دستش

 .امیتا من ب دینیو بش دیرو قفل کن نیماش در–

  :استرس گفتم با

 :گفت یعصب کجا؟–

 .امیم االن–

لباسش را گرفتم و هر چه التماس  نیرا دراز کردم و آست دستم

 .ختمیر میهاداشتم در چشم

. اون تنها دی. من رو تنها نزارترسمی. من مدیرو خدا نر تو–

 .هم باهاش بود گهیمرد د هی. ستین

 .به دستم انداخت و صاف نشست ینگاه

 د،ی. نترسدهیجور پر. رنگتون بدرمی. باشه نمدیباش آروم–

 .نجامیمن ا

 :کردم و گفتم بغض

به هم  مینترسم، آرامش ندارم. شده کابوسم. زندگ یچطور–

 ...ندارم تی. امنختهیر

به هم امان  مینتوانستم خودم را کنترل کنم. اشکها گرید

 .ندادند

 .و با غم نگاهم کرد دیکش یقیعم نفس

 .بکنه، من مواظبتون هستم تونهینم یکار چیه اون–

 گهی. چند روز دنیافتاد تونیشما از کار و زندگ ؟یتا ک آخه–

خونه  نمیکه بش نیجز ا ییاچاره شه،یامتحاناتم تموم م

کمتر برم.  کنمیم یسع ممیاطیکالس خ یمدت حت هیندارم. االن 

 .به شما زنگ بزنم رمیکه هر جا م شهینم

زندان،  وفتهیم ادیمدت کوتاهه، حکمش که ب هی شه؟ینم چرا–

شما تموم بشه  یاتفاقا من منتظرم امتحانها. میشیراحت م

 .دینیخونه بش دیکنیبراتون برنامه دارم. اصال وقت نم

  :گرفت و ادامه داد میرا روبرو یدستمال کاغذ جعبه

برگ دستمال  کی. میزنی. بعدا با هم حرف مدیآروم باش فعال–

  .برداشتم و تشکر کردم

 .دمیکه نتوانسته بودم خود دار باشم خجالت کش نیا از

 .را روشن کرد و راه افتاد نیماش لیکم
. منظورش از برنامه چه بود. کردمیفکر م شیسکوت به حرفها در

 .نگه داشت ییامغازه یجلو قهیبعد از چند دق
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 .گردمیو زود برم زنمیرو م یمرکز قفل–

  .نزدم یحرف

دستگاه پخش توجهم را جلب کرد.  یو خاموش شدن چراغ ها روشن

. کنجکاو آمدیم یقیموس یکه شدم صدا نیآمد سوار ماش ادمی

 .پخش را باز کردم یکرد. صدا یچه گوش م نمیشدم بب

 ...دوباره بغضم گرفت دمیکه شن یزیباچ

 

 چنان ُمردم از بعد دل کندنت��

 ��تن گذشت نیا ریروح من از خ که

 ��چه بر من گذشت یبدان دیندارم نرو گوش کن تو با هیگال�� 

 ��یرویکجا م دمیکه د یچه بر من گذشت زمان یبدان دیبا تو
که نبود عاشقانه  ییخواستم با تمام وجود با تو خودم

 ��بمانم
دوش دلم تا ابد  یکوه غم رو نیعشق را با هم نیا من

 ��کشانمیم
که نبود عاشقانه  ییخواستم با تمام وجود با تو خودم

 ��بمانم
دوش دلم تا ابد  یکوه غم رو نیعشق را با هم نیا من

 ��کشانمیم

 ��شده یبیهنوز عجب روزگار غر پرستمیتو را م چگونه
 

 یبرا ایخودم بود،  یدانم، برا یام گرفته بود، نم هیگر

 .سرنوشتمان، حالم بد شد یابرای ل،یکم
را نتوانستم  میاشکها گریو د یدادم به صندل هیرا تک سرم

 .کنترل کنم
او هنوز هم   یعنیشدم،  لیکم تیموقع یتازه متوجه  انگار

 .شودیم تیاذ

 .سخت بود میدانم چرا، باورکردنش برا ینم
ظاهرش با  یادیز دیبود.  شا یمرد خود دار و محکم لیکم 

 .باشد یاحساسات نقدریا کردمیباطنش فرق دارد، فکر نم
 یفور لیرا باز کردم. کم میهاچشم نیباز شدن در ماش یصدا با

 .پنل را خاموش کرد و اخم کرد
انداختم. من حق نداشتم  نییخجالت آب شدم و سرم را پا از

 .به پنل دست بزنم. اشتباه کردم

 :گذاشت و گفت میپا یکه در دستش بود را رو ییا سهیک

کم حالتون جا  هیتا  دیبخور دیرو که دوست دار یطعم هر–

 .شده بود یچ نمیبب دیکن فیبعد تعر اد،یب
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 وهیانداختم. انواع شکالت و آبنبات و آب م لونیبه نا ینگاه

 ...و

 .کردمیرا نگاه م لونینا اتیخجالت فقط محتو از

 د؟یکدومش رو دوست ندار چیه–

 .چرا–

 د؟یبرنامم رو بدون دیخواهینم پس–

 .دیلطفا بگ چرا–

 .دیبخور یزیچ هی دیبا اول–

 .ندارم لیم االن–

 ییارا باز کرد. نگاه متفکرانه شیهارو برداشت. اخم لونینا

 :انداخت وگفت لونینا اتیبه محتو

 .خودم براتون انتخاب کنم دیبا پس–

 :باز کرد و به طرفم گرفت یشکالت فندق کی

باال اول  ادیکه زودتر قند خونتون ب نیا یبرا کنمیم فکر–

  .بهتر باشه دیبخور نویا

 .به شکالت انداختم و با خجالت گرفتم و تشکر کردم ینگاه
زدم نه او. دوباره اخم کرده  یبه خانه نه من حرف دنیرس تا

 .بود

  .هم همانطور در دستم مانده بود. حالت تهوع داشتم شکالت

به شکالت انداخت و اخمش  یدر خانه ترمز کرد و نگاه یجلو

  .شد ترقیعم

 .دهایگوش کن تر بودحرف  قبال–

 :کردم و گفتم نگاهش

 .ستیبخورم، حالم خوب ن تونمینم–

 :گفت نگران

 نیماش یرا از کنار دنده اشیترس و اضطرابه، بعد گوش از–

 . برداشت

 متونیببر ن،ییپا ادیب زنمیبه حاج خانم زنگ م االن–

 .حالتون بهتر بشه یزیچ یبا وصل کردن سرم دیدرمانگاه. شا

 :باز کردم و گفتم مهیرا ن نیماش در

کنه خوب بشم. شما  کاریبرم خونه، مامان خودش بلده چ نه،–

 .دیزحمت نکش

 .نزد ینگاهم کرد و حرف فقط

 .کردم و به طرف خانه راه افتادم یخداحافظ
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به دست در حال صحبت  یآسانسور که باز شد مادر را گوش در

و با  کردینگاهم م یبود. با نگران ستادهیدر ا ی. جلودمید

 .زدیشخص پشت خط حرف م

کم فشار روشه، که به مرور زمان  هی ست،ین یخاص زیچ نه،–

  .شهیحل م

... 

کنه که مزاحم ناموس مردم  تشیبگم واال، خدا انشاهللا هدا یچ–

از  زارمینم گهینشه. فقط منتظرم امتحاناتش تموم بشه، د

 ...رهیدلم هزار راه م رونیب رهیم ی. وقترونیخونه بره ب

را  امیگوش یافتادم. فور دونیفر ادیحرف مادر دوباره  با

 نمیدر مخاطب دادمیدرآوردم و همانطور که به مادر سالم م

 .زاده گشتم یفن یدنبال شماره
 رهیاش را ذخشماره میبه دفترش رفت لیکه با کم یروز همان

 .کرده بودم
نوشتم که من از  شیکردم برا یکه خودم را معرف نیبعد از ا 

. وارد اتاقم شدم. دینکن یریگیصرفنظر کردم، لطفا پ تمیشکا

را  رونیو ب ستادمیتخت انداختم. کنار پنجره ا یرا رو یگوش

تازه راه افتاد که برود. حتما  لیاز نظر گذراندم. کم

که نگرانم  نیا زبا مادر تمام شده بود. ا اشیتلفن یمکالمه

اسمش  دانمیکه نم یداشتم. حس یبود حس خوب رحالمیگیبود و پ

 یهمه تواندیاو م دیگویبه من م یانگار ته دلم کس یول ستیچ

 .کند دایپ شانیبرا یباالخره راه ایمشکالت را حل کند. 

 :دیوارد اتاق شد و پرس مادر

 ؟ینخورد یزیصبح چ از–

که افتاد حالت تهوع گرفتم،  ینه، بعد از اتفاق راستش–

 .بخورم یزیچ تونمینم
معجون بارهنگ و عسل و عرق  قهیرفت و بعد از چند دق مادر

 .درست کرد و آورد مینعنا را برا

 .خوردنش حالم بهتر شد و چند لقمه غذا خوردم با
زاده نوشته  یرا چک کردم. فن امیو گوش دمیتختم دراز کش یرو

 :بود

 .شما مخالفند میگذاشتم به شدت با تصم انیرا در جر لیکم من–

شدت را نوشته است. البته  یعمد کلمه یکردم از رو احساس

. ستیمن ن یاو که جا یمخالف است، ول لیکه کم دانستمیم

 دونیکه فر نیکه مدام استرس ا نیدر ک کند از ا تواندینم

وحشت دارم که  دنشیچه. آنقدر از د یعنیراهم سبز شود  یجلو

و او  اندگرفتهکشور را  هایداعش کنمیفکر م نمشیبیم یوقت

. خودم اوردیسرم ب ییشان است و ممکن است هر بالهم سر دسته
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که  یدیجد یافهی. البته قکنمیبان احساس مپشت یرا تنها و ب

آنها شود و البته  ههیخودش درست کرده، باعث شده  شب یبرا

مثل  یمرد تم،یحما یدارم برا اجیمرد احت کیترسناک. من به 

مشکالت راه  یکه خودش برا یمحکم. مرد و ریپذ تیمسئول لیکم

 شودیکمکم کند. نم تواندیچقدر م لیمگر کم یکند. ول دایحل پ

 نی. با استی. او که شوهرم ندیایبا من ب رومیکه هر جا م

مرا از فکر  امیگوش امیپ یدر ذهنم زده شد. صدا ییافکر جرقه

 .آورد رونیب الیو خ

 :نوشته بود لیکم

 نکنه؟ یریگیرو پ تیشکا یزاده گفت یبه فن چرا–

را  دونیفر یدهای. چطور تهدسمیبنو شیچه برا دانستمینم

 حیمن توض یاش را برابدهم. اصال مگر او برنامه حیتوض شیبرا

از آن بودم که  ترحالیبدهم. ب حیاو توض یداد که من هم برا

 .بخواهم با او بحث کنم

 .دمیسرم کش یگذاشتم و پتو را رو لنتیسا یرا رو امیگوش
کرد  ریکه در ذهنم زده شده بود آنقدر فکرم را درگ ییاجرقه

 .که خوابم برد

 .شدم داریمادر از خواب ب یحرف زدنها یصدا با

امده  ینگفته، از وقت یزیمن خبر ندارم. به من چ واال–

  .دهیخواب

بشه درس بخونه فردا  داریب دیبا دهیوقته خواب یلیخ گهید نه

 .دمیرو بهش م یشد. من گوش داریامتحان داره. عه، خودش ب
مادر را نگاه  یاستفهام شدیکه به زور باز م ییهاچشم با

 .کردم

 .زد لب

 .لهیکم–

  .رفت رونیرا به زور در دستم جا داد و از اتاق ب یگوش

 .بپرسد خواهدیزاده م یدر مورد فت حتما

 .را صاف کردم میزور صدا به

 :و دلخور گفت نیسالم. سنگ الو،–

که بعدش من  دیداد امیپ لی. شما تو خواب به وکالسالمکیعل–

 .دیو زنگ زدم جواب نداد امیپ یهر چ

 :کردم و او ادامه داد سکوت

 یحت یعنی. دیبد حیکارتون رو توض لیدل دیتونستیم حداقل–

که خودتون سر  دیهم منو قابل ندونست کیمشورت کوچ هیدر حد 

از زبون دوستم بشنوم که شما  دی. من بادیداد امیخود بهش پ

 د؟یگرفت یمیچه تصم
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  .نداشتم حیجرات توض گریشده بود و من د یعصبان دوباره

 :خودش گفت دیسکوتم را د یوقت

کرده و شما رو ترسونده.  دتونیامروز تهد دونیفر حتما–

  .دیبهم بگ نویحداقل ا دیتونستینم

کارهاتون دخالت  یدارم تو دیکنیخودتون فکر م شیپ البد

 ی. شما حتدیانجام بد خوادیدلتون م ی. باشه هر کارکنمیم

 د؟ی. مگه شما بزرگتر ندارنینزاشت انیمادرتون رو هم در جر

 یقیمکث کرد و نفس عم ی. کمدیکنیسر خود عمل م نقدریا شهیهم

 :و ادامه داد دیکش

 امتحانتون ساعت چنده؟ فردا–

 .هم سکوت کردم باز

 .پرسمیاز حاج خانم م دیرو بد یگوش–

 .ساعت سه ظهره،بعداز–

دنبالتون.  مییایم دارمیرو از مهد برم حانهیر خوبه،–

 .خداحافظ

 .قطع کرد یرا فور یجواب من نشد و گوش منتظر
 یناک بود. ولدرد یلیخ میبرا اشیکرده بودم. ناراحت بغض

 ایاول او  دیبا گفتی. درست مزدیبا من حرف م نجوریا دینبا

مدت دوستش  نیچون تو ا دی. شاگذاشتمیم انیمادر را در جر

ناراحت شده که من  نقدریوقت گذاشته و دنبال کار من بوده ا

 .امشده مانیام که پشوسط کارش گفته
 شیپ دیبه او هم حق دادم. شا یفکر کردم کم شتریب یوقت

 انیدر جر دیحداقل با گفتیام. راست مکرده اشعیدوستش ضا

عجوالنه  مینگفتم. تصم یزیبه مادر هم چ ی. من حتگرفتیقرار م

 .کردیسرزنشم م دیاو هم نبا یگرفتم. ول
 

به ساعت سه مانده بود که از پشت پنجره  ییاقهیسه دق دو

رفتم و  نییپا ی. من هم فوردیرس لیرا نگاه کردم. کم رونیب

 .نشستم و سالم کردم حانهیر شیپ
به  ینگاه مین نهیبود. از آ شیابروها نیاز اخم ب یزیر گره

 .من انداخت و جواب سالمم را داد

 شکر انگار حالتون بهتره؟ خدارو–

 .ممنون بله–

 .دیپریم نییدر آغوشم باال و پا حانهیر

 :دمیگرفتم و پرس بغلش

  حانه؟یر یبود کجا–
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 یزبان نیریشروع به ش حانهیبود تا ر یجمله کاف کی نیهم

 .کند

کردم، و  یبه خوردم، آب خوردم. با خاله بازبودم. به مهد–

 .چه گفت دمیجمله سر هم کرد که نفهم یکل

 :و گفتم دمیخند

 .دمایسوال پرس هی حانهیر–

 :نگاهم کرد و گفت نهیاز آ لیکم

 .کنهینم میرو قا یزیاهل حرف زدنه، چ حانهیرو شکر که ر خدا–

 .نزدم یحرف یمنظورش به من است، ول دانستمیم

 :گفت میدیدر دانشگاه که رس یجلو

 .دییایتا شما ب میمونیم نجایهم ما–

 .شدم ادهیتشکر کردم و پ شرمنده

 .هم آن روز با من امتحان داشت سوگند
 شیرا برا روزیو من اتفاق د میدیرا د گریسالن همد داخل

 .کردم فیتعر

 :شد و گفت یهم عصبان او

وقت  نهمهیا ی. آخه کخوادیاون صالح تو رو م ل،یراح نیبب–

تا تو امتحانت  سادهی. با بچش امده وازارهیم گهید یکیواسه 

نگرانته و دلش برات شور  یعنی نیتموم بشه ببرتت خونه. ا

  .زنهیم

 ...حانهیکه من به ر ییمحبتها یتالف یبرا گهیخودش م خب،–

 :دیحرفم را بر سوگند

نکرد  تیاونم شکا حانهیبه ر یدگیدر قبال رس یدرست، ول خب–

  .برابر نیبابت کارت بهت حقوق داده اونم چند قتیدر حق گه،ید

دانشگاه، گفت  ارهیاالن نامزد من از کارش نزد که منو ب نیبب

 .دنبالت امیحاال م یبرگشتن
 نیکرده. ا دایرو پ گاردیتو نقش باد یاون واقعا برا یول

محبتها  نیکن، تا ا ی. فکرت رو خاللیمحبتها رو بفهم راح

 .یرو درک کن

آخه  دونه،یباور کن. فعال فقط فکرم پر از فر هیخال فکرم–

داره، فکر کنم از قصد خودش  یوحشتناک یافهیچه ق یدونینم

 .بترسم شتریکرده که من ب یختیر نیرو ا
که سوگند در محوطه نشسته است. تا مرا  دمیاز امتحان د بعد

 :و گفت دیبا ذوق به طرفم دو دید

 .اون چشه دمیفهم لیراح–

 .نگاهش کردم مبهوت
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 ؟یگیم ویک ؟ینشست نجایشده؟ تو چرا ا یچ–

 .دستم رو گرفت سوگند–

حرفم رو بهت بزنم و بعد  خواستمی. مگهیتو بودم د منتظر–

کارارو  نیعاشق ا هیاون عاشقته، من مطمئنم. فقط  لیبرم. راح

که  کاری. وگرنه بدهیکه دوسش داره انجام م یواسه اون کس

نگفته، چقدر  یزیچقدر مرده که تا حاال بهت چ نی. ببستین

 .هیمرد واقع هی. اون کنهیمالحظت رو م

 :به او انداختم و گفتم یهیعاقل اند سف نگاه

. من بهت یگیم یتو چ گمیم یمن چ ؟یبگ نویهم ینشست نجایا–

 ؟یگیم یاونوقت تو چ گمیم دونیاز کابوس فر

 یینوایِزدرد ب ُمردیم یکی"

 "یخواهیعمو زردک م گفتیم یکی

 :قاب کرد و گفت شیرا با دستها صورتم

 اجیاحت لیمخمصه به کم نینجات از ا یاالن تو برا گه،ید نیهم–

نشون چند تا  هیبا  ینجوری. تازه عاشقتم که هست. ایدار

 .یکنیم دایهم نجات پ یینوایو از درد ب یزنینشون م

 :را گرفتم و گفتم دستانش

 .کرده شیآس حانهیمنتطره، االن ر رونیب چارهیبرم ب دیبا من–

 .میطرف در دانشگاه راه افتاد به

 :و گفت دیکش یآه سوگند

  .حداقل بهش فکر کن ش،یکم بفهم هی کاش–

 :کردم و گفتم نگاهش

 ؟یایکوتا ب یشیم یشما راض کنمیمن بگم بهش فکر م االن–

 :داد و گفت رونیرا ب شیلبها

 .شنیخودشون م  یآدما خودشون باعث بدبخت گنیراست م واقعا–

 نیکردم و به طرف ماش یتفاوت به حرفش از او خداحافظ یب

 .رفتم لیکم
کردن است.  هیدر حال گر حانهیر دمیکه شدم د نیماش سوار

 :و گفتم دمشیبغلش کردم و بوس

. گهینکن امدم د هیگر ؟یخسته شد زم؟یعز یکنیم هیچرا گر –

 :آرام شد و گفت یکم حانهیر

 ...خونه ایخونه، ب ایب–

 .انداختم لیبه کم ینگاه

  :دیکرد و پرس یکوتاه سکوت
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 د؟یفردا امتحان ندار مگه–

 .گسیدو روز د میامتحان بعد نه،–

 ششیپ دیتونیبرگردم اداره. م دیامده با شیپ یکار اتفاقا–

 د؟یبمون

 حتما. ببرمش خونمون؟ بله،–

  .ما یخونه میریم نه،–

 کردیکامال مشخص بود. اگر دلخور نبود حتما قبول م شیدلخور

 .مان ببرمرو به خانه حانهیر
آوردمش  رونیداشتم. ب فمیو کشمش در ک یکوچک نخوچ لونینا کی

 لونی. مشغول خوردن شد. ناختمیر حانهیو چند تا در مشت ر

 :گرفتم و گفتم لیرا به طرف کم

 .دییبفرما–

 :انداخت و گفت لونیبه نا ینگاه

 یتعارف نکردم و صاف نشستم. سع گریندارم. د لیم ممنون–

حد هم بد نبود که  نینگاهش نکنم. حاال کارم در ا گریکردم د

 اتیمحتو شتریب مین بایتقر حانهی. رردیگیم افهیمن ق یبرا

 .را خورد و بعد در آغوشم خوابش برد لونینا
در آغوشم خوابش  حانهیچون ر میدیدر خانه شان که رس یجلو

 .شدن سختم بود ادهیبرده بود پ
قرار گرفت خودش را  نیزم یکه رو میپا کیشد.  ادهیپ یفور

 .را دراز کرد شیخم شد و دستها یبه من رساند و کم

 به من،  نشیبد–

 .کنم یهم مثل خودش خواستم که لج باز من

 :چسباندم و گفتم شتریرا به خودم ب حانهیر

 .برمشیم خودم–

 :و با تعجب نگاهم کرد و گفت ستادیا صاف

 .شهیبا چادر سختتون م نه،یشما سنگ یبرا–

 .توجه به حرفش به طرف در خانه راه افتادم یب

 .آوردمیکم م دینبا یسخت بود، ول واقعا
را زد و با  نیانداخت و در را باز کرد. قفل ماش دیکل یفور

شد. جلوتر رفت و در آپارتمان را باز کرد و  اطیمن وارد ح

 .تا من وارد شوم ستادیا
ام مشخص بود، چون نگران از چهره حانهیبودن ر نیسنگ انگار

 .کردینگاهم م

 .و رفتکه شدم در را بست  وارد
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مبل ولو شدم. حالم که جا  یرا در تختش گذاشتم و رو حانهیر

 .آمد به مادر زنگ زدم و خبر دادم

 .آمد نییدر دست پا ییکه زهرا خانم با لباسها دینکش یطول

 :کرد و گفت یکه آمده بودم ابراز خوشحال نیا از

 یزیچ هیانگار  نمتیبیهفته نم هی. یتو مهره مار دار دختر–

 گهی. آخر دادینم لیچرا راح گفتمیم لیگم کردم. همش به کم

 یکم بشه، ول حانهیر یوابستگ ادیبار کالفه شد گفت  اون م هی

 .ایکه توام وابسته شد نیمثل ا
را که اتو کرده بود به چوب  لیکم یهمانطور که لباسها بعد

 :ادامه داد زدیم یلباس

 .شهیامدنت رو کم نکن. دلمون برات تنگ م لیراح–

اش پاره شده بود انداختم و که جا دکمه یراهنیبه پ ینگاه

 :گفتم

کم گفتم امدنم رو کم حانسیبه خاطر ر گهید نطور،یهم منم–

 که پارس؟ نیکمش کنم. ا

پاره شده، فکر کنم اون روز تو  دمیخواستم اتوش کنم د آره–

 لیبره. چقدرم کم ندازمشیشده. م ینجوریا دونیدعوا با فر

 .رو دوست داشت راهنیپ نیا

 :گذاشتم و گفتم فمیرا در ک راهنیپ

 .کنم و براش بدوزم دایپارچه رو پ نیبتونم مثل ا دیشا من–

 .شهیخوشحال م یلیکه خ ی. اگه بتونلیراح واقعا–

پارچش رو  اینتونستم بدوزم  دیشا د،ینگ یزیشما بهش چ فقط–

 .کنم دایپ

 :زد و گفت یزیآم طنتیش لبخند

 .شهیخوشحال م یلی. داداشم خیتونیمطمئنم م من–

 .انداختم نییرا پا سرم

 .رو بسته رازیکه شمش فعال–

 :با تاسف نگاهم کرد و گفت زهرا

پرونده  هیکه دوستش به خاطر پرونده شما از  نیمثل ا راستش–

سفارشش  یلیخ لیمهم استعفا داده و فقط دنبال کار شما، که کم

 .براش بد شده ینجوریرو کرده افتاده. خب ا
دادم و او به من حق  حیرا کامل توض دونیفر یهیقض شیبرا

 .داد

 .کردیکار را م نیمن بود هم یاو هم جا دیشا گفت

 :من و من کرد و گفت یکم بعد



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

20

67 
Hiltun.ir 

 ؟یقبولم دار یدوست واقع هیخواهر و  یتو منو جا ل،یراح–

کار کردم  نجایکه ا یمدت نیتو ا یلیمعلومه. شما خ بله،–

. من احترام دیمثل خواهر با من رفتار کرد شهی. همدیکمکم کرد

 .شما قائلم یبرا یادیز

 :را در هم گره زد و گفت شینشست و دستها میروبرو

هست  یخوب تیاالن موقع دونمیبهت بگم. نم یزیچ هی خوامیم–

 .یخواهر گوش کن هیحرفم رو مثل  خوامیم ینه، ول ای

 :کردم و او ادامه داد دییسرم تا با

تو  میترسیم یول میبهت بگ یزیچ هی میخواهیما م راستش–

 .یناراحت بش

 :دمیتعجب پرس با

  ؟یچ–

 :با استرس گفت یکم

 .شهیبفهمه بهت گفتم ناراحت م لیکم اگه–

 .راحت باشه التونیخ گم،ینم یزیبهش چ من–

 گهیگفته بعد از امتحاناتت د لیکم یاز وقت لیراح یدونیم–

دلشوره به دلم افتاده. اون گفت  نجا،یا یایب ستیقرار ن

کم تا کم میسرش رو گرم کن میتونیبزرگ شده و م حانهیر گهید

 .رو فراموش کنه لیراح

 .مزاحم شما و خانوادتون بشه خوادینم گهید اون

 :تعجب گفتم با

امدنم کمتر  دیکم باکم گهیخب، من خودمم بهش گفتم که د نه–

. راستش مادر هیعیکه طب نیکم بشه. ا حانهیر یبشه تا وابستگ

خونه  لیدادم کم حیکه براش توض نی. االن با استین یهم راض

 .ستیدرست ن ینجوریبازم گفت ا یول ستین
رفت و آمدها  نیمن رو تو ا حانهیر گهیهم گفت که د مامان

وقت نشه  چیه گهید دیشا. نجایا امیب ستین یازین نه،یبیم

  .امیب

 :شد و گفت هول

 .لینگو راح یوا–

 :زدم و گفتم لبخند

با مامان بهتون سر  یما، منم گاه یخونه دییایشما ب خب–

با فاصله  یرفت و آمدها نیهم به ا حانهیر ینجوریا زنم،یم

 .کنهیعادت م

 .نگاهم کرد زیفکر کرد و التماس آم یکم
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 ...که نهیموضوع ا لیراح–

 د؟یکنیدست دست م نقدریچرا ا د؟یبگ دیخواهیم یچ–

 :بلند شد و کنارم نشست 

تو ناراحت  تیخواستگار مییایما بعد از امتحاناتت ب اگه–

 ؟یشیم

 :حرفش جا خوردم و مات نگاهش کردم و او ادامه داد از

 لیخب کم ه،یادیتوقع ز دونمیم ه،یمرد زندگ لیخدا کم به–

جلو.  ادیکه ب دهیبه خودش حق نم نیبچه داره، واسه هم هی

من بارها بهش گفتم که اجازه بده حداقل با مادرت صحبت کنم 

 یمناسب تیموقع گفتیم شهیهم لیکم یبشن. ول یحاال راض دیشا

اون  یدونی. مکنهیبا من فرق م یلیخ لیراح طیشرا ای. ستین

 نیکه اگه ا ،یتو ردش کن دیشا طشیبه خاطر شرا کنهیفکر م

 .انداخت نیی. بعد سرش را پامیدیما بهت حق م یکار رو کن

داره با احساسش مبارزه  یبهت عالقه داره، ول لیکم لیراح–

 .دونهیتو نم قیچون خودش رو ال کنه،یم

 .انداختم نییهم سرم را پا من

 :را گرفت میزانو زد و دستها میجلو

 ه،یمرد خوب یلیها، اون خ گمیچون برادرمه م یفکر نکن لیراح–

خواهر قبول  هی. حرف من رو به عنوان کنهیمطمئنم خوشبختت م

 .آرزومه تیدوست دارم. خوشبخت لیکم یکن. من تو رو هم اندازه
فقط به فکر برادر خودم هستم. به نظر من از نظر  ینکن فکر

  .دیهست هیبه هم شب یلیهم خ یاخالق

اش را جمله نیآخر. گفتمینم یزیو چ کردمیگوش م شیبه حرفها 

 .خوردم کهیکه با بغض گفت و 

بچه  هی یتا ابد دعا ،یکار رو کن نیاگه ا لیخدا راح به–

 یتو بر دونمیکاره، چون من م نیخدا تو ا تیپشتته. رضا میتی

 .خورهیلطمه م حانهیر

 .کردم نگاهش

نفهمه من بهت  لیوقت کم هی لیفقط راح ؟یبگ یزیچ یخواینم–

 .گفتما

 .که قبال در ذهنم زده شده بود، مشتعل شد ییاجرقه

 یلیبرام خ حانهی. ردیکرد ریگبگم، شما من رو غافل چه–

 ی. حرفهاتون رو قبول دارم. ولدوننیم نویهمه هم ا زه،یعز

 .فکر کنم و با خانوادم صحبت کنم دیخب با

 :گفت یخوشحال با
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بهت زنگ  گهید ی. من هفتهزمیمن قربونت برم. باشه عز یاله–

 لی. اگه جوابت مثبت بود، به کمرمیگیخبرش رو ازت م زنمیم

 .گمیم
 دهیدرآوردم و به سع فمیرا از ک امیرا کج کردم و گوش سرم

 .دیایدادم کارش که تمام شد، دنبالم ب امیپ

دنبالم، تا  ادیخانم فقط من به دختر خالم گفتم ب زهرا–

برم دانشگاه، با  لیبا کم خوامیکه بهتون جواب بدم نم یوقت

 .نمشیبب تونمی. نمرمیدختر خالم م

 :و گفت دیپر رنگش

 .کاسه هست مین ریز ییاکاسه فهمهیکه م ینجوریا ل،یراح یوا–

 .یبگ یخوایم یچ پرسهیکارت رو م لیدل اونوقت

بعدشم  نه،یکمتر من رو بب دیکه با حانه،یبه خاطر ر گمیم خب–

امتحانم  یدختر خالم گفته ساعت کارش به ساعتها گمیم

 .من رو ببره تونهیم خوره،یم
 کنهیفکر م م،یهست یعصبان گهیکم از دست همد هیاالن  راستش

خودش فکر  شیبده. احتماال پ ریگ ادیازش دلخورم، فکر نکنم ز

برم. که البته  دهیبا سع خوامیموضوع م نیبه خاطر ا کنه،یم

 .راحت ترم دهیواقعا هم با سع
 هیکه  ترسمیم دونیمن اونقدر از فر یباورتون نشه ول دیشا

که من رو  نیا یبرادرتون رو برا شنهادیمجبور شدم پ ییجورا

 .ببره دانشگاه قبول کنم

 .تکان داد دییرا به عالمت تا سرش

که تو بهش اعتماد  گفت،یرو م نیهم هم لیاواخر کم نیا آره،–

رو مطرح  یمساله خواستگار ستین یفعال کار درست گفتیم ،یکرد

 .ستیاصال وقتش ن یهمه گرفتار نیتو ا گفتی. ممیکن

 :دیبود پرس نمانیسکوت که ب قهیاز چند دق بعد

 ؟یاز حرفهام ناراحت شد لیراح–

آورده بودند را کنار  ورشیبه ذهنم  رحمانهیرا که ب افکارم

 :زدم و گفتم

 .نه–

 .یشد یجور هی آخه–

 نیکم برام سخته، فکر کردن به ا هیفقط  ست،ین یزیچ نه،–

برادرتون در مورد من با شما حرف زده  شهیموضوع. باورم نم

  .باشن

 :زد و گفت یلبخند
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داره، اصال به خودش اجازه  تیبس داداشم احساس مسئول از–

 .نگات کنه ییاگهینداده که جور د
 یموضوع، ول نیمطرح کردن ا یزود بود برا یکم دیالبته شا خب

 ...شیپ یمثل دفعه دمیترس

 .را به اتاقش کشاند مانیهر دو حانهیر یهیگر یصدا

 .به دنبالم آمد دهیسرو کله زدم که سع حانهیبا ر یساعت کی
کردم. با  فیتعر شیزهراخانم را برا یبرگشتن حرفها موقع

 :گرد شده گفت یهاچشم

زود اقدام  یکنیفکر نم ه؟یامتحانها وقت خواستگار وسط–

 هی یدوستت داره، ول حانهیر یکردن؟ بعدشم درسته که بابا

 یریاالنو نگاه نکن هر وقت عشقت بکشه م ها،لیبچه داره راح

 تیها، مسئولمادرش یشیم گهیاون موقع د ،یزنیسر بهش م هی

دستت رو تا  یعنیزن بابا،  یشیم ،یشیداره، تازه مادرشم نم

تو دهنش بازم اسمت زن باباست. از  یاربز یآرنج عسل کن

موضوع فکر نکرده  نیخوردم. اصال به ا کهی دهیسع یحرفها

  .زهر داشت قتیحق نیبودم. چه قدر ا

 :به من انداخت و ادامه داد ینگاه دهیسع

از اونورم  ،ینگفتم ناراحتت کنم، گفتم که روشن ش نارویا–

به  طشیحاال درسته شرا ه،یهم مرد خوب حانهیر یخب عوضش بابا

رو داره خب.  یگفتیکه تو قبال م ییارهایمع یول خورهیتو نم

  زن بابا فکر نکرده بودم؟ یهیقض نای به خودم چطور–درسته؟ 

تو شناسمت و مادر  ادیاسمش ب ییجورا هیحاال  شهیم البته–

داشته باشه، من کال گفتم. منظورم  یراه دیبا ،یثبت بش شیواقع

سخت  یلیکارت خ یبهشون جواب مثبت بد یبود اگر بخوا نیا

باال انداختم و  ییاشانه ست؟ین نطوری. به نظر خودت اشهیم

از  دهیکه سع میخانه بود کیرا تماشا کردم. نزد رونیب

  .دیامتحاناتم پرس یبرنامه

روزش  هی. تو شهیبرم دانشگاه تموم م گهیسه چهار بار د فقط–

 یبریصبح من رو م یعنیروزم دوتا  هیسه تا امتحان دارم. 

 .دنبالم یایکارت که تموم شد م

 .میختیرفت و برگشت برنامه ر یزمانها یبرا دهیسع با

 :به خودش گرفت و گفت یمضطرب یفهایق دهیسع

 ؟یخلوت خفتمون کرد چ یجا هی هیاگه داعش لیراح گمیم–

 :گفتم هراسان

 ؟یداعش–



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

20

71 
Hiltun.ir 

 کاریچ میخواهیم فیدختر ضع . ما دوتادونیهمون فر گه،ید آره–

 .میکن

 :کردم و گفتم یفکر

  اد؟یباهامون ب تونهینم مسعود–

 یکس یگیهمش م یبراش بسازم؟ توام که حساس یچه داستان آخه–

هم  یکمی. ستین یهر کول نیداداش منم همچ نینفهمه. گر چه ا

 .دهن لقه

 :کردم و گفتم ینوچ

نداره. چقدر برادر  شتریپونزده، شونزده سال که ب گهید آره–

 مونیکی. کاش حداقل هاخورهیجاها به درد م نجوریبزرگتر ا

 .میداشت

 :دادن به من گفت یدلدار یبرا دهیسع

گفته  ،یمگه نگفت شه،ینم یچیگفتم بابا، ه یزیچ هیمن  حاال–

 .نداره یباهات کار

 :نگاهش کردم و گفتم هیسف اندرعاقل

 حساب کرد؟ شهیجماعت م یحرف داعش رو–

 ؟ییبه دا ایبه بابام بگم،  لیراح گمیم–

 .یببر لیمن رو تو کل فام یآبرو یخوایکال م گه،ید یچیه–

 :کرد و گفت ینوچ

 دمشید کنمینم نیخوب بودا، من تضم متیقد گاردیباد همون–

چه  شه،یحالم بد م نمیبیداعش رو م لمی. من فوفتمیپس ن

 ...برسه

 افشیاز خودمونه، فقط ق اروی! بابا ایگرفت یجد ده،یسع وا–

رو هم برداشته رنگ کرده، به  ششیاونا کرده. ر هیرو شب

  .زنهیم یقرمز

  :و گفت دیخند دهیسع

 .مییبگه من داعش اروپا خوادیم البد–

بود. گفت"  لی. کمدمشیکش رونیب فمیاز ک امیگوش یصدا با

به  خواهدیدادن م تیرضا یزنگ زده و گفته فردا برا لیوک

افتاد  ادمی یمطمئن هستم؟ وقت ممیاز تصم ایدادسرا برود، آ

 :تنها به دانشگاه بروم گفتم دیبا یکه مدت

  من مطمئنم. چرا به خودم زنگ نزدن و وقت شما رو گرفتن؟ بله–

و به  رهیداشت با خودم تماس بگ یخودم گفتم اگر کار چون–

 .شما زنگ نزنه
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از  نیهم یمطرح کردن موضوع دو دل بودم. برا یشب برا آن

 .بماند شمیخواستم که  شب پ دهیسع
حرف  اطیکه من با احت میدور هم نشسته بود یاز شام همگ بعد

 .دمیکش شیرا پ

 :شد و گفت یفقط نگاهم کرد. اسرا عصب مادر

هات خواسته زحمت گاردیجناب باد میرو باش که فکر کرد ما–

 .کنه، نگو نقشه داشته یرو تالف

 .طور در موردش حرف بزند نیاسرا ا خواستینم دلم

 .حکم فرما شد ینینثارش کردم. سکوت سنگ ییاغره چشم

 :کرد جو را عوض کند و گفت یسع دهیسع

بوده ها...به نظرمن که  نیاون تصادفه حکمتش ا نیبب–

 ...و هیمردخوب

 :و گفت دیرا بر اسراحرفش

 :بعد رو به من ادامه داد ه؟ینکرده مرد خوب تیازتوشکا چون–

مگه  ؟یبچه داربش یمرد زن مرده هیزن  یبر یخوایم لیراح–

ازدواج  یخوا یم ینجوریکه ا یدار یچه مشکل ،یکم دار یتوچ

از  ،یآفتابه، درس خونده هم که هست یکه پنجه افتیق ؟یکن

 دایپ یمورد بهتر یکم صبرکن هی ،یتموم یهر لحاظ همه چ

بچش  رستارتا ابد پ یخوایم ن؟یبه ا یردادی...چرا گشهیم

کنه  ونتیشد که مد گاردتیاون بانقشه امد باد ؟یبمون یباق

. یجواب مثبت بهش بد یکنه که مجبورباش یو بعد ازت خواستگار

مظلومش  یافهیکنه. ق دایپ تونهیرو م یاز تو بهتر ک گهید

 هم زرنگه. چطور به خودش حق داده؟ یلیرو نگاه نکن اون خ

عوض شده بود،  نقدریا یمبهوت مانده بودم، اسرا ک شیازحرفها

اثرات دانشگاه  دیکرد. شا یقضاوت نم گرانیقبال اصال در مورد د

 .رفتن است

. بعدشم من پرسمیکه من جواب مثبت ندادم دارم نظر م فعال–

بودم. اگه همش باهاش  یماهگ شیرودوست دارم، از ش حانهیر

خب منم قبال نامزد داشتم. ما  م،یاون زنش مرده ما باعثش شد

و حسرت مادر داشتن  میکرد مشیتی. ما میمسئول اون بچه هست

در مورد  ادیم ت. چطور دلمیرو تا آخر عمرش تو دلش گذاشت

 ؟یحرف بزن ینطوریا حانهیر

بچه  هیکه اون  نیمن روداره. ا یارهایمع یهمه لیکم بعدشم

 حسابه؟ رادهاشیداره، جزوه ا

 :شد و گفت یعصبان

رو داشته باشه.  ارهاتیمع یکه همه شهیدامیپ یکس یصبرکن اگه–

به تو وابسته  حانهیالبد چون ر ؟یواسه ازدواج دار ییاچه عجله

 گهید یکیرو به خاطر  تیزندگ یخوایشده دلت سوخته، دوباره م
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مهمه، سرآرش مامان  . اصال تو نظر ما مگه براتینابود کن

مگه از حرفت  ،یگوش کرد مگهخوره  یچقدر بهت گفت به دردت نم

 یتونیخودت م یزندگ یبا نابود یکردیفکر م ؟یکوتاه امد

 .... گفتن هم کفیکن تیرو هدا گرانید

که مادر سرش  یادیزد و فر شیبه پهلو دهیکه سع ییاسقلمه با

 .ساکت شد دیکش

 .گهید بسه–

 کیمدت فرو داده بودم را،  نیانگار هرچه بغض در ا شیحرفها 

 :بلند شدم وبه زحمت گفتم میآورد. از جا میجا به گلو

 .کنمیمامان صالح بدونه همون کار رو م یچهر–

 یاتاق مادر رفتم و در را بستم و بغضم را رها کردم. وقت به

 .هیبه حال بق یحرفها را بزند وا نیخواهرخودم ا
 میام بند امده بود و به روبرو هیدانم چقدر گذشت، گر ینم

 .زل زده بودم
 یبلند شدم وکنار میکه به درخورد از جا ییتقه ا یصدا با

 .نشست میپف کرده داخل شد و روبرو یباچشم ها دهینشستم. سع

 ...منه، اگه اون تصادف ریتقص همش–

 :را گرفتم وگفتم دستش

حرفها نزن، اون تصادف به قول خودت  نیازا گهیمن د جون–

حرف  دهینسنج یکی ی. وقتوفتادیاتفاق م دیحکمت داشته، با

 .به تو نداره یربط زنهیم

 .کنارم نشست دهیسع

 .لیراح–

 .هوم–

انگار خاله هم مخالف  ه؟ینظرخودت چ ؟یکارکنیچ یخوا یم–

 .نزد یچون حرف ستین

 .کردم سکوت

 .کرد نگاهم

 ؟یکه بگ ستمیاونقدر محرم ن هنوز–

 .مامان یحت ،یکس نگ چیبه ه یدیم قول–

 یخورم،که فقط خودت م ی. به جون تو قسم مگمینم یکس به–

 .یزیچقدربرام عز یدون

 :دل، دل کردم وبعدگفتم یکم
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کنم.  یکرده احساس غرور م یکه ازم خواستگار نیاز ا راستش–

که اون هم من رو قبول  نیقبولش دارم. از ا یلیرو خ لیمن کم

 .هیداره حس خوب

 .مشکوک نگاهم کرد دهیسع

 ؟یدوسش دار یعنی–

 :کردم و گفتم بغض

 .معلم رو داره هینقش  شتریداشتم. اون برام ب کاش–

 .نگاه کرد میبه چشم ها رتیو با ح دیسرش را عقب کش دهیسع

 .گهید هی. جوابت منفهیمنتف یخواستگار یهیپس قض خب–

 .نگاهش کردم دیترد با

 خودیکه خدا ب کنمیفکر م نیهمش به ا ؟یفکر کرد حانهیر به–

 .اون بچه رو سر راه من قرار نداده

 .باال رفت شیابروها دهیسع

اگه بفهمه تو به  حانهیر یبه نظر من همون بابا ل،یراح–

 ،یبهش جواب مثبت بد یخوایبچش م یکردن برا یخاطر مادر

 .شهیناراحت م

ازدواج  نیبفهمه، اگر مامان به ا یکس ستیاوال قرار ن خب–

من و تو  نیراز تا ابد ب هیموضوع مثل  نیداد، ا تیرضا

که دنبالش  ییزهایچ لیبا کم تونمی. دوما به نظرم ممونهیم

 کردمیفکر م نیبه ا اهامیتو رو شهیکنم. هم دایهستم رو پ

جور نباشه  نیهم داشته باشه. ا یمعنو یخروج هیکه ازدواجم 

تموم  یعالقه دارم بهش برسم و همه چ یکیکه به  نیکه صرف ا

  .بشه

   .گهید نهیازدواج خودش کامل شدن د نیهم خب–

زد  ییحرفها لیکم نیامد، هم شیموضوع آرش پ یوقت درسته،–

هم کف هم بودن  گهیکه من رو به فکر وادار کرد. اسرا درست م

قدم مثبت بردارم، به نظر  هیرو... آرش بد نبود. من خواستم 

خب خدا نخواست و نشد.  یموفق هم شدم، ول یخودم تا حدود

هدف داشتم و  ارمازدواج با آرش فقط صرفا عالقه نبود. از ک

قسمت نشد با خودم فکر کردم حتما  ی. وقتکردیم امیراض نیهم

 .فکرم اشتباه بوده دمیشا ایهدف نبودم  نیا یاجرا قیمن ال
فرصت بهم داده شده، خوشحالم. باز  نیکه دوباره ا حاال

داره، من  یاتفاق خوب باشه، اگرم سخت هی تونهیازدواجم م

 بهم سخت بگذره،  زارهینم لیمطمئنم کم

 :همانطور با بهت گفت دهیسع

 .از اون بهتره طتتیشرا یلیتو خ لیراح آخه–
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 یزیچ نایکه ا تهیو موقع ییبایمنظورتوام مثل اسرا ز اگه–

 یازخوشگل لیباشه. تازه مگه کم ازیآدم امت یکه برا ستین

 .از من باالتره ازشمیکم داره؟ امت یزیچ زهایچ نیوا

 :داد و گفت رونیرا ب شیلبها

 ه؟یچ ازیمنظورت ازامت ی...ولشییخدا نه،–

مسائل،  شتریب یتو شیاصبوریکه داره،  یاخالق خوش نیمثالهم–

خونش بودم.  یسال تو کیمن  دهیسع گه،ید یزهایچ یلیخ ای

 .شناسهیرو نم لیچون اصال کم گهیروهوا م یزیچ هیاسرا 

 .داد یرا به پشت اشهیتک دهیسع

 ؟یگیازت بپرسم راستش روم یزیچ هیاگه  لیراح–

 قبوله؟ دم،یبخوام راستش رو نگم جوابت رونم اگه–

 یباهاش زندگ یتونیواقعا م ،یرو دوست ندار یکی ی. وقتباشه–

 ؟یکن

فقط   فهیح ده،یرو دوست داشت سع یمرد نیهمچ دیبه نظرم با –

 .کنهیباهاش ازدواج کرد. انشاهللا که خدا هم کمک م

 .دیخند دهیسع

جا خوندم،  هیبار  هی. من هاتمیتئور نیعاشق ا ل،یراح یعنی–

 .دیکه دوسش ندار دیبش یعاشق مرد یحت شهیم

 تونه خودش روعاشق کنه؟ یآدم م یعنی ؟یچ یعنی–

 .بود نطورنوشتهیا–

را فراموش کردم و  امیجالب شد و ناراحت یلیخ میبرا هیقض

 :دمیپرس صانهیحر

 ؟یچطور خب–

اون  یبودکه من شوهرم رودوست ندارم ول دهیخانمه پرس هی–

کنم که دوسش  کاریچ هیکشه ومردخوب یزحمت م یلیخداخ یبنده

 .داشته باشم

 .بهش راهکارداده بودکه به نظرم جالب بود یکل کارشناسه

 ؟ییراهکارها چه–

 کار،یچ یخوا یکه نه به داره نه به باره، راهکار م حاال–

  .گهیم یخاله چ مینیبزار حاال بب

مومن باشه، عالقه به وجود  یکی یبه نظر من وقت دهیسع یول–

 یاگر آدم شوهرش رو دوست هم نداشته باشه، دوست ی. حتادیم

 دی. بعدشم آدم باکنهیم فیاون با خدا دل آدم رو نرم و لط
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که اصال ما قابل  میفکر کن دیبا یبه خودشم نگاه کنه، گاه

 یهایخوب زارهینماون تکبرمون  دی. شامیدوست داشته شدن هست

و شرط خودش  دیبدون ق گرانی. دوست داشتن دمینیرو بب گرانید

که من بگم من مثال اسرا رو دوست دارم چون  نی. اهیکار سخت

 هایخوب یلیکه خواهرمه و خ نیخداست، نه به خاطر ا یبنده

مثل امروز بهم بتوپه ازش بدم  یوقت ینجوریدر حقم کرده، ا

 .شببخشم تونمیو م ادینم

 :دمیو پرس دمیکش یآه بعد

 مثبته؟ یخواستگار نیبه نظرت مامان جوابش به ا دهیسع–

 یخاله اسرا رو صدا کرد تو نجا،یا یدونم، توکه امد ینم–

سالن  یاتاق که باهاش حرف بزنه، منم تنها نشستم تو یکیاون 

 .کردم هیو گر

 یخودتم نشست یبد یمن رو دلدار یایکه ب نیا یبه جا ونه،ید–

 کردن؟ هیبه گر

 .در، نگاهمان به طرفش سُر خورد یباصدا

 .کج وارد شد و بغلم کرد یباگردن اسرا

. به گمیم یچ دمیشدم، نفهم یعصبان ؟یبخشیمن رو م لیراح–

 تیاذ خوامینم گهیکه دوستت دارم گفتم. د نیخدا فقط واسه ا

 .یبش

. به گمیم یچ دمیشدم، نفهم یعصبان ؟یبخشیمن رو م لیراح–

 .که دوستت دارم گفتم نیخدا فقط واسه ا

 :وسط و گفت دیپر دهیبزنم سع یکه من حرف نیازا قبل

تازه بامنم بدحرف زد،  ل،یراح هاشینبخش بخشه،یرنمینخ–

 .دیچشم سف یدختره
لباسهات رو اتو  دیسال با کیباشرط ببخشش، مثال بگو لیراح

 .گهیزبون درازشده د نقدریا شیدیبخش یکنه، از بس ِزرت

 :گفت زیاعتراض آم اسرا

 .اسرا را بغل کردم ته؟یونیعوض پا درم نمیا–

 .یقضاوت نکن یدرموردکس گهیبده د قول–

 :باخنده گفت دهیسع

 .گرگ مرگه یتوبه–

 :نازک کردوگفت دهیسع یبرا یپشت چشم اسرا

 .شهیتکرارنم گهی. دچشم–

 :گفت دهیسع

 .بخشمتیمن نم یول–
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 .کرد یازتوعذر خواه یک حاال–

اسرا چشم غره رفتم و باسرم  یرا به دندان گرفتم وبرا لبم

 .کند یاشاره کردم که از او هم عذرخواه

 :را گرفت وگفت دهیبا اکراه دست سع اسرا

 .خوب بابا معذرت یلیخ–

ازمن  ،یکن یم یکن، از خواهرت با بوس وبغل عذرخواه نگاه–

 ؟یریشکم س یاز رو

 .دیرابغل کرد و بوس دهیو اسرا سع میدیخند دهیحرف سع از

 :گفت دهیسع

 .بخشمتیم یخدا هست یبابا چون بنده خب–

 

در  میشب مادر از من خواست که تا تمام شدن امتحانها همان

 یحالج یباشد برا ی. تا فرصتمینزن یحرف یمورد خواستگار نیا

  .نزدم یاوضاع. من هم قبول کردم و حرف

راحت باشد به زهرا  الشیهم از بابت من خ لیکه کم نیا یبرا

فعال  د،یخانم زنگ زدم و از او خواستم که به برادرش بگو

 ییها و حرفهااجازه دهد خودم به دانشگاه بروم. بعد بهانه

 .برادرش بدهد لیتا تحو میبا مشورت هم ساخت
 لیداده بود که کم حیتوض شیزهرا خانم چطور برا دانمینم

کنسل  یهیزنگ نزد تا از خودم بپرسد. البد به خاطر قض گرید

 یدخالت کند. ول میدر کارها خواهمیفکر کرده نم تیکردن شکا

 .داشتم اجیکه چقدر به او احت دانستیفقط خدا م
آنقدر ابراز عجز و ترس کرد که مادر و  دهیدوبار سع یکی

ساعت منتظر ماندند  نیاسرا هم با ما به دانشگاه آمدند و چند

را  شیتا من دو تا امتحانم را بدهم. البته اسرا کتابها

به دنبالمان  دهیسع یآورد تا همانجا درسش را هم بخواند. وقت

 :گفت یسر یلیآمد به من زنگ زد و خ

 نیسوار ماش دییایزود ب ده،یسف تیوضع رونیب نیا لیراح–

 .دیبش

 .شدیم شتریهم ترسم ب گرفتیام مهم خنده شیکارها از

 :گفت دهیسع میشد نیکه سوار ماش نیهم

با ما که  ره،یاگه هممون رو بگ هیداعش نیا گم،یم لیراح–

 . درسته؟گهیکرده د دینداره، فقط تو رو تهد یکار

 :گفت یبا ناراحت مادر

رو  لیراح یحرفها زد نیاز ا نقدری. ایبس کن شهیم دهیسع–

 .بکنه، مگه شهر هرته تونهینم یغلط چی. اون هایترسوند

 :گفت اسرا
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 .نه در اون حد یمامان جان شهر هرت که هست، ول البته–

 :به اسرا کرد و گفت یزینگاه سرزنش آم مادر

امروز با هدر رفتن وقتم اعصابم خرد شده  یاندازه کاف به–

 .دیحرفهاتون بدترش نکن نیشمام با ا گهیها د

 :و گفت دیخند اسرا

بابا مامان جان، شما که همش تو کتابخونه با کتابها  یا–

 وقتتون کجا هدر شد؟ دیسرگرم بود

 :گفتم شرمنده

 یه دس،یسع نیا ریکردم. همش تقص ریهمتون رو اس دیببخش–

 نیماش هی. کنهیم یته دل من رو خال کنه،یم یالبافیخ نهیشیم

چند بار  بهمون چراغ زد و اشاره کرد تا بگه چادر  روزید

: گفتیو م دادیجو م دهیمونده، حاال سع رونیب نیمن از در ماش

"در  ا،یداعش ستد میگرفتنمون، افتاد م،یبدبخت شد ای"خدا

 .هم نبود هایداعش ههینداشت. شب شیکه راننده اصال ر یحال
چراغ  شه،یسرش تو گوش سادهیپشت چراغ قرمز وا ش،یپ یدفعه ای

پشت سرمون اعصاب نداشت چند بار  نیسبز شده حرکت نکرده، ماش

که حرکت کنه،  نیا ی. به جادیفتیبوق ممتد زد که بگه راه ب

اونور چهار راه  گهیم کنه،یطرف رو حفظ م نیپالک ماش سادهیوا

 .ما رو خفت کنن خوانیم نایا

 :سرش را تکان داد و گفت مادر

 دهیسع نیدانشگاه بهتره. ا یایفکر کنم با آژانس ب لیراح–

  .کنهیم وونهیآخر هممون رو د

 :و گفت دیخند اسرا

خاطره، فکر کن بعدها  شهیبعدا م نایباحاله مامان، ا یول–

 نیدانشگاه و ا میرو برد لیراح یخانوادگ میکنیم فیتعر

 ...به دهیکه سع ییماجراها

 :وار گفتم دیو تهد دمیحرفش پر در

به حالت  یوا یگفت ییحرفها رو جا نیا یبشنوم نشست اگه–

 .شهیمن واسه تو خاطره م یایبدبخت گهیاسرا ها...حاال د

کم  هینبود. باور کن من خواستم فقط  نیبابا، منظورم ا نه–

 ...کنم تا یشوخ

 .را به عالمت سکوت بردم باال دستم

. میرو ادامه بد تیخونه بعد شوخ میقبول. بزار برس باشه–

 .ستین یشوخ یجا نجایا

 :و گفت دیخند دهیسع
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نداره،  دهیدانشگاه فا ادیلشگرم ب هیبا  لیجان، راح اسرا–

 کنهیراحته. احتماال االنم فکر م الشیخ گاردیباد یفقط با آقا

 کاریکرده. بابا اون ب نیگوشه کنارا کم نیهم دونهیفر نیا

 .حد نینه در ا گهید یهست ول

 :گفت مادر

 .ها هیخوب زیسکوتم چ یگاه هابچه–

 :به مادر انداخت و گفت ینگاه دهیسع

 االن منظورتون همون دهنمو ببندم با کالس بود؟ خاله–

 .میدیخند همه

 :اسرا گفت میدیخانه که رس به

 .امیخوش گذشت. من فردام م یلیمن که خ به–

 :گرد شده گفتم یهاچشم با

  .بدره زدهیانگار س ن،یبب نویا–

 :گفت مادر

 .برمشیبره. خودم با آژانس م یکس ستیالزم ن فردا–

 یمضطرب یافهیچادر مادر را چنگ زد و ق نییپا یفور دهیسع

 :به خودش گرفت و گفت

. دیکار رو با من نکن نیا زم،یعز یبزرگوار، خاله ملکه نه–

 لینزنم که باعث رعب و وحشت راح یحرف گرید دهمیمن قول م

خودم ببرمش. دستم به  دیاجازه بده کنمیبشود. خواهش م

 .دامانتان

 :را گرفت دهیدست سع مادر

مگه تأتره. باشه اصال هر جور  ه،یکارا چ نی. انمیبب پاشو–

 خوامی. من فقط نممیکنیراحت تره، همون کار رو م لیخود راح

 .تو امتحاناتش بهش استرس وارد بشه

 :زد و گفت یچشمک دهیسع

 .راحت تره و اصلنم استرس نداره گاردیبا باد گهید معلومه–

 یزیلب چ ریدر هم رفت و ز شیهاحرف اخم نیا دنیبا شن اسرا

 .به طرف اتاق رفت یگفت که متوجه نشدم. بعد فور
 

از تلفن زهرا خانم  یخبر ینمانده بود، ول شتریامتحانم ب کی

. نکند برادرش زندیهفته زنگ م کینشد. گفته بود بعد از 

 .و اجازه نداده زنگ بزند دهیرا فهم هیقض
 یامتحانها فرصت خوب نیآخر سه امتحان با هم داشتم. ب روز

و درس  نشستمی. در کتابخانه میمرور امتحان بعد یبود برا

 .تا ساعت امتحانم برسد خواندمیم
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 .دمیکش یامتحان آخرم را هم دادم و نفس راحت باالخره

 :داده امیپ دمی. درمیبگ دهیاز سع یرا برداشتم تا خبر یگوش

 .دنبالت ادیم گاردتیدنبالت باد امیزنگ زد گفت ن خاله–

 .زنگ زدم دهیبه سع یفور

 .دهیسع هیچ هیقض–

اونوقت از من  یداد گهید یکیامتحانتت رو به  قبال برنامه –

. به خاله زنگ زده و اجازه دونستهیطرف ساعتشم م ؟یپرسیم

 .دنبالت باهات حرف بزنه ادیگرفته ب

 ده؟یسع یمورد چ در–

 .گهید ی. منم مثل تو. البد در مورد خواستگاردونمیم چه–

 .شهیخودش روش نم گفتیبابا، فکر نکنم. خواهرش م نه–

. احتماال شهیمعلوم م یبزار گرتیاون ج یدندون رو قهیدق چند–

 .در منتظرته یاالنم جلو
راه افتادم. هنوز  یرا که قطع کردم به طرف در خروج یگوش

و  ستادهیدر ا یمژگان جلو دمیچند قدم نرفته بودم که د

 .منتظر است

 .ستادمیجلوتر نرفتم و همانجا ا دنشید با

 .سالم کرد دیکه رس امیقدم کیطرفم قدم برداشت. به  به
بلند دکمه دار  یبود. مانتو دهیلباش پوش شهیتر از هم مرتب

 ییبایبزرگ و ز یاز ساپورت نبود. روسر ی. خبریبا شلوار مشگ

بود. در دلم آرش  حیومل میمال ششیرا هم سرش کرده بود. آرا

نسبت به مژگان داشتم. هنوز نتوانسته  یکردم. حس بد نیرا تحس

اش را در آغوشش جابجا کرد. . بچهمیایحس کنار ب نیبودم با ا

 .فیو ظر زیدختر ر کی

 .نتوانستم جواب سالمش را بدهم اینخواستم  دانمینم

 :گفت یشرمندگ با

ندادم. به  یباهات حرف بزنم. جواب قهیچند دق خواستمیم–

 .بود اشاره کرد یکیکه همان نزد ییسکو

. با رمیگیوقتت رو م قهیفقط چند دق م،ینیبش نجایا ایب–

 .اکراه به طرف سکو رفتم
 یانداخت و با حالت شرمندگ نییسرش را پا میکه نشست نیهم

 :گفت

جبر  ییجورا هیباور کن  یدر حقت بد کردم. ول دونمیم لیراح–

 دونیاز فر ی. وقتوفتهیاتفاقها ب نیزمانه هم باعث شد که ا
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ادامه  یبا مسخرگ یخوشحال شدم، بعد جور ینامزد کرد دمیشن

 :داد

 ...از شتریعشق و عالقت ب کردمیم فکر

 :و تحکم گفتم تیبا جد 

  دروغه،–

 ...گفتیم دونیفر ه؟یدر منتظرته ک یکه جلو ییاون آقا پس–

 :اخم گفتم با

  .ستینامزدم ن اون–

به سارنا انداختم و  ی. نگاهدیکاورا  میهانگاهش چشم با

 :گفتم

 ارزشیکه دنبالت باشن وگرنه جز ب یکن یعاشق ییجا دیبا –

تا  یعشقت رو کور کن دیبا ینداره. گاه ییاگهید یجهیشدن نت

برادرش   یاش و بچه. آرش به خانوادهنهیرو نب ییزهایچ هی

 دهیدمادر داغ هیداشت. نخواستم دل  یشتریب یفهیاحساس وظ

 یبگذرم. وقت هامالقهگرفتم از ع ادی یرو بشکنم. من از بچگ

انجام دادنش برات راحت  گهید یکن نیرو سالها تمر یزیچ هی

که از  شناسمیرو م ییکسا ست،ین یزیکه چ. عشق شهیم

به خاطر  زشونیهاشون، عشقشون، از همه چخانوادشون، بچه

 .گذشتن گرانید

 :کرد و زمزمه وار گفت رییرنگ نگاهش تغ  
هام . با عجز به چشمیاونم مثل خودت کرد یحرفها رو زد همون

 .زل زد

 :بکنم. بعد با ِمن و ِمن ادامه داد یاعتراف هی خوامیم–

با آرش  نقدریکه رابطت ا نیبهت حسادت کردم. از ا شهیهم من–

 یحاال هم وقت یرفتاراتون رو نداشتم. حت دنیخوب بود تحمل د

و مادر شوهرم در جوابش گفت  یگفت تو نامزد کرد دونیفر

با هر کس  لی. اون گفت راحومدیانشاهللا خوشبخت بشه خوشم ن

نتونستم تحمل کنم. با خودم  کنه،یواج کنه خوشبختش مازد

 .نگم. بعد بغض کرد یزیکلنجار رفتم تا چ یلیخ

من رو. راست  شتریآهت بد جور ما رو گرفته، البته ب لیراح–

 .زنهیم بیحسود اول به خودش آس گنیم

 :اشاره کرد به دخترش و گفت بعد

 گنیم شیدکتر و تست و آزما یاالنم بعد از کل ضه،یمر همش–

 .ختیصورت بچه ر یشد و رو ریسراز شیها. اشک از چشمشنوهینم
شد.  لیتبد یتمام تنفرم از او به دلسوز ییالحظه یبرا

اش انداختم و به بچه یباشم. نگاه مبهوت تفاوتینتوانستم ب

 :گفتم



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

20

82 
Hiltun.ir 

  چرا؟–

دوران  هیبه خاطر تغذ دیشا گهیدکتر م ستیمعلوم ن قیدق–

و  کردمیرو نم یزیچ تیباشه، آخه من اون موقع رعا یباردار

به خاطر  دمی. شادمیکشیم گارمیس ی. گاهخوردمیم یهمه چ

 .که مصرف کردم باشه ییداروها

 ؟ییداروها چه–

ورق  هی تیعصبان یاز رو یبار تو دوران باردار هیراستش  خب–

جا خوردم. چند ساعت حالم بد بود و افتاده بودم  هیقرص رو 

 .رسوند مارستانیامد و من رو به ب ارشیکه ک نیتو خونه. تا ا
 یو زار هیدکتر گفت سارنا ناشنواس امدم خونه و با گر یوقت

 مشیبه مامان گفتم اونم قلبش گرفت و حالش بد شد. بعد که برد

 ستیبه ب کیحالش بهتر شد دکتر گفت، نزد یو کم مارستانیب

بهش دارو و  یقلبش از کار افتاده و کل یهاچهیدر صد از ماه

نفس  یبراش سخت شده، تنگ دنینفس کش گهیداد. د ییغذا میرژ

  .کرده دایپ

موضوع چقدر  نیا دنیلحظه فقط به آرش فکر کردم که با شن آن

 یاز حال او بدانم، ول خواستیدلم م یلیاست. خ ختهیبه هم ر

از او  یحرف رحمانهیبود. مژگان هم ب دهایجزء نبا دنشیپرس

 .زدینم

ام رو بهت بگم، مکث کردم که خواسته فیبرات تعر رونایا–

 .کرد و مظلومانه نگاهم کرد یکوتاه

 .... شکستن دل تولیراح یما رو ببخش دیبا–

. حرفش دمیرنج اشیهمه خودخواه نیبشنوم. از ا گرید نخواستم

 :و گفتم دمیرا بر

نکردم. انشاهللا که هر دوشون حالشون خوب  نیرو نفر یکس من–

بلند  میکرده. از جا کاریچ دونهیبشه. هر کس خودش بهتر م

 .شدم

 .برم دیبا من–

 :هم بلند شد و گفت او

 نیماش یباهات حرف بزنه، تو خوادیمامان هم م رون؟یب یایم–

 .... گفت ازت خواهش کنمنجایا ادینشسته، نتونست ب

  .امیم–

افتاد، در  فشیراه افتادم. چشمم دوباره به دختر ضع دنبالش

. چقدر نگاهش آشنا بود. چقدر حرف کردیآغوش مادرش نگاهم م

 شیحرف بزند، دلم ر توانستینم ندهیکه در آ نیداشت. از ا

 :دمیشده بود پرس جادیکه در دلم ا یشد. با حس ترحم
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 ؟یدرس خوند ییارشته چه–

 چطور؟ تیریمد–

 واقعا؟–

 .و نگاهم کرد ستادیا

 ه؟یچ منظورت–

بتونه  دیخونده، حداقل با تیریکه مد یبه نظرم کس ،یچیه–

 .کنه تیریرفتار و احساسات خودش رو اول مد

 :تفاوت گفت یب

 یلیخ یحسادته، من گاه هیداره؟ اگه منظورت اون قض یربطچه–

دفعه  شهیبار م هی یوقت یعنی شه،ینم یول رمیباهاش کلنجار م

 ...بعد دوباره

 .توش زنیریکه جوهر م نایاز ا ؟ینوشت سیبا روان نو حاالتا–

 .به طرف در خروج راه افتاد دوباره

 نکنم، چطور؟ فکر–

 کردیچند ماه ازش استفاده نم یداشت. وقت دونهی مامانم–

. به نظرم رفتارامونم نوشتینم گهید شد،یجوهرش خشک م

. شنیخشک م میمدت کنارشون بزار هی یهستن. وقت ینطوریهم

 یرو وقت یبد. هر رفثار ایرفتار خوب باشه  کنهینم یفرق

 یخند. پوزشهیروان م سیمثل همون روان نو میانجام بد ادیز

 :زد و گفت

که فقط ازت بخوام من رو  نجایول کن، من امدم ا لیراح–

جور حرفها بزنه، همون  نیتو خونه هست که از ا یکی ،یببخش

  .برامون بسه

 :دمیپرس ناخواسته

  ؟ییایازت خواست که ب اون–

 .سرعت داد یکم شیجوابم فقط به قدمها در
شد و  ادهیپ نیاز ماش دونیفر م،یدیرس نیماش کیکه نزد نیهم

 .داد لمیتحو یلبخند ترسناک

 :قدم عقب رفتم و با لکنت گفتم کی اریاخت یب

 کنه؟یم کاریچ... نجای... انیا–

 :و گفت دیبه طرفم چرخ مژگان

 .اون دانشگاه رو بلد بود، ما رو آورد گه،ید داداشمه–

 یظاهر شد و با جذبه میروبرو لیبزنم کم یاز آن که حرف قبل

 :توجه به مژگان گفت یخاص خودش، ب
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منتظرتون  نجایوقته ا یلی. خمیبر دییخانم بفرما لیراح–

 .هستم
که  یو اخم تیمانده بودم. نگاهش پر از سوال بود.  جد مات

  .جا خوش کرده بود مرا به خود آورد شیابروها نیب

به طرف  لیکنم همراه کم یکه از مژگان خداحافظ نیا بدون

باز کرد.موقع  میرا برا نیدر عقب ماش لیرفتم. کم نشیماش

 .اندآنها به ما چشم دوخته یکه هر سه دمیسوار شدن د

 :دمیرا روشن کرد پرس نیکه ماش نیهم

 کو؟ حانهیر پس–

 :گاز گذاشت و گفت یرا رو شیپا

  .زهراست شیپ–

 "هنوز از دستم ناراحته؟ یعنی"

 .نسبت داشت دونیبود؟ انگار با فر یخانم ک اون–

 :دادم و گفتم رونیرا به ب نگاهم

 .حرفها نیو ا یعذر خواه یبود. امده بود برا دونیفر خواهر–

 :پر رنگ تر شد و گفت شیهااخم

ها استرس نیاز ا گهیرو شکر که امتحاناتتون تموم شد. د خدا–

 :گفت زدی. بعد انگار که با خودش حرف ممیراحت شد

. انگار زهرا دونهیخدا م شهیاز سر ما کم م نایشر ا یک–

 .گهیدرست م
 دنشیجرات پرس ی. ولستیبپرسم منظورش چ خواستیدلم م یلیخ 

 .را نداشتم

 :سکوت ادامه داد قهیاز چند دق بعد

 چرا امدم دنبالتون؟ نیپرسینم–

موضوع را  نیفکر به سرم هجوم آورده بود که کال ا آنقدر

 .فراموش کردم

 .بپرسم خواستمیم اتفاقا–

 :را باز کند و گفت شیهاکرد اخم یسع

که اون روز در موردش باهاتون حرف  ییادر مورد برنامه امدم–

بعد از امتحانها  یگفتم برا ادتونهیزدم. نظرتون رو بپرسم. 

 براتون برنامه دارم؟

  .تپش گرفت قلبم

 :. منتظر ماندم که ادامه دادادمهی بله–
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به  مونیمسئول روابط عموم یهایمدت بود به خاطر کم کار هی–

نداشت.  ییادهیفا . بارها هم تذکر دادممیمشکل برخورده بود

 .که اخراج شد نیتا ا
 شرکت؟ دییایجاش ب دیتونیمدت م هیازتون بپرسم  خواستم

. اگرم خوشتون دیکال اونجا کار کن دیتونیاگه دلتون خواست م 

 دایجاش پ یکی. تا دیمدت کوتاه کمکم کن هی یفقط برا ومدین

 .میکن
را  یخواستدر نینگاهش کردم. اصال توقع همچ نهیتعجب از آ با

زهرا هنوز  یعنی. دیچرخیم یگرید زینداشتم. فکر من حول چ

 .به او نگفته است یحرف

 منتظره بود؟ رهیحرفم غ یلیخ–

 :گفتم یاز او گرفتم و با دست پاچگ نگاه

 ییانهیزم شیفقط، آخه...من اصال تا حاال کار نکردم. پ نه،–

 .ندارم

 ...نتونم دیشا

 .باال رفت شیابروها

  .دیزنیم یبیعج یحرفها د؟ینتون شما–

 ستم؟یبلد ن گمیکه م بهیعج–

االن  دیکه بگ نهی. مثل ادمیکه تا حاال شن هیحرف نیتربیعج–

  .دیو انجامش بد دیریبگ ادیزود  دیتونیشبه. مطمئنم که م

 .دیسخت تر رو انجام داد یلیخ یکارها شما

  .قند در دلم آب شد نانشیهمه اطم نیا از

 .ستین دیگیکه شما م مینجورینه ا د،یلطف دار شما–

. دیریگیم ادی کنم،یمن کمکتون م دیاگر قبول کن ه،ینجوریهم–

  .ستین یاز اون نظر مشکل

 ...یکه بخوام کار کنم خوشحالم ول نیاز ا راستش–

  ؟یچ یول–

 ...یلیراستش... رفت و آمدش برام خ خب،–

 .شهیحل م اونم–

مدت تو  هی دمیم حیبهتون زحمت بدم. ترج خوامیمن نم نه،–

 .نرم ییخونه بمونم و جا

 .نگاهم کرد نهیسکوت کرد و بعد از آ ییاقهیچند دق دوباره
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اول زهرا زنگ زد  یعنیامروز با حاج خانم صحبت کردم.  من–

 .و صحبت کرد
که  ییاشد که باهاتون صحبت کنن. در مورد همون مسئله قرار

  .زهرا قبال مطرحش کرده

که باشه کارتون سر  یصحبت مادرتون با شما هر چ یجهینت

جابه جاتون  گهیبا واحد د تونمیجاشه. اونجا چند طبقس م

  .دیو تو واحد من نباش دیبکنم که راحت تر باش

 التونیمن محترمه و با ارزشه، خ یبرا دیریبگ یمیهر تصم شما

  .دمیراحت باشه. من بهتون حق م

که  نتوانستم سرم را بلند  زدیحرفها را م نیا ایبا ح آنقدر

  .بزنم یکنم و حرف

 .میدیدر خانه رس یکه به جلو نیکردم. تا ا سکوت
از پشت چادرم را  دهیرا در قفل چرخاندم. ناگهان سع دیکل

 :و گفت دیکش

قلبم  ی. دستم را روادیخبرها رو رد کن ب یباش همه زود–

 .گذاشتم

  ؟یدیم کیکش نجایچرا ا ؟یتو از کجا سبز شد وونه،ید دمیترس–

 :و گفت دیخند

 پرسهیازم م یزیوقت چ هیباال چون خاله تنهاست. گفتم  نرفتم–

 .لو بدم شمیمنم مجبور م

 .نگاهش کردم زیت

 اسرا کجاست؟ ؟یدهن لق نقدریا یعنی–

آموزشگاه سر چهار راه بپرسه  نیتو راهه، رفته ا اونم–

  .خوانینم روین یخصوص سیواسه تدر نه،یبب

 تونمیوقت بخواد م مهیکه اون روز بهش گفتم اگه کار ن من–

 ...بگم لیبه کم

 :و گفت دیرا بر حرفم

 ...یگیتشنس حاال تو م لیاسرا به خون کم ل،یکن راح ول–

 :خانه شدم و گفتم وارد

 ...منه، بزار بره بگرده دنبال کار ریکرده، اصال تقص خودیب–

 

 .نبود مادر
 ییاروضه ی. جلوتر که رفتم صداآمدیاز اتاقش  م ییفقط صدا 

در خانه روضه گوش  یتر شد. مادر گاهواضح دادیکه مادر گوش م

 .کردیو خودش را سبک م کردیم

 :گفتم دهیبه سع آرام
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 .میمامان امد دور هم بخور ؟یسازیدم نوش م هی–

 :گفت یآرام یهم با صدا دهیسع

 ی! وقتهاکنهیخاله زود به زود با خودش خلوت م ایتازگ گمیم–

حالم  گهیهر چند خودش م شم،یناراحت م کنهیم هیگر فهممیم

 .شهیخوب م

 نهیامام حس یبرا هیکردن الزمه، فقط گر هیگر گهیمامان م اصال–

 .کنهیکه آدم رو واقعا سبک م

باشگاه دارن که دور هم  هیتو هند  گفتیاون دفعه م خاله–

اونا که  ره؟یگیم شونیگر ی. آخه چطورکننیم هیگر ننیشیم

 .ستین شونیروضه و ُمحرم حال

  :دادم و گفتم رونیرا ب میلبها

و مشکالت خودشون رو  بتهایمص ای دن،یگوش م نیغمگ یآهنگها –

  .کننیم فیتعر گهیواسه همد

موقت  یسبک هی زهایچ نیا یبرا هیاونا توهم دارن، گر یول

که بعد  ی. شادشهیم یآخرش باعث افسردگ یول اره،یممکنه ب

 هیکجا، اون گر دهیبه انسان دست م نیامام حس یبرا هیاز گر

 .هاشون کامال مخالف همهکجا. اصال طبع

 :دیپرس دهیسع

  ه؟یاونا سرد یهیگر یعنی–

 .کرد یفکر دهی. سعشهیم یباعث افسردگ نیواسه هم آره،–

و اون رفت از  میتصادف کرد گاردتیباد نیموقع که با ااون  –

بد  یلیبد جور خوف کرده بودم. حالم خ ادته؟یکرد  تیمن شکا

 نیا یبود. خاله گفت تو کیبود، همون روزها محرمم نزد

کن. چون بهت  هیگر نیامام حس یبرا ادیمحرم ز یمراسمها

راست  . خالهیکنیم دای. اعتماد به نفس پدهیشجاعت و قدرت م

  .لیراح گفتیم

  :رو به عالمت مثبت تکان دادم و گفتم سرم

هست  هاهیو گر هایعزادار نیهم یَاسرار تو یلیمطمئنم خ من–

 .که هنوز کشف نشده

 .کردم یاخم تصنع بعد

 .میدرست کن بخور میزیچ هیگشنمه،  دهیسع یوا–

 :بلند گفت کردیهمانطور که دگمه مانتواش را باز م دهیسع

 .دیکن بخور. بعد خند تیدم نوش رو با نون تل همون–

را عوض کردم.  میگفتم و به طرف اتاق رفتم و لباسها یسیه

. من نشیریتلخ و ش یدانشگاه هم تمام شد، با تمام ماجراها
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 یآورادی میبرا شیهاینیریناشکر ش یهاآدم یلیهم مثل خ

آخر خط  یدانه یمشت بادام که تلخ کی. مثل خوردن شدینم

 .یقبل یبادامها یبه خوشمزگ کشدیم
 یزیکه در دانشگاه بودم را مرور کردم. واقعا چ ییسالها 

گرفته بودم که هدر رفتن چهار سال از عمرم به آن  ادی

که مادر وارد اتاق شد.  کردمیفکر م زهایچ نیبه ا ارزد؟یب

نشان  شیهانگاهم کرد. چشم ییاقهیو چند دق ستادیدر ا یجلو

 :دیمقدمه پرس یداشته است. ب یکه دل پر دادیم

 ؟یباهاش ازدواج کن یخوایم چرا–

 نقدریمادرها ا یهمه یعنیحرف مادر با بهت نگاهش کردم. " با

 "هستن؟ زیت

 .کنم یرا مخف امیریکردم غافلگ یسع

 .تخت نشست یداره؟ کنارم رو یاشکال خب–

. زود ستیعالقه ن لتیکه دل دونمیرو بشنوم. م لتیدل خوامیم–

 .نرو هیرو بگو. حاش هیاصل قض
انداختم و با خودم فکر کردم. مادرها چقدر  نییرا پا سرم

که  نی. حرفها را قبل از اشانیهابچه یخدا هستند برا هیشب

 یلیپا و آن پا کردم، مادر خ نیا ی. کمدانندیگفته شود م

 میفکر کردم و در آخر تصم یرفت. کم هیحاش شدیبود نم یجد

 .حرف بزنم مقدمهیگرفتم من هم ب

 ادمهیرو که آرش کرده من هم انجام بدم.  یکار خوادیم دلم–

بود که ازش  یدرس نیبزرگتر نیکرده. ا یبزرگ یفداکار دیگفت

  .گرفتم ادی

 .دیکش یآه مادر

 یبرا لیدل نیبچه مال برادرشه، از خون خودشه، به هم او–

  .فراموش نکن نویراحت تره. ا یلیآرش پدر اون بچه شدن خ

 یعوضش اون مادر بچه رو اصال قبول نداره. بزرگ دونم،یم–

رو   حانهیمن پدر ر یبه نظرم مشهود تره، ول نجایا شیفداکار

 .شهیبه اون در م نیقبولش دارم. ا یلیخ

 .کرد نگاهم

 شه؟یدر م واقعا–

 یبا من نسبت حانهیدرسته ر. در ضمن کنمیفکر م نطوریا–

هاشون رو مادرا بچه دونمیمن بهش عالقه دارم. نم ینداره، ول

عاشق بچه برادرشه و ولش  یآرش چطور ایدوست دارن.  یچطور

دارم که حس آرش رو  ی. چون نه مادر شدم، نه برادرکنهینم

 .بفهمم
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به مادر  ی...نگاهخوادیدلم نم یول ه،یچه حس دونمینم

 .انداختم

 ؟یچ خوادینم دلت–

ام گرفتم. مادر دستم را گرفت و چانه یبلوزم را به باز یگوشه

 .دیرا باال کش

 ؟یچ خوادینم دلت–

چرخاندم نم داشتند. من هم بغض کردم  شیهارا در چشم نگاهم

 .و سکوت کردم

 .و منتظر نگاهم کرد دیرا کش دستش
گذاشتم  اشنهیس یرا دور کمرش حلقه کردم و سرم را رو میدستها

 .و بغضم را رها کردم

بزرگ بشه،  ییاگهیدست کس د ریز حانهیر خوادیدلم نم مامان–

رو با اون تجربه کنم.  یمادر خوامیاون به من عادت کرده. م

 د؟یدیاجازه م

 :را دور تنم حصار کرد و گفت شیهم دستها مادر

 ...ها هیعمر زندگ کی ؟یفکر کرد هاشیبه سخت ل؟یراح یتونیم–

 .را بلند کردم سرم

 د،یشما پشتم باش خوامیفکر کنم. فقط م هاشیبه سخت خوامینم–

که از آرش جدا  ی. مثل وقتشهیبرام راحت م یاونوقت همه چ

 .تونستمیشما نبود نم یتهایشدم، اگر حما
ثابت ماند.  شانیو نگاهش رو دیکش میبه موها یدست مادر

 :پرآب شد و گفت شیهاچشم

منم  یخودشون بخوان، تو خواست دیرو آدمها اول با یزیچ هر–

 .کمکت کردم

 .مامان خوامیم االنم–

 دیشا ،یهم آماده کن گرانید یخودت رو واسه حرفها دیبا–

 .اون روز خواهرت یاز جنس حرفها ییحرفها

 .وارد اتاق شد و به طرفمان آمد دهیلحظه سع همان

 د؟یراه انداخت هیشده؟ شما هم باشگاه گر یبابا چ یا–

 :با لبخند گفت مادر

 .میوسط ابرومون کم دار یخال هند دونهی یکیفقط  آره،–

 درست کنم، آرد کجاست؟ نهیخاگ خوامیم لیواسه راح خاله–

 .آرد را گفت یجا مادر

 :گفتم یفور



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

20

90 
Hiltun.ir 

 .زایهم توش بر یجعفر دهیسع–

 .دستش را در هوا چرخاند دهیسع

 .کجا بود میبابا جعفر برو–

 :گفت مادر

 .دمیبهت م امیاالن م میرو دار خشکش–

که مادر  میخوردیرا م دهیدست پخت سع یغذا یسفره همگ سر

 :گفت

 :گفت یکه زهرا خانم زنگ زده بود بعد از عذر خواه امروز–

کردم ناراحت  یخواستگار لیکه از راح دیفهم یوقت برادرم–

 لیذهن راح دی. نباکردمیبا شما مطرح م دیشد. گفت اول با

من به شما زنگ زدم که کسب  نیهم ی. براکردمیرو مشغول م

 .کنم فیتکل

 :گفت دهیسع

به  یخان. بعد چشمک لیکم نیا هییادهیعجب آدم فهم بابا–

  .اسرا زد

 .نزد ینازک کرد و حرف یپشت چشم اسرا
 ادامه داد؛ مادر

دادن و حرف زدن قرار شد دو روز  حیتوض یبعد از کل خالصه–

  .میبهشون جواب بد گهید

 :دیاش را قورت داد و پرسلقمه دهیسع

 خاله؟ هیخودتون چ نظر–

 :کرد و گفت یمکث مادر

هم موافقه، منتها  لیعمل که خوبه، به خصوص که راح باطن–

 .به اسرا انداخت یقی. بعد نگاه عمخوادیم یادیصبر و شجاعت ز

 ثیحد . چون ممکنه حرف وخوادیهم م  یاتحاد خانوادگ هی–

 شیکم داشت که داد یکه دخترت چ نیبشه. مثال ا دهیشن ادیز

که االن فکرش رو هم  ییحرفها ایکه بچه داره.  یبه مرد

که دل هر کس  ییممکنه گفته بشه. حرفها یول دیبکن دیتونینم

 زیچ همه نه،بازم فکر ک دیبا لیراح نیهم ی. براشکنهیرو م

 .کنه بعد جواب بده نیسبک سنگ دیرو با

 :کرد و گفت یپوف اسرا

 .موندم تو کار خدا یندارم، ول یکار لیراح میبه تصم من–

 :گفت دهیسع

 .شروع کرد نیا دوباره–
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 :از سفره فاصله گرفت و گفت یکم اسرا

. چطور رمیبگ یرادیا لیاز راح خوامیباور کن نم دهیسع نه–

 یحور نیبچه، همچ هیآقا با داشتن  نیمثل ا یکیکه  شهیم

پرستار بچش باشه. بعد  شونیسال هم ا کی. تازه ادیب رشیگ

اونوقت زنش رو که دوستش نداشته تو تصادف از دست بده، بعد 

 نیتر از ا مهمبشه،  دهیمثل خواهر من که آفتاب ند یکیعاشق 

 ...که خواهر منم قبول

 :گفت دهیکش مادر

 !اسرا–

شانس دارن.  نقدریا هایچرا بعض گه،یجان برام سواله د مامان–

 ...کنه که یزندگ یکیبا  دیعمر با هیاونوقت اون آرش بدبخت 

نگاه کردم. احساس کردم هر چه با او در  دهیچپ، به سع چپ،

ام کف دست اسرا گذاشته درد و دل کرده لیمورد همسر سابق کم

 .است

 :گفت مادر

سن مادرش رو از  نیتو ا حانهیکه ر یکنیفکر نم نیبه ا چرا–

همه  نیکه تو خودت ا یکنیفکر نم نیدست داده. اصال چرا به ا

که باهاش  یدست نیندارن. هم گرانید یول ختهینعمت دورت ر

. خورنیهستن که حسرت داشتنش رو م ییکسا یدونیم ،یخوریغذا م

 ؟یادتو چرا با اون چپ افت دونمیمن نم

 :انداخت و گفت نییسرش را پا اسرا

  .ادهیبراش ز لیراح کنمیمامان احساس م دونمینم –

 .یکن ههیدخترم، بهتره خودت رو تنب یکنیبهش حسادت م تو–

 :گفت یفور اسرا

 .رمیگیرو روزه م فردا–

وقته  یلیکمه. چون خ یلی. روزه خادیکه دردت ب یهیتنب نه،–

  .شهیفکر ازت جدا نم نیا

 رم؟یهفته روزه بگ کی دیخواهیکنم؟ م کاریچ خب–

 :گفت مادر

 یاندازت رو برادوتا با هم محرم شدن، نصف پس نیاگر ا نه،–

  .یدیعقد بهش م یو به عنوان کادو یخریم یزیچ هی لیکم

 .گرد شده مادر را نگاه کرد یهابا چشم اسرا

 .اذان مغرب مادر بلند شد و رفت یصدا با

 :آرام گفت یلیبا لبخند و خ دهیسع
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از حسادت  یباز شود. واال...حاال دار موقعیکه ب یبر دهان یوا–

 گهیم یشده، ه لسوفیخب تو دلت نگهش دار، واسه من ف یترکیم

لب  دنیتو کار خدا موندم. خدام تو کار تو مونده. االن خر

 شد خوبت شد؟ یتاب منتف

 لیرو ناقص کردم اونوقت راح ارویبگم، من زدم  یمن چ پس

هم به ما نگفت خرت به چند  چکسی. هرهیگیداره سرو سامون م

من رو  یافهیق خوادیگفته اصال نم لیبه راح ارویمن. تازه 

 ...بگو آخه اگه من نبودم، تو نهیبب

 زیر زیر ی. فقط صدادمینشن گریسر سفره بلند شدم و د از

 .آمدیم دنشانیخند

 *آرش*
 

سوار  لیکه راح دهیدر دانشگاه د یمادر گفت که جلو یوقت

ام. مگر چقدر توان شده،  احساس کردم تمام شده یمرد نیماش

 یضی.. حال بد مادر. مرلیاز راح ییجدا ارش،یداشتم. مرگ ک

 یم یدواریبه خودم ام ی... گاهلیراح یسارنا و حاال نامزد

 یم لیراح د،یایکوتاه ب لیشود و راح ییامعجزه دیدادم شا

 ...استیدر دن زیچ نیبدتر یدیگفت ناام

 دم،یماجرا را از دهان مادر شن قتیبعد از عقد حق یوقت یول

 می. حال بد آن روزهادادمیبه خودم م یواه دیچقدر ام دمیفهم

. آنقدر دیماجرا را بگو قتیتا حق اوردیمادر را به رحم ن

عذاب وجدان اجازه نداد  گری. بعد دمیصبر کرد تا ما عقد کن

  .مرا سرزنش کرده بود لیکنم. من راح یزندگ

 ده؟یمرا بخش ایو بپرسم آ رمیخواست با او تماس بگ یم دلم

ام که به مادرش داده افتمیم یقول ادیهر بار  یوقت یول

  .شومیمنصرف م

فرستادم،  شیبرا یخواهعذر یروز که  سبدگل نرگس را برا آن

کار را انجام دهم، گفت  نیمادرش زنگ زد. گفت حق نداشتم ا

گفت  ؟یکار را کرد نیتازه حالش خوب شده بود چرا ا لیراح

 شینکنم که گذشته برا یکار گریاگه واقعا دوستش دارم د

 .شود یآورادی
 

گمنام  یمادر گفت نامزد کرده هر روز به مزار شهدا یوقت از

 شی. براآوردیآرامش م شیبرا گفتیم لیکه راح ییجا روم،یم

  .شومیکنم. خودم هم آرام م یم یخوشبخت یآرزو

امدم  تا سرکار بروم.  رونیروز طبق معمول از اتاق ب کی

به طرفش رفتم و  دمیکه سارنا را در آغوش مادر د نیهم

 .بودند  یزندگ یبرا دمی.سارنا و مادر تنها امدمشیبوس
صحبت  یتلفن یکیکه که با  دمیشنیو داد مژگان را م غیج یصدا

 .برد یبه کار م یکرد و الفاظ بد یم
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 :دمیبه مادر نگاه کردم و پرس باتعجب

 شده؟ یچ–

 :سرش را تکان داد و گفت مادر

 یبرنم نایرفته اونور بازم دست از سر ا گه،ید دونهیفر –

 .داره

 یداره، چطور یتیدوباره شکا گفتیمژگان که م گه؟یم یچ چرا؟–

 رفته؟

آشنا ماشنا دارن که...  نقدریا نایرفته، بابا ا ینیزم–

کرده که پول کم آورده، حاال  یاونجا رفته چه غلط ستیمعلوم ن

پدر  شیروکه چندسال پ ییخواد مژگان روزورکنه که خونه ا یم

وکنارگذاشته بفروشه و پولش رو  دهیبچه هاش خر یمژگان برا

براش بفرسته. خونه هم به نام سه تاشونه، مژگان و خواهر 

 .دهیباباشم بهش پول نم گهید گفت،یبرادرش. مژگان م

 .بفروشن سهم اون روبفرستن خب–

چون  دیکل پول خونه روبفرست گهیم ست،ین یراض دونیفر خب–

 .خونه اکثر پولش رو خودش داده دیموقع خر

 ه؟یمژگان راض اهرخو–

بره دست  میبد گهیدعوا نداره م یاون حوصله  گهیم مژگان–

هر روز به مژگان زنگ  دونیفر نیاز سرما برداره. واسه هم

 .به فروش بشه یوراض ادیتا کوتا ب زنهیم

 :گفتم تیباعصبان

 ...دعوانداره مژگان داره یحوصله  اون–

با اخم مژگان به طرف اتاق مادر رفتم. در را باز کردم و  

من حرفش را قطع کرد و با تعجب  دنیرا نگاه کردم. با د

 :دینگاهم کرد و آرام پرس

 :آمدیاز پشت خط م دونیفر یعربده یصدا ؟یدار یجان کار آرش–

خونه برات بخره، به من چه  هیتونه  یعرضت نم یشوهر ب اون–

را با خشم از دستش  ی...گوشیمربوطه چرا چشم به مال من دوخت

  :گرفتم و گفتم

 ...یباف یم یواسه خودت دار یچ–

 :ترآورد و گفت نییپا یرا کم شیسکوت کرد و صدا یکم

 .رمیگ نجایکن خونه روبفروشه، ا یروراض مژگان–

 ؟یزد یاونجا چه گند دوباره–
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 .روکه گفتم انجام بده یتومربوطه؟ کار به–

اونور بازم  یهمه نوکرت هستن؟ فرار کرد یکن یچرا فکرم تو–

 ؟یدار یکارات برنم نیدست از ا

 :زد و گفت یپوزخند

مثل اون دختره نرو رو منبر بابا. خوبه چندماه  توام–

 .گذاشته ریروت تاث نقدریا دینبود شترباهمیب

  .روببند درست حرف بزن دهنت–

که  ارمیسرش ب ییخواستم بال یکه شانس آورد، وگرنه م فیح–

نقشه ها  ست،یرنی. البته االنم دیوفتیاالن تو به پاهام ب

 .واسش دارم. حرفش که تمام شد قهقهه زد

 :گردشده به مژگان نگاه کردم وگفتم یها باچشم

 :دمیپرس ادیبعد با فر زنه؟یحرف م لیداره درمورد راح نیا–

 داره؟ لیبه راح کاریچ نیا –

 :را گم کرد و گفت شیدست وپا مژگان

گه، اون  یم ینجوریخواداعصابت روخردکنه ا یم ،یچیخدا ه به–

 وانهیپاک د خورهیو آشغاال م آت نیمست کرده، اونقدر از ا

 :و خاموش کرد و گفت دیرا از دستم کش یشده. بعد گوش

 .حرفهاش رو باور نکن زنه،یبلوف م شهیهم اون–

 زهایچ یلیدرموردش خ ارشیخبرداشتم واز ک دونیفر یکارها از

 .بود یفیبودم. آدم کث دهیشن
شده  یرا به هر نحو دونیفر دیشور زد و نگران شدم. با دلم

 .دادمشیو لو م کشاندمیم نجایبه ا

 .مژگان–

 .جانم–

 :تخت مادر نشستم و گفتم یرو

 .ازت بکنم یخواهش هی شهیم–

 .زد رونیب شیاز چشم ها یخوشحال

سوخت،  یهم م . دلم واسه مژگاندمیانجام م یتو بگ یکار هر–

حال و هوا خارج  نیکه من را از ا زدیخودش را به آب وآتش م

کارمان به مشاجره  شیبه خاطر حرف گوش نکردنها یگاه یکند. ول

  .دیکشیم

 یبا ما کار گهیکارش د یبهش بره پ یبد یخونه روبفروش شهیم–

 نداشته باشه؟

 :دیجا خورد و پرس یکم مژگان
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 .اون خونه حق منم هست چرا؟–

با  ره،یگ یخونه روازت م نیاون ا یچه نخوا یچه بخوا تو–

پس از  ونس؟ید یگیهزارترفند و کلک. شده به زور، مگه نم

 .با شرط یاالن بهش بده ول نیهم

 ؟یشرط چه–

 :گفتم اطیبااحت 

 نقدریا کردمینداشته باشه. فکر نم یکار لیکه با راح نیا –

بار جوابش رو داده  هی لیکه راح نیباشه، واسه ا ییانهیک

 .رهیانتقام بگ خوادیم

 .در هم شد و کنارم نشست شیها اخم

کرده بود چون  فیتعر شیشمال را برا یهیقض دونیفر انگار–

  :گفت

 چیه گفتیکرده، م رشیبعد از اونم تحق لیراح گفتیم دونیفر–

 .کنه کشیکوچ یتا حاال جرات نکرده اونجور یدختر

  بهش گفته؟ یمگه چ ؟یک –

 :باال انداخت و گفت ییاشانه

 یفکرنکن لیبه راح گهی. بعدشم مگه قرارنشد ددونمیم چه–

  ؟یاریواسمش رو ن

 .زنمیحرفش رو نم گهید من–

 :لبخند نگاهم کرد و گفت با

 یدراتاقت رو قفل نکن گهید یدیکار رو کنم قول م نیا اگه–

 ؟ینبود، شاد باش لیاز راح یها که اثرو مثل اون موقع

 :کردم و او ادامه داد سکوت

کنه.  یخودشه، اصال بهت فکر نم یاون االن دنبال زندگ آرش،–

خوام اسمش  ینم گهید گهیم کنه،یم یادقاطیاصال اون اسم تو م

 ...روبشنوم، ازت متنفره، اونوقت تو

 .کردم زیرا ر میرا به طرفش چرخاندم وچشم ها سرم

 ؟یکه بهم نگفت دیهم زد ییاگهید یاون روز حرفها مگه–

از تو  یزیاون اصال چ یفقط همونا که بهت گفتم، ول نه،–

ازت زده بشه،  یحرف خوادیقشنگ معلوم بود که نم د،ینپرس

اونقدر ذوق کرد که  لیتازه اون نامزدشم که امد دنبالش راح

 .کنه یرفت از من خداحافظ ادشی

 :و آرام گفتم یجد
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 .فهمهیتعهد رو بهتر از من و تو م یمعن حتما–

 :و گفت میپا یدستش را گذاشت رو یعصب
نداشته باشه، اونوقت توام به  لیبه راح یکار دونیفر آرش

 ؟یکنیقولت عمل م

 .را تکان دادم سرم

 .بهم وقت بده ییادو هفته یکیکنم، فقط  یم ی. سعآره–

 :دستم را گرفت و گفت 

 .ها یداد قول–

  :گفتم کالفه

و زود از اتاق  دمیکش رونیدستم را از دستش ب گه،ید باشه–

نفس  دیکس نباشد با چیکه ه ییرفتم جا یم دیخارج شدم. با

 ...دمیکش یم

 .که خسته شدم یرفتم. بعد از مدت یهدف راه م یب
 یشدم و به طرف شهدا نمیرفته را برگشتم و سوار ماش راه

 .گمنام راندم

 .آنجا بلند شد یهینیاذان از حس یصدا دمیکه رس نیهم

 :دمیپرس لیبار از راح کیامد  ادمی 

 شه؟یم یچ یساعت بعداز اذان نمازت رو بخون کیحاال اگه  –

  :. جواب دادکنهیخدا که فرار نم

دعاتم اجابت  یهمون موقع نماز بخون گنیاذان م یوقت آخه–

 یاجابت دعاست. چون درها یموقع برا نی. اذان بهترشهیم

 .آسمان بازه

 :وگفتم دمیبهش خند 

کلون  نیازا ایمیدر قد نیمثل ا ایداره  موتیحاال درآسمون ر –

 :و گفت دیدارهاست؟ اونم خند

ُکد دارهاست،  نیاز ا دمیشا ه،ییبابا احتماال اشاره ا نه–

 .شد یاذان. بعدجد یصدا یکرده رو میُکِدشم خدا تنظ

به طرف  انیمثبت م یهایانرژ یکنم موقع اذان همه  یم فکر–

 م،یجمعشون کن میتون یوما با نمازخوندنمون سروقت، م نیزم

ام را  افهی. قمیبر یم بیکمتر نص میرتربرسیحاالهرچقدر د

 خنده دار کردم و گفتم؛ شیبرا

 یکجاش انرژ یغرق خواب یمثال نماز صبح خوندن وقت ،یگیم یچ –

 داره؟

 :گهیوم زنهیلبخندم
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خوردنه، اون لحظه متوجه  نیتامیخب سخته، مثل قرص و آره–

ضعف  گهید میشیمدت متوجه م هیاما بعد از  میشیاثرش نم

 .میندار
 نیا دانمیو قامت بستم. نم هینیگرفتم و رفتم داخل حس وضو

و خاطراتش  لیمن فقط راح یبرا دنشیاذان چه داشت که  شن یصدا

  .کردیم یرا تداع

همراهم  شهیرا که هم لیراح ی هیتربت، هد حیاز نماز، تسب بعد

 ی. بودادیرا م شیدستها یبو شهیدرآوروم، هم بمیبود را از ج

را کوتاه کرده. پس تالش  شیموها گفتیرا...مادر م شیموها اسی

را  حیکنم. تسب یسع دیفراموش کردنم. من هم با یبرا کندیم

مهرها گذاشتم و با خودم گفتم:  یخودش کنار جعبه تیبه ن

 ".اذان را چه کنم ی"صدا

بعد از کار در شرکت به طرف خانه راه افتادم. به محض  شب

 .به خانه سراغ سارنا را گرفتم دنیرس

 : مژگان گفت 

نق زد تا  یلیبشه ها. خ داریب یآرش. سروصدا نکن خوابه،–

 .دیخواب
بچه مظلوم  نی. "مگر ادمیبود که شن ییاجمله نیبدتر دیشا

سارنا  یخانه پر از صدا نیوقت ا چیه دیبشنود. شا توانستیم

به مژگان  یرا داشت. نگاه شیآرزو شهیکه مادر هم یزینشود. چ

را سوهان  شیبه گوش ناخنها یانداختم. در عالم خودش هندزفر

 دهیآنقدر بلند بود که راحت شن یقیتند موس ی. صدادیکشیم

از  یکیدکتر برده بودم.  نیچند شیپ. پرونده سارنا را شدیم

 یمادر با صدا یقیموس دنیآنها گفت ممکن است به خاطر شن

آمد که مژگان در آن  ادمیهم باشد.  یبلند در دوران باردار

 شهی. البته همکردیگوش م ادیتند و رپ ز یهایقیدوران موس

 .کردیگوش م

 :دینثارم کرد و پرس ینینگاه غمگ مادر

 رو گرم کنم؟ شامت–

قفل بود را باز  شهیکردم و در اتاقم را که هم دییباسرتا

 رهیخ رونیو به ب دمیکردم و داخل شدم. پرده را کنار کش

 دمیترسیوارد نشود.  م یتا کس کردمیشدم. در اتاقم را قفل م

را مثل  کردمیکه هنوز هم در اتاقم حس م لیعطر راح یبو

 .رندیاز من بگ زهایچ یهیبق
سخت  گریمادر که د یهانفس یصدا دنیبا شن قهیاز چند دق بعد

  .وارد اتاقم شده است دمیفهم آمدیو م رفتیم

حاال تو  شنوه،یبچه نم دونهیدورت بگرده، اونم م یاله مادر–

اتاقت رو قفل  یخواینم گهیمژگان گفت د ی. وقتاریبه روش ن

  .خوشحال شدم یلیخ ،یکن
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 .تخت نشست و بغض کرد یرو بعد

فهمم  یکس روندارم. منم مادرم م چیه گهیمن به جز تو د آرش–

چاره  گهیبوده د نجوریسرنوشت ما ا یکه برات سخت بود. ول

 .مینداشت ییا
روح  یدونم تو به خاطر من، به خاطرسارنا، به خاطرشاد یم

با  یو بر یما رو ول کن یتونست یم شمون،یپ یبرادرت موند

  .ینرفت یول ،یخودت رو داشته باش ینامزدت زندگ

 .نشستم کنارش
و دوباره قربان صدقه ام  دیو بوس دیرا به طرف خودش کش سرم

 :رفت و آرام گفت

رو  یپسرم. مژگانم کس ییتو دمیام یهمه  ارشیبعد از ک –

. اون رنیم رانیاش از اخانواده یهمه گهینداره تا چند وقت د

 یحواست بهش باشه. وقت شتریکم ب هیفقط به خاطر ما مونده 

 .حساسه خب حرفش رو نزن لیبه اسم راح

 .انداختم نییرا پا سرم

که به خاطر بچش مونده مامان جان. دوما: اون به اسم  اوال–

 لیحساسه، اونوقت شما چطور اون موقع از راح لیراح

ت کنه؟ البد االن که با عقد من و مژگان موافق دیخواستیم

 .میداشت یوجود داشت هر روز جنگ جهان لمیراح

 :گفت مادر

تونست اجازه  یاش هم برداره ببره، مبچه تونستیاوال مژگان م –

ما بزرگ بشه، اونم گذشت کرده. دوما: خودت  شیبچه پ نینده ا

اگر اون  دیداشتم. خب شا ییاگهید یمن چاره یرو بزار جا

کنار،  دیکشیکم کم م یزندگ یبعد تو کرد،یقبول م لیموقع راح

 .یشدینم تینقدر اذیتو بهتر بود. ا یبرا ینجوریا
 یگفتم به مادرم، آنقدر حساس بود که مخالفت یم چه

اش مالحظه یلیخ دیبا او بکنم. دکتر گفته بود با توانستمینم

درست  لی. مادر فقط به فکر خانواده خودش بود. راحمیرا بکن

 هیبق یزندگ یفرد در خانواده رو کیصبور نبودن  یگاه گفت،یم

 ییادهیما فا یورصب گری. آنوقت است که دگذاردیم ریهم تاث

 .بود. بخصوص اگر آن فرد مادرت باشد یراض دیندارد فقط با

 :وار گفتم زمزمه

شرمندش  نیاز ا شتریبه نفع من بود تا ب ییجدا نیا دیشا–

 .نباشم

 :منتظر نگاهم کرد و گفت مادر
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حرف من  شهیقسمت داده هم لیهمون راح یاون دفعه نگفت مگه–

پس به خاطر اونم که شده حرفم رو گوش کن و با  ؟یرو گوش کن

 .مژگان مهربونتر باش

بوده که من خالف حرف شما  ینوکرتم. ک شهیجان من هم مامان–

 دمیکش یه. بعد آشهیاونم درست م دیعمل کنم. اصال نگران نباش

 :و ادامه دادم

 یچیشمانگران ه شه،یکم کم درست م یبه مرور زمان همه چ –

 یچیمهمتره. حرص ه یشما برام از همه چ ی. فعال سالمتدینباش

 .دیرو نخور

 :زد و گفت یلبخند مادر

تنت سالم باشه، به خدا  شهیمن قربونت برم. انشاهللا هم یاله–

 .دونهیکس قدرش رو نم چیکه ه یتن سالم نعمت بزرگ نیا

 .شامت روبخور میبر ایب
به  یو نگاه دارشدمیو داد از خواب ب غیوج هیگر یصدا با

تخت  یساعت انداختم، ساعت از ده گذشته بود. بلند شدم ورو

امدم. مژگان  رونیآشنا نبود. از اتاق ب مینشستم، صدابرا

 .زدیرفت و باخودش غرم یورواون ورم نیدر سالن بچه به بغل ا

بهش  دنیکه طالقشم م نیبعد از ا رن،یگیدوتا دوتا زن م مردم–

 ه،یو با ک هیکار دارن. آخه به تو چه زنه سابقت کدوم گور

 ؟ینکن یوسط کشته بشه تا فضول نیا یکیحتما  دیبا

 :دمیپرس دنشیباد

 شده؟ یچ–

  آرش؟ یشد داریب عه–

تونه  بخوابه؟ سارنا را از آغوشش  یم یسروصدا ک نیتو ا آخه–

 :گرفتم و گفتم

  ؟یهست یبا ک تو–

 :گفت آرام

. کنهیزن همون قاتله امده جلو در به مامان التماس م دوباره–

انتقام گرفتن  یحووش بوده که بعد از طالق، برا ریتقص گهیم

کرده، اونم امده  کشیکه زده تحر ییاز شوهرش با عکس و حرفها

. ارهیسرش ب ییبال خواستهیحرف بزنه، اصال نم ارشیجلو در با ک

 ...گهیدادگاه گفته د وت یکه گفت ییهمون حرفها بایتقر

 یرفتم، دو خانم جلو آمدیم یدر ورود یبه طرف صدا که ازجلو 

کرد  یاز آنها به مادر التماس م یکیبودند و  ستادهیدر ا

 .ختیر یواشک م
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رفتم. خانم را شناختم  کیکرد. نزد یهم با اخم نگاهش م مادر

 دهیرا کشته بود. بارها د ارشیبود که ک یهمسرهمان شخص

 .بودمش
بود و با  ستادهیرخ ا مینبود ن دمیخانم صورتش در د یکی آن

 .تا آرامش کند زدیخانم طرف مقابلش حرف م

 :را در آغوشم جابجا کردم و رو به مادر گفتم بچه

 .داخل ایب مامان–

هم  اشیمن ساکت شد و نگاهم کرد. خانم کنار دنیبا د خانم

 .دیمن به طرفم چرخ یصدا دنیبا شن
صورتش نتوانستم نگاهم را  دنیدختر جوان بود. من با د کی

 .از او بردارم
از  اش،یفرم بستن روسر یبود، حت لیمثل راح اشیو روسر چادر

 پیوصل کرده بود. با همان ت اشیهم   کنار روسر زهایهمان آو

 لیراح ههیشب یچهره اش هم کم یو همان وقار و متانت. حت

 :معذب شد و به مادرش گفت امرهیبود. دختر از نگاه خ

 .میبر دییایجان ب مامان–

 :مادرش دست بردارنبود. باناله گفت یول

 د،یدیشوهرم روشن یدادگاه حرفها یشما که خودتون تو آقا–

 ن،یبرادرتون تعادلش روازدست داده و افتاده زم

بوده  ومدهیضد وخورد ن یمن نبوده. شوهرمن برا رشوهریاصالتقص

 نیفکرکرده ودعوا رو شروع کرده. ا ینجوریکه، برادرشما ا

 .نشه زیفقط حولش داده که باهاش گالو

 ...بشن میتیبچه هام  دی...نزاردیتو رو خدا گذشت کن آقا

توانستم چشم از آن دختر بردارم،  یکرد. نم یالتماس م مدام

  .آرام بود. ضربان قلبم باال رفته بود لیمثل راح

خورد مجبورشدم نگاهم را از او  میکه به پهلو ییاضربه با

 .و به مادر بدهم رمیبگ

 ...تو چته؟ زشته آرش–

بود که با چه  نیحواسم به ا یهمه یول دمیشن یرا م صداها

 .دوباره نگاهش کنم ییابهانه

 :رو به خانم گفت تیبا عصبان مادر

. دیکن یم جادیما مزاحمت ا یبرا دیدار ینجوریشما ا خانم–

 یاصال همون حوو د؟یدادیم تیرضا کشتیپسر شما رو م یکیاگه 

 تیاز اون شکا دیمجازات بشه، به نظرم شما با دیسابقتونم با

 .اونه نایا ی. چون عامل همهدیکن

 :به مادر کرد و گفت یینگاه درمانده ا جارهیب زن
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 میکجا خودش رو قا ستیاون االن کجاست. معلوم ن دونمینم–

ما شد  یوارد زندگ ی. اون فقط چند سالستیازش ن یکرده، اثر

نبوده، اصال  یقتل عمد نیا دیبهمش زد و بعد هم رفت. باور کن

 .دار یباال رهیم گناهیشوهر منم ب ینجورینبوده. ا یقتل

 :گفت دیکشیکه سخت تر نفس م یحالدر مادر

 .حکم رو بده بعد یقاض دیصبرکن پس–

 :و گفت دیدست مادرش را کش دختر

 .میدصبرکنیگن فعال با یدرست م مامان–

 :دانم چه شد که باالخره قفل زبانم باز شد و گفتم ینم

خونه  یتو دییایب ست،یشنون درست ن یصداتون رو م هاهیهمسا–

 .میتا باهم صحبت کن
 دیضرب مرا به عقب کش کیخرجم کرد و با  ینگاه چپ چپ مادر

 :و به خانم گفت

 .نمتونیبیدادگاه م یتو–

 .هم در را بست بعد

 .هم هاج و واج نگاهش کردم من

 ؟یکن یم کاریچ مامان–

که چشم  روزیمعلوم هست چته؟ تا د چیه ؟یکن یکارمیچ تو–

 شد؟ یچ هوی ،ینیبب نارویا ینداشت

هستند،  یگریکه در عالم د ییدر بسته نگاه کردم و مثل کسا به

 :گفتم

 .بود لیراح ههیبودم، چقدر شب دهیرو تا حاال ند دخترش–

مژگان که او  یبا تعجب نگاهم کرد و بعد نگاهش را  رو مادر

 .کرد، سُر داد یبود و نگاهمان م ستادهیحرکت ا یهم ب
را بغل مادرش دادم و به اتاقم رفتم. غرق در فکر بودم  بچه

 :دیکه مژگان وارد اتاق شد و پرس

 ؟یناراحت شد دنشونید از–

 :شدم و ادامه دادم رهیدلم سوخت. به روبرو خ شتریب–

. دهیپدرش رو از دست م لیاونم مثل راح میما قصاص کن اگه–

 یکه پدر نداشت ناراحت بود. مژگان ب نیاز ا لمیآخه راح

  .رفت رونیمقدمه از اتاق ب

را داخل قفل انداختم و وارد  دیکه از سر کار برگشتم. کل شب

 یکه حرفها رفتمیدر سالن نبود. به طرف اتاقم م یشدم. کس

 .باز بود مهی. در اتاق ندمیمادر و مژگان را شن
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 گهید میو بهشون بگ میبد تیکه رضا نهیتنها راهش ا مامان–

 روزیراه ما سبزنشن. مامان جان آرش تازه د یوقت جلو چیه

 گهیروفراموش کنه، تازه از امروز صبح د یگرفته همه چ میتصم

 .کنهیدر اتاقش روقفل نم
 ییدوباره هوا نهیاون دختره روبب گهیآرش دوسه بارد اگه

 شه،یدچارم لیدختره هم به سرنوشت راح نیاون گفت ا شه،یم

 .یاونم پدرنداشت طفل
که من هنوز سر کار هستم داخل اتاق بلند  نیا یبه هوا مژگان

موقع خواباندن سارنا دراتاق  شهی. همزدیبلند با مادر حرف م

 .نکند تشیکه نور اذ کردیم کیبست و اتاق را تار یروم

 یچراغ توجه ییحاال آنقدر غرق حرف است که به روشنا یول"

 آنقدر مهم هستم؟ شیواقعا من برا یعنی." کندینم

 رونیگرفتم ب میبعد تصم یتختم نشستم ول یرو ییا قهیچنددق

ام. بروم و قدم بزنم، تا آنها متوجه نشوند من خانه بوده

 .مژگان آزار دهنده بود یحرفها
رفتم.  رونیاز اتاق ب جادنکنمیا ییکه سروصدا یطور آرام

 یبارصدا نیا شدمیدر اتاق مادر رد م یدوباره که از جلو

 :گفت یکه م دمیمادر را شن

 نیمن از خون پسرم بگذرم؟ اونم فقط به خاطر ا یگیم یعنی–

که به نظر  یدر حال له؟یراح هیکه به نظر آرش اون دختره شب

بود. اصال  لیکه داشت مثل راح ی. فقط پوششستین هشیمن که شب

 لیراح ههیکه شب نهیبه بعد آرش هرکس روبب نیبه نظر من از ا

در رد شدم، همانطور  یو. ازجلوفتهیم لیراح ادیچادر سر کرده 

  :گفت یکه م دمیشن یمژگان را م یصدا شدمیکه دور م

اونا  گهیتا آرش د د،یبد تیبه خاطرسارنا شما رضا مامان–

 دمینشن گریرا بازکردم ود یاش با... در ورود هیبق نه،یرو نب

 .ندیگویچه م

 .آمدم و در را بستم رونیب آرام
 دیگفتم با یتند بود و مدام به مادر م شمیآت یلیخ لیاوا

بعدا به مرور زمان  یمادر هم موافق بود. ول م،یقصاص کن

مادر  یهمسر او باعث شد، قصاص را به عهده  یوالتماسها

 .نه ایبدهد  تیکرد مادر رضا ینم یفرق میبرا گریبگذارم، د
 یآن هم آدم بدبخت شد،یزنده نم ارشیکه ک گرینفر د کی بامردن

 .شودیم گریچندنفر د یمرد که مرگش باعث بدبخت نیمثل ا

 .شودیمتزلزل م مشیمژگان مطمئن بودم مادر در تصم یحرفها با
به هدفش  دنیرس یمژگان برا د،یایکوتا ن مشیهم از تصم اگر

 .نقطه ضعف مادر که آن هم بردن سارناست یرو گذاردیدست م

 .قدم زدم و دوباره به خانه رفتم یساعت مین
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دوباره مادر ومژگان جلسه  دمیکه وارد آپارتمان شدم د نیهم

 .اند و در حال بحث هستندداده لیتشک
حرفشان را قطع کردند و مادر بلندشد  دندیکه من را د نیهم

 :و گفت

. بعداز فوت ارمیپسرم. االن شامت رو برات م ینباش خسته–

 .مهربونتر شده بود یلیمادر بامن خ ارشیک
 ارشیکاش ک گفتمیکرد باخودم م یم یبه من مهربان هربارکه

  .زنده بود و مادر باز هم با او مهربونتر از من بود

کنم  یاحساس م د،یچسب یمادر به من نم یانگار محبتها گرید

من شده.  بینص ستیاست وچون االن ن ارشیمحبتها حق ک نیا

 یبرا یحت شد،یتنگ م ارشیک یدلم برا شتریب ینطوریا

 ...شیتشرزدنها

 .مژگان به مادر شدم یاشاره ها یشام خوردن متوجه موقع
 ینیمقدمه چ ینشست و بعد از کم یصندل یرو م،یروبرو مادر

 :گفت

 .میوقت دادگاه دار گهیروز د دو–

 ...گفت یصحبت کردم، م لمونیوک با

البته گفت حاال  اده،یمحکوم بشه ز ارشیکه قاتل ک نیا احتمال

 .روبدن یکشه تا به اون مرحله برسه که حکم قطع یحاالها طول م

 .دمیدهانم را قورت دادم و دست ازغذا کش یلقمه

 .شدم قیمادر دق یو در چشم ها امییدادم به صندل هیتک
به  یبفهمم. نگاه ینیمقدمه چ نیتوانستم منظورش را از ا یم

 .بود شیلبها یرو یزیآم تیمژگان انداختم. لبخند رضا

 لمونیحرفها رو وک نیا د،یشده مامان؟ اصل مطلب روبگ یچ–

دونم  ی. منم مستین ییبه خودمم گفت، حرف تازه ا شیپ یدفعه

 .کشه تا حکم رو بدن یطول م

 :کرد و گفت یِمن وِمن مادر

 هیسوزه، حاال پدر اون بچه ها  یدلم واسه زن وبچش م راستش–

بشن. بارفتن  میتی دیدارن که با یکرده بچه هاش چه گناه یغلط

درست  خته،یبهم ر یما همه چ یخانواده  یچطورتو نیبب ارشیک

 هیرو مثل شب گهیخانواده د هیخودمون  یما بادستها ستین

قسم خورده که  رها. به خصوص که اون خودشم بامیخودمون کن

 .خودش پاش سُرخورده وافتاده و اونم ازترسش فرارکرده ارشیک

 .گردشده نگاهش کردم یها باچشم

شما که خودتون  د؟یزن یم دیحرفها روشما دار نیا مامان–

 .دیکه حرف قصاص رو زد دیبود ینفر نیاول
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کردم فقط باقصاص دلم  یبدبود و فکر م یلیموقع حالم خ اون–

 .شهیخنک م
و اون  دیستیبه قصاص ن یمژگان و توام راض نمیب یحاال م اما

 ؟یرو نکشته، اگه راست گفته باشه چ ارشیک گهیطرفم م

سوزونه. االن اونام  یاش هم دلم رو مزن و بچه یهاالتماس

 .ختهیاونها هم بهم ر یآالخون واالخون هستن. زندگ

 .دمیکش یقیعم نفس

 یخودتون هر جورصالح م یجان من که گذاشتم به عهده مامان–

نه ما. منم امروز که زن ودخترش  دیاصل کار شما هست د،یدون

براشون انجام بدم.  یکار هیدلم خواست که  دمیدر د یرو جلو

 .مظلوم بودند به خصوص دخترش یلیخ
 یرساند و نشست صندل یناهار خور زیخودش را به م یفور مژگان

 :من و رو به مادر گفت یکنار

آرش موافقه. آرش اونقدر دلسوز و  دگفتمیدیجان د مامان–

 .به قصاص فکر کنه یحت ادیمهربونه که اصال دلش نم

 .نگاهش کردم یسوال

 براتون مهم شده؟ هوی نقدریا هیقض نیشده ا یحاالچ–

 :من چشم دوخت وگفت یبه بشقاب غذا مژگان

تونم اونارو درک کنم.  یهستم که م یطیشرا یچون خودم تو خب–

بچه دارم  دونهیسخته بخصوص بابچه، حاال من  یلیخ ییتنها

 یسختمه، اون خانم که سه تا بچه داره م نقدریا

 کارکنه؟یخوادچ

 :کردم و گفتم یپوف

 ؟یکم و کسردار یزیچرا سختته؟ چ ؟ییتوتنها مگه–

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش

نبود. بعدهم بلندشد و  زهایچ نیهست. منظورم ا یهمه چ نه–

 .به طرف اتاق رفت

 :را به طرف مادر خم کردم و آرام گفتم سرم

 گه؟یم یچ نیا–

بهش  شتریحواست ب کمیبابا، مگه اون دفعه بهت نگفتم  یچیه–

 نیا یکه من تو نیآرش از ا گهی. مگهیباشه. منظورش همونه د

 .خونه ام ناراحته
افتادم، واقعا زنها جنس خودشان را بهتر از  لیحرف راح ادی

مژگان بود  نیا آمدیاگر هم کوتاه م یشناسند. حت یم یهر کس

  .کردیم یکه ناسازگار
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من به خاطر شماها نامزدم رو  ه،یانصاف یب یلیخ نیا مامان–

 ...ول کردم اونوقت

 .دیحرفم را بر مادر

دونه و ازدستم ناراحته.  یآرش من رومقصر م گهیم گه،ید همون–

 ...آرش جان باهاش صحبت کن، گناه داره پسرم

 .میبد تیرضا میزنگ بزن بر لیدادن هم فردا به وک تیرضا واسه

 :را در هم گره زدم و گفتم میدستها

هم باهاش  م،یدیم تی. هم رضادیشما بگ یمامان، هرچ باشه–

به نفع خودمونه  یمامان کاش، هر وقت همه چ یکنم. ول یصحبت م

. مژگان حاال میدرک داشته باش شهی. هممیوفتیدرک کردن ن ادی

 ...نهیبیکه م

سرم را در  سیبلندشد و نگذاشت ادامه دهم. با گفتن ه مادر

 :آغوشش گرفت  و با بغض گفت

نگو،  یول ه،یمنظورت چ دونمیپسرم. م ییما تو دیام ی همه–

  .شنوهیوقت م هینگو،  یچیه

 :و آرام گفتم دمیرا عقب کش سرم

. چرا دیکشیعذاب م دیکاراتون خودتونم دار نیبا ا شما–

 آخه؟ دیکنیمالحظه م نقدریا

 :و کنار گوشم گفت دیکش یدوباره نشست. آه مادر

 کنمیدعا م شهیعذاب بکشم. هم دمیرو شکوندم با لیدل راح من–

 یبرگشت گهیچون د یبر دیراهها رو نبا یکه خوشبخت بشه. بعض

 .نداره
 میحداقل تو کمک کن که بدتر نشه، اگر پشت هم باش پسرم

 هیکه سارنا  گهی. چند وقت دمیباش یخانواده شاد میتونیم

سر خونه  دیریم ادیکم بزرگتر شد و مژگان تونست از عهدش برب

خودت رو بکن که اون موقع سر هر  یخودتون، از االن سع یزندگ

ن فکر کن اونم یمژگان قهر نکنه و دعواتون نشه. به ا یزیچ

 ...دل شکستس

تخت مادر  یبلند شدم و به طرف اتاق مادر رفتم. مژگان رو

را کنارگذاشت  یگوش دنمیبود. باد اشینشسته بود و سرش در گوش

 .زد یو لبخند زورک
مقدمه  ی. بزدمیم یحرف دی. بامیچه بگو دیدانستم با ینم

 :دمینشستم پرس یتخت م یهمانطور که رو

 شد؟ یخونه چ ی هیقض–

 :گهواره سارنا زل زد و گفت به–
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که قراربود رو  یگفتم موافقم وازش قول دونیکه به فر نیهم–

 .واسه خونه فرستاد یمشتر هیکه  دیگرفتم، به دو روز نکش

 .کردم تعجب

فروخته  یزود نیبه ا یعنیفرستاد؟  یمشتر یاونجا چطور از–

 اد؟ینم ؟یشد؟ خودش پس چ

 یکشه که قولنامه م یدونم به هفته نم یم یهنوز. ول نه–

 یبرا ادیب دی. امدنش که بایشناس یداداش من رو تو نم م،یکن

 .سند زدن
کرد، گفت مست بوده  یاون روز هم عذر خواه یراجع به حرفها 

 ...رهیکم درگ هیگفته. گفت  یچ دهینفهم

 .دمیرا بر حرفش

 ره؟یگ ای رهیگ در–

 .باال انداخت ییا شانه

 یم یکه چه غلط ستیمهم ن گهیدونم آرش، اصال برام د ینم–

نه اون  گهید رهیخونه روهم بگ نیحرفش رو نزن، ا گهیکنه. د

آرامش داشته  خوامیم گهیداره نه من با اون... د یبا من کار

 .همه کشمکش خسته شدم نیباشم،  از ا

 ؟یکه خونه رو بهش داد نیاز ا یناراحت–

 :زد و گفت یزیآم تیلبخندرضا

کنم. گفتم که فقط تو مثل  یم یتوهر کار یاصال. من برا نه،–

 ...قبل باش

 :را گرفت و ادامه داد بعددستم

کن، سربه سرهمه بزار...دلم  یمثل اون موقع هاشوخ آرش،–

  .تنگ شده یواسه اون آرش قبل

 :وگفتم دمیکش یآه

بهم  یمثل قبله که منم مثل قبل باشم؟ همه چ مونیچ آخه–

 .زمیکه منم به هم بر هیعیطب خته،یر
 دیماهست شیکه تو وسارنا پ نیفقط امدم بهت بگم ازا من

 .خوشحالم
حتما بهم بگو. نگران منم نباش،  یداشت یامشکلی یکار اگه

 .کنم دعادتیباالخره با

 :دیپرس –

 ؟یچ به–
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 رونیآرام دستم را از  دستش ب... طی...به شرایهمه چ به–

و نگاه  ستادمیسارنا ا یو بلندشدم و کنار گهواره دمیکش

 :وگفتم دمشیکردم. غرق خواب بود، خم شدم و بوس

. ارشهیادگارکیمواظبش باش.  یلیمژگان خ ده،یم یبهم انرژ –

 .نهیچقدر دوست داشت بچش رو بب

 .ستادیهم امد کنارم ا مژگان

از عموش بکنه.  یچه دلبر نیبزاربزرگ بشه، اونوقت بب حاال–

 :خم شدم و با انگشت سبابه لپ سارنا را نوازش کردم و گفتم

  .هم خواب بود شیساعت پ کی خوابه؟ینم ادینظرت ز به–

 یام. براخودم را لو داده دمینگاهم کرد. تازه فهم مشکوک

 :حرفم گفتم یسرپوش گذاشتن رو

که از مامان  نیا م،یبد تیرضا میقرارشد با مامان بر یراست–

من  یخوام فکرکن ینم یول ه،یبده کارخوب تیرضا یخواست

موضوع نگرانت  نیدر لحظه ازش خوشم امده و ا دمیدخترطرف رو د

 .کرده

 .نینفر افتادم. هم هی ادی دنشیمن فقط با د 

 .دهان باز نگاهم کرد و به ِتته پِته افتاد با

خواستم  یفکرنکردم، من فقط نم ینجوری...نه... آرش من انه–

 ...تو دوباره

 .ستیمهم ن گهید ،یکرد یدونم توچه فکر یم من–

 .انداخت نییزده سرش را پا خجالت

 .ینبود ینجوری. قبلنا ایعوض شد یلیتو خ آرش–

  .آشنا نشده بودم لیاون موقع ها هنوز با راح آخه–

 :تخت نشست و گفت یلبه یرو دلخور

حرف اون رو  گهیدرعوض فروش خونه د یتو به من قول داد یول–

 ...و مثل قبل ینزن

باشم،  یمثل اون موقع شاد و پر انرژ ی. توگفتگمیاالنم م خوب–

 بهم وقت بده،  یفقط کم گه،یگفتم باشه د

 .یدیکنم تو منظور من رو از افکار گذشته نفهم فکر

 .کرد ینگاهم م فقط

. آبم از آب تکون شهیدرست م ینگران نباش همه چ مژگان–

 .ایکار دن نیصبر کرد. سخت تر دی. فقط باخورهینم

 *لیراح*
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مانده  میاز کارها یهنوز کم یتمام شده بود، ول یادار وقت

 :وارد اتاق شد و گفت قی. شقارفتمیم شیکند پ یلیبود. خ

 نی. ایخودت رو هالک کن خوادیروز نم نیاول گه،ید میبر پاشو–

 .بوده فتیوظ گهیآخرشم م ها،دونهیما قدر نم سیرئ
زود جوش بود. از صبح که آمده بودم  یاز آن دخترها قیشقا

 گریشده بود که انگار مدتهاست هم د اقیبا من ع عیآنقدر سر

به طرفش سُر دادم و  ستمیس ی. نگاهم را از رومیشناسیرا م

 :گفتم

 ییزایچ هی سیاز رئ دیکار دارم. با یساعت میبرو، من ن تو–

 یگانیبا یبر حسب چ دینامه ها رو با نیا دونمیبپرسم. نم

 کنم؟

داد و  یمختصر حیکرد و توض ستمیبه س یآمد و نگاه جلوتر

 :گفت

 نداد؟ حیمگه برات توض صبح–

 ایآخر نیا یچندتا رو تند تند گفت انجام دادم ول چرا،–

  .رفته ادمی

 :زد و گفت یچشمک قیشقا

 کردمیداد. فکر م حیبود که خودش امد برات توض بیعج برام–

را آرامتر کرد و ادامه  شیاز ماها، بعد صدا یکیبسپره به 

 :داد

رو  سیبتونه قاپ رئ دهیدختر جد نیفکر کنم ا گفت،یم سحر–

تره. ما که تو کم با مالحظه هیبدوزده، چون انگار با اون 

  .میمدت موفق نشد نیا

  د؟یکنیرو رسد م گرانید ای دیکنیتو اتاقاتون کار م شما–

 :و گفت دیخند

فرق داره. وگرنه ما که سرمون تو کار  گرانیبا د سیرئ–

 .خودمونه

 :باال دادم و گفتم ییابرو

 یروز اول نیاونقدر سرتون تو کار خودتونه که من هم بله،–

  .شرکت امد تو دستم یبه لطف شما شجرنامه همه کارکنا

 :حق به جانب گفت قیشقا

 دیکن. بده همه رو باهات آشنا کردم. آدم با یو خوب ایب–

 دواریام ادیخان ز سیرئ نیبدونه اطرافش چه خبره، فقط به ا

توجهاتشم  نیبغل، ا بیقطب شمال رو گذاشته ج خه،ینباشا، کال 
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 رمیم گهی. من دیازت کار بکشه خامش نش یکه حساب نهیواسه ا

 .فتر رونیاز اتاق ب یشد. بعد هم فور رمید
غرق فکرم کرد. مادر جواب مثبت را به زهرا خانم  شیحرفها

از  لیداده بود و قرار بود آخر هفته که پدر و مادر کم

داشتم  می. تصمندیایب یرسم یخواستگار یشهرستان آمدند برا

 ازین رویاصرار کرد که ن لیکم یتا مراسم در خانه بمانم. ول

خودم را از  رهزودتر کارم را شروع کنم. باالخ دیو بادارند 

 زیرا خاموش کردم و از پشت م ستمیو س دمیکش رونیافکارم ب

 ییاشهیاتاق ش یگوشه یستادهیا یچوب لباس یبلند شدم. از رو

  .را برداشتم شرتمیسو

 .برگشتم لیکم یباصدا

 .هاوقته تموم شده یلیخ یکار ساعت–

اتاقم  ییا شهیچهارشانه وقد، بلندش چارچوب کوچک درش کلیه

. دمیاش را در دآن جذبه و ژست مردانه یرا ُپرکرده بود. وقت

 .و سحر حق دادم قیبه شقا دیشا

 ...شماره آژانس یبرم از آبدارچ خواستمیم–

 .دیرا بر حرفم

 د؟یآژانس سر چهار راه قبول ندار یرو به اندازه من–

 :گفتم دستپاچه

. مثل ادیبراتون حرف در ب نجایا خوامینم ه؟یچه حرف نیا–

  .شما حساس هستن یرو نجایکه ا نیا

 :به حرفم گفت توجهیب

 دارمیبرم نگیرو از پارک نیمن ماش دیستیباا ابونیسر خ شما–

 .امیم
 رونیب ییکه من تنها دانستیدهان باز نگاهش کردم. خوب م با

 .دمیترسیخودم هم م یهی. من از سارومینم

 .جلوتر آمد یزد و کم یمهربان یلبخند

 د؟یکنیچطور به راننده آژانس اعتماد م پس–

 .انداختم نییرا پا نگاهم

 :گفت لیکم–

 ازتونم بکنم؟ یخواهش هی شهیم–

 :دییبفرما–

. به دینباش یچیو نگران ه دیرو به من بسپر زیچهمه لطفا–

مونده تا بزرگ بشن.  یلیخ نای. ادینکن یدخترا توجه نیحرف ا

 میمدت ن هی. فعال دیفقط به خودم بگ دیداشت یمشکل نجایاگر ا
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. میکه تو چشم نباش میریرفتن م هیکه بق نیساعت بعد از ا

 .برداشت و دستم داد زیم یرا از رو فمیبعد ک

. شما با آسانسور جلو رمیسالن م یمن با آسانسور انتها –

 د؟یترسیکه نم ییتنها نگ،یپارک دییایب

از  یهم غرور، ، ول دیباشد، شا یبد جنس دی. شاختیر قلبم

 گریلذت بخش بود. د میبرا زدیبا من حرف م نطوریکه ا نیا

 .تیّ من چینبود.  بدون ه یاش خبرگونه سیرئ یاز آن جذبه

 .تکان دادم و او رفت نیرا به طرف سرم
صالح  شهیکه خودش هم لیمثل کم یمرد کیداشتم به  ازین من

خسته  میها. شانهکندیرا م زیداند و فکر همه چ یکارها را م

به  اجیبگذارم. احت شانیرو یبار توانستمینم گریبودند. د

 .داشتم یاستراحت طوالن کی

 .دادم هیتک نیماش یرا بستم و سرم را به صندل میها چشم

 .دییایبه نظر خسته م د؟یخسته شد امروز–

 :را باز کردم و گفتم میهاچشم

کم  هیهام چشم وترینگاه کردن به کامپ ادیبه خاطر ز نه،–

  .خسته شدن

 .شد رهیروبرو خ به

 دیکه تنها تو خونه نباش دیمدت گفتم کار کن نیبه خاطر ا من–

 ...و فکرتون مشغول باشه. اگر سختتونه

کم عادت برام. کم هیخوب یازتون ممنونم. اتفاقا تجربه نه،–

 .کنمیم

  :سکوت کرد و بعد آرام گفت یکم

که  دمیم امیروز پنج شنبه رو فردا شب براتون پ قیدق ساعت–

 .میشیمزاحم م یچه ساعت

 :انداختم و گفتم نییخجالت سرم را پا از

  .درد نکنه دستتون–

 .نزد یحرف گریاحساسم را متوجه شد و د انگار
کارم نشسته بودم و  زیبود که پشت م یساعت کیآن روز  یفردا

که سوگند به  کردمیو موضوع مرتب م خیها را بر حسب تارنامه

آمده است. از  مانیدرسها یهازنگ زد و گفت که نمره امیگوش

 ایکه  خوردیزنگ م زیم یمختلف تلفن رو یهاصبح به بهانه

و سراغش  گشتیم قیسحر دنبال شقا ایاشتباه وصل کرده بودند 

. دیکشیمدام به اتاقها سرک م قی. چون شقاگرفتیرا از من م

 .شدیوقتم گرفته م یخودیب
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که  نطوری. همنمیها را ببرا روشن کردم تا نمره ستمیس یفور

زنگ  زیم یدوباره تلفن رو کردمیرا وارد م امییشماره دانشجو

 .ندادم یتیخورد. اهم
 یلیخ شیتلفن دوباره درامد. صدا یها بودم که صدادنبال نمره 

  .اعصاب بود یرو

هر   دنیگذاشتم. با د شیرا برداشتم و دوباره سر جا یگوش 

 ...گرفتم یم یانرژ میاز نمره ها کی

ها نمره به صدا توجهیبلند شد، ب فمیاز ک لمیزنگ موبا یصدا

 زدهیس فتمیب دمیترسیکه م یاز نظر گذراندم. درس یکییکیرا 

بلند شدم  میها خوب بودند. ازجانمره یهیبق یشده بودم. ول

را  میکردم دستها ینگاه م وتریو همانطورکه به صفحه کامپ

 :گفتم یبه هم گره زدم و با خوشحال

 .شکرت ایخدا–

 .وارد اتاق شد و به من زل زد لیزمان کم هم

 «جذبه گرفت نیخدا دوباره ا یوا»
 ینتوانستم لبخند را از رو یخودم را جمع و جور کردم ول یکم

 .جمع کنم میلبها

 .سالم–

 :دیو پرس ستادیا زیامد و کنار م جلو

 یسالم و احوالپرس شیدو ساعت پ یکیخوبه؟ ما که  حالتون–

 .میکرد

 : گفتم یخوشحال باهمان

  داره؟ یمگه اشکال اره،یم یسالم سالمت –

 .جمع کرد اشنهیس یرا رو شیدستها

. دمیشما رو د یکه باالخره بعد از مدتها خوشحال خوشحالم–

 نیا ای د؟یخوشحال دیکه تلفن من روجواب نداد نیاالن از ا

 د؟یکه من رو نگران کرد

 .انداختم زیم یبه تلفن رو یرا جمع کردم و نگاه لبخندم

 د؟یتلفنه که قطع کردم شما بود نیچرا؟ ا نگران–

 .چرخاند زیم یرا رو شیچشمها

 .کجاست ستیکه االن معلوم ن تونیطور زنگ گوش نیهم–

 .درآوردم و نگاهش کردم فمیرا از ک یگوش زود

  .ستمی. بعد اشاره کردم به سدییدونستم شما ینم د،یببخش یوا–

 .نمیخواستم زودتر نمره هام روبب یم–

را سمت خودش  تورینشست و مان زیم یجلو یصندل یآمد و رو جلو

 :ها گفتنمره دنیچرخاند. بعد از د
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نمره  نیمثل شما ا یدختر باهوش و درس خون دمیبا ن،یآفر–

  .رهیها رو بگ

 .کرد یبعداخم

 نداره،  یهمه هم خوشحال نیا البته–

به خاطر اون نمره  قایدق د؟یگیم زدهیبه خاطر اون س اگه–

شکرش  یجا وفتادمیکه ن نیاسترس هم تیاون وضع یخوشحالم. تو

 .هیباق

 .تکان داد میحرفها دییرا به عالمت تا سرش

 .دیشیم خیبگم امروز توب دیگذشته، با ریحاال که بخ خب–

 .گرد شد میهاچشم

 .شد و حق به جانب نگاهم کرد بلند

. من دیجواب نداد تونمیگوش دیمن قطع کرد یتلفن رو رو چون–

  .نجایا امیکارم رو ول کنم و ب دیو باعث شد دیرو نگران کرد

فرق بزارم. امروز دو  گهید یشما و کارمندا نیب خوامینم

 .دیرسیو به کارهاتون م دینمویم شتریساعت ب

 .طرف در حرکت کرد و رفت به

واقعا با  ایبودنش رو به رخم بکشه؟  ئسیر خوادیاالن م یعنی"

پس اونا حق دارن  کنه؟یبرخورد م ینجوریهم ا گهید یکارمندا

 ".باشن یاز دستش شاک

دو ساعت ماندن هم به  نیبود که ا ادیکار آنقدر ز البته

 یمن بوده کار یکه قبال جا یکس دانمی. واقعا نمدیرسینم ییجا

 داده؟یهم انجام م

 یگذشته بود. همه رفته بودند حت یاز وقت ادار دوساعت

همه جا را فرا گرفته بود. من تمام  یسکوت محض ،یآبدارچ

 یهم خبر لیردم. از کمبود که چطور به خانه برگ نیفکرم ا

 زنمیزنگ م دهیندارم به سع ییانبود. با خودم گفتم، "چاره

 ".رمیبگ یتاکس ابونی. من که جرات ندارم برم سرخادیب

  .دمیپر میاز جا زیم یرو یگوش یصدا با

 .بله–

 .دییایشما هم ب نگیپارک رمیم من–

  .خوشحال شدم یلیخ شیصدا دنیشن از

را  فمیک یاو هم نرفته بود و منتظر من بود. با خوشحال پس

رفتم. آنقدر سالن سوت و کور بود  رونیبرداشتم و از اتاق ب

 .لحظه ترس به جانم افتاد کیکه 

 .دییایور ب نیا از–
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در آسانسور منتظرم بود به  یکه جلو لیکم یصدا دنیشن با

 .طرفش پا تند کردم. حتما حدس زده ممکن است بترسم

 :. تشکر کردم و گفتممیاتاقک آسانسور شد وارد

 .گشتمیبرم دهیمن با سع د،یرفتیم شما–

 .کرد نگاهم

 خیتنها بزارم برم؟ محاله، درسته توب نجایشما رو ا یعنی –

 .من سرجاشه هیگاردیباد یول د،یشد

 :دلم قند آب شدم و گفتم در

 دلتون خنک شد؟ دیکرد خیتوب االن–

 نشیفرو برد. نگاه سنگ بشیرا در ج شیکرد و دستها یمصنوع اخم

 ییرها یکه در آسانسور باز شد برا نی. همکردمیرا احساس م

 .رفتم رونیب یاز نگاهش فور

 :نگاهم کرد و گفت نهی. از آمیکه شد نیماش سوار

 دیکه بدون نهی. واسه استین یواسه دل خنک هاخیتوب نیا–

 دی. شما بادیتکرار نکن گهی. تا دشمیچقدر زود نگرانتون م

نزدم. خب اگر  یحواستون به همه جا باشه. نگاهش کردم و حرف

باعث  یزیچه چ یداشته. ول خیواقعا نگران شده باشد حق توب

افتاده و من  یدیزود نگران شود. نکند اتفاق جد نقدریشده ا

 .خبر ندارم

 دیتونی. مستین شتریتا ظهر ب یها ساعت کارپنج شنبه یراست–

  .دیخونه به کارهاتون برس یو تو دییاین

 .کردم نگاهش

 .تو خونه ندارم یخاص کار–

 :زد و گفت لبخند

 .گفتیخودشان را م د؟یپنج شنبه مهمون ندار مگه–

 .ادهی. تا اون موقع وقت زانیبعد از ظهر م مهمونامون–

بعد  دا،یکنیخودتون قبول نم دمیبهتون آوانس م د،ینیبب–

 ...ندادم یبهتون مرخص یمهم نیروز به ا دینگ

 :لبخند گفتم با

  .شامل حال من هست شهیشما هم لطف–

  .ستمیقدر نشناس ن نقدرمیمن ا نه،

 .داد رونیرا ب نفسش

 .نبود نیا منظورم–

 :دمیسکوت پرس قهیاز چند دق بعد
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  .دلم براش تنگ شده دیاریرو هم حتما ب حانهیشنبه ر پنج–

زهرا  حانهیها و زهرا. به خاطر ربچه شیپ مونهیاون م نه–

 .ادیهم نم

 د؟یاریرو ب حانهیر شهیم–

 :را کج کرد و گفت سرش

 .عمل نکرد شهیمگه م دیشما امر کن اگه–

 .باال دادم ییابرو

 واقعا؟–

 .داد رونیرا ب شیلبها

 .دینکن شک–

. دیشده که دوباره نگران یچ دیبگ شهیپس م ه،ینجوریا اگه–

 .افتاده ییااتفاق تازه کنمیاحساس م

 :فکر کرد و گفت یکم

 .گمی. حاال بعدا براتون مستیکننده ن نگران–

 

به  قیکه در اتاق کارم مشغول شدم شقا نیپنج شنبه هم روز

 :دو خودش را به من رساند و گفت

 .یعمرا حدس بزن لیو داغ برات دارم راح یخبر فور هی–

 :دمیپرس رمیبگ تویکه نگاهم را از مان نیا بدون

طالق  خوادیم یشوهر کرده؟ ک یک ده؟ییزا یشده؟ ک یچ دوباره–

 ره؟یبگ

 .ئسهیمهمه، در مورد ر گمیلوس، م عه–

 .نگاهش کردم یفور

 شده؟ یچ–

 :ها را به خودش گرفت و گفتبرنده ژست–

 .یخوریکمم ضد حال م هیو  یاریشاخ در م مطمئنم–

 :گفتم یحرص

 ...زود باش بگو اده،یکارم ز قیشقا–

  .. از حرفش جا خوردمرهیگیداره زن م سیرئ–

 .دهانم را قورت دادم آب

 ؟یدونیکجا م از–

 .نشست زمیم یجلو یصندل یرو
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 یم یبا ک نیخوام بدونم ا یفقط م دمیشن یکه از وقت من–

که تونسته دل سنگه  هیاون دختره ک یعنیخواد ازدواج کنه، 

  .رو نرم کنه نیا

 .به خودش گرفت ینیغمگ یافهیبعدق

 ...ادهیکه دختره نازشم ز نیمثل ا تازه–

 :کرد و سرش را باال گرفت ینوچ نوچ

 ...ضیدرسته؟ آخه چقدر تبع نیا ایخدا–

اند لبم را به کرده یکه کارخالف ییسوخت، مثل کسا شیبرا دلم

موضوع را  ییدندان گرفتم و با خودم فکر کردم، حاال باچه رو

 میکه من بگو نیموضوع را زودتر از ا نیکه ا نی. از امیبگو

 .کشف کرده بود جا خوردم

  ؟یاطالعات رو از کجا آورد نیا ق،یشقا–

 .به غبغب انداخت یباد

را باز  شیبعددستها م،یشرکت جاسوس دار نیا یجا یدرجا ما،–

 :کرد و ادامه داد

 .کنن یروثبت وضبط م یهرحرکت نجاپخشن،یما ا یروهاین–

 .دمیخند زیر

 ا؟ینیب یم ادیز یجاسوس لمیکن بابا، ف بس–

 .دوست دارم میلیخ نمیب یم ادیز آره،–

 ؟یدیاز کجا فهم گه،یلوس نشو بگو د قیشقا–

 .ماگفتیبابا، س یچیه–

 ما؟یس–

 .آبدارخونه مشغوله یتو گه،ید یخانم خّرم همون–

 ...دارد لیبه کم یچه ربط یخودم فکرکردم که خّرم با

 خیمر یازکره  یانگار خّرم یکن ینگاه م یجور هی لیراح وا–

 ...امده

 :کرد و گفت یفکر 

 .یندار داریباهاش د ادیز ،یخور ینم یینه که توچا آهان،–

 :دمیتفاوت پرس یب

 دونه؟یاون ازکجا م حاال–

 .خم شد زمیم یرو



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

21

16 
Hiltun.ir 

کوچک  ی.)انگشت هامیهست ینجورینه که ما با هم ا آخه–

 .گهیبشه اول به من م یرا به هم گره زد.(هرخبر شیدستها
خورده  یاونجا داشته ناهارم یمعصوم یکه آقا روزیگفت، د یم

 .زدهیبا خواهرش حرف م زهایچ نیوا یدر مورد خواستگار یتلفن

 .بهت دادم یچه خبر دسته اول یدینه؟ د یکرد هنگ

کارم  نجایاز دست شماها هنگ کردم، واقعا شماها ا شتریب–

 .مثل شمر باشه نجایحق داره ا سی. رئدیکن یم
خواد  یم ی. هرکس هرکاررهیخواد زن بگ یم یما چه، ک اصالبه

 ؟یخبرش رو به همه بد دیبکنه شما با

 .کرد ینوچ نوچ

 هیتازه با  ست،ین یهرکس یمعصوم ی... آقالیکه راح واقعا–

 ه،یخبر مهم یلیخ نیکنه، ا یدختر ازدواج م هیبچه داره با 

 چیهم خودم هم خبرم. ه شه،یسوخت م ارمیاصال واسه تو خبر م

 .یندار یجانیه

 :با حرص گفتم یدفعه کم نیا

 .سر کارت، بزار منم کارم رو انجام بدم برو–

 ده،یکش رونیزبونم ب ریکن، حاال که خبرها رو از ز نگاه–

 زدیمنه... همانطور که غر م ری. اصال تقصزارهیواسه من کالس م

 .رفت یبه سرعت به طرف در خروج

 .وارد اتاق شد و با هم رو در رو شدند لیزمان کم هم

 :را گم کرد و گفت شیدست و پا قیشقا

 .کار داشتم لیبا راح دیببخش–

 :گفت یجد یلیخ لیکم

 ه؟یخانم رحمان منظورتون–

 .یهمون، خانم رحمان بله،–

 .شد دیبه سرعت برق ناپد قیدر کنار رفت. شقا یاز جلو لیکم
 شانیهر دو یافهیق از

 :رو به مادر گفت پدرش

با دختر خانمتون حرف نگفته دارن،  لیخانم انگار آقا کم حاج–

  .با هم صحبت کنن یاقهیچند دق دیاگر اجازه بد

 

 یتخت اسرا نشستم و او کم یمن رو م،یدو وارد اتاق شد هر

  .پا و آن پا کرد و به طرف پنجره رفت نیا

 .زل زد رونیو به ب ستادیپنجره ا یرا کنار زد و جلو پرده

  .تعجب نگاهش کردم با

 «.گهید نیربشیبگ ایب یستین سیرئ گهیکه د نجایا»
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 یخاص یبود، انگارعالقه دهیپوش یخوش رنگ یچهارخانه راهنیپ 

با  اطشیکت تک، که انگارخ کیکال به طرح چهارخانه داشت. با 

تنش اندازه زده بود. آنقدرکه قالب تنش بود.  یرو تریمیلیم

را مرتب  ششیقالب آن کت بود.آنقدر ته ر لیکم کلیهم ه دیشا

صبحش  پی. با تدیدرخش یم دصورتشیآنکارد کرده بودکه پوست سف

 .فرق داشت یلیدر اداره خ

بگو  ایبهم بگه. بابا ب یکنه که چ یاالن داره فکر م یعنی»

 یامد نجایحرف دارم ا یمنتظرن. اونجا گفت رونیملت ب گه،ید

 «؟یکن یرو نگاه م رونیب یمنظره
 میفکرها بودم که سرش را به طرفم چرخاند و چشم ها نیهم یتو

 ...کرد ریرا غافلگ

 دمیگرم بود که قلبم شروع به تپش کرد، خجالت کش آنقدرنگاهش

شده بود. سرم  مینگاهها یاحتماال متوجه ،یریغافلگ نیاز ا

 .ندیبود را نب دهیکه در صورتم دو یانداختم تا خون ریرا ز
 برگرداند و شیاتاق را سرجا یپرده 

را  شینشست، طبق عادتش دستها میآورد و روبرو فیتشر باالخره

وارد اتاق شد و خودش را  حانهیبه هم گره زد. همان لحظه ر

 :به من چسباند و گفت

 .نجایا امیمن ب زارهینم عمه–

 یگوشه شهیاسرا را که هم یو خرس عروسک دمشیکردم و بوس بغلش

 .را به دستش دادم گذاشتیتختش م

 :به دخترش زد و گفت یلبخند لیکم

 :گفت حانهیعروسکت رو به عمه نشون بده. بعد از رفتن ر برو–

اتاقتون از  د،یروبکش ییاپرده ریز شهیباشه هم ادتونی–

 .داره دید  ییساختمون روبرو
 یعنیچرخاندم. " لیپرده و کم نینگاهم را ب باتعجب

 یحرف. کال همه نیرا داشتم که بزند اال ا یانتظارهرحرف

 ".خاص بود شیکارها

 .دسیکش شهیهم رپردهیز–

 د،یاتاق هست نیکه نبود. باالخره دوتا دختر تو ا االن–

 .باشه دحواستونیبا

 "!!ت؟یموقع نیا یاونم تو رتیهمه  دقت و غ نیا یعنی"

بود که  نیکه خواستم االن باهاتون حرف بزنم ا نیا لیدل–

 امروز بهتون بگم، نیهم دیرو با ییحرفها هیاحساس کردم 

 .ِمن وِمن کرد یکم

به  یسخت بود ول یلیدلم گذاشتم. خ یبار پا رو کیقبال  من–

 شیکه خودتون کم و ب گهیمسائل د یلیخاطر شما و عالقتون و خ
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 دیکار رو کردم. چون احساس کردم شا نیا دیهست انشیدرجر

گذشت  هاشیسخت ی. اون روزها باهمهدیتر باشخوشبخت یاونجور

 . سپردم ریو من خودم رو به دست تقد

شکر سرخ  حانهیر یافتادم که برا یآن روز ادیحرفش  نیباا"

 دمش،ید ابونیخ یبرده بودم و با آن سر و وضع آشفته تو

  ".چقدردلم براش سوخت

 حانهیبه خاطر ر دیخوام فکرکن ی. نمدیدون یمن رو م طیشرا–

خوام باهام  یکرده م دایکه اون به شما پ یو عالقه و وابستگ

 :کرد و ادامه داد ی. بعد مکثدیازدواج کن
 ندهیکنم، چون نه از آ یتونم بگم خوشبختتون م یمن نم 

 یکرد. خوشبخت نیتضم شهیرو م یزیچ ایدن نیا یخبردارم، نه تو

 ...هرکس متفاوته دگاهیهم از د

 یکنم که رفتارهام از رو یروم میتونم بگم تمام سع یم فقط

در مورد خودم، انشاهللا فقط  ینباشه. ول یوخودخواه یانصاف یب

مدت اونقدر  نیا یکنه، چون تو یازدواج باشما من روخوشبخت م

 هیش فقط کش نیزمان داشتم که خوب بشناسمتون. و به نظرم ا

من  طیهستند. اصالشرا لیهم دخ گهیمسائل د ست،یصرف ن یعالقه 

بزارم.  شیکه فقط بخوام صرفا به خاطرعالقه پا پ ستین یطور

. میوهم فکرهست دهیاز مسائل هم عق یلیخ یکنم ما تو یفکرم

 یبرا هیادیکه دوسال زمان ز دیشما اونقدر زالل هست

 .شناختنتون
هنوز به زمان  دیکن یکنم، اگه فکرم یشما روهم درک م طیشرا

 .ندارم یفراموش کردن گذشته من حرف یبرا دیدار اجیاحت
جواب شما بله هست، چون شما هم  یعنیهستم  نجایمن ا یوقت

 .شناخت من یدبرایداشت یادیوقت ز

 .مسئله که اونم گذشت زمانه هی مونهیم
موضوع رو  نیو ا میما زودتر با هم عقد کن خوامیفقط م من

رابطمون مثل گذشته خواهد بود تا  ی. ولمیبه همه اعالم کن

رو  یزندگ هیشروع  یبرا یو آمادگ دیشما به آرامش برس یوقت

 کنهینم یرییتغ دی. رفتارم باشما تا شما نخواهدیداشته باش

 یبود. من انتظار دخواه میاالن که باهم نامحرم هست نیمثل هم

 .نظر من باشه ریت وآمداتون زکه رف نیازشما ندارم، جز ا

 .گردشده نگاهش کردم یها باچشم

  .ترس به جانم افتاد شیحرفها از

  شده؟ داشیدوباره پ دونیفر–

 .کرد سکوت

  عجلتون اونه، نه؟ لیدل–

 .جابه جا شد یکم

  .رو ادامه بده تتونیزاده گفتم شکا یمن به غن راستش–
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 .دهانم گذاشتم یو دستم را جلو دمیکش ینیه

کنه،  دیبهش گفته اجازه نداره بهتون زنگ بزنه و تهد لیوک–

  ...و شهیم ترنیوگرنه جرمش سنگ

 .کنهیبخواد م یهر کار کنهیگوش نم اون–

 یهاامیبه من پ یگاه دای. البته جددینگران نباش ستین رانیا–

 لیو منم دل میزودتر محرم بش خوامیم نیهم ی. برادهیم دیتهد

 .تو دادگاه داشته باشم یمحکم

 :گرفتم و گفتم میرا با دستها سرم

اون سر  زه،یزهرش رو بر خوادیفقط م ست،ین شیحال یچیه اون–

به جلو خم شد و  یکم لی. کمادیهم که باشه باالخره م ایدن

 :گفت

 دی. نبادیریرو پس بگ تتونیشکا دینبا نیهم یبرا قایدق–

که قانون باهاش  نهی. تنها راهش ادیحرفهاش رو باور کن

  .زندان فتهیبرخورد کنه و ب

 .عطرش که به مشامم خورد سرم را بلند کردم و نگاهش کردم یبو

 د؟یو ضرر کن دیخانم تا حاال شده به من اعتماد کن لیراح–

 .تکان دادم نیرا به طرف سرم
. گشتیم یزیدنبال چ میهاانگار در عمق چشم کردینگاهم م قیعم

 .سُر دادم راهنشیپ یقهی ینگاهم را رو
. نگاهش رعد و میمانده بود. دوباره چشم در چشم شد حرکتیب

  .برق شد و دلم را تکان داد

  .انداختم نییرا چنگ زدم و سرم را پا چادرم

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

  .دیراحت جواب بد خوادیسوال بپرسم دلم م هی خوامیم–

 .دییبفرما–

  ه؟یازدواجتون با من چ لیدل–

 توانستمیبدهم. اصل مطلب را که نم یچه جواب دانستمینم 

 .میبگو

 .قبولتون دارم یلیچون خ خب–

 .نگاهم کرد طنتینشست و با ش صاف

 د؟یکنیباهاش ازدواج م دیشما هر کس رو قبول داشته باش یعنی–

 .دیام گرفت. خودش هم خندحرفش خنده از

 دیازدواج دار یمن رو برا یارهایکه تمام مع نهیا منظورم–

 .بگم تونمیهم دارم که االن نم ییاگهید لیو دال
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 :گفت یجد یجمع شد و کم شیلبها

 .اعتماد شما رو داشته باشم نیا اقتیل دوارمیام–

  .تعجب نگاهش کردم با

  .بگه ینجوریبه کارمندش ا دینبا ئسیر هی–

 .زد لبخند

خانم، وگرنه من االن با گردن کج  ییما ئسیکه شما ر فعال–

 .ننشسته بودم نجایا
 

خواهش  لیروز قرار و مدارها گذاشته شد. پدر و مادر کم آن

 لی. کممیآنها تهران هستند ما محرم شو یکردند که تا وقت

زودتر عقد  دیپس با  میداشت ییآشنا یبرا یادیگفت ما زمان ز

   .میکن

 .ام شدکه کارها انج دیطول کش ییاهفته کی
 میبه بازار رفت لیخانم و کمجلسه با زهرا کیهم  دیخر یبرا

 .میرا انجام داد دهایو خر
ماند، که به اصرار زهرا خانم قرار  یلباس روز عقد باق فقط

 .میکن دیخر ییخودمان دوتا لیشد من و کم
آدرسش را  لیکه کم ییآن روز از محل کارمان به جا یفردا

 .میاز کجا به دست آورده بود رفت دانمینم

 .بایز یبود که پر بود از لباسها کیفروشگاه ش کی آنجا
با  لیرنگ بود که کم دیکت و شلوار سف کیانتخابم  نیاول

 .نگاهش کرد یلیمیب

 :را به طرفش چرخاندم و گفتم سرم

 .ومدیکه شما خوشتون ن نیا مثل–

 :مغازه انداخت و گفت نیتریبه و ینگاه دوباره

 .نه من ادیخوشتون ب دیقشنگه، بعدشم شما با نه–

 .دینظر شما برام مهمه، لطفا راحت نظرتون رو بگ –

 :دیکرد و پرس نگاهم

 اد؟ینم شیپ یمشکل دیراحت بگم مطمئن اگر–

 .بله–

لباس مردونس. بهتره که  هی قتیراستش کت و شلوار در حق خب–

نظر منه،  نیها لباس مخصوص خودشون رو بپوشن. البته اخانم

هست چرا کت و  یقشنگ نیبه ا یو دامنها راهنهایپ یتا وقت

  شلوار؟

 :نگاهش کردم و گفتم متفکر
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نگاه نکرده بودم. حاال چرا  هیبه قض هیزاو نیحاال از ا تا–

 اد؟یم شیپ یبا گفتن نظرتون مشکل دیفکر کرد

که داشتم. البته از  ییانهیزم شیبه خاطر پ دیشا دونم،ینم–

 یبعض ی. ولدیفرق دار هیکه با بق دونمیشما شناخت دارم م

 ارنیبه دست ب کننیم یسع خوادیرو که دلشون م یزیخانمها چ

هم  ینظر چی. هدارنیو موانع رو هر جور شده از سر راه برم

نظر بده بهشون  شونمخالف نظر یاگر کس ی. حتستیبراشون مهم ن

مورد برخوردم.  نیبه ا ادیگذشتم ز یزندگ. من در خورهیبرم

 نیاز ا یخانم هم در مورد مسائل کار یبا همکارها نطوریهم

 .دمید ادیموردها ز
براشون مهمه که  یگانس ولو بچه کیدرخواستشون کوچ  یگاه

به  خوانی. فقط مکننیم ینیسنگ یهانهیانجام بشه و براش هز

 .اون خواستشون برسن

 ستن؟ین ینطوریا ونیآقا یعنی–

 :زد و گفت یلبخند

 ینداره کل یاصال حرفم نژاد پرستانه نبود. فرق دیکن باور–

 ...آدمها یگفتم. همه

 :زدم و گفتم یتلخ لبخند

 یآدمها یتحمل کردن بعض یگاه دیگی. درست مدونمیم بله–

 یتیبراشون اهم گهید یکه کسا ییسخته. اونا یلیخ منطقیب

 ییانهی. حاال تو هر زمکننیندارن و فقط به خودشون فکر م

 .نداره. منم قبال تجربش رو داشتم یتیاونش چندان اهم
داد. انگار کامال منظورم را  رونیشد و نفسش را ب نیغمگ

 .متوجه شد

 .شروع کردن زایچ نیآدمها هم اولش با ا اونجور–

 :گرفت امخنده

 .شهیکم شروع ممعتادن که کم مگه–

ار  میتر نتون نییسن پا یتو ی. وقتادهیمثل اعت قایدق–

. قطعا هر مینکن نیکار رو تمر نیو ا میهامون  بگذرخواسته

 یکه حت ی. طورشهیکار سخت تر و سختر م نیسن بره باالتر ا یچ

هم برامون  ینیریش ایشکالت  هیو نخوردن  دنیدست کش یگاه

شکم ضعف  ینهیکه تو زم یکس ی. البته براشهیسخت م یلیخ

 .ضعف داره ییانهیتو چه زم یهر کس دید دیداره. با
. میرو کرد رویدو ساعت که آن فروشگاه را ز یکیاز  بعد

و  شدیبلند که از کمر کلوش م دیسف راهنیپ کیباالخره 

 نیداشت و در ع ییادهیپوش یقهی. میدیبود خر پوریاش گباالتنه

 .ساده و قشنگ بود ییبایز
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 .خوشش آمده بود یلیهم از لباس خ لیکم
 یکارها انجام شده بود. همه خودشان را برا یهمه بایتقر

مراسم عقد آماده کرده بودند. قرار شد همانطور که مادر 

 .مراسم ساده انجام شود خواهدیم
 یریسختگ چیه لیعقد انداخته شد. کم یاتاق مادر، سفره در

مهم بود  شیاز مراسم نداشت. نظر بزرگترها برا یمورد چیدر ه

 یاگر گاه یبرود. حت شیطبق نظر آنها کارها پ کردیم یو سع

مرا  شیبا حرفها کردیم یسع کردم،یمخالفت م یمن هم با موضوع

 .کند نه بزرگترها را یراض
هماهنگ کرده بود که به خانه  شگریآرا کیمراسم خاله با  روز

 دهیخر میبرا لیرا که کم یکند. لباس شمیآرا یو کم دیایب

. با آمدن مهمانها سر سفره عقد نشستم و دمیبود  را پوش

  .دمیصورتم کش یچادرم را کامل رو

بعد از  ایشد قلبم به تپش افتاد. خدا یعقد جار یغهیص یوقت

 ای. خداشومیکه در کنارم نشسته است م یهمسر مرد قهیچند دق

به قلبم آرامش بده و عشق را در  است،یکه مرد خوب دانمیم

لحظات دعاها مستجاب  نیدر ا ندیگویم ایبگنجان. خدا امیزندگ

بدون طمع دوستش داشته  نساعات کمکم ک نیبه حق هم شود،یم

 لیمرا متوجه اطراف کرد. کم ینیباشم. سکوت و نگاه سنگ

"بله "را  دیبار بود و با نی. انگار سومکردیمنتظر نگاهم م

 ریبود. سرم را ز دایهو لیکم یهااز چشم ی. نگرانگفتمیم

خوب و  یروزها کیتمام عمر شر یانداختم و قبول کردم که برا

به خودم آمدم.  دنیدست زدن و ِکل کش یباشد. با صدا لیبدم کم

و  دیگفتن به طرفم آمد. مرا در آغوشش کش کیتبر یمادر برا

 :کنار گوشم گفت  کیبعد از  تبر

 یشیخوار نم ،یچون دنبال دلت نرفت یسختت باشه، ول یکم دیشا–

دلم   میمهمه. از صم یلیخ نی. ازمیعز یکنیم دایو عزت پ

 .برات خوشحالم دخترم

 .آمد میمادر آنقدر آرامم کرد که لبخند به لبها حرف

 یغهیکه در خواندن ص یسرّ  ایمادر بود  یحرفها ریتاث دانمینم–

در  لیعقد پنهان است بود. همان لحظه احساس کردم محبت کم

  .دلم جوانه زد

کم مهمانها به سالن رفتند کرده بود. کم رییتغ شینگاهها رنگ

. خواهرش در اتاق را بست میدر اتاق تنها ماند لیو من و کم

  .ردیو خواست که چند عکس از ما بگ

 :دیفاصله از من پرس تیبا رعا لیکم

 .دیفقط اشاره کن خوادیاگر دلتون نم م؟یریعکس بگ دیخواهیم–

 :لبخند گفتم با

 دلم نخواد؟ چرا–



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

21

23 
Hiltun.ir 

 .ستادینگفت و کنارم ا یزیچ گرید

 :کرد و گفت میرا تنظ نیدورب زهرا

 ...کم مهربونتر هی د،یمحرم هست گهید داداش–

سخت مواظب بود که  یکرد ول لیخودش را به طرفم ما یکم لیکم

 .با من نداشته باشد یتماس
که  یحرف یعکس گرفتن پا رو کیدر حد  یحت خواستینم انگار

  .در مورد زمان دادن به من زده  بود بگذارد

 :چند عکس انداخت و بعد گفت زهرا

 .رمیازتون بگ خوامیم ستادهیچندتا هم ا حاال–

 نی. زهرا دوربمیستادیدو مثل دو تا چوب خشک کنار هم ا هر

 :گفت دهیچشمش کنار برد و کش یرا از جلو

 !لیکم–

 :لبخند زد و گفت لیکم

 .ریمن، شما عکست رو بگ خواهر–

 :گفت یرو به من با مهربان زهرا

 یحرکت هیداداش من بخار نداره حداقل تو  نیجان، ا لیراح–

با  کنهی، فکر م نهیعکساتون رو بب یبعدا کس ینجوریبکن. ا

 .دایهم قهر بود
 تشیراحت باشم. شخص لیسختم بود با کم یلیخ دم،یکشیم خجالت

 نیچه کار کنم. بنابرا دیبا دانستمیبود. نم یجور  خاص میبرا

 :گفتم

  کنم؟ کاریچ قایدق دیزهرا خانم االن با –

 .ام رفتو قربان صدقه دیخند زهرا

 :به مرام زن داداشم، بعد جلو آمد و ادامه داد باز–

 .یداداش ما رو باز کن نیا خیکه تو  نیا مگه–

دست  کیبرادرش،  یشانه یدستم را گرفت و سنجاق کرد رو کی

برادرش را هم   به کمر من چسباند. دستش آنقدر گرم بود که 

 .به بدنم منتقل شد شیگرما یفور
تاپ و توپ  یبود و از همان فاصله صدا اشنهیس کینزد سرم

قلبم را و لرزش دستم  ی. حتما او هم صدادمیشنیقلبش را م

 .را متوجه شده بود
کرده بود و  یزیسرم را بلند کردم و نگاهش کردم. اخم ر 

 یبه پاست و مبارزه یی. معلوم بود در دلش غوغاکردینگاهم نم

من به  میرا آغاز کرده است. در دلم گفتم، "اگر بگو یسخت

 "؟یدهیم تیندارم رضا یازیزمان ن

 :که خواهرش نشنود گفت یلب جور ریعرق کرده بود. ز اشیشانیپ
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زهرا هر دو به طرفش  یخانم.  با صدا لیراح خوامیم معذرت–

 :. او تند و تند چند عکس انداخت و گفتمیبرگشت

 ...ژست هیداره. خب، حاال  ایدختر ح هی یاندازه داداشم–

 .عقب رفت یآرام کم لیکم

 .یکرد شیا هیآتل یادیبسه، ز گهیمن، د خوهر–

 ...رو برداره تا شیروسر خوامیتازه م لیکم عه–

 :گفت رفتیم رونیهمانطور که از در ب لیکم

 .نکن، بزار راحت باشه تشیجان اذ زهرا–

 ا،ینش ریوقت دلگ هیمن قربون تو برم،  یجان، اله لیراح–

 دونمینبود، نم یخجالت نقدرمیا لی. البته کمشهیفعال روش نم

  .چش شده

 .رمیازت بگ یچندتا عکس تک ایرو بردار، ب تیروسر
و اسرا باز هم در مورد  دهیشب بعد از رفتن مهمانها سع آخر

 .زدندیداده بود حرف م لیکه اسرا به کم ییکادو

 :که سر به سر اسرا بگذارم گفتم نیا یبرا

 .یزنیچقدر حرفش رو م ا،یداد یکیکادو به  هی یبعد عمر حاال–

 :گفت یبا ناراحت اسرا

اگر  میکردیحساب م میداشت دهیشده، با سع یچ یدونیم آخه–

که  ییاسکه مین گهیکنه تا سال د دایادامه پ ینجوریتورم هم

. به همون اندازه لب شهیدو برابر م متشیبه شوهرت دادم ق

 .شهیتاب هم گرون م

 دیکه شما حساب کرد ینجوریا د؟یحساب کرد دینشست واقعا–

 .اقتصاد مملکت نابوده

 :گفت دهیسع

 .رو گفت نیمسعود هم هم اتفاقا–

 نیقشر کارگر با ا نیا چارهیب ؟ینیبیاوضاع رو نم لیراح

 کنن؟یم کاریتورم چ

 .را باال دادم میابروها

اونوقت دولت ما هنوز  اره،یبچه هم از اقتصاد سر درم  اون–

 یجان اون موقع که اشتباه را دهیکوچه مونده. سع کیاندر خم 

 دی. االن مردم بایکردیرو هم م زایچ نیفکر ا دیبا یداد

اقتصاد رو بچرخونن  وگرنه  نیو اتحاد ا یخودشون با هم دل

 .کنهینم یدولت که کار نیا
 گفت؛ دیشنیرا م مانیکه از آشپزخانه صدا مادر
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 یجان. بهتر از هر کس لیراح ستیکوچه ن کیما اندر خم  دولت–

 یو فشار اقتصاد انیکنه تا مردم به ستوه ب کاریچ دونهیم

که تا حاال به پاش موندن رو کنار بزارن.  ییباعث بشه ارزشها

 .هیوحشتناک زیفقر چ

 :گفت اسرا

 اد،یفقر از در ب گهیالمثله که ممثل همون ضرب هیقض مامان–

 .گهید رهیاز پنجره م مانیا

 :گفتم

كاد الفقر ان »شده که  انیهم به صراحت ب یثیحد یاره. تو –

 «انجامدیاست که فقر به کفر ب کینزد»: یعنی، «یكون كفرا  

 .رتریفق رایفق شن،یپولدارا روز به روز پولدارتر م

 .لبش را گاز گرفت دهیسع

همه کار انجام  نیو اشتباه ا یاحساس یرا هیما با  یعنی–

به موضوع نگاه نکرده بودم.  ینجوریاصال ا ایخدا یوا م؟یداد

 ییزایچ نیا یعنیدکترا داشت،  هیتیباور کن اون سلبر لیراح

 دونسته؟یرو نم دیگیکه شماها م

 .نگاهش کردم متاسف

 یاز استادا ی. بعضستیداشتن ن رتیبر بص لیداشتن دل دکترا–

متاسفانه مثل  یداشتن ول ییباال التیدانشگاه تحص یما هم تو

دانشگاه  ی. زمان انتخابات همش توکردنیفکر م هیتیهمون سلبر

 ییما از تفکرات دانشجوها یما جنگ و جدل بود و استادا

. من کردندیم کرف هیتیکه مثل همون سلبر کردندیم تیحما

 یهستم که گاه ییاشهیمخالف اند ستم،ین شهیاند یمخالف آزاد

 .داره رتیمغا مونیو ارزش ینید میبا تعال
. که دنباله میدار ادیمدل ادما تو جامعه ز نیاز ا متاسفانه

  .هم دارن یادیز یچشم و گوش بسته یروها

کم  هیکورکورانه  یرویپ یکاش اون موقع به جا یا دهیسع

 یو باز هم اشتباه را یکردیم قی. اگر تحقیکردیم قیتحق

که خب من  یداشت یهیتوج ،یحداقل عذاب وجدان نداشت یدادیم

 ...حاال یقد نداد. ول شتریعقلم ب

 :گفت دهیسع

. حداقل االن عذاب دادمینم یدوستم اصال را ایمنم مثل رو کاش–

 .وجدان نداشتم

 :زد و گفت یپوزخند اسرا

 .تو یریپذ تیکه کارش بدتره. باز به مسئول اون–

 .باعث شد که بحث را رها کنم لمیزنگ موبا یلحظه صدا همان

  .بود لیکم



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

21

26 
Hiltun.ir 

گفتم بپرسم  کنمینم دایرو پ لمیکه مزاحم شدم. موبا دیببخش–

 د؟یاونجا جا نمونده. خواب که نبود نمیبب

 .میکردیم یاسیبحث س میداشت نه،–

 چطور؟–

 :گفتم گشتمیکه م همانطور

وضع  نیکه ا ی. دولتمیزدیوضع مملکت حرف م نیمورد هم در–

 .فالکت بار رو بوجود آورده

 :و گفت دیکش یآه لیکم

. هر کار میهست یکشت هی یکرد، متاسفانه همه تو شهیم کاریچ–

 زارهیم ریهمه تاث یکه از هر کدوم از ما سر بزنه رو یاشتباه

  .شهیم یکشت نیو باعث غرق شدن ا

 :گفتم کردمیسفره عقد را نگاه م لیوسا یو رو ریکه ز یحال در

 توننیم یکشت نیبا سوراخ کردن ا کننیعده ساده لوح فکر م هی–

  .نجات بدن گانهیب یقهایخودشون رو با قا

و عبور دادن اون از امواج  یکشت نیتنها راه نجات حفظ ا یول–

و رسوندنش به ساحل ظهوره. متاسفانه  استیدر یو تالطم ها

شدن  یباعث دو قطب یهدف رو گم کردن و با اختالف افکن هایبعض

 .جامعه شدن
گوش  یکشت یمسافرها یبفهمن که اگر همه خوانیم یک دونمینم

قطعا  شناسه،یباشن که راه رو خوب م یکشت یبه فرمان ناخدا

 .رسنیبه اهدافشون م
هم دل  شیبه حرفها کردمیم یهمانطور که کمد مادر را وارس 

  .سپرده بودم

 نشد؟ دایپ–

حرف بزنم. چقدر  تونستمینه،  کاش منم مثل شما م فعال–

دادن  حیتوض یبرا یو به جا هست. من گاه یمنطق لهاتونیتمث

. شما نسبت به من آرامش کنمیصحبت م یحرفهام تند و حرص

 .دیدار یشتریب

 .دیخند لیکم

 خواستیمن. بعد انگار که م یبخصوص برا دیکه منبع آرامش شما–

  :حرف را عوض کند ادامه داد

دنبالتون. االنم زودتر  امیفردا راس ساعت هفت م یراست–

 .دیتا فردا خواب نمون دیبخواب

  .کنمایم خیخواب آلوم رو توب یکارمندا من

  .ستیاونجا ن میکه گوش نیمثل ا خب
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 نش؟یگذاشت لنتیسا ی. چرا رودمیکردم بهتون خبر م داشیپ اگر–

 .مزاحم داشتم مجبور شدم هی–

 :و گفتم ختیر قلبم

 جرات داره مزاحم شما بشه؟ یک دونیجز فر به–

از عقدمان گذشت. آماده شده بودم تا طبق معمول  ییاهفته کی

 .میو با هم به محل کارمان برو دیایب لیهر روز ساعت هفت کم
تا هفت مانده بود.  ییا قهیساعتم را نگاه کردم پنج دق 

دوخته بودم را  لیکم یهفته برا کی نیرا که در ا یراهنیپ

 یپاره راهنیگذاشتم. پ ییبایدسته دار ز یهیهد ی سهیداخل ک

همان رنگ و طرح  هیرا به سوگند داده بودم تا شب لیکم

بود  دهیخر ندکه سوگ ییابخرد. البته پارچه میبرا ییاپارچه

. اوردیب ریرنگش فرق داشت.  نتوانسته بود مثل آن گ یکم

 ییجورها کیبدهم و  لیرا به کم راهنیخواستم پ یامروز م

تنش  تیهنرم را هم به رخش بکشم. نگران بودم که نکند  ف

 .داشته باشه یرادیتنش ا یدوختم تو اینباشد، 
که لبخندبه لب  دمی. از دوردستادمیدرا یجلو ییا قهیچنددق

ترمز  میپا ی. جلوداردیپشت فرمون نشسته و چشم از من برنم

 .کرد

 :دیپرس ،یشدم بعد از سالم واحوالپرس نیکه سوار ماش نیهم

 د؟یدرمنتظر یجلو یازک–

 .شهیم ییا قهیچهاردق سه–

 .محوشد لبخندش

 زنمیبهتون زنگ م دمیکه رس نیمن هم د،ییایدرن یجلو گهید–

 .دییایب نییکه پا گمیو م

  چرا؟–

 .به خودش گرفت یمهربان ی افهیق

  .گهیبهت م گاردتیخانم، چون باد این–

 تیمیگرفت صم میآن تصم کیزده نگاهش کردم. انگار  تعجب

 .خرجم کند یشتریب

 .دینگران یادیز گهیشماد–

و جزجزء صورتم را از نظر گذراند و بعد دستش  دیطرفم چرخ به

 امیکه ازکنار روسر ییصورتم آورد و چندتارمو کیرا نزد

 .امده بودند را با انگشت داخل فرستاد رونیب

 تیکنه خانم خانما. چقدرم روسر ینم بیع یاز محکم کار کار–

 ی. حاال چرا مغنعهادیبهت م یلی. خیبند یقشنگ م شهیرو هم

 ؟یپوشیاداره رو نم
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آن  کیقلبم  د،یلغز اشقهی یبه رو شیازچشمها نگاهم

 یزده ام حس خوب خیدستش باصورت  یانگشتها یگرما رشد،یغافلگ

 :به من داد. ازکارش خجالت زده شدم و آرام گفتم

کال مغنعه رو دوست ندارم. چهارسال  یپوشم، ول یم یگاه –

 بانهی. سادمیروزم مغنعه نپوش کی یدانشگاه درس خوندم، حت

ام را مرتب کنم وباخودم  یزدم تا روسر نییرا پا نیماش

 .زمزمه کردم

 .رونیب انیمدام م گه،یدردسرهارم داره د نیکوتاه ا یمو–

 :انداخت گفت یرا راه م نیماش همانطورکه

 .کوتاه باشن ادموهاتیبهت نم اصال–

 :و با حسرت گفتم دمیکش یآه

 .بلندبود، کوتاهش کردم یلیخ–

 بود، آخه چرا؟ یچه کار عه؟–

 .انداختم نییرا پا سرم

  .واسه رشد بهتر گه،یالزمه د ییوقتها هی–

 .نگاهم کرد شهیتر از هم مهربان

  دمت،یند یکه تا حاال بدون روسر من–

 .ادیبهت ب یلیکوتاه خ یکال به نظرم مو یول
مدت  نیتو ا گفتیدرست م زد؟یحرف م ینطوریچرا ا لیکم امروز

حجاب داشتم. البته نه با چادر  میدیرا د گریهر دفعه همد

همه درآمده بود و خودم  یکه صدا یسرم بود. طور یروسر یول

 .هم عذاب وجدان گرفته بودم
 شودیکه رفتار خودش باعث م دهیرس جهینت نیبه ا لیکم دیشا

 .که من با او راحت نباشم

 .رفتار با من گرفته بود یبرا یگرید میامروز تصم احتماال

  :دیپرس لیکه کم میشرکت، بود کینزد

 م؟یشوک به همه بد هیو  میبخر ینیریجعبه ش هیامروز  یموافق–

  .همه نسبت ما رو بدونن دیبا گهید

حرفتون  نی. احتماال ادیدونیهر جور خودتون صالح م دونمینم–

 نداره؟ دونیبه فر یربط

 :تعجب نگاهم کرد و گفت با

 دهی. فهمرانیداده بود برگشته ا امیپ روزی. دستین ربطمیب–

نسبتمون رو بهش گفتم باور  ی. وقتیرو پس نگرفت تتیشکا

 .نداشته باشه یکه با تو کار گمیم ینجورینکرد. گفت ا

  .کنهیم داشیزاده گفت پ یفن
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چون اگه خودش رو  ترسه،یاون از ما م گهینباش حاال د نگران

  .نشون بده، به ضرر خودشه

  د؟یدیم امیهر روز به هم پ شما–

واقعا با حرفهاش اعصابم  ی. گاهکنهیکار رو م نیاون ا شتریب–

 .منم جوابش رو بدم و بترسونمش شهیو باعث م زهیریرو به هم م
 یو رو دیبزرگ خر ینیریجعبه ش کیشرکت  کینزد یقناد از

 :عقب گذاشت و گفت یصندل

. کنهیاش رو باز مزود مغازه یلیکه صبح خ هیقناد تنها–

 .حرف نداره هاشمینیریش
را  هیهد یسهیرا آماده کردم و به محض سوار شدنش ک اشهیهد 

 .مقابلش گرفتم

خوشتون  دوارمیمال شماست. خودم دوختمش، ام نی. ادییبفرما–

 .ادیب

 :لبخند گفت با

 منه؟ یبرا–

 .ناقابله بله،–

 :را از دستم گرفت و گفت هیهد

خودش  یشیو هر روز با من همراه م یدیکه شما افتخار م نیهم–

 ه؟یچ هیهد نی. حاال مناسبت اسیهد نیبزرگتر

 :ام را گرفتم و گفتمخنده یجلو

  .رهنتونیمناسبت پاره شدن پ به–

 .دیخند

هر روز  ،یکنیبهم توجه م رهنمیبدونم با پاره شدن پ اگه–

 .کنمیرو پاره م رهنمیو برات پ کنمیجور م ییابهانه هی
 دیو تمج فی. موقع باز کردن کادو مدام تعرمیدیدو خند هر

 .کردیم

 ینجوری. ادیکن فیو اندازتون بود تعر دیدیپوش یوقت حداقل–

 .دیریرو پس بگ فاتونیتعر یهمه دیبعدا با

  .گذاشت شیهاچشم یرا گرفت و رو دستم

 نیکه به خاطر من ا یی. دستهاکوستیچه از دوست رسد ن هر–

 .زمیعز چشم نگهشون داشت. ممنونم یرو دیلباس رو دوخته با

  .. صورتم داغ شددیکوب امنهیس یقلبم خودش را به قفسه 

 .ستیقابل دار ن د،ینکن شرمندم–

 :گفت نیرا باز کرد و با تحس هیهد
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خانم.  هیعال نیداره. ا یخانم هنرمند. چقدر رنگ قشنگ بهبه–

 :چسباند و گفت میهااش را به چشمنهبعد نگاه عاشقا

 ؟یچ یعنی نیا یدون یم–

 .نگاهش کردم بالبخند

 .نه–

 .نمیزم یآدم رو نیمن خوشبخت تر یعنی–

چقدر راحت درمورد  لیکم شد،یجمع شد، باورم نم لبخندم

 .را آسان گرفته بود یچقدر خوشبخت زد،یحرف م یخوشبخت
 توانستم خوشبختش کنم؟ یمن م یعنی

دوختن  راهنیپ هی...  دیکنیمنگاه  بایز یبه همه چ چقدر–

  .انجام بدم تونستمیبود که م یکار نیکمتر

و  دیکش یاش را غم گرفت. آههم لبخندش جمع شد و چهره او

 :گفت

برات بگم از  ی. چطورارزهیم ایکارت برام دن نیکوچکتر–

 .که بدون تو گذروندم ییروزها
 هیشدند. من االن قدرثان لدایرو که با رفتنت برام  ییشبها 

 .دونم یلحظه هام رو با توم یهیثان
معجزه  هیازهمون اول هم مثل  ،یمن یزندگ یتومعجزه  لیراح

طرز تفکر  نیات با ا. محال بود خانوادهیشد میوارد زندگ

سال و  کیاونم  ،یباش حانهیومراقب ر یایاجازه بدن تو ب

  .یاند

 .را در چشمانم چرخاند نگاهش

 .من یبرا ینیاسمت حورالع یمثل معن واقعا–

 .انداختم نییرا پا سرم

از  یکی نامِ  شما،هم،–. ستیدنیکه گفت ینیاسمم ا یمعن یول–

 .دییخدا یفرشته ها
عقب  یصندل یرا رو راهنیفرشته. بعدپ یعنیهم  نیحورالع

 .گذاشت و دوباره تشکرکرد

چون  کنه،یتنم م تیپوشم. مطمئنم خودش روف یخونه م میرفت –

 ی. راستدمیخجالت کش رشیتو دوخته شده. از تعب یبادستها

دلش برات تنگ شده، هم  حانهی، هم رخونه میریامروز با هم م

 .حاج خانم و حاج آقا ازم قول گرفتن که ببرمت

 :شرکت برد و گفت نگیرا داخل پارک نیماش.

 ی. مایبعد ب قهیتو چند دق رمیامروز رو من جلوتر م فقط–

 .ننیما رو با هم بب هوی وفتنیترسم همه َپس ب
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  .طرف آسانسور راه افتاد به

 :گفتم

 .دیرونبرد ینیریباال. عه؟ ش امیو بعد م زنمیتلفن م هیمن  پس–

 :وگفت برگشت

 .یزاریبرام حواس م مگه–

جعبه و  یرا هم گذاشت رو راهنیرابرداشت، پ ینیریش جعبه

 :گفت

 .پوشمش یباال م رمیتونم صبرکنم تاخونه، م ینم–

 :حرفش خوشحال شدم و گفتم از
 یتو هیچطور نمیبب خوامیم د،یمن امدم بپوش یوقت دیصبرکن پس

 .تنتون

 .چشمش گذاشت و رفت یرا رو شیدستها
 نیگرفتم به ا یرا م قیشقا یرفتنش همانطورکه شماره بعداز

حرف  ادیشده بود.  گرید یکیچقدر امروز  لیفکرکردم که کم

 یهایآدمها مهربان یآن روز مژگان افتادم که گفت، گاه

  .شانیخاص زندگ یهاآدم یدارند برا یخاصشان را نگه م

 .جواب داد قیکه شقا نیزنگ خورد، تا ا یلیخ تلفن

 ی. کلمهیخانم رحمان دیخانم. عه ببخش لیبه سالم راح به–

 ییبلند گفت. پس کجا یبا صدا یو کم دی" را با تاکی"رحمان

 گهید یهوات رو داره ول سیتو؟ لنگ ظهر شدا، درسته رئ

  .سواستفاده نکن

 .امیاالن م نگم،یپارک یتو ؟یخوب سالم–

 ؟یدیخر نیمگه ماش ؟یکارداریچ نگیپارک ی! تووا–

 :کرد و گفت ی. مکثستمیبلدن یبابا، من اصالرانندگ نه–

باورم نشد. گفتم امروز  یول دمیشن ییزهایچ هی دایجد البته–

 .از خودت بپرسم یکه امد

 ؟یدیشن یچ–

ماه نشده  هی. هنوز یایو م یریکه با از ما بهترون م نیا–

 .یرو برد هایدل بعض نجایا یکه امد

 :و گفتم دمیخند

 .. امروز با شوهرم امدمچسبهیها نموصله نیمن از ا به–

 :و گفت دیکش ینیه

  ه؟یکه من خبر ندارم؟ سرکار یشوهر کرد یک تو–

 .ستین یسرکار یفهمیم شیدیکه د گهید قهیدق چند–
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 نییپا امیب ؟یهست یکاه ریعجب آب ز ؟یگیواقعا م لیراح عه؟–

 نمش؟یبب

 :گفتم باخنده

 .امد باال خودش–

 :سکوت کرد و گفت یکم

اتاق من و سحر  یآورد. االن از جلو فیتشر ستمیاوه، رئ اوه،–

 ینیریجعبه ش هیتازه  ادیرد شد. امروز خوش اخالق تر به نظر م

که اون دفعه بهت گفتم درست بود.  یخبر یدیهم دستش بود. د

روبهمون بده. بعد باافسوس ادامه  شینیریخواد ش یامروزم م

 :داد

 یرومحل نم یکه کس رسرداشتهیرو، ز یکی نمیرفت،ا دیپر نمیا–

 .داده

  .ایناهار بد دیبا ؟یدیم ینیریبهمون ش یتو ک نمیبب

 :دیکردو پرس یبعد دوباره مکث زد،یم نطورحرفیهم

باال؟ شوهرت  ادیب خوادیاقاتون م یگفت ؟یگفت یتوچ یراست–

 ...یچ لیراح کار؟یچ نجایا ادیخوادب یم

 .دمیرا بر حرفش

 گهیبه منم مهلت بده. حاال د ؟یخورد یجان! صبحونه چ قیشقا–

 من؟ سیفقط شده رئ لیآقا کم

 :گفت یمضحک یباصدا

. حاال ایشد لکسیچه ر یچشمم روشن، شوهر کرد ل؟ی...کمجان–

 یکس نمیب یدر آسانسور رو م نجایآقاتون؟ من ازا نیکو ا

 .ومدین

  .دمیخند یسرکار بود بهش م ینجوریکه ا نیدلم از ا یتو

 .االن ازجلوت رد شد قی!شقاوا–

 .دیاصال آسانسور درش بستس. بعد خند ومده،ین یجون تو، کس نه–

 یشوهر شد یب یاول کار نیآسانسور، هم یتو رکردهیگ نکنه–

  .رفت

 .خدانکنه ر،یرو گاز بگ زبونت–

 .رمیام را بگخنده یتوانستم جلو ینم گرید

 ...یفقط ادعا دار ،یکه چقدرتوباهوش واقعا–

 نیجورچ یکند و تکه ها یکرد. احساس کردم با خودش فکرم سکوت

  .دهدیذهنش را کنار هم قرارم یهاافتهی
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بهت بدم که تا آخر  یخبر هی خوامیدختر. االن م یخنگ چقدر–

  .یعمرت تعجب کن

 .زد ادیفر ناگهان

 یعنیوتو... یمعصوم یآقا یعنی ،یعنی ؟یگیم یچ لیراح–

 ...شمادوتا باهم

  .دمیخند

کشمت،  یم لیراح ؟یگ یجون من راست م ل،یراح شهینم باورم–

چرا ازاول  ،یبدجنس یلیخ ؟یهمه وقت من رو سر کارگذاشت نیا

  یبودم، ول دهیدر موردتون شن ییزایچ هیراستش  ؟یبهم نگفت

 .یستین یدختر نیباور نکردم. آخه تو همچ

 .ترکونمیرو م نجایاالن ا ،یچه خبر داغ یوا

 :دیو پرس ستادیکنارم ا یخانم چادر کیلحظه  همان

  د؟یخانم هست لیراح شما–

 :گفتم باتعجب

 .بله–

 .باشما کار داره رونینفر ب هی دیببخش–

 .انداختم نگیبه در پارک یتعجب نگاه با

 .ستین یکه کس اونجا–

هستن. بعدخودش جلو راه افتاد و من  ابونیکنارخ رونیب چرا–

 .هم بدون فکر دنبالش

 .دیکش یم میهم از آنور خط، مدام خط ونشان برا قیشقا

. شهیهمش صدات قطع و وصل م ینگیتوپارک گه،یباال د ایب لیراح–

 .دونم و تو یمن م ا،یتو ب

 .قطع کن باشه–

 یکم دمیرا بهترسنج تمیتلفن را قطع کردم. موقع نکهیا بعد

 .استرس گرفتم

 ".اطالع بدم لیگفتم بهتره "به کم باخودم

بود،  امیوسرم در گوش گرفتمیرا م لیکم یشماره نطورکههما

و به کنار  میکوچک شرکت خارج شد نگیبدنبال آن خانم ازپارک

  .میدیرس ابانیخ

 نطورکهیشدم. خانم رفت. همگوشم گذاشتم ومنتظر  یرا رو یگوش

گفته بود  لیآمد که کم ادمیکردم،  یباتعجب به رفتنش نگاه م

با آن  دونیفر دنیبرگشته. قصد برگشت کردم که باد دونیفر

  چندشش یلبخند دندان نما
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 یافهیبود، که ق ستادهیمردتنومند هم پشت سرش ا کیزد.  خشکم

 یلینگاه خ نیکه در اول ییلهایبیداشت، باس یخشن وترسناک

 .آمدیبه چشم م

 .دمیرا از پشت خط شن لیکم یصدا

 ...گهید اریب فیمن تشر نیحورالع–

جلوتر  دونیتوانستم حرف بزنم. فر یقفل شده بود، نم زبانم

 .امد

 .ندارم تیخشکت زده، من که کار هیچ–

 .دمیرا شن لیادکمیفر یصدا

 ل؟یراح ییزمان، توکجا اامامی–

 .رفتمیو من عقب عقب م آمدیجلو م او

 .شدند یو توک رهگذر ها هم با تعجب از کنارمان رد م تک
فرار کنم. نکنه اون  دیبا کترنشدهیگفتم "تابهم نزد باخودم

 نیگردن کلفت رو هم باخودش آورده که من رو بدزدند. از ا

قدرتم را در  ی. " پابه فرارگذاشتم، همه ادیبرم یهر کار

. او هم دنبالم دمیتوانستم دو یجمع کردم و تا م میپاها

 آمد،یم

  ؟یکنیندارم، چرا فرار م تیمن که کار– 
 ادی. فردمیشنیرا واضح م شیشده بود که حرفها کمینزد آنقدر

 :زد

صبر کن.  ؟یرو پس نگرفت تتیچرا شکا یترسیم نقدریکه ا تو–

  ؟یزنش شد گهی. فقط بگو، اون راست میندادم لعنت تیکار
تنه  نی. مدام به عابردمیدو یبودم که فقط م دهیترس آنقدر

ازذهنم  یدر حق آن دختر چادر دونیلحظه فکر ظلم فر کی. زدمیم

 ابانی. چشمم به خکردیم شتریترسم را ب نیو هم شدیدور نم

رد بشوم و خودم را  ابانیافتاد و باخودم فکرکردم از عرض خ

تر شلوغ یابان کمیگم وگور کنم. چون آن طرف خ تیجمع نیب

 یجلو یسوار کیگذاشتم.  ابونیرا داخل خ میکه پا نیبود. هم

 نشیترمز کرد. چون سپر ماش رید یترمز کرد، البته کم میپا

  .شدم نیگرفت و نقش زم میبه پا

 یراننده سوار یادهایو فر تیجمع یاهویه نها،یترمز ماش یصدا

  .را گم کنم تمیلحظه موقع کیباعث شد 

 حواست کجاست؟ ؟یکنیم کاریچ خانم–

ازسرم افتاده بود، تنها فکرم نبودن چادرم بود. به  چادرم

بود را برداشتم و  یزحمت بلندشدم وچادرم را که سرتاپا خاک

خودش را به من رساند و ژست  دونیسرم کردم. همان لحظه فر

  .به خودش گرفت یمهربان
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سر خودت  ییچه بال نیمن مگه نگفتم مواظب باش. بب خواهر–

 :. بعد رو به مرد همراهش کرد و گفتیآورد

درمانگاه. راننده  مشیببر دیبا اریرو ب نیبرو ماش بدو–

 :دیپرس یسوار

به  ن؟یماش یخودش رو انداخت جلو هویخواهرتونه؟ چرا  آقا–

  .رفتمیخدا من داشتم راهم رو م

 :خونسرد گفت یلیخ دونیفر

 یخواهر من عقل و هوش درست و حساب نی. ادیبر دیتونیم شما–

که  یتی. بعد رو به جمعستیشما ن ریاصال تقص دونمینداره. م

 :دورمان جمع شده بودند گفت

. من فقط نگاهش ستین یزیچ دییخانمها، بفرما ون،یآقا–

در  یدیماتم برده بود. احساس سوزش شد شیو از کارها کردمیم

  .رفت یم جیکردم. سرم گ یم میو دستها میپاها

خبر بدهم.  لیکنم و به کم دایرا پ امیچرخاندم تا گوش چشم

 میپاها یرو توانستمینصف عمرشده. نم یحتما االن از نگران

 .ستمیبا

 :جلو امد و گفت یخانم 

 ابونیجدول خ یبعدمن رو رو ن،ینجابشیا قهیدق هیایب دخترم–

 میرا درآورد و جلو یآب معدن یبطر فشیک ینشاند و از تو

 .گرفت

 :خانم را گرفتم وبا بغض گفتم یبلند شدم و بازو میجا از

االن دستم بود. حتما  میخوام گوش یمن آب نم م،یگوش خانم–

 .اطراف نیافتاده هم

 :دوباره من را نشاند و گفت خانم

 نیگچه، بش نیکنم. رنگت ع یم دایگردم پ یبرات م االن–

  :که آنجا بود گفت ی. بعد رو به پسر موتور سواریوفتین

. همان لحظه دیکن دایپ دیبگرد شهیازدستش افتاده. م شیگوش–

 :جلو آمد و گفت دونیفر

 :نداره. بعد آرام تر گفت یخواهر من اصال گوش نیا خانم–

. خانم مشکوک شهیداره، قرصاش رو بخوره خوب م یکم قاط هی–

 :نگاهم کرد. گفتم

. گهی. اون با من خصومت داره، دروغ مدیرو باور نکن حرفش–

را مقابلم  امیهمان لحظه پسر موتور سوار جلو امد و گوش

  :گفت کردینگاه م دونیگرفت. همانطور که مرموز به فر
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 .خورده، فکرنکنم مثل اولش بشه ضربه–

  .صفحه اش را روشن کردم عیسر

 :گفت دونیموتور سوار به فر پسر

 نداره؟ یگوش یکه گفت تو–

 دونیکنارمان توقف کرد و مرد همراه فر یبلند یشاس نیماش

 ی. همانطور که سعدندیلرز یم میشد. دستها ادهیاز آن پ

 :با بغض گفتم رمیرا بگ لیکم یشماره کردمیم

 .هیداعش هی. من اصال برادر ندارم. اون ستیبرادر من ن اون–

. اما نه از دیچیدر گوشم پ شیبوق خورد و صدا لیکم لیموبا

 .بود میبلکه از روبرو ام،یگوش

 :با همان لحن گفت دوباره

 هیو با گر دیسرت امده. بغضم ترک ییزمان" چه بال اامامی"–

 .زدم ادیفر

جدول بلند شدم، او هم خودش را به  ی. به زور از رولیکم–

کردم.  هیتر گرمن رساند. خودم را در آغوشش انداختم و بلند

 :مرا از خودش جدا کرد و گفتم

و  ستادمی. صاف انجامینترس من ا گهی. دزمیباش عز آروم–

. رفتیکم عقب، عقب مشد که کم دهیکش دونینگاهم به طرف فر

 ورشیبه طرفش  دونیفر دنینگاهم را دنبال کرد و با د لیکم

تا کمکش کند.  دیدو دونیبه طرف فر دونیبرد. مرد همراه فر

 .آمد سیپل نیماش ریآژ یهمان لحظه صدا
گرفت و از  یبرگشت و پشت فرمان جا یفور دونیهمراه فر مرد

 :همانجا داد زد

 .خبر کردن سیبپر باال پل دونیفر–

. دادیحرکت نم یرا گرفته بود و اجازه دونیفر یقهی لیکم

 سیشد. پل دیناپد یبلند فور یشاس نیو ماش دیرس سیپل نیماش

ماجرا کرد  یهاکه از من و شاهد یو سواالت یبعد از بررس

را با خودشان بردند و قرار شد که من هم بعدا که  دونیفر

 یدردها سیپل نبروم. بعد از رفت یحالم بهتر شد به کالنتر

جدول نشستم. مردم هم  یبدنم تازه خودشان را رو کردند. رو

زانو زد و به سرو وضعم  میپا یجلو لیپراکنده شدند. کم

 اشافهیمدت کوتاه ق نیبود. در هم دهیانداخت، رنگش پر ینگاه

نگران شدم. از نگاهش وحالت  شیآنقدر آشفته شده بودکه برا

 ریرا پست سر گذاشته.  ز یادیزکه استرس  دیفهم شدیصورتش م

 :گفت یلب مدام م

  .اشکرتیخدا اشکرت،یخدا–
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 .لیکم–

 دنیداشت خاک چادرم را  بتکاند با شن یکه سع یدر حال لیکم

  :اسمش از دهان من، سرش را بلند کرد و لبخند زد و گفت

 .انداختم نیی. سرم را پانمی. جانم حورالعینیریتصادف ش چه–

 .میبر نجایفقط ازا م،یابریب–

سخت  میدستم را گرفت تا بلند شوم. واقعا راه رفتن برا لیکم

 .میگرفت وسوار شد یتاکس کیجلو تر  یبود، کم

 .نداشت یچالق من قدرت یپا یشرکت ول ینبود تا جلو یراه
نگران نگاهم  لیرا به دندان گرفته بودم. کم میلبها ازدرد،

 :دیکرد. پرس

  ؟یدرد دار یلیخ–

 انداخت،  میبه پاها یبعدنگاه

 کنه؟ یپات دردم کدوم–

  .چپم را نشان دادم یپا

  .ادهیز یلیخ سوزشش–

 یپاچه ینگه داشت تا وقت میپا یچادرم را جلو یشد و گوشه خم

 ینداشته باشد. پاچه دید ییاز جا زندیشلوارم را باال م

 .آخم باال رفت یشد و صدا دهیکش یدگیخراش یشلوارم رو

 :دیبه ما انداخت وپرس ینگاه نهیاز آ راننده

 د؟یتصادف کرده بود شمااالن–

 :کالفه سرش را باال آورد و گفت لیکم

. مارستانیب میبر میدمستقی. بایدار یزیخونر قه،یعم خراشش–

 .دارمیرو از شرکت برم نیماش امیحاال بعدا م

 .راننده کرد بعدروبه

 مارستانیبه ب یما رو فور شهیخانمم تصادف کرده. م بله–

 .دیبرسون

 ی قهیهست. چند دق دونهی یکینزد نیحتما، اتفاقا هم بله–

 .مییاونجا گهید

 :رو به من گفت لیکم

کرد و  کی. بعدسرم را به خودش نزدمیرس یکن، االن م تحمل–

 :دیاش و پرس نهیس یچسباند رو

  .هیزندان افتادنش حتم گهید ه،یریزنج یوانهید هی اون–

 :را بستم و ناخوداگاه گفتم میهاچشم–
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 .ترسمیمن م لیکم–

 یبترسونتت که طبق خواسته خوادی. فقط مخوادیرو م نیهم اونم–

. با انگشت شصتش شروع به ینکن تیو ازش شکا یاون عمل کن

 .نوازش کردن پشت دستم کرد

 .انداختم نییسرم را پا باشرم

  .کردمیفکر نم میبه دردها گرید

کار  نیا یخانمم، برا میحق اونو کف دستش بزار دیبا ما–

 .شجاع بود دیبا

 ...وقت هی ترسمیم–

 .حرفم را نزدم یهینگاهم کرد که بق قیعم آنقدر
 نگاهم کرد،  یفشار داد و با لبخند سوال یرا کم دستم

 ؟یوقت چ هی–

 :هم با همان شرم گفتم من

 .ارهیسرتون ب ییکنه و بال تتونیوقت اذ هی–

 :را گرفت و لب زد مینشد، با دو دستش دستها گهید نه–

 ؟یوقت چ هی–

 ینداشتم وفقط صدا یدرد گریرا نتوانستم تحمل کنم، د نگاهش

 نیتر نیریمشامم ش یعطرتلخش برا ی. بودمیشن یقلبم را م

که  یمرد قو نیداشتم، به ا ازین لیلحظه را ساخت. من به کم

که  یوقت ازخودش دور نکند. محبت چیو ه ردیمرا در آغوشش بگ

تمام  ی. براباندمقلبم چس یرو نینگ کیدر نگاهش بود را مثل 

 .قلبم ییتنها یلحظه ها

 :جواب دادم آرام

 .کنهیم تتیوقت اذ هی –

 :اش فشار داد نهیس یدوباره سرم را رو یتمندیرضا بانگاه

حقشه.  گه،یکنن د تیاذ دیسربه هوا رو با گاردی. بادنیآفر–

. بعد دمیکرده ومن نفهم یم بمونیمدت داشته تعق نیاون تو ا

 رخودتهیاش زمزمه کرد، تقصمردانه طنتیگوشم باهمان ش ریز

 .یکه سربه هوام کرد

. کنهیم دایانجام بده باالخره فرصتش روپ یکه بخوادکار یکس–

   .ستیمقصرن یکس

 یمن. اگه بدون نیکنه، حورالع تتیاذ یکس زارمینم گهید–

 .زنگ خورد اشی.  همان موقع گوشرونیازشرکت زدم ب یباچه حال
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را  سیپل لیبود که انگار او به خواست کم شیازهمکارها یکی

به  تواندیداد که فعال نم حیتوض شیبرا لیخبر کرده بود. کم

  .شرکت برگردد

 امیبود، تماس را، رد کردم و پ قیمن هم زنگ خورد. شقا یگوش

 «.زنمیبعدا بهت زنگ م» دادم

 :ترمز کرد و گفت راننده

 .درب اورژانسه نجایا–

را گرفته بود،  ربغلمیز لی. کممیوارد اورژانس شد یسخت به

 .بود دهیچسب میشده بود و به پا سیشلوارم ازخون خ
تخت  نیتر کینزد یرو یفور دندیمرا د تیتا وضع پرستارها

دادند، شروع  یدرازم کردند و همانطور که کارشان را انجام م

 .لیکردن من وکم چیکردند به سوال پ
 شانیبرا لیحرف زدن. کم یبرا ینداشتم حت یینا گریکه د من

 .داد حیتوض
نوشته بود، تامطمئن شود که  میبرا اسکنیتیو س شیآزما دکتر

 .امدهین شیپ یسَرم مشکل یبرا نیبراثر خوردن زم
براثر  میودستها مینداشتم، فقط پاها یرا شکر شکستگ خدا

چپم. که  یبرخورد با آسفالت خراش برداشته بودند، بخصوص پا

 .زخم شده بود قینقدرعمیدانم به کجاخورده بودکه ا ینم
کردم تمام  یچپم را پانسمان کرده بودند. احساس م یپا فقط

  .سوزد یتنم م

سرم  میپرستار برا کی شیگرفتن و دادن آزما اسکنیتیاز س بعد

 .وصل کرد

  :گفت لیکم

 نیبه شرکت بزنم و ماش یسر هیتو سرمت تموم بشه من برم  تا–

بود که احساس سرما  دهینرس مهی. هنوز سرم به نارمیرو هم ب

 .را بردارم میپا ریز یکردم. آنقدر توان نداشتم که پتو
تنها از  ییازتنها گریکرد. د زشیر میکوه بغض در گلو ییدرد و َ

مگر گناه من  د،یایبال سرمن ب نیدای. اصال چرابادمیترس یم

کند. هرچه  تمیاذ نطوریا دیبا یآدم عوض کیچه بودکه 

 شتریب دیهم با دی. شاشدیشترمیکردم غمم ب یم شترفکریب

 .کردمیحواسم را جمع م
 لیدست کم امیو گوش فی. کزدمیزنگ م دیتنگ مادرم شدم، با دل

 .بود
بود  نجایفکرکنم، کاش ا لیباعث شد بغض کنم و به کم ییتنها

کرد.  یدل گرمم م شیگرفت و با حرفها یو دوباره دستم را م

سرد من  یسرم با ناز خودشان را به رگها یهاقطره نیآخر

شدم. ناگهان  لیو چشم به در منتظر کم دمیکش ی. آهرساندندیم

لبخند  کیبا البت،درظاهرشد با همان ص یستبرش جلو یشانه ها
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و کمپوت  وهیپر از آب م لونینا کیقشنگ وارد شد. در دستش 

  .بود

را باز کنم،  میها را کناربزنم و راه گلو زهیسنگ ر خواستم

 .شده بودند ریامانشد. بدجور گلو گ
 لونیشد. نا قیدق میکنارتختم نشست و در چشم ها یصندل یرو

 :کمدکنارتختم گذاشت و گفت یرا رو

 یلیخ شیخانمم بغض کرده باشه. دستم راگرفت. دستها نمینب–

 :دیگرم بود. باتعجب پرس

 سرده؟ سردته؟ نقدیا چرادستهات–

 .باسرجواب مثبت دادم زد،یبر میبزنم اشک ها یحرف دمیترس یم

 .دیام کش نهیس یتخت را تا رو نییپا یپتو یفور

 !اتاق که خوبه یهوا–

 :نزدم و او ادامه داد یحرف

 ادیکه تنهات گذاشتم. خواستم به مامانت زنگ بزنم ب دیببخش–

 .فکر کردم اول به خودت بگم بهتره یول شتیپ

 :دیرا شروع به نوازش کرد و پرس دستم

 ؟یدار درد–

 .راباز و بسته کردم میها چشم

 :دیزده پرس تعجب

 .ستایدرد ن یبغض برا نیشده؟ ا یچ–

 یراهنیلباسش، سُر دادم. متوجه شدم پ یقهی یرا رو میچشمها

 .بود. چقدرقالب تنش دهیدوخته بودم را پوش شیکه برا

 .رادنبال کرد نگاهم

نباشه، اونم  تیتنمه، اصالمگه جرات داره ف تیچقدرف ینیب یم–

  .لباس  دوخت دست خانمم

باز هم بغض کردم  یکش امد ول ییا هیثان یبرا میلبها ازحرفش

 :و او ادامه داد

به اذان  یزیشده بود مجبورشدم عوضش کنم، چون چ یلباسم خون_

 .نمونده

 :دستم را گرفت وگفت یدست دو

 ،یشینشده که، خوب م یزی. چشهیحالم خراب م نمیب یروم بغضت–

 میرو شکر کن دخدایداشته. با یتصادفم حکمت نیمطمئن باش هم

به بغضم کمک کرد تا  شیمن. حرفها نیحورالع رگذشتهیکه به خ

کردند و  دایراه خودشان راپ میبه اشک بشوند. اشکها لیتبد

 .کرد اهمنگ یشدند. بانگران یجار میهاگونه یرو
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راپاک کرد.  میو اشکها دیکش میهاگونه یاش راروسبابه انگشت

ام راکردم که  یو تمام سع دمیخجالت کش میاشکها ختنیاز ر

 .رمیرابگ شانیجلو

 مگه نه؟  ه،یقو یلیشناسم خ یکه من م یلیراح–

به  یرا به هم فشار دادم و سرم را به عالمت منف میلبها

 .تکان دادم نیطرف
 یرابست ودستم را رو شیتخت گذاشت وچشم ها یرارو شیآرنجها

  .بازشان کرد نم داشتند ینگه داشت. وقت شیچشم ها

  به مامانت؟ یزنگ بزن یخوایم–

 .ندادم جواب

 .کرد جو را عوض کند یدرآورد و سع بشیرا از ج یگوش

حتما االنم دلت براش  ،یهست ،یدونم تو دختر مامان یکه م من–

 .شهیحالت خوب م یزنیتنگ شده، االن باهاش حرف م

 .را گرفتم یرا دراز کردم و گوش دستم

 .بهش بگم که حول نکنه یفکر کنم چ دینه، با االن–

 .دیرابوس میبعدخم شد و چشم ها ستاد،یا

ام نگران . تا من زندهمیبهش بگ یکه چ میکن یفکر م باهم–

 .نباش یچیه

 :گفتم

اگه اونا  شد؟یم یچ یبود دهیرس ریاگه تو د کنمیفکر م همش–

بکنم...  تونمیفکرشم نم ایخدا ی... وادنیدزدیمن رو م

باز  میتا برا داشتیبرم یکمپوت لونیهمانطور که از داخل نا

 :کند. گفت

اجازه رو بهشون  نیخدا ا یعنی کردن،یکار رو نم نیا اونا–

نگاه نکردم که سر ناموسم  یناموس کس. من تا حاال به دادینم

  .ادیب ییبال نیهمچ

  .ستین ینطوریکه ا شهیهم یول–

پس امتحان خدا بوده.  وفتادیم یاتفاق نیاگرم همچ درسته،–

 می. بعد براطونهیغصه خوردن تو کار ش نیدر هر صورت االن ا

نداشتم  یدرد گریکرد که باعث آرامشم شد. د فیتعر ییتهایروا

فهمم تنها مسکنم  یبودند. حاال م یمسکن قو کی شیانگارحرفها

دل گرمم کند، از  هک یکیبوده،  بانیپشت کیروزها  نیدر ا

 ،یکند، برادر یپدر میکه برا یکینترسد و درکم کند.  زیچ چیه

رادرست کند و منتظر من  زیکه خودش همه چ یمردقو کی ،یهمسر

 یفقط زن باشم و زنانگ شین برانماند. خودش عقل کل باشد و م

 .کنم
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 میکه صدا نیگفت خودم به مادر زنگ بزنم بهتر است. هم لیکم

  .شودیراحت م الشیو خ ستین یکه مشکل شودیرا بشنود متوجه م

بودند. مادر بغلم  ستادهیبابغض کنار تختم ا دهیو سع مادر

رابه مشامم فرستادم. مادرچه  اشیکرد، باتمام وجود عطر رازق

. مادر شیها یدلواپس نیعطرش، َوهم ش،یمهربان ست،ینعمت بزرگ

مهربان.  ،یطوالن ق،یمرا از خودش جدا کرد ونگاهم کرد، عم

 لیهنوز هم از کم دهیخداروشکرکرد. سع رلبیو ز دیکش یبعدآه

 میدستها رد،یکرد از او کناره بگ یم یو سع دیکش یخجالت م

 :گفتم رگوششیرابه طرفش درازکردم و بغلش کردم وز

نکن،  ینجوریات رو ا افتهیآقامون ق ینشده که، جلو یزیچ–

 .یشیزشت م یلیخ

 :عقب رفت و گفت یخنده و کم ریزد ز یپق دهیسع

 .یخبرندار ازخودت–

 .هم لبخندزدم من

وادکلن زده  دهیاتوکش یخواست یکه تصادف کردما، م نیا مثل–

 .باشم

 .دستم را گرفت دهیسع

 هیتا کل خانواده  یقرار داد رو فسخ کن نیا شهیم لیراح–

 بکشن؟ ینفس راحت

حرفش را  یدنباله  دهیوسع مینگاه کرد گریبه همد یسوال همه

 :گرفت

 .گهید یکن یکه هرسال تصادف م نیهم بابا–

 .رخندهیزدند ز همه

  .ایخودت استارتش رو زد خوبه–

 یبرا دمیرود. فهم یم رونیاشاره کرد که ب لیلحظه کم همان

که من  نیا یبرا ینماز رفت. از اذان گذشته بود، ول

 .ماند شمیتنهانباشم نرفت نمازخانه و پ

 :گفت دهیسع

من گفتم چند  ،ییجنبه ا یکردم تو چقدر ب یغلط هیمن  حاال–

سربه راه شده وقصد  لیراح گهیود شهیسال تموم م گهیوقت د

 .رگذشتهیتصادف نداره و خدا روشکر که امسال به خ
پات  یاز رو هیموقع ها بود. اون موتور نیپارسالم هم ادتهی

 ه،یکرد دایبه تصادف پ یخاص یرد شده بود. انگار کال عالقه 

 .یمعتاد پوداد نشده باش

 .بود یلبخندزدم، اماتلخ، آن روز چه روزسخت دوباره
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 هی یکردم، حاال برودعا کن سال دایپ ادیفکر کنم اعت آره،–

 .نزنه باال ادمیبارباشه، اعت

 :نوچ کنان گفت نوچ

تصادف.  ادبهیثبت کن، اعت نسیرو، به نظرم توگ ادتیاعت –

 .شهیهشت گانه م بیاصالاعجا

 :و گفتم دمیخند

رو بزار واسه بعد، االن تخت روبده باال، کمکم  هاتیحاالشوخ –

 .کن نمازم رو بخونم

. مطمئن باش هیوضع، حاال چه کار نیباا ل،یراح الیخ یب–

 .دهیم یخدابهت مرخص

خوام نمازبخونم، تابه خدا ثابت  یوضع م نیبا ا اتفاقا–

 .کنم، من غالم قمرم
صورتم آورد و به حالت  کیکرد سرش را نزد یکمکم م همانطورکه

 :گفت یپرسش یمضحک

 د؟یهست ی! شما غالم کجانم–

بود را  رونیرا که از شالش ب شیو موها دمیبلند خند ازکارش

 .دمیکش

 .رهیگ ینخندون پام درد م نقدریمن رو او ده،یسع بسه–

 :تا حاال دهنت به پات وصله؟ بعد روبه مادر گفت یک از–

اوضاع فالکت  نیاالن حاال با ا د،یبگ یزیچ هیجان شما  خاله–

 بار نماز واجبه؟

تختم بود، جانماز  یجلو زیم یدرحال پهن کردن جانماز رو مادر

انداخت و  دهیبه من وسع یهمراهش بود. نگاه شهیکه هم یکوچک

لبخندش را صد جور در ذهنم  نیفقط لبخند زد. َومن ا حرفیب

 .کردم ریتعب
که در دستش بود لبخند  یبرگشت باال، با ُتنگ لیکه کم نیهم

پر بود  مهیتنگ بزرگ که تا ن هیما کاشت.  یهمه یلبها یرو

شده بود و اطرافش  دهیرز سرخ چ یوداخلش گلها یرنگ یاز شنها

 یقشنگ بود. تنگ راگذاشت رو یلیشده بود. خ دهیباخز پوش

 :آرام با نگاه دلبرانه لب زد یلیوخ زکنارتختمیم

  .نمیحورالع یبرا–

 .نگاهش کردم بالبخند

 :دیمادر تشکرکرد و پرس  

  بمونه؟ نجایا لیراح دیامشب با لیکم آقا–
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کنه و جواب  نهیمعا ادیحاج خانم. دکتر قراره ب کنمینم فکر–

خونه. مادر و  میرینبود م ی. اگر مشکلنهیرو بب ششیآزما

 .نماز خواندن رفتند یهم برا دهیسع

 :نگاهم کرد و گفت قیتخت نشست و عم یکنارم رو لیکم

 .ینداشته باشه و مرخص بش یمشکل شهایشاهللا که جواب آزما ان–

 .را احساس کردم میگونه ها یداشت، سرخ یازمن برنم نگاه

 :شده بود دادم وگفتم دهیکش میکه رو ییرا به پتو نگاهم

 ؟یاونور رو نگاه کن شهیم–

 .را در دستش گرفت دستم

رو ندارم که نگاهش کنم، خانم  یتراز تو کسمحرم  نوچ،–

وسط  ،ینداشتم تو خودت شروع کرد تیخانما. بعدشم من که کار

 ینم گهینگاهتم نکنم. د یخوایحاال م ،یکنیبغلم م ابونیخ

امد و همانطور  نییتونم ازچشمهات دل بکنم. بعد از تخت پا

 :کرد گفت یکه دستم رانوازش م

 .ادیکنم دکتر داره م فکر–

 کیکه من  ستادیا ریو سربه ز نیآمدن خانم دکتر چنان مت با

 .است شیپ قهیچند دق لیهمان کم نیلحظه شک کردم ا
را در کدام گاو  اشیاوج از مهربان نیکنم ا یفکرم یگاه

 ...ِبکرحفظش کرده نقدریصندوق پنهان کرده بود، چطورا

 یلیخ تیکه برا یکن یم یکار ایافتد،  یم یاتفاق ییوقتها کی

 یتا به تلخ یکنیرا م تی. هر روز تمام سعشودیگران تمام م

که  یبده دیو به خودت ام یفراموشش کن ،یان اتفاق فکر نکن

را  یخدا دست یروز کیشود و باالخره  یدرست م زیکم همه چکم

 یگاه یآن دست حت دی. شادها را کنار بزن یتا تلخ فرستدیم

کمکم کردند  یادیفراموش کنم دستان ز دیودت باشد. نبادست خ

دستها را دانستن  نیکمرنگ شوند. قدر ا امیزندگ یهایتا تلخ

را  یخوشبخت یمعن هایبعض دیگوی. مادر مستیخودش خوشبخت

 دیگوی. او مکنندینم یاحساس خوشبخت نیهم یبرا دانند،ینم

کرد به شرط آن که  یخوشبخت زندگ شودیهم م هایدر اوج تلخ

روزها چقدر  نی. امینسبت نده یرا به کس مانیهایعامل ناکام

  .فهممیحرفش را م

خواندم. آنقدرغرق کتاب  یبودم و کتاب م دهیتختم درازکش یرو

 .ورودش به خانه نشدم یبودم که متوجه 
وارد اتاق شد و باعث شد افکارم را از کتاب  انیگو اهللای

 نییبکشم و با تعجب نگاهش کنم. خواستم از تخت پا رونیب

غرق بودم  نقدریا یعنیکه مانع شد. با خودم گفتم " میایب

 "که آمدنش را متوجه نشدم؟
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تخت نشست وجواب سالمم را با لبخند داد و همانطور  یرو کنارم

 یکه در دستش بود را آرام رو ییشده ا نییکه آناناس تز

 :گذاشت گفت یتختم م زکناریم

  . امروز حالت چطوره؟یکتاب نقدرغرقیکه ا چقدرخوبه–

که داخل آناناس کارشده بود،  ییشد دنبال گلها دهیکش نگاهم

 هیپا شیتاج آناناس گل کارشده بود و برا یچقدرخالقانه به جا

داشت که  تیجذاب میگذاشته شده بود. آنقدربرا ییاشهیش ی

 :گفتم

 !قشنگ و خالقانس نی. چقدر اخوبم–

 :تنش کرد و گفت راهنیبه پ ییاشاره ا باخنده

 ...یکنم، فکرنکن ییمنم هنرهام رو رونما گفتم–

 :دمیو با تعجب پرس دمیرابر حرفش

 کارخودته؟–

 .کج کرد یراکم سرش

 .میدرستش کرد شبی. دی...محصول مشترکه باخواهرگرامیه–

وقته به من ثابت  یلیتو خ یقشنگه. هنر مند یلیخ ممنونم،–

 یچ ؟ی. چرا سرکار نرفترسمیتو هم نم یشده. من به گرد پا

 اونم صبح؟ ؟یامد خبریشده ب

 یداد، که با وسواس خاص یکوتاهم تاب یموها یدستش را ال 

 :و با لبخند گفت ختیمرتبشان کرده بودم و بهمشان ر

 کینداره، مو قشنگ من. به حاج خانم خبر داده بودم.  قابل–

 .میباش ییجا دیبا گهیساعت د

 کجا؟–

 خوادیباشه م دیگفته موکلتم با زادهیبه فن ی...قاضدادگاه–

 .ازت بپرسه ییسوالها هی

 ...یتو که گفت یول–

. چرا ناراحت گهیمتفاوته د هاینظر قاض یگاه یگفتم، ول آره–

  .که...آروم باش من اونجا کنارتم ستین یزیچ ؟یشد

 .آورد میبغض به گلو دونیفر دنیدوباره د تصور

 یزودتر بدون خواستمیاز تو امدم. نم خبریچرا ب یدیفهم حاال–

  .یکن الیو فکر و خ

 :دیلرز میتمام وجودم را گرفت. لبها استرس

. نمیکدومشون رو بب چیه خوامی. اصال نمترسمیاز اون م من–

  شه؟یکابوس تموم م نیا یک
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اش گذاشتم و بغضم را  نهیس یسرم را رو یچشم برهم زدن به

 "شود؟یمن تمام م یگذشته یک ایرها کردم. "خدا
مثل باران  دم،یتلخ گذشته را بار یتمام لحظه ها میاشکها با

 .یدیاس
لباسش  یرو تروژنیگوگرد و ن یدهایمثل اکس امیزندگ یها یتلخ 

 .ندیبب یبیآس یدیباران اس نیکه از ا نیازا دمیترس د،یچک یم
کرد،  یسرم گذاشت وهمانطور که کمرم را نوازش م یرا رو سرش

 :زمزمه وار گفت

. ایشد ریگبهانه یومدیخونه، سرکار ن یچند روز موند فکرکنم–

  .گردش، تا حالت عوض بشه میریبعد از دادگاه م

 .نپرسد یزیو چ اوردین میبلد بود، به رو چقدرخوب
نتوانستم  یبلندکردم، ول اشنهیس یرا شرم زده از رو سرم

 :قاب کرد و گفت شینگاهش کنم. صورتم را با دستها

 .زارمیلحظه هم تنهات نم کی. من اونجا یبترس یدار حق–

 .لباسش یقهیشد  نگاهم

 .لیکم–

 .نداد، باتعجب نگاهش کردم یجواب
را  میپاک کرد و چشم ها شیرا با انگشتها میاشکها بالبخند

 و گفت؛ دیبوس

 .دلم جان–

 .یوقت تنهام نزار چیافتاد ه یبده هر اتفاق قول–

 :اش چسباند و گفت نهیبه س مرا

خدا  ینترس. تاوقت ییروبسپار به خدا خانمم از تنها دلت–

. ان شاهللا کارسیخدا چ ی. تا خدا هست بندهیستیتنها ن یرو دار

  .کنارتم شهیمنم هم

  .ختیرا بهم ر میموها دوباره

 .حاال پاشو آماده شو –

  کجاست؟ حانهیر–

 ؟یبه فکرخودت هست ،ییا حانهیبه فکر ر تواونقدرکه–

. ناستیبابا ا شی. پبرمشیامدن کال مهد نم نایبابا ا یوقت از

برگردن.  دشهرستانیبهشون گفتم تاخانمم کامل خوب نشده نبا

به  دیباشم، با حانهیر شیکنم پ ینم ادوقتیچون من فعال ز

 .همسرم برسم

 .دیبلند شد و دستم را کش بعد

 .یدیاز بس خواب یزخم بستر گرفت گه،یپاشو د االی–
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را به هم  شیو دستها دیمن دراز کش یکه بلند شدم جا نیهم

 .رابست شیاش وچشم ها نهیس یگره زد و گذاشت رو

 .چرت بزنم آماده شو هیمن  تا–

 :را بو کردم و گفتم زیم یرو یگلها

چرا هر  ه،یکاف یزنیبهم سر م یایکه خودت هر روز م نیهم–

  ؟یکشیزحمت م نقدریدفعه ا

 :بسته گفت یهاچشم با

 .المیازع یدلبر محض–

 یبه جا دیامدکه موقع خر ادمیدستش افتاد،  یبه حلقه نگاهم

که  قیکوچک عق نینگ کیانگشتر نقره برداشت، با  کیحلقه 

 .کنم ینم شیوقت ازخودم جدا چیداشت وگفت،  ه یزیناچ متیق

 .دلبرانه بود شیکارها ی همه
پله  یرا برداشتم تا رو میاز مادر، کفشها یبعدازخداحافظ

 میبرا دنیو بپوشم. هنوز خم شدن وراحت کفش پوش نمیها بنش

 .هم داشت یکفش ها که بند مختصر نیسخت بود. بخصوص ا
دستش را دور کمرم  لیکم نمیپله ها بنش یکه خواستم رو نیهم

 :را از دستم گرفت و گفت میحلقه کرد و کفشها

 .صبرکن چندلحظه–

رابپوشم و بعد  میخم شد و کمکم کرد تا کفشها بعدخودش

درقلبم بزرگش  شیکارها نیبست. چقدر ا میرا برا شیبندها

 .کردیم
 یبدون بندم را م یزده باخودم فکرکردم کاش کفشها خجالت

 .را به زبان آوردم نیو ا دمیپوش

 :گفت د،یبلندشد و صورت ُگر گرفته ام را د یوقت

 ....کرد میکه تعظ دیبند کفش است!   با تیعشق حکا تیحکا

 :گفتم لیبود. رو به کم یهوا ابر 

 .ادیبارون ب خوادیم–

 .به آسمان انداخت ینگاه

 .بهتر نیازا یچ–

وحشتناک  شی. رعدوبرق شد. صدامیدیرس نیکه کنارماش نیهم

 .بود
فشار داد و در  یرا گرفتم. دستم را کم لیدست کم اریاخت یب

 :را باز کرد و لبخند زنان گفت نیماش

جا  هیانداخت که قبال  یمطلب ادیرعد و برق من رو  نیا–

 .خوندم

 :گرفت و ادامه داد یفرمان جا پشت
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 ؟یافتادن رو ندار نیترس به زم ای: آدنیپرس یعقاب هی از–

 :گهیو م کنهیو پرواز م زنهیلبخند م عقاب

 !رفتن تکبر کنم یبه بلند یکه با کم ستمیانسان ن من

 ...نهیبه زم شهینگاهم هم ،یدر اوج بلند من

و  کنهیبهش اصابت م دیشد یلحظه ناگهان رعد و برق نیهم در

 .شهیعقاب پودر م

 ...در نکنه یسوال ساده، قمپز فلسف کیاون باشه در جواب  تا

منظورش  دمیکه تازه فهم. من دیکه حرفش تمام شد خند نیهم

 :و گفتم دمیخند ستیچ

 ...یریبگ یاخالق جهینت هی یخوایو باش که فکر کردم االن م من–

گفت  لیزاده زنگ زد و به کم یفن م،یدیدر دادگاه که رس یجلو

 .میو زودتر داخل برو میکه عجله کن
کردم آرام باشم.  یقلب گرفتم. با فرستادن صلوات سع تپش

 دونیاول نشستم. پدر و مادر فر فیرد یهایصندل یرو لیکنار کم

شان مژگان هم به جمع قهیهم آمده بودند. بعد از چند دق

 .اضافه شد
. شروع مانیهر دو یهالیبعد از چند سوال و جواب از وک یقاض

ضربان  دونیاز من کرد. با نگاه کردن به فر دنیبه سوال پرس

چرخاندم. با لبخند  لیقلبم باال رفت. نگاهم را به طرف کم

لرزان  یرا باز و بسته کرد و آرامم کرد. با صدا شیهاچشم

 شیتهایآزار و اذ یکرده بود و همه دونیکه فر ییدهایاز تهد

 میاثبات حرفها یبرا یزاده هم به اندازه کاف یفن یگفتم. آقا

 .مدرک جمع کرده بود
نشستم، احساس  لیتمام شد و دوباره کنار کم میکه حرفها نیهم

 .در بدنم نمانده یتوان گریکردم د

  :ام را در دستش گرفت و کنار گوشم گفتزده خی یدستها لیکم

تا جلسه  دیطول کش یساعت کیحدود  کنمیبود. فکر م یعال–

 :شد و گفت لیکم کیزاده نزد یتمام شد. فن

سابقه هم داشته کارمون راحت شد. چند سال زندان رو  چون–

 .شاخشه
آنجا  یهم فور لیبردند. من و کم رونیرا از اتاق ب دونیفر

  .میرا ترک کرد

مژگان  یکه  با صدا میبود امدهین رونیاز ساختمان ب هنوز

برگشتم. مژگان و مادرش خودشان را به من رساندند و شروع 

 .به التماس کردند

برادر رو دارم. اون طاقت زندان رو  هی نیجان من هم لیراح–

سر خودش  ییبال هیوقت  هینداره، تو ناز و نعمت بزرگ شده. 

 ...گردن توها، گذشت کن و وفتهیخونش م اره،یم
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 :و گفت دیحرفش را بر مادرش

رو  یکه تو گفت ییکارا نیا دونیفر شهیهنوزم باورم نم من–

باهات حرف بزنه،  خواستهیفقط م گهیانجام داده باشه، اون م

درسته  شه،یسرت م غمبری. تو که خدا و پیتو بد برداشت کرد

  زندان بره؟ گناهیکه پسر من ب

 :گفت لیانداختم. کم لیبه کم یتعجب نگاه با

. بعد دستم میبر دی. ما بادیلطفا مزاحم وقت ما نش خانم–

 :با خودش زمزمه کرد لی. کممیو از آنجا دور شد دیرا کش

  .کردنشونم با همه فرق داره التماس–

که پدر  میاز ساختمان فاصله نگرفته بود یچند قدم هنوز

 :راهمان سبز شد و گفت یجلو دونیفر

نه، مهم  ایکه پسر من مقصر هست  نیهستم. ا دونیپدر فر من–

بده، من  تی. شما رضادنیکه براش زندان بر نهی. مهم استین

 ،ینیبیوقت اونو نم چیه گهیکه د نی. اول ادمیدوتا قول بهت م

 نیبهتر یخونه تو هیکه  نی. دوم امیریمملکت م نیچون از ا

 .داره یادیز یکه ارزش ماد دمیتهران بهت م یمنطقه

  ...یموافقت کن اگه

 :و گفت دیحرفش را بر لیکم

که  دیکردیپسرتون م تی. پولتون رو خرج تربکنهینم موافقت–

خسارتها با پول قابل جبران  ی. بعضشدیمزاحم ناموس مردم نم

 .ماند رهیخ لیهاج و واج به کم دونی. پدر فرستین
را  نیقفل ماش لیکه کم نی. هممیپا تند کرد نیطرف ماش به

 .میهر دو متوقف شد ییآشنا یزد. با صدا
آرش همانجا مثل درخت خشک شده  دنیبرگشتم ناگهان با د یوقت

 .آب نداده ماندم شیپا یدراز کس انیکه سال ییا
صورتش قفل شده بود،  یشده بودم که نگاهم رو ریانقدر غافلگ 

 .روفو کرد میهااو هم نگاهش را به چشم

 .شد یکلمه از زبانم جار کی نیفقط هم َومن

 !آرش–

مطمئن شوم که خودش است، نگاهش فرق کرده  خواستمیم انگار

را بارها و بارها درخودم  ییابتدا یبود. چقدر کتاب فارس

 .کردم یعقل را آن موقع ها سرزنش م یکردم. چقدرالک پشت ب یهج
 یشده بودم؟ "لعنت بردهان گرانیسرزنش کردن د یمبتال یعنی

 ".موقع بازشود یکه ب

اسم آرش از  دنیاجازه نداد مثل الک پشت رها شوم. شن لیکم 

 یغرنده ول رهیش کیبه  لیرا تبد نیآرام و مت لیدهانم، کم

 .خاموش کرد
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کرده  رییکه از خشم حالتشان تغ شیهاطرفم برگشت و با چشم به

  :در کنترلش داشت گفت یکه سع یتیبود نگاهم کرد و با عصبان

 نیقفل نگاهم باز شد. در ماش ی. با حرفش فورنیتو ماش برو–

 :را باز کرد و گفت

 .نیتو ماش نیبرو بش گفتم–

 یلیتر کی ریلحنش، باعث شد فکرکنم قلبم را ز ش،یصدا کارش،

 .رد شده شیچرخ گذاشته است و از رو جدهیه
 آرش هم شوک بود،  یحرکتش برا نیا

خواستم  قهیمزاحمتون بشم. فقط چند دق خوامیمن نم لیکم آقا–

 .رمیم دیشیباهاتون حرف بزنم اگه ناراحت م
 شیرا رها کرد و به طرف آرش رفت. روبرو نیدر ماش لیکم

 :را در پشتش نگه داشت و گفت شیو دستها ستادیا

 ریشد و ز ریآرش سر به ز د؟یکن یونیپا در م دیهم امد شما–

گفت. بعد با هم، هم قدم شدند و از من فاصله  یزیلب چ

  .گرفتند

توانستم  ینشستم. ازکارم شرم داشتم، تا م نیماش یصندل یرو

خودم راسرزنش کردم که چرا نتوانستم خودم را کنترل کنم. 

است. آن دو همانطور که حرف  لیکم امیتمام زندگ گرید یوقت

  .شدندیدورتر و دورتر م نیقدم زنان از ماش زدند،یم

 میکه کرد برا یو حرکت تشیبود، عصبان لیمن چشمم فقط به کم 

من از دستش دلخور  یهم حق داشت  ول دینبود. شا یباورکردن

ترس داشتم. خدا خدا کردم  یکم ییشده بودم. به خاطر تنها

 .دیایزودتر ب لیکه کم
با  لیکم دمیکه د دینکش یو طول دیراشن میخدا صدا انگار

بودند.  قیعم شیها. اخمدیآیم نیبلند به طرف ماش ییقدمها

 .را راه انداخت نیگرفت ماش یکه پشت فرمان جا نیهم
. اوردمیزدم و از خجالت سرم را باال ن هیرا به گردنم بخ سرم

کرد  یبرخورد م نیماش یشهیقطرات آب که باش یفقط ازصدا

خوف آور رعدوبرق  یکه باران گرفته. باالخره آن صدا دمیفهم

 .کارخودش راکرد
 نیشده بود، و ا یکیباران  یباصدا لینامنظم کم ینفسها یصدا

 یم ینیدوشم آنقدرسنگ یرو نمانیکرد. سکوت ب یمرا نگران م

 .را ندارم دنشیتوان به دوش کش گریکرد که احساس کردم د
 اشیبزنم، که با ترمز ناگهان یخودم جرات دادم تاحرف به

 .دیدهانم خز یحرفم گوشه
 نیشد و در را محکم بست. مثل آتشفشان بود. به ماش ادهیپ

 .زد و سرش را باال گرفت هیتک
 شیکه از سر و رو دمید یقطرات آب را م یبه من بود، ول پشتش

را کنار گذاشتم و  امیدلخور اوردم،ین گرطاقتی. دزدیریم
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 یدر بحرانها شهیکه هم یبود، مرد لیکم نیشدم. ا ادهیپ

 .کرده یبزرگتر میبرا شهیکه هم یکمکم کرده. مرد امیزندگ

  .ستادمیا شیروبرو

 .لیکم–

 یکه هوا آنقدر سرد است که انگشتها یسوزاندم، مثل وقت نگاهش

که  نیجز ا ماندینم تیبرا ییو چاره ا سوزاندیدستت را م

 .ی" کنشانی"ها

 .نیماش یتو میابری. بیخور یسرما م ،یشد سیخ–

 .ردیگیبغضم م نباریهم همان نگاه. ا باز

 ل؟یشده کم یچ–

 نیکه ا نیکار خودش را کرد و من مغرور شدم از ا بغضم

 .را دارد اال غم من یزیمردطاقت هرچ

 :نداشت گفت یمهربان لونیاپس کی یکه حت ییباصدا

 .امیمنم م برو–

بزنم  یکردم حرف یوسع ستادمیرا باور نکردم، همانجا ا حرفش

 .که دلش نرم شود

 .میریم باهم–

 یبازشد نه حرف شیداشت، گرچه نه اخم ها ریکردم تاث احساس

 .رساند نیزد. فقط خودش رابه اتاقک سرد ماش
خشک کردن صورتش  یرابرا یآب شده بود. جعبه دستمال کاغذ سیخ

 .مقابلش گرفتم

 .شد رهیعقب و به روبرو خ یراگرفت وپرت کرد صندل جعبه
 شایمالفه صورت حانهیر یرا روشن کردم و از صندل نیماش یبخار

 .شانه اش انداختم یرا برداشتم ورو

 .یخوریم سرما–

 :کرد گفت امیکه زهرش درجا متالش یلحن با

زندان.  رهیو م شهیمزاحمت نم گهید دونیتموم شد. فر گهید–

منم  یفهی. وظیتنها بر خوادیهر جا دلت م یتونیراحت م گهید

محضر و  میریم یتموم شد، هر وقت بخوا گارتیبه عنوان باد

 .میکنیرو تموم م یچهمه
 دیام، شاحال آن لحظه فیتوص یبود برا یناتوان یواژه یرانیو

 فیلحظات جان کندنم را توص توانستیبهتر م ینابود یواژه

 کند،

 .دهان باز نگاهش کردم با
 چیرفتند و من جواب ه یم نییسوال از مغزم باال و پا صدها

 .کدامشان را نداشتم
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 ی. دهانم خشک شده بود. باهرجان کندندمیفهم یرانم لیکم حال

 :دمیبود پرس

 ؟یچ یبرا–

سخت شده بود فقط درعرض  کرد،یهم به روبرو نگاه م هنوز

 .شناختمشیشده بود که من نم یلیکم قهیچنددق

 .که جانم را سوزاند دیکش یآه

 :گفت دیلرز یکه م ییکه عجز داشت وصدا یبالحن

ازم خواست که باهاش ازدواج کنم  حانهیروزکه مادر ر اون–

که  یبهش نداشتم، چون با همسر ییقبول نکردم، چون عالقه ا

گفت اگه قبول نکنم  یوقت یفرق داشت. ول یلیذهنم بود خ یتو

من  ی ندهینتونستم مقاومت کنم. مگه آ گهیکشه، د یخودش روم

 .انسان هیداشت درقبال جون  یچه ارزش
کرد  یم ییکارها یشد مادر دخترم، گاه م،یکرد یزندگ باهم

نه بنده اش رو، اون موقع ته دلم  ومدیکه نه خدا رو خوش م

کمکم کنه تا بتونم خوشبختش کنم گرچه به  خواستمیاز خدا م

 ...آزارخودم  باشه. من از خودم گذشته بودم متیق

فرستاد  نییپا یرا به سخت شیگلو یبرآمده بیمکث کرد س یکم

  :و ادامه داد

 لیکم یمن، توشد یبرا وفتهیداره همون اتفاق م قایدق االن–

 .حانهیمنم شدم مادر ر
کاش چندسال  یدلم بود که ا یحسرت تو نیشناختمت ا یوقت از

 کباریشد.  لیحسرت به عشق تبد نیکم ا. کمدمتید یزودتر م

 ... که دمیخواستم گذشته تکرار بشه، د یازت گذشتم چون نم

 شیکه دلت پ دمید دیتمام گذاشت. نتوانست بگو مهیرا ن حرفش

 .آرش بود
که به زبانش  ییجگرم را سوزاند. انگار هر کلمه ا شیحرفها

 .سوزاندنیکرد مواد مذاب بودند و قلبم را م یم یجار

 .زدم ادیشدم و فر یعصبان ازقضاوتش

حساسش  ینقطه یدست رو ؟یراحت قضاوت کن نقدریا یتون یچطورم–

 .گذاشتم

که  یبه من التماس کرد یتوک ؟یبد یخوا یم یخدا رو چ جواب–

 نقدریا یتون یمن رو مجبور نکرده بود. چطور م یزنت بشم؟ کس

 ؟یبزن ییراحت حرف از جدا

 ...یحساب روچه

 :سرم آوار شد یرو ادشیفر

  شناسم،یهات رو، نگاهت روبهتر از خودت مچون چشم دم،ید چون–
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. یباهام بمون تیجان تیخوام به خاطر ترس، به خاطر امن ینم

  ...یدار تیامن گهیاالن د

دلت واسش  ای ،یازش جدا بش یتونینم حانه،یبه خاطر ر دمیشا

 ...سوخته

که مرد  دمید میفرمان گذاشت ومن با چشم ها یرا رو سرش

 .باور نکردم یول دمی. دزدیر یتنومندم با آن همه غرور اشک م

خواستم حرف دلم  ی. من از اولم نملیکم یکن یم تواشتباه–

 ،ی. تو خواستشمینم ریدونستم عاقبت بخ یرو گوش کنم چون م

بهت  شهیکارم درسته. من حرف تو رو گوش کردم، من هم یتوگفت

اعتماد داشتم و دارم. همون موقع که داشتم با دلم کنار 

بهش جواب  داخبه خاطر  یکار رو نکنم. گفت نیا یگفت ومدمیم

  ادته؟یمثبت بدم. 

 :گرفتم و آرام تر ادامه دادم نفس

 دونینکن، من حاضربودم دست اون فر تیامن تیامن نقدرمیا–

 .یزدیحرفها رو بهم نم نیتو ا یول وفتادمیم
را  اشیشد، سرش را بلند کرد و خواست مردانگ وانهید ازحرفم

 .به رخم بکشد، اما همان باال دستش مشت شد
لب چند بار   ریرنگ آتش شده بودند. باخشم ز ش،یچشمها صورتش،

  .داد رونی"ال اله اال اّلل " گفت. بعد نفسش را محکم ب

 :شد و ادامه دادم ریسراز اشکم

. ستیباشه، بازم قضاوتت درست ن حانهیاگرم به خاطر ر اصال–

بچت رو دوست داشته باشم؟  تونمیاگر من تو رو نخوام م

من... هق هق  یکنیحرفت تهمته؟ تو فکر م نیاالن ا یدونستیم

 یکه فقط صدا یسکوت طوالن کیامانم نداد...  بعد از  هیگر

 :گفت شکستشیمن م یهیگر

خبر  دونیفر یگفت از کارها ،یند تیگفت، بهت بگم رضا اون–

  .... اونینکن یاونها توجه ینداشته، گفت به التماسها

نتوانست  ی. حتدیآرش را بگو یحرفها یهینتوانست بق انگار

 داد و رونیب ی. نفسش را به سختاوردیاسمش را به زبان ب

را روشن کرد و راه افتاد. احتماال  نیلرزان ماش یبادستها

از ترس  لیگفته بود راح دیهم زده بود. شا یگرید یآرش حرفها

از  ییحرفها ایباشد.  تیزود ازدواج کرده که در امن دونیفر

 ...دست نیا

ام نگاه گذشته یحاال که خوب به زندگ یهم درست گفته، ول دیشا

از  ی. چقدر بعضستین حکمتیکار خدا ب چیه نمیبیم کنمیم

 میوقت نفهم چیه دیما شا یامتحانات دردناک به نفع ماست ول

 یحت ی. انگار گاهمیکن یآور ادیرا  شیهایفقط تلخ شهیو هم

 میخواهیو مدام م میاشب نیواقع ب میخواهیتا آخر عمر هم نم

 .میهست دهیما هم زجر کش یکه ار مییو بگو میناله کن
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باران بود. سرم  یشکست صدا یرا م نمانیکه سکوت ب یزیچ تنها

 .باران مشغول شدم یدادم و به تماشا هیتک یرا به صندل
 نقدریواقعا ا ایحسادت است  یاز رو لیحس کم نیدانستم ا ینم

 .وحشت داردکه مبادا عالقه را از من به زور بخواهد
را ابتدا خودشان ازخودشان  ستیکه حقشان ن یزیآدمها چ یوقت

 لی. همان روز که با کمندیآیراحت تر با آن کنار م رند،یبگ

فکر کردن به  یدوست داشتنها و حت یمن حق همه میمحرم شد

  .گذشته را از خودم گرفتم

مدت  نیانداختم. در ا اشیوعصب نیورت غمگبه ص ینگاه یرچشمیز

 .بودمش دهیو ناراحت ند یحدعصب نیوقت درا چیدوسال ه
 میزل بزنم و بگو شیو به چشم ها رمیرابگ اشقهی شدیم کاش

بعداز تاهلم نسبت به  یمن اگراحساس ،یکن یتو اشتباه م

. من آن احساس را از برمیداشته باشم آن را سَر م یگرید

  .دهم تاهزار تکه شود یهلش م ایبرج دن نیبلندتر

کنم.  یجز همسرم نم یفکر و حسم راخرج کس یشوم ول یسنگ م من

پا  ریرا که با تو بسته ام را ز یمانیپ یول رمیم یم

باشد و آن  ایمرد دن نیتر نیاگرمرد من خشمگ یحت گذارمینم

 .ایمرد دن نیمهربان تر یکی

 .اندازدیبا او رعشه به تنم م مانمیپا گذاشتن پ ریفکر ز یحت
 شهیباران که به بدنه وش یصدا نیشدت گرفته بود و ا باران

. چقدر اسفند ماه کردیم شتریخورد استرسم را ب یم نیماش ی

 .به بهار دنیرس یبرا دودیم
را رها  لیکم ی قهی المیباعث شد که درخ نیو تکان ماش ترمز

 ی. دستم رومیدر خانه بود یکنم و دلخور نگاهش کنم. جلو

 که بازش کردم، نیدر رفت وهم یرهیدستگ

متوقفم  دیکش یبه رخم م شتریکه حال بدش را ب ش،یآن صدا با

 .کرد

 .صبرکن چندلحظه–

 یرا باز کرد و جلو یرنگ اهیشد و از صندوق عقب چتر س ادهیپ

 یرابرا امیشوم. دلخور ادهیگرفت ومنتظر ماند تا پ نیدر ماش

  .فراموش کردم ییلحظه ا

 .سرم گرفت ینکرد و چتر را باال نگاهم

 .کردم اعتراض

 .شمینم سیچادردارم خ رمنیسرخودت بگ یرو ،یشد یخال سیخ–

کرد. قطرات باران  امیحرف، تاکنار در همراه ینگاه، ب یب

 .رحم نداشتند به سر و صورتش هجوم برده بودند
 نی. اما اداکنمیپ فمیرا از داخل ک دیماند تا کل منتظر

 نیاز ا شتریسوزن شده در انبارکاه و قصد داشت ب یلعنت دیکل

 دایپ دیتا کل ستادیشرمنده کند. آنقدر منتظر ا لیکم شیمراپ

 .شد. در را باز کردم و تعارفش کردم داخل شود
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 .لب تشکر کرد و برگشت ریز یفور
که موقع برگشت چتر  دمیدر د یشده بود. از ال سیلباسش خ تمام

سرش نگرفت. چقدر با باران هم مهربان است.  یرا بست وباال

 .شد شیر شیسوارشد و رفت و من دلم برا
 

  :دادم امیپ شیبرا دمیتختم دراز کش یکه رو نیهم

 .شرکت امیازفردا م –

 :نوشت درجوابم

 .یکن داستراحتیبا هنوز–

 :دادم جواب

 .امیم خوبم،–

 .مکالمه راتمام کرد" باشه" کی بانوشتن
 ستیدلخور ن گرید یعنیگفتم اگرفردا دنبالم آمد  باخودم

 .فراموش شده زیوهمه چ
بامترو رفتن بعد از مدتها راننده داشتن  نیو ا امد،ین یول

 .چقدر سخت بود
که در آسانسور شرکت بازشد و واردسالن شدم همکارها  نیهم

 ام کردند ودوره

کالفه ام  شانیگفتند وبا سوالها کیتبر دند،یتصادفم پرس از

هر کدامشان  دندیراشن لیکم یقدمها یکه صدا نیهم یکردند. ول

 .کار خودشان رفتند یپ

 .. سالم کردمستادیا میروبرو

 :به ساعتش انداخت و با اخم گفت یجواب داد و نگاه رلبیز

 خواب؟ ساعت–

 :جواب دادم آرام

 نیدنبالم. معطل شدم. باا ادیم گاردمیفکر کردم باد آخه–

 .امیب شدینم نیزودتر از ا مهینصفه ن یپا

 :را باز کند گفت شیابروها یلعنت یکه گره نیا بدون

 یکن رید نقدریدفعه بعد اگر ا فت،یزودتر راه ب ازفردا–

 .کنمیرد م بتیبرات غ
 راهنیوقتها پ شتریرفت و من از پشت نگاهش کردم. مثل ب او

کالمش زهر  نیهم یدبرایدوخت همسر تنش نبود. شا یچهارخانه

 .داشت

 .بود ییجادو راهنیآن پ انگار
خوانده  حانهیر یبرا شیافتادم که چند وقت پ ییقصه ا ادی

  .بودم
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که  ییبایکردبه خاطرکاله ز یبود که فکرم ییدختربچه ا قصه

 .گذارند یسرش گذاشته همه به او احترام م

 .راهنشیو پ لیکم تیشده حکا حاال

  .بود لیکم شیو شروع به کارکردم، اما فکرم پ زیپشت م نشستم

 یپرسد ول یو حالم را م دیآیبا لبخند جلو م کردمیم فکر

 .برعکس شد قایدق
به  قیآمدن شقا یبود. آنقدر مشغول بودم که حت ادیز کارها

 .دمیاتاق را هم نفهم

 .بکش ینفس هی ل،یخبرته راح چه–

 :را باال آوردم و کالفه گفتم سرم

  .شهیکنم تموم نم یم پیتا یتلنبار شده، هرچ کارها–

 :انداخت و گفت توریبه صفحه مان یشد و نگاه خم

داد  یمدت، اون بد اخالقه کارهات رو انجام م نیتو ا یول–

 ...که

 .مونده هاشیلیبازم، خ یمقدارش انجام شده ول هی آره،–

 ...بخور و بخوابه، بدترم شد که گهید یبابا گفتم زنش شد یا–

  .کردم و فقط نگاهش کردم یپوف

 .من رفتم ،یتو حاال حاالها کار دار پس–

 :گفتم دیکه رس ییاشهیدر ش کینزد

 .یبداخالقم خودت یراست–

 .نازک کرد یچشم پشت

 مهربونه؟ یبا اون اخالقش فرشته یبگ یخوا یم نکنه–

 .کردم یمصنوع اخم

 .یبهش بگ یخوام اونجور ینم گهیهر حال د به–

رفت  یطور که م نیحوصله دستش را در هوا پرت کرد و هم یب

 :گفت

. یرسیکم به حرفم مباهات حرف زد. کم یصبح چطور دمیشن–

خودت  یگفت یاگر بداخالق است پس چرا م میبگو خواستمیم

بار هم نگاهت نکرد.  کی یحت یول یبه آب وآتش زد شیرابرا

 .را برداشتم یگوش ز،یم یتلفن رو یباصدا

 ...الو–

 :گفت یجد

 .اریجلسه تون تموم شد، درخواستها رو برام ب اگه–
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 یام  وگوشهنوز همه را انجام نداده میاجازه نداد بگو اصال

 .را قطع کرد

 .تعداد را به اتاقش بردم نیو هم بلندشدم

 :دیبه اوراق انداخت و پرس ییمنتظر و گذرا نگاه

 همشه؟–

 .انداختم نییراپا سرم

 ...یازصبح داشتم نامه ها رو تا نه،–

 :خشک گفت یلیو خ دیرا بر حرفم

 .یریگرد بگ زیتاکارها تموم بشه و کمتر م یمونیم امروز–

 :زده گفتم تعجب

 ...شیامد پ قیهم نشد، شقا قهیهمش پنج دق ه؟یزگردچیم–

 .زد یبعدپوزخند ه؟یهمون خانم سکوت منظورتون–

 ...رفتارش برعکس اسمشه چقدر–

 :گفتم آرام

 .یهمون خانم سکوت بله،–

دوست  یلیراخ شیهایکه من شمعدان ییاشد و کنار پنجره بلند

راپشتش قرار  شیشد و دستها رهیخ رونیو به ب ستادیداشتم ا

 .داد. دوباره آسمان بغض کرده بود درست مثل من

 .یبر یتون یم–

هم مثل قبل  هایشدم به گلها، به نظرم شمعدان رهیخ

 .کردند یراحس م لیکم یسرد نیو ا دندیخندینم

 .نگاهم کرد یو سوال برگشت

 .یینجایکه ا هنوز–

 .بروم، به اوراق اشاره کرد رونیکه خواستم از اتاق ب نیهم

داره، درستشون  یپیرو هم ببر، چندتاشون اشتباه تا نایا–

 .کن

 :دمیپرس ینگاهش نکردم و با دلخور 

 "شون؟ی" اصال تو خوند کدومشون؟–

 .را دسته کرد و به طرفم گرفت اوراق

 یکند. به رو تیاذ خواهدیکن. معلوم بود م داشونیو پ بگرد–

 .اوردمیخودم ن

 :گرفتم گفتم یبرگه ها را از دستش م همانطورکه

 ...یکنم، بمونه برا یوقت نم امروز–
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 .دیکن یوقت م دیکمتر با تلفن حرف بزن اگه–

افتاد صبح که مادر زنگ زده بود تا حالم را بپرسد،  ادمی

 .شد یمان طوالنمکالمه یکم
لعنت فرستادم و بغضم را  ییاشهیش یوارهاید نیدلم به ا در

 نییکرد. پا یرا زخم م میگلو یستالیکر یگو کیکه مانند 

 :دادم و گفتم

 دن؟یمن رو نشون م یگردها زیفقط تلفن و م هانیدورب نیا–

 کهیچ هینتونستم  یبوده و حت توریازصبح تا االن سرم تو مانت

 .آب بخورم رو نشون ندادن

 .امدم رونیاز اتاق ب یفور بعد

 .وارد اتاق شد قیکار بودم که شقا غرق

 .گهیخونه د دیبر یم فیآقاتون تشر با–

گردنم را ماساژ دادم و  یزده ساعت را نگاه کردم و کم تعجب

 .دوباره کارم را ادامه دادم

 .زود گذشت. تو برو چقدر–

 .زد یپوزخند

. خداحافظ من رفتم. یبس خوش گذشته زمان رو متوجه نشد از–

 :لب گفت ریز قیکه شقا دمیشن

به حال ما. همون بهتر  یوا کشهیکارم ینجوریزنش که ا از–

  .کرد ی. خدا چه رحمدادیکه به ما محل نم

آب و  وانیل کیبا  یخانم خّرم قیبعد از رفتن شقا قهیدق چند

 .وارد شد وهیپاکت آب م کی

 .ارمیرو براتون ب نهایگفتن ا سیرئ یآقا–

آب  وانیبه ل یتوجهش خوشحال شدم. بعد از رفتن خرم نیازا

به من دوخته شده، چراکوتا  نقدرحواستیا یزل زدم، "وقت

دلخور بودم  دانمیآب را نخوردم. نم ی." تشنه بودم ولییآینم

روزگار...  ماتینامال نیهم خسته بودم از ا دیدلتنگ. شا ای

 .دوباره شروع به کارکردم

 .بازش کردم امیگوش امیپ یباصدا

 .فردا یاش بمونه برا هیبرو خونه، بق پاشو–

ماندن  شتریب قهیدق کی یکرد که قدرت حت یدرد م آنقدرگردنم

 .یستیرا بلد ن ییرا هم نداشتم. "تو اصال زور گو
هم طعم محبت  تیکه زورگو یخروار محبت نثارم کرد آنقدرخروار

 ".دهدیم

 .روزها تمام شود نیا کاش
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را هم نگاه  رونیهم زمان از پنجره ب شرتم،یسو دنیپوش درحال

 .کردم یم
آسمان  نیکرده بود. ا دنینم شروع به بارباران نم دوباره

 .دارد یچه دل پر
چرا  نمیبروم بب یفکرکردم بهتراست به بهانه خداحافظ باخودم

 .خانه نرفته
 یکم دمیشدم. به خاطر برخورد صبحش بهترد مانیبعد پش یول

 .رمیخودم را بگ
به دست خودش  یت یآسانسور را زدم، خانم خّرم یکه دگمه نیهم

 .را مقابلم گرفت لیرا به من رساند و چتر کم

 .گفتن چترتون تو اتاقشون جا مونده سیرئ–

خواست بپرسم  یچتر را گرفتم و تشکر کردم. دلم م دیباترد

 چرا هنوز نرفته؟ ایکرد؟  یچه کار م

ازکاه  گفتیم قیشقا دم،یترس یجرات نکردم، از خانم خّرم یول

که  فهمدیبپرسم م یزیسازد. اگر چ یکوه که نه رشته کوه م

 .شکر آب است نمانیب
در لحظه  دمیشن یاسم جنگ نرم رام یکه کمتر بود وقت ِسنم

 یرفت، در تصوراتم دو جبهه فرض یفکرم سراغ بالشت و متکا م

ازبالشت و کوسن رابه طرف  یگرفتم که انبوه یرا در نظر م

 .کنند یپرتاب م گریهمد

 .با من وارد جنگ نرم شده لیهم کم حاال
فتح کدام  ینستم. برادا یجنگ م نیحداقل هدفش را از ا کاش

 .جنگم یاو م یدهد. من که درجبهه یخودش را آزار م نیسرزم
 

بود و باعث  دی. باد شددمیبه خانه رس یگل یچادر و کفشها با

 .را از دست بدهد اشییشده بود چترم کارا

  .دیهم زمان با من رس اسرا

 میبه سر تا پا ینگاه متعجب دیکه من را با آن وضع د نیهم

 :انداخت وگفت

 ؟یامد ادهیپ توام–

 .چادرم رانشانش دادم یانتها

افتاده نگاه کن،  افهیازق یکفشها نیو ا سیچادر خ نیا به–

 امدم؟ یبه نظرت باچ

 دارن؟ فیآقاتون کجا تشر اونوقت–

 :حوصله گفتم یب

 :دمینکند پرس لهیکه پ نیا یبود. برا شرکت–

 چه خبر؟ دانشگاه–
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 یدست هی الینگاهم کرد و دکمه آسانسور را زد و به خ مشکوک

 :زدن گفت

باهاش  یبارون یکن حداقل روزها یشماست...سع شیپ خبرها–

از  یبش دهیو موش آب کش یگز کن ادهیپ دی. چون  بایقهرنکن

شاپ رفتن هم  محروم  یدونفره و کاف یهوا نیقدم زدن تو ا

 یداشته باشه، قهر واسه روزها استیذره س هی. خواهر من یشیم

 .خونه نهیکه آدم دوست داره بش هیآفتاب

 .لبخند به لبم آورد شیحرفها

باد  نیدرست نکن، اون امروز کار داشت. بعدشم تو ا عهیشا–

 .یچه قدم زدن

 .استیدن یعهیشا نیتر یواقع نیدانستم که ا یخودم م فقط

 .زد یچشمک اسرا

سرت  ها،کهیسال نو نزد یدهایرو بزار واسه بعد. خر قهر–

 .مونهیم کالهیب

 .را تکان دادم سرم

 :مادر گفت میشام که نشسته بود یسرسفره

 خواستنیمادر شوهرت زنگ زده بود حالت رو بپرسه، م امروز–

. تعجب کرد. فکر کنم یکه من گفتم سرکار دنتید انیدوباره ب

 حانهیر گفتی. میبهشون نزده که تو شروع به کارکرد یحرف لیکم

چون  م؟یآخر هفته دعوتشون کن گمی. مرهیگیمدام سراغت رو م

 .بره شهرستان خوادیپدر شوهرت م

 .هیفکرخوب–

 :صورتش را جمع کرد و گفت اسرا

 ...که نیرو پا گشا کنن، نه ا لیراح دیمامان! اونا با وا–

 :حرف اسرا را گرفت یادامه مادر

 گهیگفته آخرهفته باهم د لیاتفافا خودش گفت که به کم –

اونجا  یچند روز لیو کم لیبرگردن شهرستان و راح لیباراح

 .رنیبگ یکیجشن کوچ هیبمونن. که هم پاگشا و هم 

 .مخالفت کرده و گفته فعال دست نگه دارن لیکم یول
 یسنگ شد و من هرچه تقال کردم برا میمادر غذا درگلو باحرف

 .بود دهیفا یب دنشیبلع

 :دیپرس اسرا

 گفته دست نگه دارن؟ چرا–

 شهینم یمرخص اده،یانگار گفته، فعال کارمون ز دمینفهم درست–

 ...یزیچ نیهمچ هی ایگرفت 
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چسبانده.  میهشت پا محکم خودش را به نا کیکردم  احساس

و غذا را باال آوردم تا راه تنفسم باز  ستادمیا ییکنارظرفشو

 .شود

 :دیکمرم را نوازش کرد و نگران پرس مادر

 ؟یچت شد؟ خوب هوی تو–

 .رکردیگلوم گ ینبود، غذا تو یزیمامان، چ خوبم–

بزرگ برداشته  پوریش کی یموشکافانه نگاهم کرد. نگران مادر

واعتراف  دنیرسم مادرم پرس ی.. ولزدیجارم شیبود و درچشمها

بدست مهمانها را  یبعد مادر گوش قهیگرفتن نبود. چند دق

 .دعوت  کرد
کاناپه نشسته بود و از دانشگاهش  یازخواب اسرا کنارم رو قبل

شرکت،  ل،یکم یدرحوال ییمن حواسم جا یول کردیم فیتعر میبرا

 یفردا شب سرگردان بود. حاِل چوپان یمادرش و مهمان یحرفها

هرکدام درمراتع پخش هستند واصال به  شیراداشتم که گوسفندها

 .ندده ینم یتیوسوت وهوارش اهم یهااا
باالخره حواسم راجمع کردم و  میبه بازو ییاخوردن ضربه با

 .به اسرا نگاه کردم

 زنم؟یدارم حرف م یک واسه–

 .بلند شد و با حالت قهر به اتاق رفت بعد

 .حق داشت خواهرم
 یدم نوش بهارنارنج دم کرده بود. فنجان را رو میبرا مادر

 .گذاشت و کنارم نشت زیم

 .بخشه، بخورش آرامش–

مادرش توانسته بود  یحسها یاز رو ونانینظرم ارسطو در  به

 .حس ششم را کشف کند
گذاشتم. بغضم را  شیپا یوسرم را رو دمیکاناپه دراز کش یرو

  .دادم نییبا آب دهانم پا

  .کرد میشروع به نوازش کردن موها مادر

 .مامان–

 .جانم–

 د؟یخندیسوال بپرسم بهم نم هی–

 ؟یجوک بگ ای یبپرس یخوایم سوال–

 کنه؟ یکیآدم خودش رو عاشق  شهی. مهییهویکم  هیسوالم  آخه–

 .گرد شده نگاهم کرد یهابا چشم مادر

 .زدم لبخند

 .دیکه فقط تعجب کرد هیشکرش باق یجا–
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. یشیکم عاشقش ماونقدر خوب و مهربونه که من مطمئنم کم لیکم–

 . بهینیمحبتش رو بب یو بتون یچشمت رو باز کن دیفقط با

ذهنت محبتهاش رو بزرگ جلوه بده.  یفکر کن. تو ادیز هاشیخوب

و تو  یکن زود فراموش کن یسع یکرد که ناراحت شد یاگر کار

واقعا دوستت داره  نفکر کن که او نی. به ایذهنت پرورشش ند

 لیکارش باب م دیعالقس، هر چند شا یاز رو کنهیم یو اگرم کار

 .تو نباشه

 .لبخند زد بعد

و مهربان. نگاه اونقدر  قیمحبت، عم ینگاهش کن. از رو ادیز–

بزار  ییجا هینامحرم حرامش کردن. عکسش رو  یمهمه که برا

  .تیگوش یصفحه ی. مثال روینیکه مدام بب

 :اکرم )ص( فرمودند امبریپ
عبادت  هیزن به همسرش عبادت است. عشق به همسرت رو  نگاه

 .بدون
دوباره  امدیدلم ن یبا مادر درد و دل کنم ول خواستمیم

 دونیفر دیفهم یکرده بود. وقت داینگرانش کنم. تازه آرامش پ

هم باعث شده جرمش  اشیو پرونده قبل شودیمزاحمم نم گرید

 یآب خنک بخورد. نفس راحت دیشود و حاال حاال ها با ترنیسنگ

کنم. دم  . دور از انصاف بود که دوباره فکرش را مشغولدیکش

  .نوشم را خوردم

 .من برم بخوابم دیممنون مامان. اگه اجازه بد یهمه چ بابت–

 .زمیعز برو–

خرجم کرد. کنارش  یاتاق که شدم اسرا نگاه قهر آلود وارد

 .تختش نشستم یرو

. رهیدرگ یلیببخش که حواسم به حرفات نبود، ذهنم خ اسرا–

 .انگار منتظر فرصت بود

تو  یلیخ روزیشده، از د یچ یبگ نکهیا بخشمت،یشرط م هی به–

  د؟ی. اصال چرا با هم قهریفکر

 ...دعا کن حل بشه اونو تو–

 :دیرا بر حرفم

  .بخشمتینم پس–

 ...یکه قول بد یخوب بابا، به شرط یلیخ–

 :گفت یفور

 .نگم یبه کس دمیم قول–

  .کردم فیتعر شیماجرا را برا یهمه

 .در گم نگاهم کرد سر
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. البته آدم خودش هابتیازدواج توام شده مص نیبابا ا یا–

 .حق داشته باشه دمیشا لیکم یجا زارهیرو م

 ...تو که ؟یشده طرفدارش شد ی. دوما چلیآقا کم اوال–

دوستت داره، دلش شکسته  نقدریا دونستمیاون موقع نم خب–

 دونیاز ترس فر ینکنه تو مجبور شد کنهیفکر م دی. شالیراح

 .یباهاش ازدواج کن

 :بغض گفتم با

  کنه؟یبهش بفهمونم اشتباه م یچطور موندم–

 .بهش باشه شتریخب، حواست ب –

  .کردم یپوف

  .شد کیبهش نزد شهیشده، اصال نم یرغضبیچه م یدونینم آخه–

 .دیخند

 .ادیاصال بهش نم رغضب؟یو م لیو...آقا کم لیکم–

آنقدر محکم است که تا نخواهد  لیفکر کردم که کم نیبه ا 

عشق بتواند  یرویهم ن دی. شاکندیدر قلبش رسوخ نم یمحبت

 .معجزه کند
 

آمد  یاز رنگش خوشش م لیرا که کم یموقع آماده شدن روسر صبح

 .سر کردم

 :دیپرس اسرا

 سرکار؟ یریم یبا روسر شهیهم–

 .جواب مثبت دادم باسرم

دلش بخواد  یشوهرش باشه هرچ ئسشیآدم ر یوقت گهید آره–

 .پوشهیم

  :زدم و ادامه دادم ی. چشمکادیچون از مقنعه بدم م ر،ینخ–

رنگ  نی. حاال امروز اپوشمیم رهیرنگ ت یروسر شهیهم البته–

  .غضب ریعبوس و م ی. واسه جلب توجه آقادمیرو پوش

 .لی! اونم آقا کمچسبهیبرچسبا بهش م نیا چقدرم–

. میرو در رو شد لیخواستم وارد اتاق کارم شوم با کم تا

  ."سالم کردمکنه؟یم کاریتو اتاق من چ نی"ا

در کنار رفت تا داخل  یگره خورد. از جلو شیابروها دوباره

لب جواب سالمم را داد و  ریانداخت و ز یشوم. به ساعتش نگاه

  :گفت

  .یکرد ریربع د کی–
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 .دادم راهنشیپ یرا به دگمه نگاهم

  .شد ریامدم، د ادهیپ نجایمترو تا ا ستگاهیا از–

 :فرو کرد و طلبکار نگاهم کرد بشیرا در ج شیدستها

  .یومدیم یبا تاکس خب–

  :ِمن وِمن کردم و گفتم یکم

بشم.  یشخص نیسوار ماش ترسمیم یینبود. هنوزم تنها یتاکس–

  .کم زمان الزمه هی

 ینیکه پشتش به در بود. سنگ یبه طرفم برگشت، طور کامل

  .امی. زل زده بود به روسررمینگاهش باعث شد سرم را باال بگ

 یکار مناسبه؟ مگه مهمون طیمح یبرا یرنگ روسر نینظرت ا به–

 ".توجهش رو جلب کنم، بدتر شد خواستمی"منو باش م ؟یامد

به خاطر تو سر  میبد اخالق بود که جرات نکردم بگو آنقدر

 :به حرفش گفتم تفاوتیکردم. ب

  .من به کارم برسم یاجازه بد اگه–

رو عوض  تیخونه و روسر یاالن برگرد نیبگم هم خواستمی. مِبرس–

. از فردا مغنعه بپوش. به طرف کنمیبهت ارفاق م یول ،یکن

 .در برگشت که برود

 ...آخه مغنعه یول–

 .را به عالمت سکوت باال برد دستش

نشستم و سرم را  ستمیکه گفتم. بعد از رفتنش پشت س نیهم–

که با همکارها  دمیشنیرا از سالن م شیگذاشتم. صدا زیم یرو

. دادیبا آرامش جواب م د،یپرسیم ی. هر کس سوالکردیصحبت م

 نیا لی. واقعا گناه من چه بود؟ دلزدیفقط با من بد حرف م

کار نکرده از او  یبرا خواهدیم یعنی ست؟یچ هایبد اخالق

به خاطر قضاوتش از  دیاو با م؟یکنم؟ اصال چه بگو یعذرخواه

کند که  تمیآنقدر اذ خواهدیم دیکند. شا یمن معذرت خواه

 .بروم
 ،ییگوشه ا کی ،ییجا کیبارهم که شده  کی یحداقل برا ایخدا

 دیخفتم کن و به من بفهمان که با میتنها هست ییدوتا یوقت

 نوی! اایچه کار کنم، چطوردلش را نرم کنم؟ "خدا لیبا کم

 " .خب خودتم راهش رو نشونم بده ،یکرد رغضبشیم

 نیمن ا شهیحکم فرما شد. مثل هم ینیمن و خدا سکوت سنگ نیب

بازم بحث غرور و تکبره،  دم،یسکوت را شکستم. "باشه فهم

 ".کنمیم شیکار هیخودم 

 دنشیسرم رابلندکردم و با د ز،یبام وانیبرخورد ل یباصدا

 .بلند شدم میهول شدم و ازجا
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 .کردینگاهم م یبا نگران 

 .شد قیخم شد و در صورتم دق یکم

 خوابه؟ یجا نجایا–

  .برو خونه ستیحالت خوب ن اگر

شود، کجابروم، حداقل  یحالم با تو خوب م میبگو خواستم

 .دارم دنتیبه د دیام نجایا

 .اشاره کرد توریمان یصفحه به

 :گفت یو جد سرد

تلنبار شده بود. مجبور شدم چندتاشون رو که امروز  کارا–

 .شدیداده م لیتحو دیالزم داشتم خودم انجام بدم. امروز با

 .نگفتم یزیو چ دمیخجالت کش ازحرفش

 .باشه زمیم یتا ظهر رو کارها–

 .زود رفت یلیبعدخ
رابستم  میاز آب خوردم. چشم ها ییارا برداشتم و جرعه وانیل

 .بود وانیل یهنوز عطر دستش رو دمیو بو کش
بدهم، همانطورکه چشمش به  لیکه رفتم کارها را تحو ظهر

 :مانتور بود گفت

 .زیم یرو بزارشون–

 .ستادمیکه گفته بود را انجام دادم و ا یکار

 :دیپرس یگرفت و با نگاه سوال ستمیازس چشم

 ؟یدار یکار–

 :وِمن گفتم باِمن

 .شام خودم دعوتت کنم یبرا خواستم–

 .دیکش یزوم کرد و آه توریمان یرو

 ؟یندارم. فکرهات رو کرد یمهمون یاطالع دارم. حوصله بله–

 ؟یچ درمورد–

اخم نگاهم کرد. به اخم کردنش عادت نداشتم و فکر نکنم  با

باورکنم  توانستمیچون هنوز هم نم دیوقت هم عادت کنم. شا چیه

  .از دستم ناراحت است

 .که اون روز زدم ییدرموردحرفها–

کردم و پوست لبم را  ینگاه م میبه نوک کفشها همانطورکه

 :کندم گفتم یبادندانم م

 .که همون موقع جوابت رو دادم من–

 .جواب نبود دمیکه من شن یزیچ–
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  .دندانم له کردم و نگاهش کردم ریرا ز بغضم

 .... اون روز...اون روز منیکنیاشتباه م تو–

 لیکه بغضم به اشک تبد نیا ینتوانستم ادامه بدهم، برا گرید

غرورم را بشکنم. نگاه  خواستمیآمدم. نم رونینشود از اتاق ب

 .رفتیچشمم کنار نم یآخرش که نگران نگاهم کرد از جلو
 

 یاست. برا یتفاوتیگفتم رسم کدام جنگ ب یماندم و م یم کاش

بزن، من خودم دلم را  خونی. توشبیبتاز دیبه تاراج بردن با

 شومیجنگ من مغلوب نم نیکنم. درا یم متیتقد متیبه عنوان غن

 ...فتح من  شکستن حصار آغوشت خواهدبود

صبرکنم تامن را به  یداده بود بعد از ساعت کار امیپ لیکم

 .خانه برساند
 شیرا ندادم. البد دوباره با هزار گره در ابروها جوابش

 .نمیکنارش بنش خواهدیم

 :فرستاد که امیکار که تمام شد، دوباره پ ساعت

  .میکه بر ام،یمنم م نگیبرو پارک گهید قهیدق چند–

 .به کارم ادامه دادم تفاوتیب
 گفتیهم م یکه به خانم خرم دمیهمه رفته بودند. شن بایتقر

بودم  پشیکه در حال تا ییااز نامه شتریکه برود. چند خط ب

  .رومیو بعد م کنمینمانده بود. با خودم گفتم تمامش م

را  شرتمیرا خاموش کردم و سو ستمیکه کارم تمام شد، س نیهم

سوار  خواستمی. از دستش انقدر ناراحت بودم که نمدمیپوش

 .بشوم نشیماش
در ظاهر شد. با اخم  یحال مرتب کردن چادرم بودم که جلو در

 :دیپرس

 ؟یرو نخوند اممیپ مگه–

 .هم اخم کردم من

  .رمیم خودم–

 ...سوار یترسیم یگینباشه، توام که م یتاکس ممکنه–

  .رمیم ادهیپ ستگاهیا تا–

  پات؟ نیا با–

 میبفرست یخواستیپام م نیپام امدم، بعدشم با هم نیهم با–

رو عوض کنم. االنم دلت واسه من نسوخته،  میخونه که روسر

  .میبرسون یخوایم میحتما به خاطر رنگ روسر

 .نگاهم کرد میداد و مستق هیاتاق تک ییاشهیدر ش به

 .داد رونیرا ب نفسش
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همون روز جوابم  یتونستیبدهکار شدم. م میزیچ هیکه  نیا مثل–

 .بغض کردم. یو تمومش کن یو قانعم کن یرو بد

 میبا قضاوتت عصب ،یبدهکار یقضاوت کرد ،یکه بدهکار معلومه–

کنه چه  یذهن خودش قضاوت م یکه تو یکس یبرا ،یبدهکار یکرد

حرف  زهایچ نیدرمورد ا گهید خوامیداد.  نم دیبا یجواب

اگه دلت رو زدم  ؟یبر ی. واقعا از عذاب دادن من لذت ممیبزن

نگاهم رو  یگفت وزاون ر ؟یریگیبگو، چرابهانه م تعارفیب

نه خودم  یشناسیبهت بگم، نه نگاهم رو م خوامیم ،یشناسیم

و تهمتت  نیبود. به خاطر توه یبزرگ نیرو. حرفهات توه

با  یکنی. چرا فکر میکنیخدا قضاوت م یجا ی. نشستبخشمتینم

 تونمیم یمن خودم بهتر از هر کس ؟یکنیکارت به من لطف م نیا

 فمی. بعد همانطور که به طرف کرمیبگ میتصم میزندگ یبرا

 :بردارم ادامه دادم زیم یتا از رو رفتمیم

. چرا فکر کننیاستفاده ممن سو یچرا همه از صبور دونمینم–

. به شکنهیو از کاراشون دلم م شمیمنم ناراحت م کننینم

 میشد خواستم از در بگذرم که بازو ی. اشکم جاردمیرس شیروبرو

 .را گرفت

 .بزند یبه خون نشسته نگاهم کرد. نگذاشتم حرف یهاچشم با–

 :گفتم هیگر با

فرقت من رو به  نیهم ،یفرق دار هیتو با بق کردمیم فکر–

 ی. ولیارزش قائل گرانینظر د یبرا کردمی. فکر مدیطرفت کش

 یکنیم یسع یگفت ادته؟ی یانگار اشتباه کردم. روز خواستگار

خواست  یبود؟ م نیانصافت ا ؟یانصاف رفتار کن یاز رو شهیهم

 دمیرا از دستش کش مینماندم. بازو گریمن د یبزند، ول یحرف

 .و به دو خودم را به آسانسور رساندم
 گریسوارشدم. د نیماش نیاول دنیباد دمیکه رس ابانیبه خ 

از آنجا دور  خواستمی. فقط مستین یمهم نبود تاکس میبرا

 .شوم
 یکس یام افتاد. شماره یگوش یاش روشماره قهیازچند دق بعد

کرد.  یرمق پرستار یگل پژمرده و ب کیبود که دلم را مانند 

. حاال ندینب بیتا آس دیآب داد. نور تاباند. دورش راحصارکش

 .برو دیگو یکه شکوفا شده حصارها را برداشته و م
 شهیر لومترهایقلبت ک نیبروم دل من درخاک سرزم چگونه

 ؟یتوانی. میبزن شهیمرا از ر دیدوانده است. با

کم به که کم یمهاراسترس یشود برا یتا سد دمیکش یقیعم نفس

 .شدیم قیتمام بدنم تزر

 ..الو–

 .رعشه به جانم انداخت اشیصوت یتارها
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 ؟ییکجا لیراح–

 :دهانم راقورت دادم و آرام گفتم آب

 .خونه رمی. دارم منمیماش تو–

 :دیدرکنترلش داشت پرس یکه سع ییکرد بعد با صدا یمکث

از اون راننده هم برات  یعنی ؟ینخواست با من بر دلت–

 ترم؟بهیغر

تر حرفم را منعطف تر شده بود. آنقدرکه توانستم راحت یکم

 .بزنم

 .از دستت دلخورم که نتونستم اونقدر–

 .میبا هم حرف بزن دیبا لیراح–

 یربط بشنوم. برا یب یحرفها یسر هیکه دوباره  میبزن حرف–

 یراقطع کردم و رو یراننده رها نشود گوش یکه بغضم جلو نیا

 .سکوت گذاشتم
داد.  یپاس م ابانیو خ نهیمدام نگاهش را به آ راننده

 .شده بود میصورت من تنظ یرو اشنهیبدبختانه آ
دادم مثل  حیکرد، ترج یکه معذبم م شیاز نگاهها ییرها یبرا

  .با مترو بروم شهیهم

 د؟یمترو نگه دار ستگاهیا نیهم شهیم آقا–

 :کرد و گفت ییدندان نما یخنده راننده

کرد. با  اموانهی. حرفش درسونمتیم یبر یخوایهر جا م نیبش–

 :زدم ادیوحشت در را باز کردم و فر

 ...دار نگه–

 :گفت تیترمز گذاشت و با عصبان یرا رو شیناگهان پا 

آمدم و  نییپا ی. فوروونهیشو بابا د ادهیپ ؟یکنیم کاریچ–

 یچه برداشت لیاز تلفنم با کم دانمی. نمدمیبه طرف مترو دو

 یتیاهم یدرد گرفت ول یکم میرفتار کرد. پا نطوریکرد که ا

داشتم. بغض  یشده بود. حال بد شتریندادم. درد گردنم هم ب

گرفتم  می. تصمومحالم به خانه بر نیداشتم. نخواستم با ا

 یآمده بود کل دنمیکه به د شیپ یبه سوگند بزنم. هفته یسر

گفت که باعث شده رفت و آمدمان کم  راهیبد و ب دونیبه فر

  .شود

جا دادم و  تیشلوغ بود. به زور خودم را وسط جمع یلیخ مترو

 یقیکه در آغوش مادرش به خواب عم ییاچشم دوختم به دختربچه

 .فرو رفته بود
او هم با پدر  دایدل تنگش بودم، جد یلیافتادم خ حانهیر ادی

  .و مادربزرگش سرش گرم بود
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 یکه بچه به بغل بود و کل یخانم دیرس ستگاهیکه به ا قطار

 ستادهیسرش ا یبه من که درست باال یکرده بود نگاه دیهم خر

 :بودم انداخت و عاجزانه گفت

 دهامیمن خر دیریگ یبچه رو م د؟یکنیکمکم م دیببخش خانم–

 رو بردارم؟

 یلونهایکه بچه را دستم داد شروع کرد به جمع کردن نا نیهم

 .بود ییکنم هفت، هشتا یکه فکر م دشیخر

 :گفتم بااسترس

 .شهیاالن دربسته م دیزود باش خانم–

 :رفت گفت یم یکه به طرف در خروج همانطور

 .رمیگ یتا جلو در؟ اونجا ازتون م دیاریبچه رو م دیببخش–

ام را او بودم بچه یبود، اگر من جا بیعج میبرا اشیالیخ یب

 یحتما از کس میدهایآوردن خر یبرا یول دادمینم یبه کس

 .کردم که کمکم کند یخواهش م
که دربغلم بود فقط  نیسنگ یقطار با آن بچه یشلوغ درآن

 کیخودم را به نزد تیجمع نیاز ب یداند که باچه سخت یخدام

 ادهیمن و مادر بچه فاصله افتاده بود. او پ نیدر رساندم. ب

سوار شدن به داخل  یبرا تیشده بود و منتظر من بود. جمع

  .ردندقطار هجوم آوردند و من را با خودشان عقبتر ب

 :بلند گفتم یصدا با

 .شم ادهیپ خوامیم من–

جلوتر آمدن  یتالش مرا برا یو نه کس دیشنیم ینه کس انگار

 .دیدیم
. دمیرس یدر خروج کیآوردم باالخره نزد تیکه به جمع یبا فشار  

ماند و من هم  رونیاما همان لحظه در بسته شد. مادرکودک ب

 .داخل قطار

 :زدم ادیپشت در فر از

کرد که من  یم یکنم؟ اشارات کارشیخانم بچتون، بچتون، چ –

 .دیگو یچه م دمیفهمینم

 .انداختم ینگاه انمیعجز به اطراف یرو از

  .نگه داره دیدست من جامونده، بگ بچش–

 :دیپرس یهمان لحظه قطار راه افتاد. خانم یول

 مادرشه؟ اون–

 :ترس و استرس گفتم با

 .ارمیبچش رو داد من براش ب بله،–
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شو،  ادهیبعد پ ستگاهیبعد. تو ا ستگاهیا ارشیکرد ب اشاره–

  .دنبال بچش ادیاونم خودش م

کردن  هیشروع به گر گرانیمن و د دنیشد و با د داریب بچه

 .کرد. مستأسل مانده بودم چه کنم
را  لشیهم موبا یکیدست بچه داد تا آرام شود.  یشکالت یخانم

چشمش  یجلو یقیهمراه با موس یشنیمیبرنامه ان کیدرآورد و 

که قطار  نیساکت شد. هم ستگاهیبه ا دنیگرفت. بچه تا رس

انداختم. دوباره بچه شروع  رونیخودم را ازقطار ب ستادیا

گرمش کردم و  رکه خانم داده بود س یکرد. با شکالت هیبه گر

گرفته بودم به  ادی حانهیآرام کردن ر یکه برا یریهر تداب

تا  دیطول کش ییاقهیدق ستیآرام شد. ب یکار بردم تا کم

بچه رابه مادر خونسردش  یمادرش خودش را به ما برساند. فور

 .افتادم حالیب یصندل یرو یناتوان یسپردم و از رو
گذاشت. آب  ستگاهیا یهایازصندل یکی یبچه را رو یفور خانم

 :درآورد و باز کرد و گفت شیدهایخر لونینا نیاز ب ییا وهیم

خودت روکنترل کن، من که  ؟یکن یم ینجوریچرا ا دخترخانم،–

  .امدم

 ریغ میاش برا یهمه خونسرد نیو واج فقط نگاهش کردم، ا هاج

 .قابل باور  بود

 .بخورم وهیاز آب م یکرد تا کم مجبورم
 ینگران نیبود او هم از ا بیمن عج یکه رفتار او برا همانقدر

 .من بهتش برده بود

 یخدا رو شکر کرد که همه چ دینگران نباش االن فقط با گهید–

 .گذشته ریبه خ

 .گرفتم میدستها نیرا ب سرم

 ینجویخودم هم د،یخانم شما امروز به من شوک وارد کرد یوا–

اتفاقم باعث شد حالم  نیاعصابم خرد بود، ا یکاف یبه اندازه

 .بدتر بشه. نصفه عمر شدم

 .لبخند کنارم نشست با

چرا؟ با خدا کالهتون رفته تو هم؟ با دهان باز نگاهش  یعصب–

  .کردم

  .نه–

  .ستین یمشکل گه،یپس حله د خب–

 یکنیم دایپ ییآدما هیبا  یمشکالت هی یخب گاه یول درسته،–

 ...که
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 یجو هیکه با خدا آبت تو  نهیمشکل ا نینظر من بزرگتر به–

  .شهینداره. درست م ینره، بنده خدا که ناراحت

 .به خدا نداره یربط نه،–

 یاز دستت کار گهیبه خدا ربط داره، اگه د یهمه چ چرا،–

 کنه،یبسپار به خدا، خودش حلش م ادیواسه حل مشکلت برنم

  .ظن به خدا گناههسوء یدونستیم

  .نگاهش کردم فقط

حواسم  شتریب دیکه باعث استرست شدم، منم با زمیعز ببخش–

. اونقدر دادمیطهورا رو بغلت م دیکردم، اصالنبا یرو جمع م

خواد بغلش  یکه احساس کردم دلت م یکرد یمادرانه نگاهش م

 .یکن

 .که در موردش کرده بودم ییشدم ازفکرها شرمنده

کردم که چقدر  یخودم فکر م شیمن همش پ د،یببخش دیبا شما–

دارم  حانهیر هیزود قضاوت کردم. راستش منم  د،یالیخ یشما ب

 .براش تنگ شده یلیکه دلم خ

 یحکمت هیکنم برخورد امروز ما باهم  یدونم چرا فکر م ینم–

 .داره
شدم  یخوام ازطهورا جدا بشم، احساسات یمن امروز م دچونیشا

 .. پس حدسم درست بودهیجور خاص هیو فکر کردم نگاه تو هم 

 :دمیپرس مبهوت

 د؟یازدخترتون جدا بش دیخواه یم چرا–

 .خواد باخودش ببرش اونور آب یم پدرش–

 خواست شما؟ به–

 .می. به اصرار خودش. آخه ما از هم جداشدنه–

 ...دیکن تیشکا دیتون یم–

دخترم  یکیاون  م،یمراحل گذرونده شده، ما دوتا بچه دار نیا–

من  شیو چون به من وابسته تره پ خونهیبزرگتره، درس م

دخترم رو با خودش  نیکه شوهر سابقم ا می. توافق کردمونهیم

 .ببره

 .شهیماجرا داره که با گفتنش فقط وقتت گرفته م یکل

 .کرد یرا برداشت و خداحافظ شیدهایو خر بلندشد
توانست دست دخترش  ینم گریپر بود و د دیدو دستش از خر هر

 .ردیرا بگ
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را از دستش  دیخر یلونهایو با اصرار چندتا از نا جلورفتم

 .گرفتم

 .کمکتون کنم خوادیم دلم–

که  ییا. بعد با اصرار تا خانهمیبا مترو برگشت ستگاهیا کی

 .کردم اشیبرود همراه خواستیم
 ازمندیخودش هم ن یکه ازلحاظ مال نیشد، با ا ینم باورم

 گرید ازمندیخانواده ن کی یبرا یاز فروشگاه خاص یبود، ول

 .کرده بود دیخر
خودش انجام  یرا اصال برا یو سخت یآن همه بارکش قتیدرحق

 .نداده بود
بود  نیهم ازبابت جا ماندن دخترش در مترو ا شیخونسرد لیدل

 ییو دخترش بال وفتدینم یداشت تا خدا نخواهد اتفاق نیقیکه 

نبود چون معتقد بود که  نی. از رفتن طهورا غمگدیآیسرش نم

گردد و اگر  یخدا اگر بخواهد حتما دوباره دخترش کنارش برم

چون او تمام تالشش  ت،درکار اس یباشد حتما حکمت نیاز ا ریغ

نگه داشتن دخترش انجام داده است. به خدا اعتماد  یرا برا

 .که من از خدا شرم کردم ادیداشت، آنقدر ز

 :دمیپرس

از  یعنی د؟یزنیلبخندم یهمه مشکالت به زندگ نیبا ا چطور–

 د؟یستیشوهر سابقتون متنفر ن

  .شاکر باشم شهیکنم هم یم یسع–

دوست  شتریب هیگفته که من بندگان شاکرم را از بق خداخودش

کردم خدا  داشیپ یدارم. مثال جا موندن دخترم تو مترو، وقت

 .ومدهیسرش ن یبدتر ییرو شکر کردم که بال

 :دمیپرس

 د؟یکرد یآمد خودتون رو سرزنش نم یسرطهورا م ییاگر بال یعنی–

 :آرامش جواب داد باهمان

و مشکالتمون خودمون  هایکه عامل اکثر بدبخت یشک دار مگه–

 م؟یهست

. شدیم دهیمثال اگر دزد ؟یچ ومدیسرش م یبدتر یاگر بال خب–

  .دیدیم بیآس ای

 دیدیم بیکنم. اگرم آس داشیتا پ گشتمیهمه جا رو م دنبالش–

  .تا درمان بشه کردمیتمام تالشم رو م

 لیدادم. او هم تحو لشیرا تحو لونهایخانه که شد نا وارد

مترو برگشت.  ستگاهیصاحبخانه داد و دوباره همراه من به ا

به اذان نمانده  شتریب قهیغروب بود. چند دق شیهوا گرگ و م

 :دمیبود. پرس
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 مسجد هست؟ یکینزد نیا–

نماز خونه داره. بعد از خواندن نماز  ستگاهیا نیا یول نه،–

  :لب گفتم ریز

  .بودن سخته یراض چقدر–

 .به دخترش داد یخوراک کی فشیک از

 :دمیشجاعتشه. با تعجب پرس شیاز سخت شتریب–

 ترس داره؟ مگه–

 یشکور یبنده یریبگ میامروز که تصم نیاز هم ینه، ول خودش–

 تیگرفت. هر وقت در موقع یقرار خواه گرانیمورد تمسخر د یباش

 .یکنیحرفم رو درک م یریمن قرار بگ
خودم  شیساعت پ کیانداخت که همان  یقضاوت ادیمرا  حرفش

  .است الیخیدرموردش کرده بودم. که چقدر ب

همانطور که دستم  ی. موقع خداحافظمیبا هم بود ستگاهیا چند

 :در دستش بود گفت

بسته بشه مطمئن باش  یزندگ یتو یکن. هر در نانیخدا اطم به–

ما اونقدر  یگاه یول کنه،یرو به رومون باز م ییاگهیخدا در د

و با حسرت پشتش  میکنیبه اون در بسته با آه و افسوس نگاه م

 .میشیباز غافل م یکه از اون درها مینیشیم
 امیشده بود. گوش رقتیسوگند منصرف شدم. د یرفتن به خانه از

 یبرا یدیبرداشتم تا به مادر زنگ بزنم اگر خر فمیرا از ک

راروشن کردم و  امیگوش یانجام بدهم. صفحه شیخانه دارد برا

بار  نیرا آخر امیافتاد که گوش ادمیهمه تماس،  نیا دنیبا د

  .سکوت گذاشته بودم یرو

و سوگند  دهیتماس از مادر و سع نیو چند لیتماس از کم هجده

  .داشتم

فکر بودم که  نیاول به کدامشان زنگ بزنم. در هم دانستمینم

 :جواب دادم یافتاد. فور امیگوش یرو لیکم یشماره

 ...الو–

 :دیپرس یهراسان و پراسترس یباصدا

 تو؟ حالت خوبه؟ ییکجا ؟یخودت لیراح–

 .خوبم، تو مترو من–

  .راحت شد یکم الشیخ انگار

 :زد ادیفر

چرا جواب تلفن مادرت رو  ،یچیحاال من ه ؟یحاال کجا بود تا–

 ...یاز نگران یما رو کشت ؟یدینم
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 شده؟ یچرا نگران شده؟ چ مامان–

 .داد رونیرا ب نفسش

 سادمیخونه، منم امدم در خونتون وا یریم یبه من گفت تو–

 ،یشی. گفتم تا اون موقع آروم تر ممیبا هم حرف بزن یایتا ب

. مجبور شدم از یزنگم زدم جواب نداد ،یومدین دمید یول

زودتر از من  دینه. گفتم شا ایخونه  یمامانت بپرسم رفت

 ییخالت جا ربا دخت دی. مامانتم گفت شادمیخونه من ند یدیرس

 ...یبا اون دوستت. به اونام زنگ زد ول ای ،یرفت

 :گفتم یعصبان

 ...نیآخه ا ،یهمه رو نگران کرد ؟یکرد کاریتو چ یوا–

 :گفت یحرص

 ...رو تیگوش یچ یکردم؟ برا کاریچ من–

زودتر به مامانم  دی. باستین یوقت قضاوت و دادگاه باز االن–

  .زنگ بزنم

. گمیدر خونتونم، بهش م یمن االن جلو ،یزنگ بزن خوادینم–

 ؟یفقط تو بگو تا حاال کجا بود

  .مترو تو–

 :گفت تیداد و با عصبان رونیرا ب نفسش

 .را قطع کرد یکه. بعد هم گوش واقعا–

 

هم  ینبود. تا آخر ساعت کار لیکه به سرکار رفتم کم فردا

. رمیزنگ بزنم و خبر بگ خواستمینم ی. نگرانش شدم ولامدین

 .داردیدست از سرم برم یک یغرور لعنت نیا دانمینم

 .دست به دامان زهرا خانم شدم دوباره
 لیاحوال کم یایجو یرا گرفتم و بعد از احوالپرس اششماره

 :گفت یچون با ناراحت خبر داشت. زیشدم. انگار از همه چ

که فقط تو  دونمی. مستیروبراه ن لیروزا حال کم نیا لیراح–

  .یحالش رو خوب کن یتونیم

 ...اون یکنم وقت کاریمن چ آخه–

ازدواج تو با اون از  کنهیفقط مطمئنش کن. اون فکر م تو–

 ...یزیچ نیهمچ هی ایبوده.  یدلسوز ای یناچار یرو

 ...که من بخوام دهیخوش به من نشون نم یاون اصال رو آخه–

 ...باور کن اون دوستت داره فقط دونم،یم–
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 خوره؟یدوست داشتن به چه درد من م ینجوریزهرا جان، ا آخه–

. اگر واقعا کردیکه ادعاش رو داشت تالش هم م نقدریکاش ا

رو دوست داشته  یشما هم کس جنگه؟یهست چرا براش نم ییاعالقه

 برو؟ یگیبهش م یباش

 :و گفت دیکش ینیه

 :بهت گفته برو؟ بغضم گرفت لیکم–

. از طرف کنهیم یداره مردونگ یلیبگه خ خواستیمثال م بله،–

 خوادی. دلم مخوامیرو نم یمردونگ نجوریمن ا دیمن بهش بگ

. به زور رهیمن هم خواستم برم اون جلوم رو بگ یحت یروز هی

 .را دوست ندارم هایآزاد نجورینگهم داره. من ا
. اصال میکرد یداد و بعد خداحافظ میدلدار یخانم کم زهرا

بپرسم چرا  اینه.  ای ندیآیمان مرفت بپرسم شب به خانه ادمی

 .امدهیسرکار ن لیکم
کمک به مادر به آشپزخانه  یو برا دمیپوش یلباس مناسب شب

زنگ نزده بود و سرکار هم  روزی. از دزدیرفتم. دلم شور م

 .برود میو آبرو دیایبود. نکند امشب ن امدهین

 .زنگ خانه اسرا در را باز کرد یصدا دنیشن با
به  حانهیبا باز شدن در آسانسور ر میستادیدر ا یجلو همه

 .را در آوردم شی. بغلش کردم و کفشهادیطرفم دو

 .چرخاندم همه بودند جز او چشم
من فقط دلم  یام رفت. ولبغلم کرد و قربان صدقه لیکم مادر

  .خواستیاو را م

 :گفت یخانم که جلو آمد نگذاشت بپرسم فور زهرا

امد دنبال ما.  می. از فرودگاه مستقادیم گهیساعت د مین–

  .امیب رمیگفت برم دوش بگ

 :را باال دادم و گفتم میابروها

 فرودگاه؟–

 :گوشم گفت کیرا باز و بسته کرد و نزد شیهاخانم چشم زهرا

 .بود مشهد رفته–

به مشهد  دیکه به من بگو نیبدون ا یعوض شد. تنها، حت حالم

  .رفته

 .گذاشت میبازو یخانم دستش را رو زهرا

. سرم را به عالمت گهی. حاال خودش بهت مرایبگ دهیمن نشن از–

 :دمیکردم ظاهرم را حفظ کنم. پرس یمثبت تکان دادم و سع

 ومده؟ین آقاتون–

 .ادینم رونیاز خونه ب ،یدونیاخالقش رو که م نه،–
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. باالخره زنگ در کردمیگذشت مدام به ساعت نگاه م یساعت مین

 .به صدا درآمد
 راهنیپ دنیوارد شد. با د ری. سر به زستادمیدر منتظر ا یجلو

 تیخاص راهنیانگار پ یتنش ناخداگاه لبخند بر لبم نشست. ول

که نگاهم کند جواب  نیرا از دست داده بود. بدون ا اشییجادو

ترش  یچا کی شیبرا یسالمم را داد و به طرف سالن رفت. فور

 :گفت اسرا. ختمیدم کردم و داخل فنجان ر ظیغل

 یحداقل کم رنگش کن. وقت کنه،یبخوره که واقعا ترش م نویا–

 :با لبخند گفت دیسکوتم را د

که نگاهم کند  نیبدون ا لی. کمیکن یریحال گ یخوایم آهان،–

کنار زهرا خانم نشستم  شیبرداشت. روبرو ینیفنجان را از س

 یرا رو حانهی. رنمیبب یالعملش را موقع خوردن چاتا عکس

را  یسرگرمش کرد. بعد  فنجان چا ییاقهیگذاشت وچند دق شیپا

 .خورد ییابرداشت و جرعه
را در هم  شیهارا جمع کرد و اخم شیهاترش بود که چشم آنقدر

 یگذاشت و طلبکار نگاهم کرد. فور شیگره زد و فنجان را سرجا

 :دمینگاهم را به زهرا خانم دادم و پرس

 تموم شد؟ زهرا خانم تونیتکون خونه–

نبود.  شیمن حواسم به حرفها یدادن کرد. ول حیبه توض شروع

برداشت و  زیم یاز رو ینیریش کیبود.  لیکم شیحواسم پ یهمه

 یکند ول بمیکه با نگاهش تاد گشتیم یخورد. مدام دنبال فرصت

 :بعد مادر گفت قهیفرصت را به او ندادم. چند دق نیمن ا

کانتر  ی. سفره را از رومیجان پاشو سفره بنداز لیراح–

بود. نگاهش  ستادهیا میروبرو لیکه برگشتم کم نیبرداشتم هم

کرده بودم  زانیکه به گردنم آو یگردنبد یبه رو میهااز چشم

 دهیخر میبود که خودش پارسال برا یسُر خورد. همان گردنبند

  .بود

هفت  یکیخواهرش که  یرا از دستم گرفت و رفت. با پسرها سفره

شد. مادر سوپ  دهیساله بود کمک کردند تا سفره چنه یگریو د

 :و به دستم داد و گفت دیکش یبزرگ یرا در کاسه

کانتر  یرو ی. آنقدر داغ بود که فورریبگ رهیبا دستگ هاداغه–

به  یبه طرف آشپزخانه فکر لیآشپزخانه گذاشتمش. با آمدن کم

  .سوپ اشاره کردم یبه کاسه یفور دیسرم زد. به کانتر که رس

که نگاهم کند  نیرو هم بزار سر سفره. بدون ا نیا زحمتیب–

که جلو رفت سرعتش دوبرابر شد  یکاسه را برداشت و رفت. کم

دستش سوخته  یسوپ را وسط سفره گذاشت. حساب یکاسه یو فور

  :ام گرفت. پشت به او به طرف مادر رفتم و گفتمبود. خنده
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  من برنج رو بکشم؟ مامان–

  .اونجاست بردار بکش هاسید–

 :وارد آشپزخانه شد و گفت لیبرنج بودم که کم دنیکش مشغول

  .ختیسفره ر یکم از سوپه رو هی د؟یدیدستمال م هیخانم  حاج–

برنجها  سید یرو یبرنج زعفران ختنیر یکه کنار من برا اسرا

 :از کشو برداشت و گفت یدستمال یبود فور ستادهیا

ضربان  نشی. نگاه سنگستادیاسرا ا یجا لی. کمکنمیپاک م من–

 :کردم و گفتم نییبرنج را تز سیقلبم را تند کرد. د

 :. زمزمه وار گفتیزیفقط مواظب باش نر ؟یببر نویا شهیم–

 .توئه یمقر فرمانده نجایفعال ا شه،یمنم م نوبت–

 لیبود. کم لیکنار کم یکم یجا کیهمه که دور سفره نشستند  

که آن طرفش نشسته بود گرم بود. زهرا خانم  حانهیسرش به ر

 :گفت دید ستادهیکه مرا ا

. جا نیشوهرت بش شیپ ایب ،یسادیچرا وا زمیجان، عز لیراح–

خودش را جمع و جور  یبه من انداخت و کم ینگاه لیکه هست. کم

  :گفت حانهیبه ر لینگفت. مادر کم یزیچ یکرد. ول

کنار مادر بزرگش  حانهی. رنیمن بش شیپ ایمادر تو ب حانهیر–

جا باز کرد. کنارش  میباالتر رفت و برا یکم لینشست. کم

خودش غذا  یرا به مادرش داد. هنوز برا حانهینشستم. بشقاب ر

بعد به بشقاب خورشتش  دیمن غذا کش یبود. اول برا دهینکش

 :اشاره کرد و گفت

  .یاز شرم خالص بش یباش ختهیتوش نر یزیچ یسم–

من  کردیچرا، حرفش دلم را شکست. چرا او فکر م دانمینم

 .نگاهش کردم یاز دستش راحت شوم. با ناراحت خواهمیم

 ؟یختینر یعنی نیا–

خودش  یکردم. برا میکردن با غذا ینزدم و شروع به باز یحرف

 گرفتیمدام بهانه م حانهیو مشغول خوردن شد. ر دیهم غذا کش

اش من کرد. لقمه یبه بشقاب غذا ینگاه لی. کمخوردیو غذا نم

  :دیرا قورت داد و آرام پرس

حواست  دیمن مهمونما، تو با نجایا نکهیمثل ا ؟یخورینم چرا–

 نییبه من باشه. با حالت قهر نگاهش کردم و سرم را پا

 :گفت هیبا گر حانهیانداختم. همان لحظه ر

 .جون لیراح شیبرم پ خوامیم–

 :گفت مادربزرگش
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 .کالفس بچه ده،یظهر نخواب امروز–

 برمیبعد م دمیمن، غذاش رو م شیپ ادیب دیخانم بزار حاج–

  .خوابونمشیم

 :را دادم، زهرا خانم گفت حانهیر یکه غذا نیاز ا بعد

کردم لبخند  ی. سعیجان، تو که غذات رو نخورد لی! راحعه–

 .بزنم

به غذا ندارم. حاال  لیم گهیخوردم، د ینیریقبل شام ش آخه–

در آغوشم خواب  حانهی. رخورمیبعدا که گرسنم شد م زارمیم

  .خوردیآلود تاب م

همه  بایرو بخوابونم. تقر حانهیبا اجازتون ببرم ر االن–

که  دمیرا خورده بودند. از سر سفره که بلند شدم د شانیغذا

 .کندینگاهم م یبا نگران
گذاشتم و تکانش دادم خوابش  میپا یرا رو حانهیکه ر نیهم

 هیتک واری. سرم را به دآمدیجمع کردن سفره م یبرد. صدا

چند  نیا یرا بستم. دوباره که به حرفها میهادادم و چشم

  .چنگ زد میوقتش فکر کردم بغض به گلو

عطر خودش بود. چشم  یمشامم را نوازش داد. بو ییآشنا یبو

تخت نشسته و به من زل زده.  یرو دمیرا باز کردم و د میها

 یرا از رو حانهیسُر دادم. امد و ر حانهیر ینگاهم را به رو

 قهیتختم گذاشت. بعد کنارم نشست. چند دق یبرداشت و رو میپا

  .سکوت بود نمانیب

 :وگفت دیکش یآه

  ؟یغذات رو نخورد چرا–

 :گفتم یجد

 .. دستم را گرفتیشد رحمیب یلیاز حرفت دلم شکست، تو خ چون–

 .پشتم رو لرزوند روزتید یحرفها ل،یرو حالل کن راح من–

. من کار یکه نر رمیبه زور جلوت رو بگ یزهرا گفته بود به

 ...یزور

  .نمیاشکم باعث شد صورتش را تار بب ینگاهش کردم. حلقه زیت

. من اون یریجلوش رو بگ یبره که تو بخوا خوادیم یک حاال–

  ؟یفکر کرد یرو مثال زدم. تو در مورد من چ

 .دیدستش چک یرو اشکم

 .شد قراریب
ام گرفت و سرم را چانه ریانداختم. دستش را ز نییرا پا سرم

 :کرد و گفت میچشم ها زانیباال آورد و نگاهش را آو
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 .نکردم یفکر چیه من–

 دیترس یم دیترس بود، من کامال احساسش کردم، شا درنگاهش

 یکیهمه نزد نیشود. از ا شتریفاصله ها ب نیبزنم که ا یحرف

 .دست خودم نبود گریخوشحال بودم، کنترل تپش قلبم د

 .تنگ شده بود شیهاچشم یبرا دلم

 .دیکش یقیکرد و دستش را عقب برد و نفس عم یزیر اخم

 .میبا هم حرف بزن دیبا–

 .میزنیباشه حرف م یزنیدوباره حرف خودت رو نم اگه–

 .شنوم یم بگو،–

 :کردم و گفتم شیراخرج دستها نگاهم

  .با تو ندارم یبگم، من که مشکل یچ–

 .حرفم را گرفتم یآرامتر دنباله بعد

 یبرا تهات،یحما ی. برالیتنگ شده کم اتیمهربون یبرا دلم–

. ترسمی. من از نبودنت میکه بازم مثل کوه پشتم باش نیا

 .وفتهیوحشت به دلم م هاتیوسرد اتیبداخالق نیازا
را آنقدر فشار داد  میراه گلو یقو یرهیگ هیبغض مثل  دوباره

 .سخت شده است میبرا دنیکه احساس کردم نفس کش
 نیاز ا شتریرا ب امیو دل تنگ زدیدوباده اشکم بر دمیترس

 .سکوت کردم نیهم یجار بزند. برا

 .برد میموها یرا ال دستش

 تینگه داشتنش اذ یرو برا نقدرخودتیا ست،یکه بد ن هیگر–

 .نکن

 .کردم خدا شاهده به خاطر خودت بود یهر کار من
 نیهم یبرا زه،یخاطرت چقدر برام عز یدون یخودت بهترم لیراح

 دنیترس ایحرف مردم  ای ،یبهت بگم به خاطر رو درواس خوامیم

 ر،ینگ مینکنن تصم دییکارت رو تا گرانیوقت د هیکه  نیازا

 یقبول م تیمن بارضا یریبگ یمینگران منم نباش، تو هر تصم

  .ستیاولم که ن یکنم، دفعه

تر فشرده میگلو ی رهیکه گ دیکش یکرد و از ته دل آه یمکث

 .شد

 ییامهایمحرم شدن عجله کردم به خاطر ترس از پ یبرا اگه–

 یکردم. در ضمن فکرم فهی. احساس وظدادیم وانهیبود که اون د

پس با خودم فکر کردم  ،یکردم تو خودت هم به من عالقه دار

 .منم راحت بشه الیو خ میچه بهتر که زودتر عقد کن

 .نگاهش کردم یآخرش بادلخور باحرف

 بهت عالقه ندارم؟ یکه تو فکر کرد کارکردمیچ من–
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موضوع  ،یکرد یکه توکار ستین نیاصال موضوع ا لیراح نیبب–

 خوام که یمن نم ه،یعمرزندگ کیخودمه، حرف  یگذشته  یزندگ
... 

 .بلند کردم یرا کم میو صدا دمیرابر حرفش

 یاون روز تو هم جا ،یکه تو به من اعتماد ندار نهیا موضوع–

 .یکردیهمون برخورد رو م یمن بود
 ؟یشیم یروبروت ظاهر بشه چه حال هوی حانهیاالن مادر ر اگه

 ؟یشیشوکه نم

من مرده، فقط زنده شدنش جلوم بهم شوک وارد کرد  یبرا آرش

 .نیهم
کارهات فقط داره  نیا ؟یکن یبه من محبت م یدار یکن یتوفکرم

وقت  چیه یکنه. مگه نگفت یات کم ماعتمادم رونسبت به عالقه

  ؟یزاریتنهام نم

 .صبور نبودند گرید میاشکها

چه  یزندگ نیموندنم تو ا ،یبه حرفهام اعتماد ندار یوقت–

 گهی. ددنهیداره. حرف زدنمون آب در هاونگ کوب ییادهیفا

 .نمیبش نجایا تونمینم

 .شدم و به طرف در رفتم بلند

 .خودش را به من رساند. دستم را گرفت یدانم چطور فور ینم

 .وحرفت رو بزن سایفرارنکن. وا –

 .ندارم که بگم یزیچ گهیحرفهام رو زدم، د من–

سنجاق  میکرد و نگاهش را به چشم ها شیراقاب دستها صورتم

 :گفت یکرد و با مهربان

 ؟یرو گفت زیهمه چ یمطمئن–

بودم.  دهیافتادم که در مترو د یخانم یحرفها ادیلحظه  در

تواند نگاهم کند،  ی. ممیخدا را شکرکردم که هر دوچشم دار

 .توانم نگاهش کنم یم
 یهمه حرفها را چگونه با زبان نگاه به هم م نیا وگرنه

 .که زبان قاصراز گفتنش است یی. همان حرفهامیگفت

 .ام بند آمد هیسرخ شدم و گر ازسوالش

 :دیرا کنار زد و دوباره پرس میاشکها شیانگشتها با

 ؟یمطمئن–

 نییرا پا میآتش شده، چشم ها یکردم صورتم گلوله احساس

 .انداختم
و باحالت  ختیانداخت و بهمشان ر میموها یدستش را ال دوباره

 :گفت ییبامزه ا
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به  ی. مشتنماینب گهی. دکنهیام واسه من قهر م یفور چه–

 .زدم اشنهیس

 .برعکس شده یچهمه ،یکنیکه تو ناز م فعال–

  .دیرا دور کمرم حلقه کرد و مرا در آغوشش کش شیدستها

در آغوشم  تواندیشکر که م ایدست نداشت چه؟ خدا لیکم اگر

 .ردیبگ
گرفت. او شروع به نوازش  امهیهمه داشتنها دوباره گر نیا از

کند  یم یکه معلوم بود سع ییگوشم با صدا ریکمرم کرد و ز

 :آرامش داشته باشد، گفت

 یبعد آه دم؟یکش یچند روز چ نیتو ا یدونیم زم،یعز هیچ ناز–

 .دیکش

 ...من نیآروم باش حورالع زدلم،یباش عز آروم–

 .کرد میکه آرام شدم، از خودش جدا یکم

 :و گفت دیرا بوس سرم

 ل؟یراح یبخشیرو م من–

 یدادم. دوباره سرم را رو نییلباسش باال و پا یرا رو نگاهم

 .گذاشتم اشنهیس

 . دی. سرم را بوسیکرد تمیاذ یلیخ– 

  .نبود تیخوام. قصدم ناراحت یم معذرت–

فکر کنم، نکنه واقعا کارم  یگاه شدیسکوت تو باعث م نیا

  .درسته

 :را باال گرفتم سرم

 کاریمن چ یدادینم یتیتو به من اهم یخب وقت سکوتم؟–

  بکنم؟ تونستمیم

 .نشست شیلبها یرو یلبخند

 .تموم بشه یکه همه چ یکار کن هیبود  یهمون اول فقط کاف تو–

 .نگاهش کردم مبهوت

 کار؟یچ–

 .ثابت ماند میجستجوگرش در چشم ها نگاه
راکنار زد  هایکم بانگاهش دلخورکم ر،یگو نفس یطوالن ینگاه

 میفقط درکتاب لغت چشم ها شیرا مرحم شد، حرفها میو غصه ها

 میکه برا کردندیرا تمنا م یزی. انگار نگاهش چشدیترجمه م

 ...میتپش َوحرکت خون، در رگها جان،یداشت. ه یتازگ

حرفها  نیا یمعان یبرا یگریدهخدا بود حتما کتاب لغت د اگر

. او موفق ختیبه هم ر زی.  درتنم انقالب شد همه چنگاشتیم
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 یآنچه دنبالش مشده بود. آنقدر جستجو کرد تا باالخره به 

 .دیگشت رس
گذاشتم  میپا ریکردم و ز ییاام را پلهو تمام گذشته غرورم

 .شد ترقی. لبخندش عمستادمیا شیو رو
و  دمیکش نییسرش را پا یو کم ختمیرا دور گردنش آو میدستها

 :وآرام گفتم دمیو گونه اش را بوس ستادمیا میپاها یپنجه یرو

 .دارم دوستت–

و  دیرامحکم تر دور کمرم حلقه کرد و گردنم را بوس شیدستها

 :گفت دمیشن یرا م شیکه به زور صدا یلب طور ریز

 .باالخره امام رضا جوابم رو داد –

همان خدا را شکر  یخوشبخت ست،یسادگ نیبه هم یخوشبخت

 .است، دل سپردن است تیاز سر رضا یهاگفتن
 یدل بسپار به خدا، خداقول داده که خوشبختت کند. گاه تو

بسته است و ما پشتش  مانیکه خدا برا ستین یآن در یخوشبخت

گشت و به خدا  یباز خوشبخت یدنبال درها دی. بامیاتحصن کرده

و بهتر از ما  شتریکه خدا ب میباور کن دیاعتماد کرد. با

 .داندیم

 *آرش*
 

 

خودش  ی نهیکه آ یآن هم با مرد ازدواج کرده بود، لیراح 

از دست داده  شهیهم یرا برا لی. راحکردمیباور م دیبود. با

سر  وانهید دونیکه فر ییتمام بالها میبرا لیکم یبودم. وقت

 لیراح دمیکرد تازه فهم فیو خودش آورده بود را تعر لیراح

 ی. آن روزها حتکردمیبود که فکر م یزیچقدرصبورتر از آن چ

 .نگفته بود یزیمورد به من چ نیکلمه هم در ا کی
 یکه برا یشناختم. درست زمان یقبل ترها م یلیرا خ لیکم

از او خواهش و تمنا کردم که  لیمن و راح نیب یانیپادرم

فرق دارد،  هیجنسش بابق دمیکمکم کند، همان موقع بود که فهم

نعمت  هیزن خوب ». همان موقع بود که گفت، لیدرست مثل راح

نعمت  نیا داخ یعنی یازداج کن یبزرگه. اگر با خانم رحمان

 یتمام شد معن لیراح یوقت« رو بهت داده، پس قدرش رو بدون.

  .دمیحرفش را فهم

ام کرده یبزرگ یچه از خود گذشتگ کردمیتا آن روز فکر م من

 .امهشدن نجات داد دهیام را از پاشو خانواده
که ناخواسته  ی. ظلمکردمیدعا م لیآرامش راح یدلم فقط برا در

 یکم زیدختر چ کی یو به جبر زمانه در حقش کرده بودم.  برا

وادارش کرده بود  دیشا دونیفر ینبود، بعد از آن هم ظلمها

رد شود.  شیهااز خواسته ییجورها کیکه او هم با ازدواجش 

 ستندیمال خودمان ن هک میشد ییما هر دو پدر و مادر بچه ها



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

21

83 
Hiltun.ir 

 لیکه راح دیآ یم ادمی. میدرکنارشان احساس آرامش دار یول

. به حرف شدینگران بود و مدام دل تنگش م حانهیر یبرا شهیهم

 ست،یخوب بودن بدون تاوان دادن خوب بودن ن دم،یرس لیراح

خوب  یاست، و چقدر گاه دنیرا خر گرانیبه و چه چه د فقط به

 .بودن درد دارد
بچه  میو تمام محبتمان را تقد میهر دو از عشقمان گذشت ما

 .محتاجش بودند یازهرکس شیکه ب میکرد ییها
با گذشتش  لیوقت متوجه نشوند که راح چیمن ه یخانواده دیشا

 .آورد شانیبرا یچه آرامش

 .داند یبه قول خودش خدا که م یول
وقت فکرش  چیو آرام. ه صدایآمد، ب کمینزد زیخ نهیس سارنا

ناک باشد. مادر درد نقدریبچه در خانه ا کیسکوت  کردمیرا نم

 رفتیسارنا هزار بار قربان صدقه اش م یکار نیریهرش یبرا

بغضش را نشان ندهد.  کردیم یسع زدیبا بچه حرف م یوقت یول

. مادر شکستیصداها را م یسکوت سارنا چقدر تلخ همه نیا یگاه

من دعا  ینگرفته و کارش شده برا مدتهاست قلبش درد گرید

 .کردن
انگار او هم آرام  یکه حاال با برگشتن من به زندگ مژگان

پوست  وهیم میگرفته کنارم نشست و با لبخندنگاهم کرد و برا

 .کند
 رابغل کردم و سارنا

 :که مژگان سرچنگال تعارفم کرد را گرفتم و گفتم یبیس تکه

حداقل  یبافاصله ایکه،  مینخور وهیبود بعدا ز غذا م قرار–

 .میدوساعت بخور

 یانگشتر ی. بعد به حلقهشهینم یزیچ  یزیشب ناپره هیحاال  –

انداخت و دستش راکنار دستم نگه  یبودم نگاه دهیخر شیکه برا

 .داشت

ام رو دوست دارم. حلقه یلیآرش، خ یانتخاب کرد یست قشنگ چه–

 .دادم رونینفسم را ب

 .قشنگه آره–

فکرکردم که  نیبه ا شیزالل شفاف چشم ها دنیکرد، با د نگاهم

شوند.مثل  یرو م رویمحبت ز یاز آدمها فقط با کم یچقدر بعض

 .یو رفت میو تکاند یمن که تو آمد

 :سارنا را از بغلم گرفت و گفت مادر

 .بده من ببرم عوضش کنم بچمو– 
 یهایمهمان یحت گریآنقدر به سارنا وابسته شده که د مادر

کرد.  یاش مو تمام وقتش را صرف نوه رفتیرا هم نم اشیدور هم

 .تکه موز مقابلم گرفت کیمژگان 
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تا وقت هضم شدن تو معده  نایا یجان بسه، االن همه مژگان–

 ...بدن ندارن که یبرا یتیخاص گهیگندن و د یم

داد و  هیتک میرا در بشقاب برگرداند و سرش را به بازو موز

 :گفت یبا مهربان

 .رینگ ادسختیرو ز ایکل خودم، دو روزه دن عقل–

 .اندازد یم ارشیک ادیمرا  شیچقدرحرفها

 .رو خوش باش ایگفت دو روز دن یهم مدام م او

 یریگیسخت م یلی. اتفاقا تو خگمیم استیچون دو روز دن قایدق–

 .دو روز رو نیا

 :گفت دهیکش

 رو منبر؟ ی...دوباره رفتآرش–

هنوز در جمع ما هست.  تیحرفها ینیب یم یول لیراح یستیتون

حرص و جوش  ادی شتریب کنم،یبخصوص هر وقت اخبار گوش م

شود سکوت  یدوباره حرف از تورم م ی. وقتافتمیم تیخوردنها

 .دارد یتمام خانه را بر م ینیسنگ

 :برداشت و گفت زیم یازرو یمژگان زنگ خورد، فور یگوش

 .مامانه–

. زنندیحرف م دونیدوباره در مورد فر دمیفهم شانیازصحبتها

 .و تبرئه کردنش ادامه دارد اشیآزاد یپدرش هنوز برا یتالشها
که به  ییافتادم که به خاطر عالقه ا یدختر ادی ناخوداگاه

 .را بر باد داد شیداشت زندگ دونیفر

 .وجدان شده است یب ییاعقده کیدانست عاشق  یچه م دخترک
 ایآنتون ی افهیق نیکرده پشت ا یحتما فکرش را هم نم چارهیب

 .العقل پنهان شده استآدم ناقص کی دونیفر یباندراس گونه 
 تشیمسئول یپدر و مادر ب یهم قربان دونیفر دیشا دانمینم

پدرو مادرش به خاطر  یمژگان از بچگ یشده است. به گفته 

به  یدگیرس یبرا یوقت ادیز یمسافرتها و رفت وآمدها

بوده  یطونیشروش یبچه دونیو چون فر گذاشتندینم شانیهابچه

 .بوده اند ریساخته ومدام باهم درگ ینم شیاست، با پرستارها
. رندیبگ شیپرستار مرد برا کیشودکه  یموضوع باعث م نیهم

دوهفته به مسافرت خارج از  یبرا دونیهمان موقع هم مادرفر

 .رود یکشور م
رفته  ینم یجو کیآبشان در  دونیاز همان اول با فر پرستار

 .کرده است یم هیبهانه او را تنب کیو هر دفعه به 
را مورد آزار و  دونیفر گرانیچند بار به دور از چشم د یحت

 .قرار داده است تیاذ
و انتفام جو  یعصب یبچه  کی دونیاز فر هایکشمکش و تنب نیا

 .سازد یم
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 یمژگان آن پرستار هم بعداز مدت کوتاه یالبته به گفته  که

 .شود یاخراج م دونیمکرر فر یتهایباشکا
بود، تا مرا  دهیحرفها را از مژگان شن نیا یاز وقت مادر

اگر تو سارنا و مادرش رو ول  گفتیآورد مدام م یم ریتنها گ

 .کردیمواظبشون باشه، بعد تشکر م خواستیم یک یکردیم

 :روز در جواب تشکرش گفتم کی

 یچون اگه اون اصرار م د،یتشکر کن لیاز راح دیبا مامان–

که به خواستش  نیمن قدرت ا میداشته باش ییجدا یکرد زندگ

 .تن ندم رو نداشتم

 .را به عالمت مثبت تکان داد سرش

 ت،یدنبال زندگ یرفت یوم یکرد یبچه رو ول م نیتو ا اگه–

دونه تو اون خانواده و با اون داداش و خانواده  یخدا م

 .آمد یسرشون م ییمژگان چه بال تیمسئولیب
 م؟یبچه رو بهش ند میتونست یمژگانم مادرشه م باالخره

 :هم دعا کرد و گفت لیبه جان راح د،یسکوتم را د یوقت

 نیبده، خدا رو شکر که درکش باال بود و از ا رشیخ خدا–

. چسبنیکنن و مثل کنه م یرو درک نم تینبود که موقع ییدخترها

 .ان شاهللا هرجا هست خوشبخت بشه

 .زدم یپوزخند

 :ادامه داد د،یپوزخند مرا د یوقت

 یول ،یگذشت کرد یلیدونم مادر بهت سخت گذشت، توام خ یم–

 ونیطور بوده. من تا آخر عمرمد نیکرد سرنوشت ا شهیم کاریچ

کم کم یآمد. ول یازش خوشم نم لیشما دوتا هستم. راستش اوا

به پوشش و  یادیربط ز تیانسان دمیفهم دمیکه رفتارهاش رو د

 لیکه مثل راح ااون کردمیو مذهب نداره. قبال فکر م نید

واسه  یجلب توجهه و ه یاجبار و برا یهستن، کارهاشون از رو

که  شناختمینفر رو م هی. چون واقعا ،کشنیماها جانماز آب م

فرهنگ و کال اهل جانماز  یاخالق و ببد یلیخ یبود ول یچادر

  .بود دنیآب کش

بزرگ منشانه  یلیرفتارهاش خ یمن بود ول یبچه یجا لیراح

به  خواستمینم یول شدمیخوب بود، من متوجه م یلیبود. اون خ

 .ارمیروم ب

 .نگاهش کردم دلخور

بود. ما قدرش رو  یادیما ز یبرا لیفکر کنم راح مامان،–

رو که خدا بهت داده رو  یبا ارزش زی. اگر قدر چمیندونست

 دیگیم لیکه شما از راح ییخوبها نی. اشهیازت گرفته م یندون

 یرفتار معمول هیاون  یبرا یخاص باشه ول یلیما خ یبرا دیشا

فقط از عقلش  کرد،ینم یکار خاص  لیبود.  با خودم گفتم "راح
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بود  نی. اون مثل ما نبود. همش دنبال اکردیدرست استفاده م

. درست کردیفکر نم انیسود ببره، اصال به ز شیکه از زندگ

 ".برعکس ما

 :با تاسف گفت مادر

 یجور هیچند بار از خدا خواستم که  تونینامزد لیاوا اون–

 .بهم بخوره و عروسمون نشه نتونیب

 .از حدقه درآمده نگاهش کردم یچشم ها با

 چرا مامان؟ آخه–

 .کرد بغض

آوردم و احساس عذاب وجدان  یکم م ششیخوب بود، پ یادیز چون–

 .داشتم

 :و گفتم دمیکش یآه

 .راستیمادرها گ یگن دعا یراسته که م پس–

 .شد ریسراز اشکش

سر خونه  دیرفت یبود و شما هم م ارشمیکردم، کاش ک اشتباه–

 .تونیزندگ
کرده  لیمن و راح ییجدا یکه  برا ییحرفش را با دعا نیا ربط

 .دمیبود را نفهم
را هم  یاشتباه یفکر کردم که مگر خدا دعاها نیبه ا یول

 کند؟ یبرآورده م

 .کردم یمادر فکر م یسجاده نشسته بودم و به حرفها یرو
فرق  هیبا بق شینفر افکارش، رفتارش و حرفها کی یوقت چرا

توانند تحملش کنند.  ینم گرانیشود. چرا د یدارد طرد م

 نیا کانمانینزد یخوب دینکرد. شا یبد یکه به کس لیراح

که با وجدان راحت اشتباهاتمان را  دهدیاجازه را به ما نم

شود. اصال یم تیباعث عصبان ی. آن درد وجدان گاهمیادامه ده

در چق یکه گاه دانمیچرا راه دور بروم خودم بهتر از هر کس م

درست  دانستمیکه م یدر حال شدم،یم یعصبان لیراح یاز حرفها

 تمیعصبان شدیکه نسبت به او داشتم باعث م ی. اما عشقدیگویم

فکرها باعث  نیفکر کنم. انگار هم شیفرو کش کند و به حرفها

 .شد آرام باشم
 رییداد و چه تغ رییتغ میرا برا زیهمه چ یکم معانکم لیراح

 شیبرا لیکه از راح یآمد. روز اول ادمی ارشی. حرف کییبایز

 دمیرا پرس لشیدل یکن. وقت شیگفتم، مخالفت کرد و گفت رها

 .است ییادهیگفت چون دختر عاقل و فهم
 یماند تمام عمرم، شرمنده اش م یم لیاگر راح گفتیم راست

از او عذر  انمیهر روز به خاطر رفتار اطراف دیبا دیشدم. شا

 .کردم یم یخواه
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 .خواستم یرا نم یشرمندگ نیا من

 .کنم دایرا خودم بهتر بتوانم پ لینداشتن راح  لیدل دیشا
 میاز سوالها یلیدر گذشته ام بزنم جواب خ یاگر قدم دیشا

 .کنم دایرا بتوانم پ
  

 .مهر گذاشتم یرا رو سرم
خوب  صیتشخ نجایکرده ام، ا دایپ مانیا ریمن به تقد ایخدا

. من  درحال خیتار یو بد از هم سخت شده، مثل تمام دورانها

همه سال گم شده بودم  نیهستم. چطور ا خیتکرار تار یتجربه 

 نبود؟ بیغر میبرا یزیچرا آن سالها چ دم،یکه خودم هم نفهم

کرد و مرا به خودم پس  یم میدایپ نیزودتر از ا لیراح کاش

 .دادیم

 .مژگان، سراز مهر برداشتم یزنگ گوش یباصدا

 .وارد اتاق شد و متاسف نگاهم کرد مژگان
تخت برداشت وتماس را متصل کرد و  یرا از رو اشیگوش یفور 

 .رفت رونیاز اتاق ب

 .و به طرف سالن رفتم دمیراپوش میراجمع کردم و لباسها سجاده
که تازه سارنا را از حمام آورده بود درحال پوشاندن  مادر

 .بود شیلباسها

 .برم سرکار خوامیم م؟یخوردن دار یبرا یزیچ هی مامان–

 ادیمامان، ناهارحاضره، دستم بنده مژگان رو صدابزن ب آره–

 .. فکر کنم رفت تو اتاقنهیبچ زویم
 یبا کس یکه بادلخور دمیراشن شیصدا دمیدر اتاق که رس پشت

 .کرد یکه پشت خط بود درد و دل م

ازدواج کرد. من  گهیبابا، دلم خوش بود گفتم اون د آره–

 ییچه بال لیراح نیدونم ا یاشتباه کردم. نم یراحت شدم. ول

 .شده گهیآرش د هیسرش آورده کال 
... 

 یکه اصال فکرش به من نم یکیبا  دیتا آخر عمر با فکرکن،–

 .کنم یخوره زندگ
... 

حرفهاش رو هم قبول کنم.  یتونم بعض ینم یدارم، ول دوسش–

 .قبول کردنش سخته یعنی

 .کردم و وارد اتاق شدم ییسرفه ا تک

 :دیکرد و پرس یبا فرد پشت خط خداحافظ یفور دنمیبا د مژگان

 ؟یداشت یکار–

 :دمیدستش اشاره کردم و پرس یگوش به
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 بود؟ یک–

 .بود دوستم–

 .تخت کنارش نشستم یرو

 کنهیداره که تو رو ناراحت م یبیرفتار من چه ع یبگ شهیم–

 .یتحملم کن یومجبور

 :وِمن گفت باِمن

 .یبیع چیه–

 .نگاهش کردم یجد

به خودم بگو، تا  یدار یلطفا اگه حرف دم،یرو شن حرفهات–

 .میحلش کن ییدوتا

 :انداخت وگفت نییرا پا سرش

  .کرده ناراحتم رییکه رفتارات تغ نیاز ا خب،–

  ؟یومدین نایا یال یچرا مهمون مثال

خورن  یکه زن ومرد در هم گره م یینبود. جا یکه مهمون اون–

 گهیتازه اونم از نوع خفنش. توام د ،یپارت گنیرو بهش م

. اون دفعه هم به اصرار مامان اجازه دادم. یبر یاجازه ندار

 .چون خودشم همراهت امد

 .داد رونیرا ب شیلبها

 .... تو که خودت قبالیحاال هر چ خب–

 :زدم ادیفر

گذشته ُمرد  ؟یاز گذشته نزن یحرف گهیقرار نشدکه د مگه–

  .مژگان

 .کن یحال زندگ در

 :شد و گفت یحرص

 ؟یگرد یبرنم تیتموم شد، ازدواج کرد، چرا به زندگ گهید اون–

 تو نمرده؟ یبرا لیاگه گذشته ُمرده، پس چرا راح

 .گرد شده نگاهش کردم یهاچشم با

 یکنم مژگان.  اونم دنبال زندگ یم یدارم زندگ قایاالن دق من–

بود، من  یادیمن ز یخودشه و خوشبخته،اون از اولشم برا

که هر دفعه  یکردم. بلند شدم و به کتاب ی. مکثدمینفهم

 .شدم رهیخ خواندیو م داشتیتخت برم یکتابخانه باال ومدازیم

  .نمونه یول ادیداشت ب فهیاون وظ انگار–

 :کرد ناله

 ؟یبریلذت نم تیچرا از زندگ آرش–
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کنم که مژگان  یم یمرا به فکر انداخت. مگر چطور زندگ حرفش

 .برمینم امیاز زندگ یکند لذت یاحساس م

 ینجوریدونم تو چرا ا یباورکن من االن آرامش دارم. نم مژگان–

کنم، نه مثل  یم یخودم دارم زندگ یمن االن برا ،یکن یفکر م

 .گرانید یبرا هادشتهڱ

  .هستم نیبرات مهمه، قبول کن که من هم یزندگ نیواقعا ا اگر

 :کرد و گفت نگاهم

ندارم، باالخره  یمن که حرف یدوست دار ینجوریخودت ا اگه–

 یبهش م یزیچ هی دیبا یال ینرفتنت به مهمون حیتوج یبرا

ندارم اون جور  یلیباور کن آرش من خودمم تما گه،یگفتم د

 .جاها برم
به تو  هیمدام مواظب نگاه بق دیکه اونجا همش با بخصوص

 .باشم. اصال آرامش ندارم
 میمجبورم، اگه رفت و آمد نکن ییجورا هیکنم  کاریچ یول

 .گهیو ...هزارتا برچسب د ستنین یاجتماع گن،یم

 .کردم مهربان باشم یسع

اون موقع به خودم  دیکردم، شا یمثل تو فکر م یزمان هی منم–

 هیبودم. انگار  گرانید دییو کارهام شک داشتم که دنبال تا

 یگاه یوابسته بود. حت گرانید دییبه تا م،یخوشحال یجور

بهشون متصل  ینامرئ ریزنج هیهم با  میمسائل زندگ نیتر ییجز

تونستم از عقلم درست یگرفت. چون نم یبود که آرامش رو ازم م

 یتیبرام اهم گرانید یحرفها گهیالن دا یاستفاده کنم. ول

 .کرده دایهدف پ میکه زندگ نیا ینداره. برا
مدام  شهیبه پشت سر نگاه کردن باعث م یبرگشتن و ه مژگان،

.  همش با خودم ینیبب یتون یپات رو نم یچون جلو نیزم یبخور

عاقلن؟ و  یمنطق یاز نظر آدمها لیمثل راح ییچرا کسا گمیم

 .دنیم صیخوب و بد رو از هم تشخ هیراحت تر از بق

 .نازک کرد یپشت چشم مژگان

 .هستن یچون چادر چاقچور البد–

بودن زن،  نیو مت حجاب داشتن یدونستیمهست. اتفاقا  اونم–

  کنه؟یم ادیعقلش رو ز

 .گرد شده نگاهم کرد یهابا چشم مژگان

 :دادم ادامه

همون مقدار  میرو ترک کن یهر دفعه که ما گناه آره،–

رو نگاه کن  دونیباال، برعکسشم هست. مثال فر رهیم ومونیکیآ

به  میهر چقدر از خدا دور باش ه،ینادون یچقدر کاراش از رو

 .ستادیا می. روبرومیکنیتر عمل مهمون اندازه احمقانه



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

21

90 
Hiltun.ir 

 .داشت بغض

به گذشته فکر نکنم؟ چطور  یتو من چطور یحرفها نیبا ا آرش–

اون شده و  هیحرفهات هم شب یحت یحسادت نکنم؟ وقت لیبه راح

 یهوو هیمن  یبرا لی. راحشهیم یادآوریذهنت  یمدام تو

 یتونم بهش حرف یبشم نه م زیتونم باهاش گالو ینه م ه،ینامرئ

 .دهیم جمبزنم که دلم خنک بشه. اون تا آخر عمر شکن

پر و  ،یتوجه کن یمنف یبه فکرها یفکر نکن، وقت ینجوریا–

از  یتونینم گهیکه د برنتیو اونقدر باال م کننیم دایبال پ

 .تموم شده یکن که همه چ حی. خودت رو توجیدستشون خالص بش

 .یزنیو سخت حرف م نینشده، تو هم مثل اون سنگ تموم–

 .دمیخند

 تو در،  یگوشها ینیمن به سنگ یحرفها ینیسنگ–

. ستین نیمن گوشهام سنگ ریکرد. نخ مینثار بازو یمحکم مشت

 .سخته یلیانجام بدم خ یگیکه م ییکارا نیفقط ا

 :. رو بهش گفتملیحرف تو افتادم راح ادی بازم

سخته چون هنوز عقلمون خوب رشد نکرده، هر دفعه  دونم،یم–

َنفست رو بزن کنار تا جا واسه رشد عقل بدبختت باز بشه که 

 .دمیعدس.  بعد خند هی یاالن شده اندازه گهید

 .عقلمیمن ب یعنی. شهیوقت عوض نم چیاخالقت ه نیا ؟یگیم متلک–

 .و به طرف سالن بردم دمیرا کش دستش

 .کن بخورم برم فینهار رو رد ای. حاال بمیشیم یگاه هممون–

بود لبخند  دهیگردن مادر را چسب یسارنا که دو دست دنید با

 :زدم و از بغل مادر گرفتمش و گفتم

از لپش گرفتم و محکم  ی. بعد ماچ آبدارنیا یعنی یخوشبخت–

 .بغلم فشارش دادم یتو

 .نگاهم کرد یمند تیهم با لبخند رضا مادر
بوسه از سارنا  کی خوردمیکه م ییغذا با هر قاشق غذا زیم سر

 .داشتمیبرم

 .کرد یبا ندامت نگاهم م یمدت مژگان جور تمام

 .را برداشتم و راه افتادم چمیسو بعدازغذا
 ری. سربه زدمیمژگان راکنارخودم د دمیراکه پوش میکفشها

 :گفت

گفتم  یکه پشت تلفن در مورد تو به ال ییاون حرفها بابت–

به سوالهاش  یجواب هیخواستم  یخوام. باور کن فقط م یمعذرت م

 .جواب بدم و دست به سرش کنم شیدر مورد نرفتنت به مهمون
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 یغن ومیاوران ادیشنوم  یکه هروقت اسمش رو م اریرو ن اسمش–

 .وفتمیشده م

  .خودت باش حیاون، فکر توج حیتوج یجا به

 وم؟یاوران–

رو هم مثل  یمثل ال ییو فرهنگ کسا شدشعوریکاش م آره،–

 .کرد یغن ومیاوران
شوهرت از دستت نره  یخوا یرو رک بهت بگم، م یزیچ هی بزار

 .کاتش کن
کل خانوادمون  میبگم ها ما با اونا رفت وآمدکن نمیا البته

 .رهیاز دست م

 :ادامه دادم دمیتعجبش را د یوقت

خورده بهتر اطرافت رو نگاه کن. اون  هیکن مژگان،  باور–

 .کنه هدف داره یکه بهت م ییمحبتها نیاز ا

 .آسانسور شدم و اشاره به سرم کردم وارد

در را برداشت تا به طرفم  یکن تا رشد کنه. کفش جلو کاتش–

  .پرت کند، همان موقع در آسانسور بسته شد

 یباشد و معن یحد ساده واحساسات نیمژگان درا شدینم باورم

به  گرانیمحبت از طرف د نیمحبتها را متوجه نشود با کوچکتر

در اجتماع بوده  شهیکه هم نیشد. با ا یم دهیطرفشان کش

دختر خام  کی هیشب یگاه شیارفتاره یدارد ول ییباال التیوتحص

  .هفده ساله است

 مادر نبود، غیدر یب یاگر محبتها دیشا

فقط خدا م شدیاش سرد ماش با ما هم مثل خانواده رابطه  یو َ

 یم یکردم چه اتفاق ینم یداند که اگر من از عشقم چشم پوش

 .افتاد
نتوانستم به شرکت  گریزد که د لیمژگان حرف از راح انقدر

 .بروم
گمنام  یسر مزار شهدا افتادمیم ادشیکه تا  شهیهم مثل

 .دادم رییرا تغ رمی. دوباره دور زدم و مسرفتمیم
 یحس خاص نجایآنجا نبود. ا یسرد بود. در آن وقت روز کس هوا

ها گذاشتم و بغضم را رها کردم. شروع مزار یدارم. سرم را رو

حضورشان را در  یاما گاه نمشانیبیبه حرف زدن کردم. نم

از حضورشان آرامش گرفتم.  شهی. مثل همکنمیکنارم احساس م

اگر  یحت آرامشند،چقدر منبع  هایفکر کردم که بعض نیبه ا

 ...شهدا نیدر کنارمان نباشند مثل هم

 .کردکه برود یرا جمع م لشیکم باروبند کم آفتاب
نگاه  یمحمد یسوگند نشسته بودم و به گلها اطیح یباغچه کنار

 .سوگند بود یحرفها اریکردم و گوشم در اخت یم
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کرده  یچقدر سع یعروس دیخر یکه برا نیو ا گفتیم یگران از

 .دستش نگذارد یخرج رو ادیو ز دییایکه با داماد کنار ب
بود که خودش  یراض شیهایکم و کاست یاز نامزدش با همه آنقدر

  .دانست یم نیزم یآدم رو نیراخوشبخت تر

همه  نیکه بعد از ا نیکرد، از ا یخوشحالم م شیچقدرحرفها

 .ندیبیآرامش را م یسخت باالخره رو یزندگ

 :را به طرفش چرخاندم وگفتم سرم

و  اتیاون صبور یهمه ی جهینت نیا ،یشکر که خوشبخت خدارو–

 .خدا بودناته یبه رضا یراض

 .انداخت نییرا پا سرش

 ومدیاونقدر بهم فشار م یکردم، گاه یناشکر یلیخ یگاه منم–

 .شدم مونیپش یبعدش مثل چ شهیکه دست خودم نبود، گرچه هم

 .دمیخند

 ؟یچ مثل–

 .دیخند اوهم

 .با وفا وانیهمون ح مثل–

 .دمیکش یرا گرفتم و آه دستش

اگر  دیشا م؟یکه من و تو برس دهیرس ییبه جا یبا خوش یک–

همون  ی هیقض. مثل رفتیم ادمونینبودن خدا رو  هایناخوش نیا

 .السهیگ

 ؟یالسیگ چه–

به درخت متصله،  کشیبا بند بار السیگ یجا خوندم، وقت هی–

 ..عوامل در جهت رشدش در تالشند یهمه

 شهیباعث طراوتش م خاک

اما  شه،یو کمالش م یو آفتاب باعث پختگ شهیباعث رشدش م آب

 به محض پاره شدن  و جدا شدن از درخت،

 یدگیخاک باعث پالس ،یدگیباعث گند آب

 .شهیرفتن طراوتش م نیو ازب یدگیآفتاب باعث پوس و
 نیبند به خدا بودن، که اگر ا یعنی ن،یهم یعنیبودن  بنده

همون بند  هایناخوش نیتمومه. ا یهمه چ گهیبند پاره شد، د

 .هستش

 .ساعتم نگاه کردم به

 .کرده بود. زنگ زدم رید لیکم

 .جان، سالم لیکم الو،–

 .خودم هیبر حور سالم–
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 .نگران شدم یرکردید–

بود  ردادهیگ حانهی. ررسمیم گهید یقهیتو راهم، تا چند دق –

تا حاج خانم قانعش کنه که  دیکم طول کش هی. ادیباهام ب

 .میبمونه تا ما برگرد

 .شیاوردیم خب–

 ییخوام باهم جا ی. ممیتنها باش ییخوام دوتا یم گه،ید نه–

 .میبر
کرد و دستم را گرفت و  ییکه شدم سالم بلند باال نیماش سوار

 .گذاشت شیچشم ها یرو

 .شد رید دیببخش–

 :و با خجالت گفتم دمیرا آرام کش دستم

 م؟یرینکن. حاال کجا م شرمندم–

خونه،  میریوشامم م میگرد یکم م هی. بعدشم دیخر میریم االن–

رو پخته. گفت حتما ببرمت  یکه دوست دار ییحاج خانم غذا

 .خونه
به  بیعج شیمحبتها نیبا من مهربان بود و ا یلیخ لیکم مادر

 .نشستیدلم م

 یپسند م یزیچ نمیبب میهست، بر هایکینزد نیپاساژ ا هی–

 ؟یکن

 .الزم ندارم یزیمن که چ ؟یچ–

 .دینگاهم کرد و لپم را کش عاشقانه–

 .تعجب داشت یالزم دار یزیچ یگفت یم اگه–

 .بود زیسرر شیازچشم ها اشیخوشحال 

 .نبود یخبر یجد لیاز آن کم گرید
 مانیدستش در دستم قفل شد و به روبرو میپاساژ که شد وارد

 .بود اشاره کرد یشیلوازم آرا یمغازه کیکه 

 .چند رنگش رو بخر میبر–

 دهیچ نیتریپشت و یرنگ یرنگ یالکها یشیمغازه لوازم آرا صاحب

 .بود

 .نگاهش کردم باتعجب

 .ادینم اصالبهت–

 :گفت ییلحن بامزه ا با

 .ادیخوام استفاده کنم که بهم ب یمن م مگه–
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 .دمیخند

 .ادیخوشت ن زایچ نیکردم کال از ا یفکرم نه،–

ندارم. بعدشم تو که  یبه جا استفاده بشه، من مشکل یزیهرچ–

 .ادیخوشت م

 .ندارم یازیمن چند رنگش رو دارم ن یول–

 .به طرف مغازه دیرا کش دستم

 .روبخر یکه ندار ییرنگها–

صورتش  یکه خانم فروشنده رو ییباهنرنما میکه شد واردمغازه

لوازم داخل  یانجام داده بود جا خوردم. احساس کردم از همه 

 .صورتش انجام داده یرو یتست کیمغازه 

 .رفتم وسه رنگ از الکها را خواستم کینزد

 .به فرچه اش انداختم یآورد، درش را باز کردم ونگاه یوقت
ناخن خودش امتحان  یفروشنده الک را ازدستم گرفت و رو خانم

 .کرد

 .چقدر نما داره دینیبب–

رابرداشت و با  گرالکیبود رنگ د نییهمانطورکه سرش پا لیکم

 .سر اشاره کرد که به طرفش بروم
ناخنم  یگذاشت وخم شد و با دقت الک رارو شخوانیپ یرارو دستم

 .دیکش
کردم.  ینگاه م شیبودم ازتعجب فقط به کارها رشدهیغافلگ

 .زدیم ادیرا فر یناهمگون شیالک دردستها یفرچه 

 .آمد ینم کلشیوبخصوص ه پیکارهابه آن ت نیا اصال

 :دیکه تمام شد پرس کارش

 نه؟ قشنگه،–

 :لبخند آرام گفتم با

 .بخر یزنیهردفعه خودت برام م اگه–

که به خانم  نی. بدون ازنمیبرات م یکه هر وقت بخوا معلومه–

 :فروشنده نگاه کند با اشاره به دستم گفت

بعد رو به من  د؟یکنه دار یکه راحت پاکش م نایاز ا خانم–

 بود؟ یاسمش چ دیپرس

ماتش برده بود، به  لیفروشنده که هنوز به حرکات کم خانم

 :خودش آمد و گفت

 .ارمیاالن م بله،–

 :گفتم لیکنارگوش کم 



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

21

95 
Hiltun.ir 

 گهید ؟یدونیرو از کجا م نای...تو اادیاصال بهت نم سیرئ–

 .ارمیدارم شاخ درم

 .لبخندزد

 .نگو گهیمگه نگفتم د ،یخودت سیرئ–

 :زده گفتم ذوق

 .وفتهیکنم، پس م فیتعر قیکارت رو واسه شقا نیاگه ا یوا–

 .راگاز گرفت شیلبها

 یتو شرکت کس گهیاونوقت د ا،یکار رو نکن نیوقت ا هی زشته،–

  .کنه یبرام تره هم خرد نم

 ادیز زهایجور چ نیاز ا حانهیمادر ر دیخودم فکر کردم شا با

 بهیغر زهایچ نیهم با ا لیکم نیهم یبرا کردهیاستفاده م

 .ستین

 .انواع پوشاک بود میپاساژ رفت یباال یطبقه  به
 یازیپوست پ یمانتو کیو به  ستادیاز مغازه ها ا یکی یجلو

 .اشاره کرد

 به نظرت چطوره؟ اد،یکنم بهت ب فکر–

 .نازه یلیخ رنگش–

 .اتاق پرو بودم که در زد یتو

 .هم دستش بود یگرید یدر را باز کردم مانتو یوقت
جلوتر آمد و براندازم  یبه مانتو تنم انداخت و کم ینگاه

 .کرد

 :. بعد به مانتو دستش اشاره کرد و گفتادیم چقدربهت–

 ؟یامتحانش کن یخوا یقشنگه، م نمیا–

 ،یبه رنگ مشگ پوریکلوش از جنس گ ینهایقشنگه، آست چقدرمدلش–

 .بود کیش یلیخ یمانتومجلس هی

 ؟یکنیم پرو–

 .مثبت دادم باسرجواب
بزرگ لباس بودکه باعث شده بود  یقفسه  کیاتاق پرو  یروبرو

 یوقت لیتنومند کم کلینداشته باشد. گرچه ه دیداخل اتاق د

 .گذاشت ینم دید یبرا ییجا ستادیا یکه جلو در م

 :گفت لیکم

 .لونیکه تنته بده من ببرم بدم بزارن تو نا یاون پس–

 .آمد قهیدادم و رفت و بعد از چند دق لشیرا تحو مانتو

 .لبخند زد دیرا تنم د دیمانتو جد یوقت
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  .قالب تنته یپوش یم یهرچ گهید نهیهم یکلیه خوش–

 راهنینگاهش کردم. با آن پ قیکش آمد و عم میلبها فشیتعر از

 یخواستن یلیکه به تنش نشسته بود خ یاسی دیسف یچهارخانه

 .شده بود
مانتوام را درست  ینییخم شد تا کمربند تز یآمد و کم جلو

 گریو د دمیکش ششیته ر یکند. عطرش مستم کرد. دستم را رو

 یرو ییوبوسه ا اورمیراتاب ب اشیهمه دلبر نینتوانستم ا

 :گردنش کاشتم وگفتم

 .بندمی. خودم مدیزحمت نکش سیرئ یآقا–

 .بامزه گاز گرفت یلیرا باال آورد و دوباره لبش را خ سرش

 .دل منم باش نیمالحظه کن، فکر ا خانم،–

 .دمیخند

 ...یکن یم یدلبر نقدریا یوقت رخودته،یتقص خب–

  .گهیکنم د یم نودرستیا دارم–

 کنه؟ یلباس کارمندش رو درست م سیتا حاال رئ یاز ک آخه–

 .دمی. من هم لپش را کشدیخند

 :از کارش منصرف شد و گفت کال

 دختر؟ یامروز قصد جونم رو کرد« إله إال اّللّ  ال»–

 .عقب رفت و نگاهم کرد یکم

  .ایحساب کنم، بپوش ب نارویببرم، تا من ا بده–

 .. شما در رو ببندسیرئ چشم–

 .کرد و رفت ینوچ

 .ستادیا م،یدیرس یفروش یروسر یبه مغازه  یوقت

 .بخر که با اون مانتوت ست بشه امیروسر هی–

توانستم  یبودم، اصالحدس هم نم دهیرا تا حاال ند لیکم یرو نیا

هم  ییباشد ودرمسائل جز فیو لط قهیسل نقدرخوشیبزنم که ا

 .حواس جمع باشد

 شده؟ چرا ماتت برده؟ یچ–

 .دادم و دستش را گرفتن هیتک شیرا به بازو سرم

 .یباحال یلیخ سیرئ–

 .لبش را گاز گرفت دوباره

  .یبه اطرافت بنداز ینگاه هیبهتره  زم،یعز–

 .ستادمیو صاف ا دمیخند
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 .کنما یم ختیتوب سیرئ یبگ گهیبار د هی–

. خب یگاز گرفت نقدریا یتو که اون لبت رو َکند سیرئ آخه–

 .شاخ درآوردم خب ،یشد گهیمدل د هیکنم کال  کاریچ

نگاه  رتیبا چشم بص یبودم. جنابعال یمدل نیازاولشم هم من–

  .یکرد ینم

  .کنم فیتعر قیواسه شقا نویحداقل اجازه بده ا سیرئ–

 :گرد شده نگاهم کرد یهاچشم با

 یبرا یزیچ هیحتما  یخوایچرا م ؟یشد ینطوری! تو چرا اعه–

  ؟یکن فیاون تعر

 .یستیبدونه تو اونقدرها هم عصا قورت داده ن خوامیم –

 .شد رهیخ نیتریو به

بزار اون هر جور دوست داره فکر کنه. من واقعا  لیراح–

رو ثابت  زیدو چ گرانیبه د خوانیچرا آدما مدام م فهممینم

عده هم  هیبدبختن،  یلیثابت کنن خ خوانیعده م هیکنن. 

 یو همه چ گذرهیداره بهشون خوش م یلیثابت کنن که خ خوانیم

 .خوبه

 .زدم لبخند

... ایگیافتادم. راست م الیپروفا یعکسها ادی یگفت نارویا–

 .بهش بگم هیچه کار

 هایاز همه بدتره. کال بعض گهید یمجاز یهاهمون شبکه اصال–

زندگشون خبر  زیاز ر ایکل دن خوانی. مزنیبرون ر یلیخ

 .ستنیباشن. نرمال نداشته

تو ذوق  ی. مثل االن که من از کاراادهیاز ذوقه ز بابانه–

 .کردم

 .دیخند

از ذوقشه؟ تا حاال  زارهیرستوران عکسش رو م رهیطرف م یعنی–

 رستوران نرفته؟

 .گرفت امخنده

  نن؟یبب ایکل دن خوادیعکس انداخته چرا م یلیبه هر دل حاال–

 .زل زد میهابه چشم 

 .ها شروع کردن هابگم قیبه شقا نیهم اول از هم اونا–

استاد. کامال منظورتون رو متوجه شدم. چشم الم تا کام  بله–

 .گمینم یزیچ
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 .داشت نشانم داد یصورت یکه گلها یروسر کیدستم را گرفت و  

 خوره به مانتوت؟ یاون م یکن یم فکر–

 :گفتم

 .خوبه–

 .میو از مغازه خارج شد میدیرا خر یروسر

 .ردیاز من فاصله بگ یزنگ تلفنش باعث شد کم یصدا

 .که من متوجه نشوم یجور زدیمرموز وآرام حرف م یلیخ
اش چون فاصله دیشنیرا نم شیکه پشت خط بود انگار صدا یطرف

 :کرد و گفت شتریرا از من ب

 .چقدر بلند حرف بزنم گهید–

 .نگرانم کرد وباعث شد مدام بادندان پوست لبم را بکنم کارش

 .شد نیتلفن مرموزش تمام شد وسوارماش باالخره
 یبه صفحه  یزنگ خورد نگاه اشیبالفاصله دوباره گوش اما

که فاصله  نیشد و از ماش ادهیانداخت و دوباره پ اشیگوش

 .برگشت یحرف زد و فور ییگرفت تماس را وصل کرد و چندجمله ا
که نشست پشت فرمان نگران نگاهش کردم. نگاهش که به  نیهم

 :صورتم افتاد گفت

 میبه لبها یدادم. بعد نگاه یجواب م دیواجب بود با دیببخش–

 .کندم انداخت یکه هنوز هم از استرس پوستشان را م

 .لبم زد یبر رو ییاآرام ضربه لشیکرد و با موبا یمصنوع اخم

 .داره؟ ولش کن ریواگ –

 .نگرانم کرده تلفنات–

 :خونسرد گفت یلیخ

 .سوال کرد جوابش رو دادم هیچرا، زهرا بود،  نگران–

 .میرا روشن کرد و راه افتاد نیماش
داد  شنهادیپ م،یکه نمازمان را در مسجد خواند نیاز ا بعد

 .میقدم بزن یکم

 .استرس دارد یکردم کم احساس

 .جواب داد یآمد و فور شیبرا یامکیپ

 .انداختم شینگاهش کردم ودستم را دور بازو مشکوک

 .لیکم–

 .نگاهم کرد باذوق

 .من یحور جانم–

 .ستادیگرفت و ا یحالم بده. نگاهش رنگ نگران من–
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 فشارت افتاده؟ چرا؟–

 .تو استرس گرفتم یکارها نیاز ا نه،–

 ؟یکار چه–

 ...مزاحم یجواب دادنات، نکنه دوباره کس یگوش یواشکی نیهم–

 .دیرابر حرفم

بود که  یخانوادگ یمسئله هیاصال. باور کن زهرا بود.  نه،–

کرد که  یسوال هی یامکینبود. االنم پ یمهم زیحل شد. اصال چ

 .منم جوابش رو دادم

 .نازک کردم شیبرا یچشم پشت

سوال  هیبا جواب دادن  یامکیرو پ تونیمسائل خانوادگ شما–

 د؟یکن یحل م

 .و دستم را محکم گرفت دیخند

. اصال ستین یینگران کننده ا یباور کن اصال مسئله لیراح–

 .دهیم حیخونه خودت  باهاش حرف بزن، برات توض میرفت

 نقدریشده که زهرا خانم امروز ا یبده. اصال چ حیتو توض خب–

 سوال داره؟

 .دیکش نیکرد و دستم را به طرف ماش یمکث

 .یکرد خیهوا سرده  م،یبر ایتو االن ب فقط–

 .شدم نیسوار ماش یناراض

 .را راه انداخت و دستم را گرفت نیماش

 .میزد یقدم نم یگفت یخب سردت بود م یکرد خیآخ  آخ–

 .دیسرم را برگرداندم و او خند دلخور

 .ایشیم مونیبعدا پش ل،یراح نکن–

 ابانیکرد. زل زده بود به خ ینگاهش کردم، نگاهم نم باتعجب

 .داد یرا کش م نمانیو سکوت ب

 .شلوغ بودند ابانهایاسفندبود و خ ماه

 .تا خانه مانده بود که تلفنش دوباره زنگ خورد یکم هنوز

  .با استرس نگاهش کردم 

 .کرد ینوچ

 .لیبابا راح یا–

 .دمیرا به طرفم گرفت، اسم زهرا را د تلفنش

 .جواب بده رخودتیبگ–

 .را به طرفش هل دادم یگوش
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راحت شود.  المیاو اصرار داشت که خودم جواب بدهم تا خ یول

 .گوشم گذاشت یرا رو یسبز را متصل کردو گوش کنیآ

 .داداش الو–

 .سالم کردم دیترد با

 د؟یرس یم یزنگ زدم بپرسم ک ؟یخوب زمیجان. عز لیسالم راح عه–

 .گهید ی قهیفکر کنم تا ده دق ما–

لبخند  لیقطع کرد. کم یبعد هم فور ؟یندار یکار زم،یعز باشه–

 .لبش بود یرو ییاروزمندانهیپ
 یکرد خودش را در کوچه ها یم یاو سع ینگاهش کردم. ول یسوال

  چپ و چوله

 .کند گم

 :گفت ینگاهش کردم که باالخره برگشت وبا مهربان آنقدر

 ه؟یچ گهید یخودت که بازهرا صحبت کرد زم،یعز–

 .چشم هم از او برنداشتم یندادم، ول یجواب

 .دیخند

  .زننیم دیآدم رو د یینوچ، مردم به چه بهانه ها نوچ،–

 دیدر خانه پارک کرد و کل یلبخند به لبم آورد. جلو حرفش

شدم. در  اطیرا انداخت و در را باز کرد. من جلوتر وارد ح

 :دیرا بست و پرس

 کجا؟–

 .دیرا گرفت و به طرف خودش کش دستم

 ؟یریکه جلو جلو م یدلخور االن–

 .دلخور باشم دی. چرابانه–

 .بخند پس–

 .ام خود به خود بخندم وانهید مگه–

کنم خنده  یدارم بهت التماس م کلیه نیکه من با ا نیهم–

 .گهیداره د

 :گفتم یخودم را کنترل کردم و جد یام گرفت ولحرفش خنده از

 .هم خنده نداره اصلن–

ُبرد  رسرمیرا ز گرشیودست د میزانوها ریدستش را ز کی ناگهان

 .و بلندم کرد

 .داخل خونه میریم ینجوریهم ینخند اگه–

 .وفتمیتا ن دمیگردنش را محکم چسب ازترسم
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   .نیخندم، بزارم زم یباشه م باشه،–

به طرف در  یکرد و من فور میآرام رها دیخند یکه م همانطور

 .آپارتمان رفتم
زنگ رفت خودش را به من رساند ونفس نفس  یکه دستم رو نیهم

 :زنان لباسش رامرتب کرد و گفت

 .میباهم بر صبرکن
دستش را پشت  لیبعداز زنگ زدن در باز شد. کم هیثان چند

 .کرد تمیکمرم گذاشت و به داخل هدا

 .زدخشکم  میروبرو یصحنه  دنیکه وارد شدم با د نیهم
 کیک کی شیوسط سالن گذاشته شده بود و رو ،یناهار خور زیم

و ُرز ُپر بود.  خکیرنگارنگ م یاز گلها کیدو طبقه بود. دور ک

 .گلها نوشته شده بود نیوارمر حروف اول اسم من ب یباشمع ها
 زیاز م ییگوشه ا ییبایبه طور ز هایتنقالت و خوراک انواع

 .شده بود دهیچ
قرمز به شکل  یهم بادکنکها زیسر م یو سقف باال زیم یها لبه

 .قلب چسبانده شده بود
با هم  یتولدت مبارک گفتند و همگ دندیخانه تا ما را د اهل

 .کف زدند
 یتعجب کردم چون دو روز تا روز تولدم باق شتریحرف ب نیبا ا 

 .مانده بود
 لیکنم به کم دکنترلشیدانستم چطوربا یکه نم یو ذوق باتعجب

 .نگاه کردم

 :گفت باخنده

 .یشدیرنمیکه غافلگ میگرفت یزودتر نم اگه–

اصال فکرش  یکرد رمیواقعا غافلگ ؟یکارکردیتو چ لیکم یوا–

 بود؟ نیواسه ا هایواشکیکردم. پس تلفن  یروهم نم

 .دیخند

 .یشیخونه متوجه م میکه بهت گفتم بر من–

همانجا ماتم برده بود،  ادیز یریو ذوق و غافلگ یخوشحال از

هم کنار مادر و  دهیو سع ییو زن دا ییبخصوص که خاله و دا

را  امیخوشحال نی.  و ازدندیبودند و لبخند م ستادهیاسرا ا

 .کرد یدوچندان م
جلو آمدند و صورتم  فشانینح یبا آن جثه  لیو پدر کم مادر

 .گفتند کیو تبر دندیرا بوس

 :گفت لیکم مادر

مادر، بعد دستم راگرفت و  نیبش ایباشه عروس گلم، ب مبارک–

 .ُبرد زیبه طرف م

 .دمشی. خم شدم و بغلش کردم و بوسدیبه طرفم دو حانهیر 
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گفتند. از همه چند باره  کیهم امدند و تبر هیو بق مادر

 لیکه کم نیبودم از ا رانیهنوز هم ح یکردم ول یتشکر م

به من  یزیها را هماهنگ کند و چ نیا یچطورتوانسته همه 

 .بروز ندهد
روزها  یباکاکائو نوشته شده بود، "بعض کیک یطبقه باال یرو

 "اند مثل روز تولد تو، همسرم تولدت مبارکخاص
 کیک ینییپا یطبقه  یرو

و  کیک یها هیشعر گونه نوشته بود که به خاطر پا ییزهایچ

 .بودن نوشته ها نتوانستم بخوانم زیر

 :کنار گوشم گفت مادر

 ؟یعوضشون کن یخوا یجان لباسات تو اتاقه نم لیراح–

 میکه برا نیاستقبال کردم و از ا شنهادشیاز پ یباخوشحال

 .لباس آورده بود تشکرکردم
بود  کیک یشمع ها رو یکه در حال جاساز لیبه کم ینگاه

 :انداختم وگفتم

 .تو اتاق لباس عوض کنم رمیم من–

 .لبخند نگاهم کرد و سرش را تکان داد با
 یام رو یلباسم را که  عوض کردم در حال مرتب کردن چادررنگ 

 :واردشد و گفت لیسرم بودم که کم

  .ستینامحرم ن ؟یچ یبرا چادر–

 :گفتم دیباترد

 اد؟یزهرا نم شوهر–

 .ادیاون سر شام م نه،–

رنگ که گل پارچه  دیسف یرهیگ کیکه دستش بود  یلونینا بعداز

 :داشت درآورد و گفت یبزرگ قشنگ ییا

 اد؟ی. خوشت مدهیتو خر یبهت بدم، گفت برا نویگفت ا زهرا–

 موهات؟ یرو یبزن یخوایم

خجالت زده  لیخانواده کم یهمه مهربان نیاز ا گریکه د من

 :بودم گفتم

 .داشتم اجیدرد نکنه، اتفاقا احت دستش–

را بازکرد و طبق عادتش دستش را داخل  امیروسر یرهیخودش گ 

 .ختیُبرد و به همشان ر میموها

 .دوست دارم ینجوریقشنگه، من که ا ختهیبهم ر ینجوریهم–

 نهیس یرا دور کمرش حلقه کردم وسرم رارو میمقدمه دستها یب

 :اش گذاشتم وگفتم



 پورفتحیلیال  قلم: به نفسرمان عبور از سیم خاردار 

  
 

 

22

03 
Hiltun.ir 

 تتیامروز به خاطر اون تلفن ها اذ دی. ببخشلیکم ممنونم–

 .یبه زحمت افتاد یلیخ یمهمون نیا یدونم برا یکردم. م
گرفت و صورتم را باال گرفت و نگاهش رابه  شیرا بادستها سرم

 :چسباند وگفت میچشم ها

من.  یاز تو ممنون باشم حور یکه کنارم نیخاطر ا دبهیبا من–

جشن هم  نیبابتش اگر تا آخر عمر هم ازت تشکرکنم کمه. ا

خونه  نیبه ا شهیهم یکه تو برا نیا یتولدته، هم برا یبرا

 .کهیدوطبقه ک نی. واسه همیبرگشت

 . دوباره بامزه تر از قبل لبش را گاز گرفت بعد

داخل اتاق  ادیب یکیکن خانم. اگه  تیفاصله رورعا االنم–

 ه؟یچ فیتکل

هر دو دستم راگرفت  یرا از دور کمرش شل کردم. فور میدستها

 .دشانیو بوس شیچشم ها یو گذاشت رو

   .زمیدارم عز یچشم هام نگهت م یرو شهیهم–

 .رفت رونیاز اتاق ب بعد
بود. انگار  ختهیر میکه به پا یهمه عشق نیماندم و ا من

 یقیجراحت عم یکه روزگار یدلم مرهم بود، دل یبرا شیحرفها

  .دل مجروحم بود یبرا یبیخوب طب لیکرده بود. کم دایپ

 :سرش را داخل آورد و گفت دهیبه در خورد. سع ییاتقه

 داخل؟ امیب–

 .زمیعز ایب–

 :گفت ریشد و در را بست. سر به ز وارد

 .نجامیخانواده شوهرت ناراحت نشن من ا گمیم لیراح–

  .را گرفتم دستش

 خودشون دعوتت نکردن؟ مگه–

  .زهرا خانم خودش دعوت کرد چرا–

 .نشستم و او را هم کنارم نشاندم نیزم یرو

 .نگران نباش ست،ین یپس مشکل خب–

 :دیشد و پرس ریبه ز سر

 .نگران توام شتریب من–

 .کردم نگاهش

 چرا؟–
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فراموش  یگذشتت رو تونست یعنی ؟یهست یتو واقعا راض لیراح–

کارا انجام  یلیراستش درسته واسه فراموش کردنش خ ؟یکن

 ...بازم یهمه جوره حواسش بهت بود، ول یلی. خاله هم خب خیداد

 .دمیرا بر حرفش

نگاه  هیبود. من مثل تو به قض نیواقع ب دیبا دهیسع نیبب–

که  ی. بازدونمیم یباز هیاتفاقات رو  نیا ی. من همهکنمینم

 کاریچ نهیبب کنهیکرده و از اون باال نگاهم م شیخدا طراح

 .نه ایرد بشم  یباز نیاز مراحل ا تونمی. مکنمیم
و در  میکنیاونقدر آه و ناله م ایباز نیتو مراحل ا یگاه

مرحله از امتحان خدا  هیسالها تو  یکه گاه میزنیجا م

رو  زیهمه چ یوقت ر،ی.. تصادف خودت رو در نظر بگمیمونیم

اتفاقها  یبعض یتونیخودت زودتر، م یگاه یحت ینیچیکنار هم م

  .یکن ینیب شیرو پ

 .دیکش یآه دهیسع

 یتونی. نمستیدست خودش ن یاحساس آدم واقعا گاه یول درسته،–

 .یبش الشیخیب

کمک  یلیاحساساتم خ نیمهار هم یمامان برا یکارها خب،آره–

راهش مبارزس.  نیداره که اول یراه یکرد. به نظرم هر مشکل

وگرنه اون مشکله بهت غلبه  ،یضعف از خودت نشون بد دینبا

 .کنهیم
 یزیخواست خدا چ یگم بشه. گاه میهدف زندگ خوامیمن نم دهیسع

قانون خدا  یجلو دی. بامیرد بش دیاز خواست ماست، با ریغ

  .چشم میبگ دیچرا؟ فقط با ایخدا میبگ دی. نبامیسر کج کن

  .داد هیتک میسرش را به بازو دهیسع

 یبنده گفتیم ادته؟ی. کردمیجمله خاله فکر م نیبه ا شهیهم–

  .دیخدا باش

نماز و حجاب و واجباته.  نیمنظورش هم کردمیها فکر مموقع اون

 یوقت تیبندگ شه،ییجز هی نایا دمیبعد به مرور فهم یول

 یتو اوج عاشق ،یداد بزن دیکه تو اوج درد نبا شهیمعلوم م

 یلیخ ی. آره حرفهات رو قبول دارم. ولیکنارش بزار دیبا

کنه.  یتونه بندگینم یهر کس شیبه خاطر سخت دیسخته. اصال شا

  .بعد صاف نشست و لبخند زد

 ییجورا هیخداست و  یباز نایا یهمه میاگه فکر کن البته–

 .شهیکم کار آسونتر م هی گذرهیو م هیسرکار

 .نشست میروبرو بعد
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 لیکه کم نیا گهید زیچ هی. یهست یکه االن راض نهیا مهم–

عاشقانه نگاهت  یلیحواست نبود خ یدوستت داره. وقت یلیخ

  .کردیم

  .عشقش رو داشته باشم اقتیل دوارمیام–

  .یکه دار معلومه–

 .نگاهش را در صورتم چرخاند بعد

  .کنم شتیکم آرا هی ایب–

 .باال ادیبابا، واسه شام شوهر زهرا م نه–

 .خب اون موقع برو بشور شه،یساده که نم ینجوریا عه–

خوش  یلیخ حانهیزهرا و ر یبچه ها یهایجشن با بامزه باز 

به آشپزخانه برد و با اشاره  میتقس یرا برا کیک لیگذشت. کم

 .از من هم خواست که همراهش بروم

 :کرد و گفت نییپا کیباال را جدا کرد و اشاره به ک کیک

 مخصوص خودم و خودته،  نیا نیبب ایب–

 .توانستم نوشته اش را بخوانم باالخره
 

 ".توست یخانه مِ یبه دلم که حر یخوش امد"

 :نوشته بود زیر یلیبه شکل کج خ کیک ی بعدگوشه

 ".،آمدنت را باورداشتم یآن روز که رفت"

 

فقط من نوشته ها را بخوانم که استتارش کرده  خواستیم پس

 .بود
 میرا تقس کیک لیو با کم مینشست یقال یآشپزخانه رو در

زهرا خانم به  یبچه ها .میگذاشت هایدست شیو داخل پ میکرد

گذاشتند و  ینیها را داخل س یدست شیآمدند و پ شانییکمک دا

 لیو گوش به فرمان کم عیمهمانها ُبردند. آنقدر مط یبرا

که  مانطوره لیشد. آخر سر هم کم میحسود لیبودند که به کم

در  شانیبرا کیاز ک یبزرگ یرفت  تکه یشان مقربان صدقه

 :گفتگذاشت و شانیبشقاب ها

گذاشتم. در حال خوردن  یشما سفارش یجان برا ییدا دییایب–

 :گفت کیک

 .امیو م زنمیبه شرکت م یسر هی رمیمن فردا م لیراح یراست–

 م؟یریبا هم نم مگه–

که تا  یبند یچمدون م ینیش یم امیتا من ب یجنابعال نه،–

 .میبر میوفتیامدم راه ب
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 :گفتم باتعجب

 م؟یبر کجا–

پات گوسفند  یجلو خوانیحرفها. م نیپاگشا و ا .گهید شهرستان–

 .پخ پخ کنن

 .لباس ندارم نجایمن که ا ،یدادیخبر م هی خب–

  .ارهیب یالزم دار یبه مامانت گفتم هرچ ،یدار چرا–

 .ذوق ایدانستم تعجب کنم  ینم

چقدر حواست به  سایمثل رئ نینه. بب یگیم یسیگم بهت رئ یم–

 .یگینم یچی. به آدمم هیدیهست و همشم دستور م یهمه چ

 :زد و گفت امینیشده بود را به ب ییاخامه یکه کم انگشتش

 .من یحور  استیکردن نه ر رتیمد گنیاون م به–

 رایمد نیمد شده و گرنه هم دایجد رتیداره، مد یچه فرق حاال–

 .سیگفتن رئ یرو قبال م

 :و گفت دیخند بلند

 .دمیوقت به شما دستور نم چیضمن من ه در–

 امیخواد فردا باهات ب یاالن من دلم م ؟یکن یکارم یچ پس–

 ه؟یکار چ نیاسم ا ؟یدیچرا اجازه نم

 :راجمع کرد وگفت شینگاهم کرد. بعد لبها مهربان

 .باشه ییزورگو فکرکنم–

دماغش  یآغشته کردم و رو کیک یبه خامه یانگشتم را کم نوک

 :زدم و گفتم

 .ادایم ییزورگو کلتیبه ه چقدرم–

 :گفت باخنده

 میکن یمن. مهمونا که رفتن. با هم چمدونو جمع م یحور باشه–

 . االن خوبه؟میریم ییو فردام دوتا

 .مهربون سیرئ هی یاالن شد ن،یآفر–

 ؟یکرد یمدت رو نم نیزبونت کجا بوده تو ا نیا–

 .تو بوده یهایو بامزگ هایمهربون نیکه ا همونجا–

  هم ببرم؟ قیشقا یفردا برا کیک نیاز ا خوادیم دلم–

 .ایتو شرکت حرف نزن مونیشخص یباشه از زندگ ادتی فقط–
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خواهرش  یپسرها لیکم میندازیشام را ب یکه سفره  نیاز ا قبل

. گفته امدیاو ن یرا فرستاد تا پدرشان را صدا بزنند. ول

 .کند یبودکه سرش درد م

 :گفت لیآرام کنار گوش کم زهرا

 .ادیم یبهش بگ یاگه خودت بر داداش–

 :باال داد و گفت ییابرو لیکم

 .دعوتش کردم دمشید اطیتو ح روزیکه د من–

 :خانم شرمنده گفت زهرا

 ه؟یانهیکم ک هی. هیچطور یدون یدونم، اما اخالقش رو که م یم–

 :داشت گفت یبرم نتیرا از کاب اشهیهمانطور که تک لیکم

 نیا ی هیاول ی هیسرما یدون یخودتم م ؟یآبج یچ نهیک آخه–

پولشم که بابا داد قرارشد  یهیخونه مال خودم بوده. بق

که توشهرستان دارم بفروشه به جاش برداره. حاال بابا  ینیزم

 رمنه؟یفروشه تقص یرو نم نیاون زم

 هینجوریکنم اونم ا کارشیدونم داداش. حق با توئه. چ یم–

 .فرستم یاصال نرو ولش کن غذاش رو براش م یخوای. مگهید

آخه داره  یدنبالش. ول رمیمن م یخواهر من، تو بخوا نه–

خوام حق خواهرم رو بخورم؟ بعد  یمن م یعنی. کنهیاشتباه م

 .داد و بلند شد و رفت رونینفسش را محکم ب

 :خانم سرش را تکان داد و گفت زهرا

 ؟ینیبیاصغر آقا رو م بیتوقعات عج ل،یراح ینیب یم–

 :گفتم اشیدلدار یبرا

 .کنه یم شونیراض لی. کمدینباش نگران–

به  دونمی. مادیکوتا م شهیتکه به خدا. هم لیکم دونم،یم–

که ما رو  نیهست. اصال هم یمنه. حواسش به همه چ یخاطر زندگ

 دادیرو م نجای. وگرنه اشهیخودش از بزرگوار شیآورده پ

 .گرفتیپرستار رو واسه بچش م نیاجاره، بهتر
خودشه.  کنهیکه فکر نم یاهل مداراست. به تنها کس داداشم

به تو عالقه داره روز و شب  دمیفهم یباور کن از وقت لیراح

و  دیکش یکردم که به خواستش برسه. بعد آه یبراش دعا م

 :ادامه داد

زنش تو همون چندسال  اورد،یاز زن اولش که شانس ن داداشم–

باهاش راه  لیبازم کم یسر بود، ول رهیکرد. از بس که خ رشیپ

 .ومدیم

 .گهیبود د یرحمتش کنه. قسمت اونم اونجور خدا
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 :با لبخند ادامه داد بعد

خوشحاله.  یلیروزا خ نیا ل،یخواد راح یخاطرت روم یلیخ لیکم–

سر راهش قرار  شیبه نظرم خدا تو رو به خاطر صبر و مهربون

 .داده

 .وارد شدند انیگو اهللایو شوهرخواهرش  لیلحظه کم همان
فکر کردم  نیبرادرش رفت و من به ا یقربان صدقه  رلبیز زهرا

 .خدا از همه طلبکارند ی شهیاز آدمها هم یکه چرا بعض
خانه را  لیگذشته بود. با کمک پدر و مادر کم مهیاز ن شب

 .میمرتب کرد
 یم میبود. هر وقت صدا یمهربان و خون گرم رمردیپ لیکم پدر

جور صدا کردنش  نیآورد. ا یپسوند بابا پشت اسمم م کیکرد، 

که پدر  یدانست که دختر یاو هم م دیدوست داشتم. شا یلیرا خ

 .کلمه است نیا دنیشن یندارد چقدر تشنه
تو  حانهری با من–از تمام شدن کارها حاج خانم گفت:  بعد

 .ریخوابم شب بخ یاتاق م

 :به من کرد و گفت یااشاره لیپدرکم

مبل نشستم  ی. کنارش رویبابا خسته شد نیکم بش هی ایب–

 :وگفتم

  .دیدیزحمت کش یلیبه خاطر امروز ممنون خ آقاجون–

که تو  ینکردم بابا. من از تو ممنونم به خاطر شاد یکار–

 .یخونه آورد نیا
 ییاش نگه داشت. دستها دهیزحمت کش یدستها نیرا درب بعددستم

 .است تمام عمر کار کرده دمیکه با لمسش فهم

 دمتیداشتم همون بار اول که د حانهیر یکه برا ینگران یهمه–

 .بر طرف شد وبه خاطر وجوت هزار بار خدارو شکرکردم

 .دیکش یآه بعد

 یکنم. م یزنده ام برات دعا م یبابا، من تا وقت لیراح–

 یکرد یمادر شتریاز مادر خودشم ب حانهیر یدونم که تو برا

 .کنهیرو م فتیتعر شهی. زهرا همیکن یوم
 می. بعد نگاهش را درچشم هایندار یمن برام فرق یبا زهرا تو

 :چرخاند و با لبخند گفت

 .کرد به خودم بگو تتیاذ لیکم اگه

 :دیکرد. پرس یکه تشک پدرش را مرتب م لیو کم دمیدو خند هر

 ؟یزن یآب منو م ریز ینکنه دار لیشما دوتا؟ راح دیگ یم یچ–

فکرکردم که چقدرخوب است خانواده  نی. به امیدیخند دوباره

 .داشتنت خدا را شکرکنند یهمسرت دوستت داشته باشند و برا
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را مرتب در  مانیولباسها میدو کنار چمدان نشسته بود هر

 .باهم کردند یکه نگاهمان تصادف سخت میدیچ یچمدان م

 .ضربان گرفت قلبم

 .لیکم–

 .زمیعز جانم–

 ؟یگیسوال بپرسم راستش رو م هی–

 :کج کرد و گفت یراکم شیلبها

 ؟یدیدروغ شن یک–

 .بدون مالحظه جواب بده نهیمنظورم ا نه،–

 .بگذرونه، بپرس ریبه خ خدا–

 یو با پولش برا یرو اجاره بد نییپا طبقه یتونستیکه م تو–

هم به من و  یاجیاحت ،یریپرستار تمام وقت بگ هی حانهیر

 ؟یکار رو نکرد نی. چرا ایزهرا نداشته باش

 ؟یپرسیم نویشده که ا یچ–

  .ینجوریهم–

 :گفت گذاشتیرا در چمدان م اشیخطاط لیوسا همانطورکه

 کردم؟ یم دایمثل تو پ یکجا پرستار از–

 .گهید یشد راستش رو بگ قرار–

را که با خط خودش نوشته بود داخل چمدان  بایز یتابلو کی

 .گذاشت

داشته باشه. اونجا خونشون  یبهتر یزهرا زندگ خواستمیم خب–

 .بود و هم خارج از شهر براشون سخت بود کیهم کوچ یلیخ
امدن خواهرم و خانوادش  یبرا یاساس یبهانه هیدونستم اگه  یم

داربشه و  حهینداشته باشم ممکنه غرور شوهرش جر نجایبه ا

 طیبل ریخوام ز یکنه و بهش بگه نم یزندگ نجایا ادیکال ن

 .برادرت باشم
با زهرا صحبت کردم تا به شوهرش بگه چون تو،  نیهم یبرا

. اونم یباش حانهیر شیتمام وقت پ یتون یو نم یدانشگاه دار

 .کمک کنه ادیب
خونه کمکم  نیا دیخر یزهرا فکر کرده چون پدرم برا شوهر

که االن  ییسهم داره و کال اون جا نجایکرده پس زهرا هم ا

 .نشستن مال خودشونه
خواد  ینداشتم، گفتم تا هر وقت دلتون م یمن که حرف البته

 .دینیبش
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خونه رو  نیسه دونگ ا یمحکم کار یبرا خوادیاصغر آقا م یول

 .میبه نام اونا بزن
 گهیو نم دهینم حیموضوع رو براش توض نیا یکنم زهرا برا فکر

اگه اصغر بفهمه بگه  ترسهیبرادرمه، چون م یکال برا نجایا

به  یاجیو ما احت ی. بخصوص که حاال هم تو هستمیبر نجایاز ا

 .میزهرا ندار یپرستار

 .کردم شیاز بازو ییاشدم وکنارش نشستم و بوسه بلند

 .یتو مهربون چقدر–

را دور کمرم حلق کرد و مرا به  خودش چسباند و بادست  دستش

 :وگفت ختیرابه هم ر میموها گرشید

 .شتریب تو–

 .لیکم–

 .سرم گذاشت و لب زد یرا رو صورتش

 .جونم–

 حانهیمن مواظب ر یو قبول کرد یصرف نظرکرد تتیاز شکا چرا–

 باشم؟

 :زد و گفت میموها یرو ییرا بلندکرد و بوسه ا سرش

بود،  کیکوچ یلیرو که خ حانهیدونستم ر یروزا واقعا نم اون–

 .بسپرم  یبه ک دیبا
هم دور بود.  رشیداشت و مس یخودش زندگ یهم برا خواهرم

من تو بغلش  یکه زهرا مدام بچه  ومدیخوشش نم ادیشوهرشم ز

 .باشه
تونستم اعتماد  یم یبه ک یول رم،یگیخودم گفتم پرستار م با

 .ارهیسر بچه ن ییبال ستمیمن ن یکنم، که وقت
ات، بخصوص مادرت رو که . خانوادهدمیکه تو رو د یچندبار

خواستم  یدلم از خدا م ی. تودی. اعتمادم رو جلب کرددمید

 .یرو بد شنهادیپ نیدلت بندازه که خودت ا یتو یجور هیکه 
 یو به کس رمیبچم پرستار بگ یبرا خوامیگفتم م نیهم یبرا

 .اعتماد ندارم
پرستارش بشم.  امیب دیبه من اعتماد دار یدیتو خودت پرس که

 ی. مگه شما بچه داردمیکه رد گم کنم پرس نیا یمنم برا

 د؟یبلد

 :را بلند کردم و نگاهش کردم وبا لبخند گفتم سرم

 .نداره یخواد. کار یگفتم مگه بلد شدن م منم–

ام را کنار صورتم آورد و با انگشتش شروع به نوازش گونه دستش

 .کرد
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 یگذاشته بودم. وقت نیذره ب ریاول رفتارت رو ز یروزا–

. یبستیو در روم شیتو اتاق تا بخوابون یبردیرو م حانهیر

 .زدیدلم شور م
دل  ییالال ایقرآن  ایدعا  هیصوت دل نواز  یصدا یوقت یول

 .دمیکشیم ی. نفس راحتشدیاتاق  بلند م یاز تو نینش
 ؟یخوابوند یم زایچ نیرو با ا حانهیاون موقع ها ر ادتهی

 .یراحت کرده بود یلیکارم رو خ
 ختهیر میصوتها رو رو گوش نیخواستم بخوابونمش ا یم شباکه

 .دیخوابیو م شدیآروم م ذاشتمیبودم و براش م

 .نگاهش کردم باتعجب

 ؟یچرا تا حاال نگفته بود کلک–

 .دیخند

 .رو هم بهت نگفتم گهید یزایچ یلیخ–

 ؟یچ–

 یم رونیب یایکه ازت خواستم باهام ب یکه اون چندبار نیا–

مختلف قرارت بدم و عکس  طیشرا یبشناسمت، تو شتریخواستم ب

 .العملت رو بسنجم

 .شکمش کردمروانه  یهوا مشت یب

 .یجنس چقدربد–

 .گفت و دستم را گرفت ،یآخ

 .یکشف نکرده بودم. پس دست بزنم دار گهید نویا–

  .که داخل چمدان گذاشته بود را برداشتم ییتابلو

 ی... برایخط نوشتن توام. چه شعر قشنگ نیمن عاشق ا لیکم–

 ؟ینوشت یک

 .دیکش یآه

 واریبد بود نوشتمش و زدم به د یلیروزا که حالم خ اون–

بلند  . بعدشدمیآروم م خوردیاتاقم. هر روز که چشمم بهش م

 .شعر را خواند نیو آهنگ
 

 همه عالم یه طرف حسین زهرا یه طرف"

 "عشقا یه طرف عشق به موال یه طرف همه

 تو چمدون؟ شیچرا گذاشت خب–

. سمیاش رو براش بنوبود گفت لنگه نجایمدت که بابا ا نیا–

خودمون  یخونشون برا وارید زنمیم برمیم نویوقت نکردم. ا

 .سمینویم گهید یکیسر فرصت 
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اش گذاشتم و با خودم فکر کردم. کشف کردن  نهیس یرا رو سرم

کشف الکل،  یبه جا یراز یایسخت است. کاش زکر یلیآدم ها خ

هر  یپنهان وجود یایکردکه با آن زوا یاختراع م یفرمول کی

 میکرد یکشف مانسان را 

بسازد تا  یخودش فرمول یبرا دیخودش با یهم هر کس دیشا

 .بتواند وجودش  را کشف کند
 کیدر  ینکردن درب خروج دایماندن و کشف نشدن  مثل پ پنهان

پشت در دور  یدر محوطه دیاست. مدام با ییا انهیرا یباز

 .یاور شو میتا وقتت تمام شودو گ یخودت بچرخ
حبس  یتولدش داخل قفس یکه از ابتدا ییمثل پرنده ا دهمیشا

کند وخودش را در  یخارج از آن را درک نم یهاییبایاست و ز

 .کند یکوچکش خوشبخت  احساس م یایآن دن
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