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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است  محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 چشم به راه  

 

  یگاه یکی داشتم دوتا  ی گرما را به من بچشاند تند تند قدم برم نیا ی ذره   ن یتا آخر خواستیم می پا ریز  نیداغ بود و سوزان زم

  سوختندازیم  شتریچشمانم ب شدم یداشتم هر چقدر دور تر م  یکه چشم از او برنم دانستیم  میپا ریاوقات باسرعت فقط آسفالت ز

که   ی از عشقم از کس کردم یاز سرنوشت شوم و هر چه بود من داشتم فرار م ایروزگار و  ی امرداز ن د یشا ییاز غم جدا ی درد دور

 رفت یم  شیجانم برا دنینفس کش ی هر لحظه 

 

شده بودند   د یانگار مردم شهر همه ناپد  شد ینم ده ید ی ودند کسکه منتظر مسافر ب ی خلوت بود وجز چند راننده تاکس ابانیخ

رو محکم بغل گرفته بودم   فم یدست ک کی دست ساک و   کیشدم  نال یترم  یبه شماره افتاده بودند وارد ورود  گه ینفسهام د

اگه   ادیناهار م یکرد برا  د یبهم تاک رفتیداشت از خونه م ا یدا کنم صبح که آریپ نیماش  کی تا زمان دارم زود   د یبا دونستمیم

از خونه   د یخر یمشترک تا به حال نشده بود ازش دور بشم اگه برا  یبعد از ده سال زندگ شد ینگران م د ید یو منو خونه نم  ومد یم

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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  د یاونم بهتر بود نبا ی برا ی طور ن یاما ا نباشهاز قلبش وابسطه  ی ا کهیآدم به ت  شهیمگه م دادم یحتما بهش خبر م شدمیخارج م

 نداشت ی ا گهی د  ز یبا من براش به جز درد سر چ ی زندگ د ید یمنو م  گهید

 

جوون قد بلند با لبخند بهم نگاه   ه یبا ترس برگشتم  ی فور د یاز پشت سر ساکم رو آروم کش ی کیبودم  ا یطور که توفکر آر نیهم

 بپرسم مقصدتون کجاست اومدم  می من شوفر راننده ام مسافر کم دار  یکردو گفت نترس آبج 

ما تا   ریمس  ی آبج ی گرفتیم ط یبل د یکردو گفت با ی ، خنده ا رازیدهنم رو قورت دادم و خودمو جمع وجور کردم گفتم ش  آب

 نه ،   ایهست  رازیش  ی برا ط یاصال بل ن یشمال هستن  برو داخل اون سالن بب ی اتوبوس ها هم همه برا نیهمدان هست ا

 د یبه دور خودم انداختم و باسرعت وارد سالن خر ی نگاه مین ه ی و به سمت چند مسافر تازه وارد رفت .  با عجله از من دور شد  بعد 

 شدم ط یبل

 

  یرو  یو کالفگ  ینداشتن با خستگ  ط یبل  راز یش  یکدوم برا  چیسوال کردم ه  ط یبعد اظهر بود از چند باجه فروش بل کی ساعت

 دستامو توهم گره    موندم یمنتظر م د یته سالن نشستم با یها  کمتیاز ن یکی

  ا یخوشبخت تر از من تو دن د یتو گلوم راه نفسهامو بسته بود شا بیعج ی بغض دم یاز ته دل کش یشدم آه  ره یخ ن یزم کردموبه 

سراسر با محبت اما   یزندگ  هی همسر فوق العاده عاشق و مهربون   ه یاز اونا بودم   ی کیبگم  تونستمیبودن اما به جرات م ایلیخ

 باهم داشت زویهمه چ شهیوقت نم چیافسوس افسوس که ه

 

هم زمان باهم داشت   زو یاون همه چ دمشید یکاش از روز اول نم  گرفتمیهم که شده بود ازش فاصله م ا یآر ی خوشبخت یبرا د یبا

 .  گرانیو توجه د  یی بایپول و ثروت ز

و آرزو پا به دانشگاه   د یساده تر از اون با هزار ام ی زندگ ه یدختر ساده و از   هی من   میقبل باهم در دانشگاه هم دوره بود سالها

روزگار   یکه سخت  دمیکه زنده بود نفهم  یکه بتونم به دانشگاه برم تمام تالشش رو کرد تا زمان نیا  یگذاشتم اون زمان پدرم برا 

 رفت و تنهام گذاشت شمیاز پ د که زو ف یاما ح ی چ یعنی

 

رو ادامه بدم روز وداع از   یبدون اون زندگ  تونستم ینم م یشد تمام زندگ  ایدنش برام مثل مرگ بود بعد از پدر آر از دست دا  دغدغه

گرفته بودم فکر کنم به خاطر    ی بی،سر درد عج ختن یسر خوردند و ر ن یرو زم االتمیپدرم تنها پناهم شد اشکهام همراه فکر و خ
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ده ساله برام فاش شد انگار موجود   ی زندگ  قتی دو روز که حق نینخورده بودم تو ا  ی زی که چ دساعتها بو د یبود شا یگرسنگ 

که     شهیمثل هم خواستیزدن دلم م ادیحرف زدن و اعتراض کردن داشت ونه قدرت فر ی روح که نه نا ک یبودم مثل  یسرگردان

ترس   چیبار هم بدون ه ن یا کردمیر مسرش هوا و هامو ر ه یو هق هق گر زاشتم یم ایآر  یداشتم سر رو شونه ها  یهر غصه و غم

  م یزندگ بی و غر  بیعج ی پر از انتظار و استرس اون اتفاقا یاومده اون روزا مون یکه چه به روز زندگ گفتم یبراش م ی واهمه ا

 بوده  یک  شیمقصر اصل

 

هاش   یبه شوخ یاعصاب بودم که حت  یکرد اونقدر کم حوصله و ب دارمی از خواب ب یبازم با سر وصدا وخنده و شوخ ایکه آر صبح

سر   کنه یم  یهر کار د ید  ی اما وقت د یبرام چ  زو یخوشحالم کنه صبحانه رو آماده کرد م نکهیا یبرا یلبخند هم نزدم خودش با شاد

خودمو   یشگ یونه همهمون گل پ خوامی بهم زد وگفت ظهر م یرفتن از خونه چشمک وقع بند وبساطشو جمع کرد م امیذوق نم

 نه من نه تو .............. د یچرخی تو سرم م  رهیشاد و سرحال وگرنه نه من نه تو ، در وبست و رفت حرفش مثل دا نمیبب

 

  تونستمی تا احساس آرامش کنه بدوم و تا م  رسهی بچه که به آغوش مادرش م هی سمتش و مثل  دمیدویم خواستیلحظه دلم م اون

 اما............. کنم یرف اونم منو آرامش بده که نترس من کنارتم خودم درستش محرف بزنم حرف و حرف وح

 

و روشن تو دلمو گرم کردن   ی از پشت پلکهام صورت د یگذاشتم و چشمامو بستم نور گرم خورش  نالیترم  ی آهن ی صندل ی رو سر

روشن و   یشدم شهر در خواب رفته با چراغها ره ی خ رونیتمام شب رو بادلهره پشت پنجره اتاق نشستم و به ب ومد یخوابم م

داشت    تشیداغ معصوم سوخت یدلم براش م  خبر یدر خواب بود از همه جا ب فرشته   هی مثل  ایبرام نداشت آر یتیجذاب چیرنگارنگ ه

 کرد یکالفه ام م

 

صدا از   ی اشکبار ساکت وب یبا چشمان دادیرو بهم نم  ایآر  یبایچهره ز دنیفرصت د ومد یم مکه مدام سراغ ی صدا و خفه ا ی ب ه یگر

  نیرفتن از ا ی برا  کردمیمعطل م د ینبا شدمیصبح آماده م یبرا د یمشغول جمع کردن ساکم شدم با  گهیاتاق خارج شدم تو اتاق د

 از قلبم بود  ی که تکه ا یزندگ

 

بلند رشته افکارم رو پاره کرد ساعات حرکت اتوبوس ها رو داشت اعالم   یبا صدا نال یترم یبودم که بلند گو  االتم یوخ ایرو تو

سر زدم    گهیها هم سر بزنه به چند سالن د نالیکردنم به ترم دایپ  یبرا ایممکن بود آر  دادمیوقت رو از دست م  د ینبا کردیم
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زد وگفت    یروبه رو شدم لبخند  نالیترم  یهمون جوون جلو کهوبایکه    دمیپرس یرو م  رش یمس یسرگشته از هر راننده اتوبوس 

  نیگذاشتم و گفتم نه متاسفانه ، رو به راننده اتوبوس پشت سرش کردو گفت ا ن یزم ی ساکم رو ی د ینخر ط یهنوز بل یآبج

مسافر کم   یاسد  ی آقا ی ریبگ  راز یش  یبرا ط ی بل  هی بعد از اصفهان  ی تا اصفهان بر ی تونی م یاتوبوس مقصدش اصفهانه اگه عجله دار 

 داره بسم اهلل بگو سوار شو خواهر

 

معطل کنم ساکم رو به شوفر راننده دادم تا تو قسمت بار بگذاره از اون    نیاز ا شتر یب تونستمیسوار شدم نم ی و ناچار  د یترد با

  نالیترم  ی اونقدر هوا دهیم  پوستت رو نوازش  یخنک بهار میجوون تشکر کردم و سوار شدم داخل اتوبوس خنک بود انگار نس

 بعد اتوبوس حرکت کرد  یخانم مسن نشستم و ساعت  ه ی کنار  ،یوارد بهشت شد   جهنماز  ی کردیگرم و خفه بود که احساس م

 

خوردن   یباخبر شده قرار بود برا  ز ینامه منو خونده و از همه چ ا یتمومه آر  گهید  دونستمیهنوز سه بعد اظهر نشده بود م ساعت

 چشمامه   یمظلومش جلو  افه یهنوز ق ادیناهار به خونه ب

  یعاشق دست پختم دونم یامروز سر کار نرم برات غذا درست کنم م ییخوایاصال م ایامروز  رونیناهار ب می : گل پونه جونم بر ایآر

 نه ....... 

 حالم   یخورده کسل و ب  ه یامروز ازم نخواه بخندم  کنم یگفتم خواهش م ی حال یپر از ذوقش کردم و با ب یبه چشما ینگاه

 .   نمتیسر حال بب  خوام ی اما ظهر م یهر جور راحت زمی رو شونه ام گذاشتو با لبخند گفت باشه عز دستشو

رو   فمی دست به کار شدم ساک و ک ی فور   دمیرو توکوچه شن نشیماش  یکه صدا  نیبدرقه اش کردم هم یلبخند کمرنگ  با

خوب نگاه   مو یاشکبار خونه و زندگ یبا چشمان نهیکه اگه ظهر اومد خونه نامه رو بب ی گذاشتم طور ز یم ی برداشتم نامه رو رو

خونه ام افتاده بود ، همه و همه   ی فرش گل گل  یکه رو   د ینور خورش  هی ،سا زیرو م یاطلس ی گلدونا مون، یکردم قاب عکس عروس 

زدم فقط   رون یاز خونه ب یبه اتاقم انداختم و بدون معطل یبارنگاه ن یآخر یصبحونه رو مرتب کردم برا  ز یم فشردن یقلبم رو م

 سرد .....  خیبودو دستام مثل  سیصورتم از اشک خ دمیدویم ادیم ادمی

 

 کردم یمن بودم که داشتم فرار م  نیا کردن یکدوم برام حرکت نم  چیرفتم نه مکان،  نه زمان ، ه ابونایساعتها تو خ تا
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  لشیکه کنارم نشسته بود منو به خودم آورد مشغول حرف زدن با موبا یخانم مسن  یزنگ گوش  یکه صدا کردم یم ریس  االتم یخ تو

 شد 

تادم همون خانم که کنارم  اف نیبه زم جه ی خوردن آب بلند شدم هنوز حرکت نکرده بودم که از سر گ ی تشنه بودم برا یلیخ

 نشوند شالم رو مرتب کرد و گفت حالتون خوبه خانم   ی صندل یبغلم کرد و رو  یبه سمت من اومد  با مهربون  ی نشسته بود فور

، همون خانم از   دم یآب آورد با تشکر آب رو گرفتم و چند جرعه نوش  وان یل  هی اتوبوس برام  یاز آبخور ی مرد ن یح نیهم در

شکالت رو   نی شما فشارت افتاده نگران نباش ا زم یرو کنارم جابه جا کرد و گفت عز فمیآورد و بهم داد ک رون یشکالت ب ه ی فش یک

   ادیفشارت باال م  ی بخور فور

کردمو شکالت رو خوردم سرم رو به   گه ید ی نم رو گرفته بود تشکرتوا یو فشار عصب   هی نخورده بودم گر ی زیساعت ها بود چ چون

 خوابم ببره .  د یدادم و چشمهام رو بستم شا  هی اتوبوس تک یصندل

 

سرم رو   د یتابیم  نیزم ی  نهیبا حرارت هر چه تمام تر برس  یهنوز آفتاب تابستون گذشتیبه سرعت م  ی خاک یاز جاده ها اتوبوس 

بهم زد وگفت   ی لبخند    ی با مهربان کنمیدارم نگاهش م د یتا د گفتی چرخوندم داشت ذکر م میبه سمت اون خانم مهربون کنار

   یستی دخترم گرسنه ن یخوب شد 

شده بود در آورد در   ی ظرف بسته بند  یگذاشت و به جاش چند لقمه نون که تو  فشی ک ی دستاش جمع کرد و تو  یرو تو  حیتسب

 لقمه بهم تعارف کرد   هی باز کرد ظرف رو 

 سالمه   زو یراحت باشه تم التیهست خودم درست کردم خ ر یدخترم بخور نون پن ریبگ 

 گرسنه هم بودم بازم ممنون  زهی گرفتم و گفتم ممنونم حتما که تم  یرو با مهربون  دستش

 

 سر حرفو باز کرد   میطور که مشغول خوردن بود همون

دختر دارم که هر سه  شون ازم دورن دخترم هم   ه یتا  پسرو  ادوی اصفهان خونه پسرم از دار دن  رم یمادر جون دارم م  یدونیم

اونها منم شادم   یدارن و از شاد  ی خوب یها سفر کنم اما خوش حالم که زندگ  لومتریک د یبا دنشونی د ی برا کنه ینم ی تهران زندگ

  زننیکرد وگفت دخترمه مرتب زنگ م شی به صفحه گوش  ی تلفنش به صدا در اومد نگاه کرد یطور که داشت برام درد دل م  نیهم

 مادر   یریکجا م   یو گفت خوب تو نگفت   خت یبرام ر یچا ه یکه صحبتش با تلفن تموم شد از فالسکش  نیکجام بعد از ا ننیبب

 مادرم  ش یانداختم و با بغض گفتم پ نییغم هام انداخت سرم رو پا اد یمنو  دوباره 
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،مثل اون وقتا که   شهیمثل هم  کردیمضطرب و نگران فقط داشت آرومم م  میباهم صحبت کرد ی روز قبل تلفن یمادرم وقت  چارهیب

ومن ،   گذرهی نداره مادرتحمل کن االن از اون روزا سالها م یبیع گفتی و م گرفت یلبشو گاز م گفتمی م م یزندگ یهایبراش از سخت

سوال که   هیو    دمشیکه هرگز ند   یفرزند   ی غم بزرگ از دور هی کاره   مهین ی زندگ ه یعمرم   موندهیتحمل کردم و کردم و باز از باق

 چرا ....

 

که    نیخودمو به خونشون برسونم با ا یبهم تلفن کرد و ازم خواست که فور  ا یمادر آر شیچند روز پ ی بود وقت ی چ لشیدل واقعا

  تونستیم  ی زن بعد از سالها چه کار نی فکر کنم که ا  نکهیبدون ا د یو ترد   یبرام نخواهد داشت با ناباور  یخوش خبر  دونستمین

 بگم بعد برم  ایبه آر ا یآ نکه یا ایبامن داشته باشه و 

 

هم که   المیراحت شدن خ  یدر اونها نداشتم اما برا  یکه دست م یزندگ ی ناخواسته ها یاز ذهنم عبور کردند برا  دهایترد نیا تمام

   رفتمیم د یشده بود با

حرکت کردم اونقدر اضطراب در وجودم   ایآر ی گرفتم در خونه رو بسته نبسته با عجله به سمت خونه مادر  یتاکس ه ی روز  اون

 به صدا دراومد  میراه بودم که گوش  ی کنترل کنم هنوز تو تونستم یدستم رو نم یکرده بود که لرزش انگشتا  شهیر

 

رو روشن   میدو روزه ،گوش   ایبخند دن گفتیکه همش بهم م   یاومد با اون لبخند نمک م یخوشگلش رو صفحه گوش  ی  افهیبود ق ایآر

   د یچیکردم صداش تو گوشم پ

 تو حرفم   د یرفتم دوباره پر ونریب د یخر یبگم که برا  خواستمی م ی خانم خونه زنگ زدم نبود ییپونه کجا گل

 خونه باش  گه یدو سه ساعت د ی خونه هر جا هست امیگرفتن مدارکت دوباره م  یبرا امروز

 گردم   یرفتم زود برم  د یخر ی برا زمیصاف کردم و گفتم باشه عز  نه یپر از استرس بود س  صدام

   دمیساختمان رس  یدر ورود  ی لرزون جلو یبودم با پاها ایآر ی در خونه پدر ی ساعت بعد جلو مین

جور که اگه   ه یبه آدم حس آرامش بده  د ی گرفته بودم که خونه با اد یاز پدرم  دم یترس یو پر از خاطرات بد م بای کاخ ز نیازا شهیهم

 دلت براش تنگ بشه   شینیچند روز نب
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 پهن وپر از نعمت  شهیسفره هم  ه یو  ون ر یب زنه یغذاهاش که از تو آشپزخونه م ریدلپذ   ی،گلدوناش ، بو وارهاش ید  یبرا

 امن مثل آغوش مادر  یجا ه یپر از کبر و غرور باشه  د یگرفته بودم خونه نبا ادی

 

   ی باغ بودند درختا ی ورود  یبلند که دو طرف سرسرا دو یسف یرنگارنگ ستونها یبرام باز شد باغ پر از گل ها بایاون کاخ ز در

 کردن یم ی کوچک توشون باز یپر آب که آبشارها ی پر از عشوه مجنون که باد اونا رو به رقص در آورده بود حوضچه ها سبز

 

حس پر از محبت از اون بهشت کوچک رد شدم و در عمارت رو بادست هول دادم   هی از  غ یبگم کم گفتم اما در ی......هر چووووو

......... 

 

  ی و سر در گم برا  جیگ  ید یتو زمان حال با نا ام دم یکشینقشه م نده یآ ی و آرزو برا  د یبا هزار ام  د یکه بابرام جالب بود حاال  یلیخ

 شدم یرو به رو م دادیبهم م ی حس بد  یول  ه یچ دونستم یکه نم  یاتفاق

 

  ی مسافرا شتری ب زد یکنار دستم داشت چرت بعداظهر شو م نیجاده منو به خودم آورد اون خانم نازن یچهای اتوبوس تو پ یها تکان

 لحظه اون حس آرامش رو تصور کنم   ه ی ی کاش برا دنیمقصد ، رفتن و رس  الیخ ی اتوبوس در حال استراحت بودن ب

ن سر  اال نکهیو ا ادش یبه  یتنگ شده بود وقت   ایآر ی گذشته بود دلم برا  یا  قهیبه ساعتم انداختم از شش بعداظهر ده دق ینگاه

رو دوست نداشتم تو صورت   یسر گشتگ  بیاون حس غر زدیرو دلم چنگ م  ینیافتادم غم سنگ  یم  گردهیدر گم به دنبالم م

   نم یماهش بب

در آغوشش    یکه هرگز حت  ی از فرزند  یغم دور  د یشا نه یبتونه جگر گوشه اش رو بعد از سالها بب ایآر  نکه یبه خاطر ا رفتم یم د یبا

 شد یقابل تحمل تر م یطور نیبودم برام ا دهیهم نکش

 بود ..........  ده یچیعطر تنش تو مشامم نپ ی بودم بو  دهیهاشو نشن ه یگر  یصدا ی که حت  یفرزند 

 

 هر لحظه زجر آور   و طاقت فرساست  یو برام مثل کابوس تمام نشدن  کنهیغمها کوه رو از جا م ن یتمام ا دونه یم خدا



 اه چشم به ر

10 
 

  رهیبا من تماس بگ  ا یممکن بود آر  کردمیرو روشن م  ی که چه کجا هستم اما اگه گوش   دادمیر طور شده بود به مادر خبر م ه د یبا

 شد یبرنامه درست وبدون غلط مادرش خراب م د ینبا

 

محبتش   لرزون و با ی رو برداشت صدا یشماره مادر رو گرفتم بعد از چند بوق گوش  ی همراهم رو روشن کردم فور ی گوش   د یترد با

   د یچیتو گوشم پ

 مادر   ی پونه کجا هست گل

د گفت پس مادر آخر شب خونه مامان   د یکش یآسوده نفس الیکردم با خ ف یرو قورت دادم و براش تمام ماجرا رو تعر بغضم

 بزرگ منتظرتم  

 تلفنم رو خاموش کنم   یگوش   د یدادم که با  حیمادرم رو هم مضطرب کرده بودم براش توض چارهیب

   یوناراحت کن شون یپر ی طور ن یرو ا ایآر اد یگله مند گفت قربونت برم دلت م  یمادرانه ا یدلسوز  با

  ی ماجرا به خوب نیشرح دادم پس کمکم کن ا زو یبرات همه چ هیچ  لشیدل ی دونیرو قطع کردم و گفتم مادر توکه م حرفش

 برسه   انیبه پا یوخوش 

 دخترم خدا کمکت کنه!!!!! گفت باشه   یدودل  مادربا

 

باغ رستوران نگه داشت و   کی بعد اتوبوس در کنار  ی ا قه ی همراهم رو خاموش کردم دق یگوش   یکردم و فور یمادر خدا حافظ  با

   یاتوبوس خال  ه یشدند همه رفتن ومن موندم  ادهیاستراحت و خوردن غذا پ ی مسافرا برا

 که  همراه خودم  آورده بودم    یکردم و به قاب عکس فم ی رو داخل ک دستم

   کردیقشنگ و صورت ماه که داشت از تو عکس سرزنشم م  یبود با همون چشما زمی عز یایشدم عکس آر رهیخ

 رو ادامه بدم   ی روز هم زندگ ه ی ی حت تونمیدختر بدون تو نم  یرفت  کجا

 د یدو  صورتم یاز گوشه چشمم به رو  یرو در آغوش گرفتم و اشک عکس
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موضوع باعث   ن یبود شادو شوخ و البته دست ودل باز ، و هم یپسر شرو شور م یدانشگاه هم دوره بود یزمان که با هم تو  اون

   قتمیرف یبه قول معروف تا پول دار زنیبر  یدانشگاه باهاش طرح دوست ی از بچه ها یلیشده بود خ

  ونیم ی با بلبل زبون گفت یخنده م ی برا یو کلمه ا  کرد یم  یطونیکالس ش   ینبودم اگه تو  ی ری و سربه ز ی اصال دختر خجالت منم

برام نقشه بکشه که تو کالس و در حضور استادا به قول معروف   شهیموضوع باعث شده بود که هم نیهم دادم یجمع جوابش رو م

 کنه   عمیضا

 اه گذاشته بودم اما .........پا به عرصه دانشگ  می درس خوندن و حل کردن مشکالت زندگ ی برا من

 مامان جونش اومده بود    یو پر کردن وقتش و خرج کردن پولها ی سرگرم یبرا  اون

که به حساب مامانش تو شرکت از ما بهترونشون که پز ش رو   ره یبگ  ادی رو  یحسابدار یقول خودش اومده بود دودوتا چهار تا   به

 برسه   داد یتو کالس م شهیهم

آخر ترم رو   یمن بشه ماهها یایحاضر جواب ف یبه قول خودش آخر نتونست حر  م یه باهم همدوره بودک  یچند سال ی ط در

مزاحم ما   ری امر خ یراهم رو گرفت و ازم خواست که با خانواده برا  یروز جلو  هی مودب کالس  یاز بچه ها یک یکه  میگذروند یم

اون جوون   یخوستگار ان یرفت و جر زی م یباال ی طونیاز دوستام با ش  ی کی وزاون ر  ی بشه منم به رسم ادب اجازه دادم فردا

دست   یدوستامون توکالس برگزار بشه و با شاد ن یب  یکه قراره مجلس خواستگار د یروبامن مطرح کرد    که بچه ها چه نشست

که با بشکن داشت  ایآر  بخصوصبودن باهاش همراه شدن  ایمسخره باز ن یتمام ا ه یکه پا  کالس هم  یبچه ها د یهورا کش غیج

   ن یبگو ک نیبگو ک گفتن یصدا م کی   کردیم یدوستم رو همراه

 بکشم نییپا ز یم ی جرات نکردم دوستم رو از باال ی حت میشد  د یاون پسر مودب که اسمش شهاب بود هردو سرخ و سف منو

 

  ی و خانم ........بچه ها ی علم یانداخت وگفت آقا نیتو زم  رفتی و م شد یکه داشت آب م  چارهیبه شهاب ب ینگاه ی طونیبا ش   دوستم

 و گفتن خوووووووووب   دنیکوب  زیرو م  طون ی ش  یایمسخره و آر

 ..............دوباره خووووووووووب  خانم

 پونه صدرا   گل

گره   ایآن نگاهم با نگاه آر  کی ی اون همهمه و دست وشاد ونیمنفجر شد م غ یدست و ج  یبمب از شاد  هی کالس مثل  ناگهان

  که یکردنا اون ت ع یاون ضا هینگاهش چ ی معن  دمیاون لحظه تازه فهم کردیگرد شده نگاهم م یخورد مات و مبهوت با چشما

و   زد یقشنگش دو دو م یمشک یچشما  کنه یکارها رو م نیاز شدت نفرت ا  کردم یدلشت و من احمق فکر م ل یانداختنا همه دل
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که از سکوتش همه تعجب کردن دوستش    د یاونقدر حالش خراب شد و رنگش پر دن یلرزیتوشون پر از حرف نگفته بود دستاش م

 کلک    ید یرقصی م رامون ب ی االن داشت نیچرا خشکت زد هم ایآر یسرش و با خنده گفت او  یتو  د یاز پشت سر با کتاب محکم کوب

لحظه   هیبابا  ی چیو شهاب رو نشون دادگفت ه د یبه موهاش کش یدست  یالیخ ی شو جمع جور کرد وبا باومد خود رون ی ب ایرو از

 پا مرد هستن   ه یبدبخت سوخت آخه خانم صدرا ماشاهلل خودشون  نیا ی دلم برا

 کالس از خنده منفجر شد  دوباره 

 دست وارد کالس شد    جوابش رو بدم که نا گهان در کالس باز شد و استادپرونده و کالسور به  اومدم

دلم اونقدر ته خودکارش رو    زیبود عز ا یجابه جا شدن و درس شروع شد اون روز تمام مدت کالس حواسم به آر یها فور  بچه

  نا یقی ی اسمش رو عشق گذاشت ول شهی نم د یاز همون موقع نگاهم بهش عوض شد شا د یرس یبود که داشت به نصف م دهیجو

 ............ د از همون موقع شروع ش  ایمن به آر ی شروع احساس عاطف

 

هرگز به   چارهیو شهاب ب د یرس  انیو به پا  مهیاما اون شب به ن میاز خانواده شهاب کرد ییرایاون روز ما خودمونو آماده پذ  ی فردا

از ادب به دور هست با   نیکه به دانشگاه رفتم و مودبانه بهش گفتم که چرا ما رو منتظر گذاشت و ا  یزمان یحت ومد یخونه ما ن

  نیا ی جلو تونمیو من نم  تپهیشما م یدانشگاه هست که قلبش برا نیتو ا  یکیوگفت خانم صدرا  تانداخ نیسرش رو زم یخجالت

ازدواج با شما قدم جلو   یمن برا  د یکه دست از سر شما بردارم شااون از من مودبانه  خواهش کرد  رمیهمه احساس عاشقانه رو بگ 

   ردممن شکست خو  ستین ی آدم قو نیگذاشتم اما احساسم اونقدر مثل ا

   یعلم یآقا د یکنیم  یبامن شوخ د ینگاهش کردم و گفتم دار ناباورانه

اما اون جوون که ازم   م یخونه شما هم اومد  ک یتا نزد شبینه من همراه خانواده ام د ای د یکردو گفت  نه باور کن ی زیر ی  خنده

ومن به احترام عشق قبول کردم و با   د ینداشته باش  ی دختر کار نیخواهش کرده اسمش رو نگم به پامون افتاد که تو روخدا با ا

   میخانواده برگشت

 زشت و زننده هست ومن ....... یل یخ هی شوخ هی  نیگفتم اگه ا ت یزدم و با عصبان یخند  پوز

 رو تو هوا چرخوند و حرفم رو قطع کرد   دستش

  یکه بخوام بهتون ب  دمیکارو نم نیوقت به خودم اجازه ا چ یکه من ه د ی هست زی به خدا خانم صدرا شما اونقدر برام محترم و عز نه

 کرده باشم    یادب

 نداشتم   یکه من قصد بد  د یشیخودتون متوجه م د یصبر کن کمی اگه
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همه   نیکه ا د ی خبر به ما بد  هی  کرد یشده بودم گفتم در هر صورت ادب حکم م ره یخ ن یکه به زم یانداختم و درحال نییرو پا سرم

   میمنتظر شما نباش 

   د یجسارتم رو ببخش نیآورد و با لبخند گفت حق با شماست ا رون یشاخه گل سرخ ب هی  فشی ک ی از تو شهاب

 رفع کدورت .......... یسمتم گرفت و گفت ناقابله برا رو به  گل

 

نه که   ایبود  یباز  ه ی ن یا ایکه آ  کردمیذهنم همش دو دو تا چهارتا م یکردم اون روز کار شهاب رو به خودم بقبولونم و تو  یسع

   هیداشت اون شخص که شهاب رو قانع کرده ک  قت یاگه حق

 باشه  ایکه آر خواستیاما ته دلم م استیکه مطمئن نبودم اون فرد آر نیا با

 

بعد از   م یتازه کن  ییتا گلو  میشاب دانشگاه رفت  یبعد تموم شدن کالسم همراه دوستام به کاف  شهیاظهر همون روز بود مثل هم بعد 

اتوبوس بود اون روز خسته   ستگاهیو ادانشگاه تا خونه مون د   ریمس   می هر کدوم  سمت خونه حرکت کرد ییچا وانیل ه یخوردن 

پام ترمز کرد  با ترس به عقب   ی جلو ایو خوشگل آر یمشک  نیسوار شم که ماش  یتاکس  دنیزودتر رس  ی گرفتم برا م یبودم تصم

 و گفت گل پونه سوار شو   د یکش نیی رو پا  نشیماش  شه یرفتم ش 

صدام کرد بدم اومد چند قدم به عقب رفتم و با پوز خند گفتم اولن که گل پونه نه و   کیکه به اسم کوچ  شیادب یجسارت و ب  از

خانم صدرا    ....هنوز دوما رو نگفته بودم که سرش رو تکون داد و با خنده گفت باشه بابا خانم خانما خوبه انگشتم رو به سمتش  

خانم خانما   یچون ممکنه پا  رهیگ یخانم خانما ترمز نم هی  یپا ی با سرعت جلو ی طور نیمتشخص ا ردف ه یگرفتم و گفتم دوما که  

 کنه   ر یگ نیماش   کیبه الست

  یچیچند سال ه ن یبالخره همش نگرانت بودم که توا ی شد  ستیب ید ید ن یآفر ن یخنده شروع کرد به دست زدن و گفت آفر با

 ها  ینگرفته باش  ادیتو دانشگاه 

  ه یک  کنهی فکر م ی ادب از خود راض یب  ی که پسره  کردم یاشتم غر غر ملب د ر یشروع کردم به حرکت و ز ی خدا حافظ بدون

 خط بندازما   نشویبزنم ماش  گه یم  طونهیش 

 به سمتم گرفته شد   س یروان نو هی ناگهان  زدم یطور که داشتم با خودم حرف م نیهم

 خط بکش   یرو دوست دار  نیماش  یهر جا ا یرو دوباره به سمتم گرفت وگفت ب س یبود روان نو ایآر
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 بود   ستاده یشده بود وروبه روم ا اده یپ نشیماش  از

 تر کردو گفت فقط چند لحظه بهم اجازه صحبت بده  کی رو به سمتم نزد س یروان نو دوباره 

 

   زد یقلبم که هر لحظه تند تر م  یو صدا نمون یو سکوت ب ی و سر در گم ی و دو دل من

   کنمیخواهش م کننیرا  بچه ها دارن نگاهمون مصداش منو به خودم آورد خانم صد  کهوی

 عقب   یرفتم و سوار شدم البته صندل نی و با سرعت به سمت ماش  دمیرو از دستش قاپ سینو روان

 شد و  حرکت کرد  نشیشده باشه سوار ماش  روز یانگار که تو دوئل پ یخوشحال با

 

 نشیداشبورد خوشگل ماش  ی رو کردازینگاهم م ی رکیز ری ز نهیچرخوند از تو آ ابونایمنو تو خ ی ا قهیافتضاح بود چند دق شیرانندگ

 کارت برداشت با غرور برگشت و کارت رو به سمتم گرفت   هی

  ینگاه می شرکت من هست به ما افتخار بده کارت رو ازش گرفتم و ن ی غاتیکارت تبل  نیا  یدنبال کار هست دمیصدرا شن خانم

 کردم و بهش گفتم اوال که من  هنوز مدرک نگرفتم    یزی بود خنده ر یغات یتبل ی زرهایت  هیته د ی شرکت تول ه یبهش انداختم 

و حساب کتاب   ی تو قسمت امور  مال خوام ی نداره علم شما به ما ثابت شده هست م یتو حرفام زدو گفت اشکال  یجست دوباره 

بعد هم تا شروع به کار   هی شرکت کامال خصوص ه یشد در ضمن شرکت ما  ینخواه مونیپش دم یقول م یشرکتم به من کمک کن 

 دوما و سوما نداره    ی مدرکت رو هم گرفت  یکن

در همون حال دوباره   ی ستین ینانیموضوع فکر کنم شما آدم قابل اطم نی ا ی رو شتریب د یگذاشتم و گفتم با  یصندل  یرو رو  کارت

 باشم باشه   ی توبگ  ی باشم حرف گوش کن باشم هر چ ی باشم پسر خوب نان یطمقابل ا دم یبهم کردو گفت قول م ینگاه نهیتوآ

 بهراد   ی شم آقا ادهیجا پ  نیمن هم گهیبهتره د ی گرفته بود صدامو صاف کردمو گفتم خوب کارتو که گفت خندم

 کوچه و توقف کردو گفت  نه تموم تموم که نشده حرفام    هی داخل  د یچیپ

 مونده  ی باق یحرف چه  گهیبلند گفتم خوب د یصدا با

 من ..........  د یگفت راستش رو بخوا زد یکه تو صداش موج م  یبه سمت عقب و با استرس  د یچرخ کامال
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از کجا برم   د یچقدر با خونه خودم فاصله دارم با دونم یتو نا کجا آباد نم یکه حل شد االن منو آورد  یمشکل کارمند داشت   یچ من

 برسم خونه پوستم کنده هست   ریاگه د یدونی م ی مامانم رو دلواپس کن یبود کارت فقط قصد داشت نیا

 گفت اوووووووووووو   کردیکه بهم نگاه م ی تا دستاشو باهم برد باال و با تعجب  دو

   د یخانم ببخش خوام یبابا معذرت م  خوب

 روشن کردو راه افتاد   نشویبه سمت روبه رو وماش  د یچرخ

دست به سرش   د یروبگه با یچه موضوع  خواد ی که اجازه ندادم حرفشو بزنه همش دلواپس بودم م دم ینفس راحت کش ه یدلم   تو

   کردم یم

غم که   یبچه پولدار ب ه یهم دو دل بودم که  ومد ی مزه اش خوشم م یب  یایهم از شوخ ترسوند یو برق توچشماش منو م نگاهش

  د یبود که شا نیداشته باشه در واقع احساسم ا ی قصد درست تونهیخانواده از خودش ساده تر نم ه یدختر ساده با   هی بخواد به من 

 گرفته بشم ی به باز ایتوسط آر

 

حس مبهم    هی ترس از اون قرار بده   ایعالقه به اون و ی گرفته بشم منو تو دو راه ی بخوام توسطش به باز نکهیمثل ا  یافکار بد  ای

که تو   یچند سال  نیمثل ا گه ید زیفقط هدفش سر کار گذاشتنه توعه نه چ نیدختر ا ی ورگولش رو نخ  گفتیبهم م ی درون

هام از رو   یکنه و من با بلبل زبون عمیتا ضا کرد یبه دو م یک یبچه ها باهام  نیو ب گذاشتیسربه سرم م یهر موضوع یدانشگاه برا

   بردمش یم

 غوطه ور بودم صداش منو به خودم آورد   االتمیبود ودر فکر خ نییطور که سرم پا نیهم

 در خونه بودم    یآخر خونه خانم خانما سرم رو بلند کردم جلو ستگاهیا د ییبفرما

 بهرررررااد   یآقا د یدونستیراه خونه ما رو از کجا م ی بگ  شهیمن بهتون آدرس ندادم م  یبهش زل زدم با اخم گفتم ول نه یآ تو

  د ی..... راستشو بخواخوب.لو رفته باشه خودشو جمع وجور کرد و گفت خوب ...  ش یکه دزد  یمثل کس د یلبخند رو لبش ماس  چارهیب

............ 

 

 گفتم راستشو بخوام من و  کردم یبلند همچنان که در رو باز م یصدا با

 محترم   ی آقا د یبلد هست ییچه کارها گه یهان ........... خوب خوب د ی کرد بیتعق  
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 گفت نه من ..من    یرنگش مثل گچ شده بود با دست پاچگ  طون ی ش  یبلد  اتویس خونه همه هم کال آدرس 

  ی نداره آقا یکنه گفتم اشکال دایمخمصه نجات پ ن یاز ا نکه یا ی کردم برا  ینگاه م یبهش ن نشیماش  شهیرو بستم و از ش  نیماش  در

به   میکنیباهات ندارم خودتو نگران نکن فکر م  یمشکل ایو  ی خصومت  چ یمن ه م یهست یدوست و هم کالس  گه یبهراد ما با همد 

   میباش  هداشت  د یدوست آدرس هم رو با ه یعنوان 

  نم یشرکت قشنگتونو بب امیمثال من بعد از مشورت با پدرم حتما م  یشرکتش رو نشونش دادم و با خنده گفتم برا یغات یتبل کارت

   هی فرم استخدام پر کردم نظرتون چ دمیشا ای

 

 بابت کار در شرکتم رو شما حساب باز کنم   تونم یخانم صدرا پس من م  ی رینظ  یو گفت کامال درسته شما ب  د ینفس راحت کش هی

 شه یم  یچ م ینیرو تکون دادم و گفتم تا بب سرم

 

خودش و ذات آدمها رو جلوتر از   ندهیاگه انسان بتونه آ د یدور رفتنش رو تماشا کردم اون روزا هنوز عشق باورم نشده بود شا از

داره بدون   ی چه ذات پاک و بکر  ایکه آر  دونستم یاگه اون روزها م رهیبگ  ی درست تر  یها م یتصم ش یتو زندگ نه یسرنوشتش بب

مطمئن شده   زیچ ه ی اون روز از  گه یحاال د کردم ینم نیرو با حرفام کالفه و غمگ  چارهی ب ههم  نیو ا  کردم یبهش اعتماد م یمعطل

منو به مقصدم   یاشتباه چیشازده پسر بود که بدون ه  نیمنو شهاب رو بهم زده بود هم یکه برنامه خواستگار ی بودم اون کس

 رسوند 

که دوست   دونستمیهم صحبت خوب بود م  هی باشه  ی که پدر خوب نیحرف زدم   آخه اون قبل از ا یل یروز تو خونه با پدرم خ اون

تو دانشگاه درمورد   چارهیکه شهاب ب  نیو ا شیکار  شنهادیو پ  ایکنم  براش از آر دایپ تونستمینم گه ید  ایتر از اون تو دن

  ایمن توسط آر ی خراب شده  یبود که خواستگار دهیگفتم بابا هم بامن هم عق بود سرانجاممون صحبت کرده  یب یخواستگار

 که تو چشماش نگاه کنم    دمیبار خجالت کش ن یاول یومن اون روز برا د یسوال ازم پرس  ه یصورت گرفته 

 .........  یعالقه دار  یکرد   فی که برام تعر یگوش یپونه تو به اون پسر باز گل

 که ته دلم چه خبره  د یش فهمبه بابا ندادم و اون خود ی روز هرگز جواب اداون یم ادمی
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  ه یبه عنوان  یبتونم تو زندگ   د یگفت من شا ی دنبال کارش با لبخند مهربون رفتیکه داشت م یدر حال   د یبه سرم کش یدست

که دخترم اونقدر عاقل هست که خودش راه درست رو    نهیمطمئنم واون ا  زیچ ه یبزرگتر راه درست رو بهت نشون بدم اما از  

 انتخاب کنه که به خطا نره 

 

اشکبار ، و   یازغم ،چشمان ی رو  بهمراه کوله بار بمیپر از فرازو نش یزندگ ی  موندهیو من حاال باق گذرهیاز اون زمان م سالهاست

زهر کشنده بوده رو   هی از او برام مثل  یکه هر لحظه دور از جانم  ی تکه ا ی جدا از فرزندم رو و البته غم دور یو آغوش  ی خال یدست

 پناه وخسته در حال فرارم   یدلم جا دادم و ب  ی گسسسته   همچمدون شکسته واز  ی تو

  ی گرمش ، و  سر گذاشتن رو زانوها یبه آغوش پر مهرش، دستا ازیمحتاج تر به مادر بودم ن    شهی حاال از هم کردمیم  هیتک د یبا

  ایبودمش   دهیوقت ند  چیه د یکنم شا دایبه جگر گوشه ام پ دنیرس  ی برا ی تا در آرامش چاره ا رفتمیم  د یخسته اش  داشتم با

  شه یمادر هم  هی هم که باشه هر چقدر که بتونن از من دورش کنن اما   ایدن ی اون هر جا اکوچولوشو لمس نکرده بودم ام یدستها

نه سال داشته باشه بغض   د یاالن با نمینباشه اما قلبش وابسطه به فرزندش هست دختر نازن ایدن نیو تو ا  رهیکه بم ی مادره تا روز

 لمس کرد   وشونه هام ی شد که دست ریآروم اشکهام سراز  د یچیتو گلوم پ  یخفه ا

 

   زم یپاشو عز یکن ینگرانم م ی دار زم یحالت خوبه عز مادر

وگفت دو سه   خت یبرام ر ی آب وان یبودم ل ایکه تو خواب و رو شهیم یشده بود معلوم بود چند ساعت کیباز کردم هوا تار چشم

    مینمونده برس  ی زیچ میشی م  کیبه اصفهان نزد میدار  گهیمادر د ی خواب شهیم یساعت

 هم پشت سرش........... قیآه عم ه یو  دمینفس سر کش  ه یخانم مهربون کنار دستم بود آب رو  همون

 تو مشتش جابه جا کردو گفت   حشویتسب

فردا   زم یمهمون من و دخترم شو عز  ایامشب رو ب ی حرکت کن رازیکه به سمت ش   رهید  گهیاالن د یبمون یی خوایامشب کجا م درما

 مادرت   ش یپ راز یصبح به موقع برو ش 

ممنونم مادر امروز خدا شما رو برام فرستاد قربون مصلحتش انگار   یل یتو مشتم گرفتم با محبت فشار دادم و گفتم خ دستاشو

 دارم    ازیپشتوانه ن هی به  دونستیم

مهمون من و    ایازت دلخور نشم امشب رو ب ییخواینکردم اما اگه م ی مادر من که کار  کنم یزد وگفت خواهش م  یحی مل لبخند 

   زمیفقط نه نگو عز یهست  خواهرت مهمون ش یدخترم شو دختر من مثل خواهر خودت فکر کن پ
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 مادرم چشم انتظار منه   هی چ د یدونینگاهش کردم و گفتم آخه م ی و دو دل  د یترد با

  راز یجاده تک وتنها حرکت کنه از اصفهان تا ش  نیشب تو  ا زش یبشه دختر عز ی رو قطع کردو گفت فکر نکنم مادرت راض حرفم

 مادر جون حرفم رو گوش کن  یپناه ی تنها و ب زن ه یحرکت کن تو ییهست فردا صبح  تو روشنا ی راه کم

 

  ادهیاصفهان پ نالیساعت بعد تو ترم  می ن  کردمیحرفشو گوش م د یشب وجاده و هزار خطر با زدیدرست و به جا حرف م  داشت

 هر دو ساک بدست و منتظر دختر اون خانم    میشد 

مادرش دست   ی که داشت از دور برا یخندان در حال ی بلند و صورت یبا قد  بایدختر جوان و ز ه ینگذشته بود که   ی ا قه ی دق چند 

بعد از احوال   د یپر کش زم یمادر عز یمادرش رو در آغوش گرفت  که دلم برا  یمیبطرفمون اومد چنان گرم و صم دادیتکون م

همون ماست  اسمش  خانم دوست منه امشب م ن یاون خانم مهربون رو به من کردو گفت سو گل مادر ا شون یمادر و دختر یپرس 

 گل پونه هست   

 منو بغل کرد    یزد وگفت حتما حتما مادر دوست شما جاش رو سر ماست و به گرم  یلبخند  دخترش 

 زدم و همراهشون به راه افتادم   یلبخند 

 

اندخت در و باز   د یتا کل  شد یباز م  یزیدل انگ   اطیاصفهان داشت در خونه رو به ح یتو کوچه پس کوچه ها ی کیو کوچ ی نقل خونه

   دمیند  ی زیکرده و نکرده همسرش خندان به استقبالمون اومد تمام شب از اون خانواده جز محبت چ

که نگران حالم بود ازم   یشگ یهم یدادم با دلواپس  حیرو توض هی مادر زنگ زدم و براش قض ی تلفن خونه اون دختر مهربون برا از

 خواست مراقب خودم باشم  

 هستم   یخوب یجمعش کردم که کنار انسانها خاطر

اصل ذات و سرشت انسان پاک   یوجود داشته باشه ول اشون یتو زندگ  ییها ی ورز  نهیک د یهمه آدما بد باشن شا شه یمگه م اصال

 ومعصومه  

تورو خدا   سوزهیم  ایآر ی رو قورت داد و گفت گل پونه مادر دلم برا اش  هی هق هق گر زدیهمون طور که داشت برام حرف م مادر

نداره داره   یدورت بگردم اون گناه  گردهیاالن دربه در داره دنبالت م  یر یبگ  میاون تصم ی برا د یخبر بهش بدم تو نبا هی اجازه بده 

 .  دهیرو م گرانید  یتاوان ندونم کار



 اه چشم به ر

19 
 

روبه رو بشه   شی زندگ قیبا حقا د یبا ایداده آر ب یترت  گهینفر د  ک ی میزندگ ینقشه برا  ن یبرنامه من نبود ا ن یاما ا یگ یراست م  مادر

 روشن بشه  زیهمه چ دمیبهم فرصت بده مادر قول م

 

 مدتها براش درد دل  کردم و اون مهربانانه به حرفام گوش کرد   می اتاق استراحت کرد  هی من وهمسفر راهم تو  شب

 سرسختانه مادرش همه و همه رو گفتم   ی و مخالفتها  میکرد   یبه هم ط دنیرس  ی که برا  یتتا مشکال  ایبا آر م ییاز زمان آشنا 

 اذان صبح بود   کیساعت نزد  گه یحرفام تموم شد د ی وقت

   رمیدلت بم یتو مادر برا  ی د یکش یوگفت چ   د یکش ی مهربونم آه همسفر

 داد    میو دلدار د یصورتم کش ی رو به رو دستش

    دنیبراش چه خوابها د گران یسالها بدون فرزندش بمونه و ندونه د ی سخته که مادر یلیخ

فردا دوباره   ی بخواب د یبا کم ی ره یتا دلت آروم بگ  م یو نماز بخون میری خدا کمکت کنه ان شااهلل، پا شو مادر پاشو وضو بگ  زمیعز

گفت اما مادر   کرد یطور که داشت چادرش رو تا م نمازش رو تموم کرد همون  ی کردم وقت شیهمراه یبا لبخند کمرنگ  یمسافر

رو بدستش دادم و گفتم ما   حشی آدرس خونه مادر بزرگت کجاست تسب دونه یمهمسرت چطور ن دمینفهم زویچ هی جون 

رو   رازیتو ش   شیداشت خونه پدر  یدر واقع مادر بزرگم سالهاست به رحمت خدا رفته مادرم سع میکن یم یسالهاست تهران زندگ

  یکه به تازگ ن یتا ا ه یخی تار دمتخونه با ق  هی اش  ی کس نگفته بود ارث پدر  چیبگذاره به ه یدست نخورده باق  یمیور قد همون ط

موضوع رو از همه پنهان کرده که   نیکرده و سالهاست ا  یستیبهز یبچه ها میتقد  شو یخانواده گ راثیمن اعتراف کرد که م شیپ

خودم رو براش شرح دادم و ازش خواستم کمکم کنه اون موقع بود که   یماجرا  یاجر کارش برسه به روح پدر و مادرش وقت

رو   یمهم نی شدم که چرا به من که دخترشم موضوع به ا ر یازش دلگ   کم ی می دار ی مدت ی پنهان شدن برا ی برا یی جا داعتراف کر 

 ی ا گه ید ز یکار بوده ونه چ  نیما بعد قانعم کرد فقط قصدش اجر و ثواب انگفته بود ا

 

حاج خانم زودتر از من   شد یم دهیاز تو حال شن و یراد یو صدا کرد یم ی داخل اتاق چشم نواز   ی گرم آفتاب از گوشه پنجره  نور

 عمر کمبود خواب داشتم   کی بودم انگار  ده یمدت بود که خواب  یلیبه ساعت انداختم خ یبلند شده بود نگاه

  شیاز زندگ ی برهه ا ه یکنه کاش آدم تو   یکه االن چه م  کردمیموضوع فکر م  ن یافتادم همش به ا ا یآر اد یدوباره  ی لعنت  آخ

   شد یبد جور حالم بد م هی که کردم چ یو نظرش راجع به کار   هی که االن تو چه حال کردم یفکر م نی به ا ی وقت  گرفتیم  یفراموش 
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  م یما سرو صدا کرد  د یخشیفکر بودم که در اتاق باز شد سوگل دختر حاج خانم داخل اتاق شد با لبخند جلو اومد و گفت بب تو

در رفته که   میاونقدرخستگ  زم یاز جام بلند شدم و مشغول مرتب کردن اتاق شدم و گفتم نه عز زمیعز یاستراحت کن ینتونست

 حرکت کنم سوگل جون   رازیبه سمت ش  ود ز  د یمزاحم شما هم شدم   با دونه یخدا م

 گرفت نگذاشت که کار کنم   دستمو

  یصبحونه ات رو بخور بعد برا دهیکه مادر رفته نون تازه برامون خر  میبر ایب ییما  زیشما عز هیمزاحم چ زم یعز ه یچه حرف نیا

 م یکنیم  یرفتن فکر 

 

به مادر اطالع دادم که در حال حرکت هستم سوگل و حاج خانم منو تا   ی که در کنارشون صبحونه رو خوردم  تلفن  نیاز ا بعد 

  کنم یمن برات آرزوم زم یحاج خانم با خنده دستم رو گرفت و گفت عز  شدم یداشتم سوار اتوبوس م ی کردند وقت ی همراه نالیترم

  شیبه آت د ینداره نبا یاون بنده خدا گناه یهمسرت خاتمه بد  ی ه غم دورزودتر ب  چههر خوامیازت م ینیدخترت رو بب   یبه زود 

 بسوزه مادر  گرانیاشتباه د

 

که در حال حرکت بود  اون روز تمام راه فکرم مشغول بود بعداظهر حدود   شد ینم یساعت می ظهر شده بود و اتوبوس ن ازدهی ساعت

   یستیتا آدرس بهز دمیبه مقصد رس  یکه مادر بهم داده بود به راحت ی با آدرس  دمیرس  رازیساعت هفت عصر بود به ش 

 شناخت   ی دادم فور یفرشتگان رو به راننده تاکس  گلباغ

شمشاد شدم   ده یسبز و قد کش ی بلندش و درختا یوارهای ساختمان با اون د یابدست محو تماش  فیساک و ک  ی درب ورود  یجلو

    شدمی م کی نزد ی درب ورود  یجلو  یها له یهمون طور که به م

 .........یگل پونه خوش اومد  زمیزد عز ادیفر ی با خوشحال ومد یکه به سمتم م  دمیدور مادر رو د از

 

 درو باز کن دختر گلم اومده   یاحمد  یمسن و جاافتاده بود رو کردو گفت آقا  ینگهبان که مرد  به

 که مشغول باز کردنش شد گفت به چشم به چشم خانم    یبه سمت در رفت  در حال ی با لبخند  نگهبان

  نیمادر ودختر چقدر توهم دونم ینم دمیاز سر آرامش کش  قیعم یآه  د یکنان در آغوشم کش  هی همونطور لبخند به لب و گر مادر

 هست   یستیکه معلوم بود از پرسنل بهز  گهیخانم د ه یکه ناگهان  م یحال بود
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 سمت ما اومد   به

 شد  م یچه خبره بابا حسود اووووو 

 

عالمه دخترو    ه یهم هست با  نجایا ریروزگار مد  ی از مهربونا یکیگل پونه  ه یخانم صادق نیاومد مامان دستشو گرفتو گفت ا بطرفم 

 مادر   ره ینگ  نجایوقت دلت ا چ یه دمیمهربون بهت قول م  یپسر  گل و معاونها

   م یراه افتاد یستیهمون گلباغ فرشتگان بهز  ایمادر  ک یبا اون خانم به داخل پرورشگاه کوچ ییاز آشنا بعد 

  لینسبتا بزرگ و وسا اطیح ه یبود  ایدن ه یاونجا  ک یکوچ  یبچه ها ی که اونقدر بزرگ نبود اما برا  نیداشت باا ی ا گه یعالم د هی

وسط باغ نشسته   ی پر جنب و جوش که تو سبزه ها یپرستارها رفتنیبچه ها که توش داشتن از سرو کول هم باال م ی برا یباز

همه تو   نی که خود بهشت بود اگه هر لحظه در کنارشون بودن خاطره هست پس چرا ا یراست دنی کشیم یبودن با بچه ها نقاش 

 بود   ی هو وشور زندگ  ا یاونجا هم پر از ه میسالن شد  یسر پرست وجود داشت داخل سر سرا ی ب کودک  ایدن

 و گفت  د یدستمو کش  زنهیبا هم سن هاشون برق م  یو شاد  یشاد که چشماشون از باز ی مثل دختر بچه ها مامان

   شمینم ر یاتاق س  نیاتاق نوزادان هست مادر من از بودن تو ا ن یا ایب زمیپونه عز گل

 هم گم شده بودن   ی ها هی گر ی که تو  صدا  کیعالمه نوزاد کوچ هی  میاتاق شد  وارد

  ی و از بودن با اون فرشته ها مید یبا مامان تو اون اتاق چرخ ی مشغول تر و خشک کردن اونا بودن مدت یتا پرستار با سر درگم  دو

 رو به من و مادر کرد و گفت   یبردم بعد خانم صادقحظ  یآسمون

   یخسته هست بهتره اتاقش رو نشونش بد  یلیخ دهی صدرا دخترت از راه رس  خانم

حاال  د یبچه ها سرو کله بزن ن یبا ا د یوقت دار ی لیخ د یرو گرفت وگفت گل پونه جون توو مادرت چند مدت مهمون ما هست بازوم

 زم یاستراحت کن عز کم یبرو 

 

استراحت داخلش قرار   ی و مرتب بود دو سه تا تخت هم برا ز یاتاق فرش شده تم میته سالن رفت یاز اتاقها ی کیمادر بسمت  با

چند روز باور کن منم   نیتو ا رشدهیاستراحت کن صورت ماهت پ کمیتخت نشوند و گفت قربونت برم    یداشت مادر منو رو لبه  

 رهیگ ی روبه روم آب بشه رو ندارم قلبم درد م  شمعکه دخترم مثل   نیا دن یمادرم طاقت د هی
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  دمیبچه ها رو د ن یا یاشکبار سرم رو رو شونه هاش گذاشتم و گفتم از وقت یلحظه عمرم پشتت هستم  با چشمان ن یتا آخر  خودم

 جوشه یم مبزرگ شده از فکرش خون تو مغز  میتی  ه یکه جگر گوشه منم مثل  وفتم یم  نیا ادیحالم بده مادر 

 

بسر تو اومده خودش حق رو به   یکه چ  نهیبیاون باال هست و م ییخدا  یهم حق دار  ی لیخ ی رو نوازش کردو گفت حق دار پشتم

   دهیحق دار م

مادر پس اون روزا که با   ی گفتم راست  دادمیکه بغضم رو قورت م یمادر گذاشتم و درحال ی رو تکون دادم و دستامو رو زانوها سرم

 نه     نیزدیپرورشگاه سر م نیسفر به ا نیومد یم یواشکیپدر 

 ن یدادیجواب سر باال م شه یهم نیریکجا م  یواشکی طونا یش  می کردیازتون سوال م ایهر وقت من و آر چون

 

ارث   ه یسرپرسته مثل  ی ن بامن کودکا گاهیخونه سالهاست جا نیا زمی تکون داد و گفت آره عز د ییسرش رو به عالمت تا مادر

بود ازم   یمار یخونه مطلع شدم که مادر بزرگت تو بستر ب نیاز بودن ا ی منم وقت ده یپنهان دست به دست تو خانواده من چرخ

  نمیداشتن حل وفصل کنم و ا ی بنده خدا ها کمبود ن یجا سر بزنم تا اگه ا نیبه ا ربا ه ی خواست که بعد از مرگش هر چند وقت 

  ی ب یوبرا  یفراموششون نکن  یبزن  یبچه ها سر نیو به ا یی ایمحل رو بدست تو بسپارم که ب نیمنم ا  ی زمان ه یکرد که  د یتاک

مهمون   ی و چند روز  می کردیجا سفر م نیبه ا  انهیمخفدو بار   یکیبود من و بابات در سال  نیبه خاطر هم  یپناه باش  ه یاونا  یپناه

بهت   د یزود با ای ر ید برد یمحل لذت م نیدوست داشت واز بودن تو ا یل یجا رو خ ن یا امرزیبابات خدا ب م یشد یم یخونه بهشت نیا

 ی مطلع بش کیبهشت کوچ نیاز ا یو گرفتار  ی بدبخت  نیدوست نداشتم که تو ا چیاما باور کن ه  گفتم یم

 

به تو   یآخه ک  ی کردیکارو باهام نم  نیا یلحظه وجدان داشت   هی  یاز جونم اگه برا  ییخوایم  یچ یرو محکم بست و رفت لعنت در

 گفته مادر 

 

 مادر   ی نیبیوقت منو نم  چیه گهی د ی اگه بر........ ا یسالن آر یسر سرا  ی تو  د یدنبالش دو  به

بلند رو به مادرش کرد و گفت   یبا صدا شد یپاره شده ش رو جنع و جور کرد و به سمت در رفت همونطور که دور م راهنیپ ایآر

 ...............  یفهمی م یلعنت ده یتهد  هی   نیدنبال دخترم به خدا ا ام یمامان غروب  م
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  قه ی در  حال حرکت بود چند دق  ابونیاز خونه مادرش دور نشده بود که همراهش زنگ خورد با سرعت تو خ ابونیچند تا خ هنوز

شد و   قه ی کنه بعد هم با تمام قدرتش با خانواده اون شخص  دست به   رینفر رو ز هی بود  ک یقبلش هم به خاطر سرعت بدش نزد

 خورد   یکتک مفصل 

 دخترش رو بگه  یجوابشو  نده ممکن بود بخواد جا تونستیانداخت مادر بود نم شیبه صفحه گوش  ینگاه

 

مامان زنم   ارم یم یی بال ه یبه حال اولش وگرنه سرتو خودم   ی برگردون مو یزندگ  د یبگو بهم با  یمامان فکراتو کرد ه یداد چ جوابشو

 بزنم   ش یجلو چشمات خودمو آت امیاون لحظه آماده باش ب ی آب از سرم گذشته برا گهیکن د دایرو پ

بر سر   یمحکم  ادیمن ........ فر کنمیبرگرد درستش م ایتو رو خدا آر کرد یلرزان فقط خواهش م یو صدا یبا دست پاچگ  مادر

کنم وگرنه داغمو   داش یدنبال گل پونه بگردم دعا کن پ رم یمامان غروب منتظرم باش دارم م یتون ی نم یتونینم د یمادرش کش

   ینیبیم

 اشتباه کردم من ........  ی تو بگ   یباشه هر چ باشه

 از پشت تلفن حرفش رو قطع کرد   شهی شده و شکستن ش  ده یوحشتناک ترمز کش  یآن صدا کی

 شد  یمادر چ ا یالوووووووووآر الو

 

نسکافه وارد   وانی پسر کوچکش آرش همراه دو ل کردینشسته بود و به گذشته فکر م مارستانیصدا تو سالن انتظار ب ی و ب ساکت

به پسرش انداخت چشماش سرخ بود انقدر که   ینگاه م یرو به سمتش گرفت مادر ن وان یمادرش نشست و ل ی صندل سالن شد کنار

  رفت یدر م  ایآر ی خسته اش کرده بود عمه خانم جونش برا شتریب ای اون و عمه آر یها ی تاب ی کرده بود و ب ه یبرادرش گر  یبرا

 کرده بودن   رون یبا هزار خواهش و تمنا اونو ب مارستانیپرسنل ب

 آرش دست مادرش رو فشرد و تو چشماش نگاه کرد   د ینوش  ینسکافه رو از پسرش گرفت جرعه ا وانیل

 کرد   د یچرا با اون وضع اومد خونه تو رو تهد  ایتو رو خدا بهم بگو چه خبره چرا زن داداش گم گور شده امروز آر مامان

 فشرد    رشتیمادرش رو ب دست

 ی ماجراها مقصر نیتو تو ا  ایآ یباهام حرف بزن یی خواینم مامان
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جگر گوشه ام رو تخت   ی نیبیمگه حالمو نم  یپرس یآرش چقدر سوال م ی رو نخورده دست پسرش داد وگفت وا  وانی ل مادر

ت بگو تو رو خدا برو عمه  حرف زدنه نه خود ی برا یمعما حل کنم به نظرت االن فرصت مناسب ییخوایافتاده تو ازم م مارستانیب

 زم یدارم عز  ازیزمان ن کم یکنم فقط   فیعر برات ت  زوی همه چ دمی رو برسون خونه بهت قول م

 

چه   ایمامانش هم در  یچشما شد یطور که آرش دور م ن یو رفت که عمه جونش رو به خونه ببره هم  د یگونه مادرش رو بوس  آرش 

 از اشک شد و از دور رفتن پسرش رو تماشا کرد   یا

و    یروزگار و نامرد یها ی ها و تلخ یبودن به خاطر اونا حاضر بود جونش رو بده اون زمان که از سخت شیهاش همه زندگ  بچه

و خبر   شد یاون زمان داشت بد جنس م کردیهاشو با جگر گوشه هاش پر م ییهمسرش به آغوش کودکانش پناه برد و تنها انتیخ

پسراش   یرو و همه و همه و همه رو به پا  شییبای و ز  یادش رفت خودش رو جوون ینداشت اونقدر به بچه هاش وابسطه شد که 

 بود   وفتادهیتازه سه ساله بود و آرش به راه ن ایبودن آر ک یوآرش کوچ ا یاون سال هنوز آر ختیر

 مروتش    یهمسر ب یشب سرد و طوفان هی

بره خارج از کشور   دش یگرفته با عشق جد    م یکنه و تصم یباهاش زندگ تونه ینم گهیعقل به خونه اومد و گفت که د یو ب  مست

اون نامرد افتاد که اونو بچه هارو به حال خودشون   ی کرد و به دست وپا ه یهر چه گر کردیوقت فراموش نم  چیکنه رو ه یزندگ

  ستیدوستش نداره زور که ن  گهید  گفتینداد و فقط م تیا و التماسهاش اهمبه خواهش ه ی صفت ذره ا وونیرها نکنه اما اون ح

.......... 

 

خونه و   یبچه ها هم کل ی اونو با بچه هاش تنها گذاشت و رفت تمام حق و حقوقش رو داد و برا شهیهم یوقت بعد هم برا چند 

 نکنه   ی تا ابد محتاج کس  پنجمش زن و فرزندش رو ک یبه ارث گذاشت اونقدر ثروت داشت که   ن یباغ و زم

وجودشو دوس داشت خانواده همسرش هم پشت اون بودن و با   یهمسر ب  شو یاون زندگ شد یپول م ایدن  زیاما مگه همه چ اما

 زن شد    نیبه ا ی چه ظلم دنیچشمشون د

فکر نکرد   نیازدواج کنه اما هرگز به ا  تونستی پر خون بارها براش خواستگار اومد م یداشت اما دل  یمرفه ی کرد زندگ  هیگر سالها

 بسپاره براشون اول پدر وبعد مادر شد  یکه جگر گوشه هاشو بدست ناپدر

 

   ارهیب  گهید  چارهیب  هی در حقش کرده رو سر  شینامرد سالها پ ه یرو که  یکار   یکه قراره   تالف  دونستینم
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بود   خته یبچه هاش ر ی عمرش به پا یسالها  نیتو بهتر شویبایو ز   یانتقام بود اون جوون یرحم قلبش در پ یجنس شد سرد و ب  بد 

اگه   د یکه ازشون جدا بشه براش سخت و جانکاه بود شا  نیا دن یدسته گل بزرگ کرده بود طاقت د  ه یو حاال که بچه هاشو مثل 

 شد یطور قلبش از جنس سنگ نم ن یاون ا موند یم رش ناو در ک کردینم انتیبهش خ شیعشق زندگ

 

 اومد   رونیب و ی یس  یکه پرستار از قسمت س  کرد یغمبارش فکر م یو به زندگ  خت یریطور اشک م نیهم

   د یبهوش اومد توروخدا جوابمو بد  نمیپسرم رو بب تونمیخانم پرستار م د یعجله به سمتش دو با

درمورد حالش هم که دکتر بهتون گفته بود که عملش خوب   ومده یبرگه بدستش داد و گفت پسرتون هنوز به هوش ن هی پرستار

 و توکل   د یصبر داشته باش  د یاز دست داده با ی ادیخون ز ی انجام شده ول

ر  خواب بود جگر  فرشته د ه یمثل   زش یشد انگار عز ره ی خ ایبه آر وی   یس  یاتاق س  شهیاز ش  شد ی همون طور که دور م پرستار

کرده بود تا صبح    خیها و اشتباهات خودش بود دستاش از شدت استرس  ی بد خواه جه ینت  نیشده بود و ا یچیگوشه اش باند پ

  یچا یوانی شب به سمتش اومد و ل کی پرستار کش د ید  یرو نم ییجا چشماش  گهیشد د  رهیخ  ایو به آر  ستادیا شهیپشت ش 

 تا حاال ؟    شبیاز د د یخورد یزیچ  زم یبدستش داد و گفت عز

   ادیفرزندم زودتر به هوش ب  خوام یبه خوردن ندارم فقط م ی لیباز و خسته نگاهش کرد و گفت م مهین یچشمان با

شدت  از  یس یجا وا ن یوقفه ا ی طور ب نی به خدا باشه اگه هم دتیام  زم یدستاشو تو دست گرفت وگفت نگران نباش عز پرستار

و بهت خبر   امیهر موقع که پسرت بهوش اومد ب دم یاستراحت کن بهت قول م کم ی یبرو تو اون اتاق بغل   ی شیم هوش یب یخستگ 

 بدم

 

سرم   هیبود براش  نییوبه سقف چشم دوخت پرستار فشارش رو گرفت وحشتناک پا د یدراز کش  وی ی س  یتخت اتاق کنار س  ی رو

آرش رو   یشون یپ کرد یعطر بچه هاش حالشو خوب م ی مادرش گذاشت بو یشون یسر رو پ ستادیوصل کرد   آرش کنار تختش ا

   کنم یاومد خبرت م وش به ایهر وقت آر ی و گفت برو خونه مادر هالک شد  د یبوس 

کنارت استراحت کنم   ی طور نیبمونم هم شتیجا پ ن یسردابه بزار هم ه یبرام مثل  ایبرم اون خونه بدون تو آر  تونم یمامان نم نه

   شهیحالم بهتر م

 بخواب قربونت برم سرتو بزار رو دستم بخواب   زمیعز باشه

 به خواب رفت   یاز شدت خستگ  خت یریو اشک م  گفتیهمونطور که ذکر م د یجونش خواب یآرش  د ینکش قه ی دق  به
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به   یچشم باز کرد عمه خانم بود با لبخند  کردیداشت صورتشو با دستمال مرطوب    پاک م یک یشد  سیبا آب خ صورتش

 که بهوش اومده   هی مدت ا یآر نشیجون خدا دوباره پسرت رو بهت برگردوند پاشو بب ایپاشو ثر زمیشد و گفت پاشو عز رهیصورتش خ

 عمه   یگ یگفت راست م یشد و با خوشحال زیخ م یجاش ن تو

 .خدا رو هزار مرتبه شکر .........  ه یوغم چدر  زمیعز آره

 

وهم لبخند به لب داشت   ختیر یهم اشک م  ی چشم دوخت با خوشحال ایبه آر  شهیش  ی رفت جلو و ی یس  یحالت دو به سمت س  به

  یلبخند  ینفس راحت بکش هی  یتون یم گه یمامان نگران پسرت حالش مساعد شده د   ایگفت ب دنشیدکتر از اتاق خارج شدو باد

 خدا پسرم رو از شما دارم  د دکتر بع  یدکتر داد وگفت ممنونم ممنونم آقا  لیتحو

 

خودکارش رو تو هوا چرخوندو گفت فقط    نه یبچه اشو بب قه ی چند دق  تونه یرو به پرستار بخش کردو گفت فقط مامانش م دکتر 

............. 

 

  د یسرش که رس  یاونو پس بزنه باال ایآر د یترس یو ماسک زد دلهره داشت م  د یپوش  لرزان وارد اتاق شد کفش مخصوص  یقدمها با

 آروم صداش کرد  

 .........مادر چشماتو باز کن فدات شم   ایآر

   ی ا گهی عکس العمل د چیو نه ه تی شد    نه لبخند و نه عصبان رهیچشم باز کرد و به او خ ایآر

 قربون صدقه اش رفت    تونستیو فقط تام د یبوس  ی پسرش رو به آروم گونه 

چک کردن دستگاها وارد اتاق شد گفت نگران نشو اون تازه بهوش اومده   ی داد پرستار که برا  ینشون نم ی عکس العمل چیه ایآر

 ................. شناسهیهست بعد تو رو م  جیحالو گ ی ب کمی
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االن از اون روز نحس تصادف هفت روز   شد یم ونه ی داشت د  کردیتاب شب رو روز ،و روز رو ، شب م ی قرارو ب  یروز بود ب چند 

همه احساس عجز و   ن یتا به حال ا گذشتی م ی به کند  زیمساعد شده بود همه چ ایبود نه حال آر ینه از گل پونه خبر  گذشتیم

همه خود   نیهمه رو راحت کن آخه چرا چرا ا ی زندگ نیا برو از   اهتیلعنت به اون دل س  اینکرده بود لعنت به تو ثر یناتوان

   ی رو کجات جا داد  یو بد دل یخواه

 کرد یاز ذهنش عبور م االتیفکرو خ نیا کرد یکه ذره ذره وجودش رو آب م  یدرون ی ندا هی  مثل

 

 ؟.........خانم   خانم

 بود  دارشدهیاز خواب ب ایبه سمت صدا آر برگشت

 ساعت چند هستش ؟   خانم

   رفت یو دوباره به خواب م د یپرس یسوال م شد یم  داریبار صدم بود که ب نیکرد از صبح تا به حال ا نگاهش

 ساعت چنده ؟  خانم

 ؟  م ییاالن کجا خانم

   میغذابخور یمن گرسنه هستم ک  خانم

 دادیرو م  ضشیجواب پسر مر د یبا شد یاز عمرمادر  کم م یساعت د یپرس یربط م ی سوال ب ه یو  شد یم  داریلحظه که ب هر

 

 جواب نگرفته بود که دوباره چشم برهم گذاشت  هنوز

  ه یکنار تخت   ی شده اش رو نوازش کرد از تو کشو یچ یباند پ یشونیو قشنگش رو کنار زد پ یمشک   ی موها ستاد یا ایسر آر یباال

 خوند .........  ییآروم شونه کرد و براش ال ال زشو یعز ی شونه برداشت موها

 

   کرد یم  یشب و روز رو سپر  شهیخوب م ایحال آر گه یفردا که د د یروز  به ام هر

   د ید یبود رو ند  ستادهیجا ا  نیخانم شما اون خانمه که االن ا د یبار با لبخند گفت ببخش نیچشم باز کرد و ا دوباره 
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   ادیب د یبگ  شه یم  میکرد  یبا هم تو باغ باز وز ریمنو به گردش تو باغ ببره د   قراره

نکنه گفت من همونم مادر منو   دایتا پسرش استرس پ زد ی که لبخند م  یدر حال د یتو دلش کش یاز سر درماندگ  یخفه ا غیج

 قربونت برم منم مامان ......... ایبشناس آر

 

   ی بود سرخ و زرد و نارنج دهیباغ کش ی درختا  یهزار رنگ هزار چهره برو زییپا

و با   د یکشیآخرشو م  یبعد اظهر نرفته بود تابستون نفسا ر یرفته بودن آفتاب گرم و دلپذ  زییباغ به استقبال پا ی که درختا  اونقدر

تا منو پشت پنجره   کردمیاز تو پنجره اتاقم داشتم بچه هارو نگاه م کردیتو جون آدم رو گرم م دش ینور  خورش  ی ذره ها نیآخر

سر بهشون فهموندم که االن   د ییزدم و با تا  ی برامون کتاب بخون لبخند آرامش بخش ایزدن   خاله خاله ب  ادیفر  ی با خوشحال دنید

پشت  د یخورش  ی تا وقت دادن یبه قصه هام گوش م ی با شاد شه یکتاب برداشتم و به باغ رفتم بچه ها دورم حلقه زدن هم هی  امیم

 می کرد ی در کنارهم باز یو خوشحال غ یکوهها نرفته بود با ج

 

زودتر   د یبا شد یم  کیهوا زود تار گهید  میاز دور برامون دست تکون داد بچه هارو جمع کردم و باهم به داخل ساختمون رفت مامان

بدست  یمادر چا  شد یم ییز تنهاساختمون و سرسراش پر ا دنیخوابیکه بچه ها م   یخواب آماده بشن وقت ی تا برا خوردن یشام م

 به سمتم گرفت   یی چا هی نشست و  رهبه اتاقمون اومد کنارم رو لبه پنج

  یلیخ ده یمثل تو فرشته ند  گفت یم ی مادر دستت درد نکنه خانم صادق ی به پرستارا کمک کرد یلی امروز خ زمیپونه عز گل

   میجا هست ن یخوشحال بود که ا

 گرفتم   یزندگ یدوباره برا  د یبچه ها ام نیدو ماه در کنار ا ن ینم خوشحالم توارو از مامان گرفتم و گفتم م ییچا

 

  یکن  یزندگ ی تونستیروز بدون اون نم ه یتنگ نشده تو که  ا یآر یدلت برا ده یوقت برگشتن ما رس   گهید  یکن یمادر فکر نم ی ول

 پس االن .......

گناه بود درست که    یاسمشو بشنوم درسته که ب خوام ینم ی حت گهینگو د یچ ینگو مامان ه ی چیمامانو قطع کردمو گفتم ه حرف

   مونیخصوص م یعرضه و نادون بود که به دور از چشم من مادرش رو وارد حر ی اونقدر ب ی خبر از نقشه شوم مادرش نداشت ول

 کرد یم
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بدون اطالعم جگر   مارستانیکه تو ب یمرده متحرکم مادر مرده ا  هی بره من  شیمرحله پ  نیمادرش تا ا داد یاجازه م د ینبا اون

 انجام بده  گرانیدر حق د تونه یآدم م هی هست که  یتیجنا نیبدتر نیا دن یگوشه امو ازم دزد

 

 شه یهم یتموم شد و رفت برا گه ید  ایقبول کنم آر د یمنه با  یزندگ نیا

  ی بعض یبا چنگ و دندون نجات بدم ول  مو یخودمو کردم که زندگ یده سال تمام سع  نیجا آرومم خوشحالم تو ا نیمن ا مادر

 سرنوشته   نیا ستیدست ما ن زایچ

  شد یمگه م خوند یم تو ی...........نگاهش کردم داشت از تو چشمام واقع یرو دوست ندار  ایآر  گهید یعنیدستمو گرفت و گفت  مادر

 ی زندگ نیلعنت به ا  رفتی غش م دنشید  یرو دوست نداشته باشم دلم برا  ایآر

 

  ی فکر کنم به اندازه کاف ی که تنهاش بزار  ه یمعرفت  ی ب ن یداره کمکش کن ا از یبهت ن دونمیم نشیدخترم برو ال اقل از دور بب  برو

 رو ......... ی دور  نیتموم کن ا دهیعذاب کش

 

  یقرار ی از دور هم ب ی حت نشد ید ی برا   م یچشم دوختم چند روز بعد با هم به تهران برگشت ن یبه زم دمویکش  قیعم یآه

به کجا   د یدونستم اول با ی واقعا نم گشتمیبرم  د ینبا گفت یبهم م یبیحس عج ه یاون روز صبح رو با استرس شروع کردم   کردم یم

   دنهیتلخ روبه رو شدن بهتراز فرار کردن و ترس   تیزدم به قول مادر با واقع ایخونه مادرش دل به در ایسر بزنم خونه خودم 

 .........  یچ یاز دست دادن نداشتم ه ی برا ی زیچ من

 

 تو بغل بابا خوشو غرق کرد    د یو دو  د یو دو  د یدو  نمت یبب اطیتو ح ای، نارگل ، دختربال تاج سر بابا ب نارگل

 قراره   یب دنتی د  یبرا   فه یاش ضعبابا پاه یدون یم ی منتظرم بزار یخواستیم ی قربونت بره بابا تا ک یا

 بابا گذاشت    یگل سر رو پاها نار

عروسک  قشنگ که هر   ه یخانم شده بود   گه ینارگل رو محکم رو لبش چسبوند د یدختر خوشگلشو ناز کرد دستا  ییطال یموها

 بود ........   دهیچشم ها رو کجا د  نیواقعا ا شناسه یدختر بچه رو م نیکه سالهاست ا  کردیفکر شو م د ید یاونو م  یلحظه تو زندگ 
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 هاش فقط نار ییتنها ی چه بود برا هر

   کردیاثر م یمسکن قو  ه یگل مثل   

  هیدخترش سا  یکرد دستاشو برا دن یبارون شروع به بار زیر  زیشده بود ر  رهیو ت ی بارون  اونو به خودش آورد آسمون ابر ی ها دونه

 داخل خونه پاهاش قدرت حرکت نداشتن م یبر ریبگ دستمو   ایبابا ب ایب ایبون کرد ب

 

 گوش دادند   خوردیم  وانی بارون که به سنگ مرمر ا کیچ کی چ یو دختر پشت پنجره اتاق باهم نشستن و به صدا پدر

   م یبابا تو بارون باهم راه بر ارم یو گفت برم چتر ب د یگونه بابا رو بوس  نارگل

   چشماش نگاه کرد و گفت برو قربونت برم تو

 و

     د یپریشاخه به اون شاخه م  نیشاپرک از ا هیدختر کوچولوش  مثل    ارهیبه سمت اتاقش که چتر ب د یدو

 گفت    کرد یرو تماشا م ایخونه شد همونطور که متعجب آر  یبلندش وارد سر سرا ی با عصا ییسالن باز شد آقا دا  ی ورود  در

 بچه مگه دکتر برات راه رفتن رو ممنوع نکرده    ی چرا از جات بلند شد  تو

  م یخوای م ینیب یچترو م ن یا میکرد ی باز اطیعالمه تو ح هی بابا بزرگ بابا بزرگ من وبابا  د یبه طرفش دو ییخان دا دن یگل با د نار

   میکن  یدو باره باز   اطیتو  ح میبر

 زود خوب بشه   یراه بره دوست ندار ادیز   ستیبابا براش خوب ن زم یو گفت نه عز د یبه سر نارگل کش یدست

 سرشو تکون داد و گفت چرا دوست دارم   یشگ ی هم یگل با همون طناز  نار

 کجا هستن    ه یچرخوند و گفت مادرت وسا ایسرش رو بسمت آر ییدا

 تنفرم ............ کشور و آب و هواش م ن یاز ا رون یرفتن ب  ستین یمبل نشست وگفت مدت  ی رو یبا خستگ  ایآر
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  ی ها یو لجباز   ی و شاد  یلحظه باز   هی ومد ی م ادش یکه  یاز اون زمان د یتو وجودش دو  یف یاحساس لط د یبه صورتش کش دست

   یکودک  نیریاون زمان که تو دوران ش  کردیرو فراموش نم یکودک

بود تا اون موقع که   ایآر یاز سو  ی که منتظر اشاره ا یدوران   یبود  دغدغه ها ی عروسک باز ایو  یخاله باز ه یبراش مثل   زیچ همه

نکرد اما   ه یشو برداشت و با خودش برد هرگز گر یقهرمان تمام هست هیو گل پونه رو برنده اون مثل    د یبازنده د یخودشو تو زندگ 

  کردنیم یو باز دن یپریم نییخونه عمه باال پا اط یکه باهم تو ح  یمال اون بود از اون زمان  ایاز آتش خشم شد آر یی ایوجودش در

   نه یرو بب  اینظر آر ه یکه   اوردیسر از خونه عمه درم یکه بزرگ شد و به هر بهانه ا  ی تا اون زمان

 بود  دهیهر دوشون نقشه ها کش ی هم دوسش داشت وبرا عمه

 کرد ............  رانی که تند باد عشق اون و گل پونه خونه آرزوهاشو و  یزمان تا

 

   نهیبب ریس  شویدوران کودک  یکوچولو   ق یبود تا اون خوب رف ستادهی ا ی شده بود انگار زمان لعنت  ره ی خ ایه آردر خواب ب مدتها

 چشم باز کرد    ایشده بود که آر رهیخ بهش

 گفت   ا ینکنه رو به آر ی وقت فکر بد   ه یکه   نیودستپاچه از ا هول

باال   یلیتو جاش نشست و گفت ممنونم  آره امروز من و نار گل خ ایآر ی هست ی قیتو خواب عم دمیشام صدات کنم د یبرا  اومدم

 رمق تر شدن   ی کردن اما ب  دایپ یبهتر  تیآخرپاهام وضع ی عمل جراح نیخسته شدم بعد از ا مید یپر نییپا

  گه یدرسته که دکتر خاطر جمعت کرده که د  یاستراحت کن  شتریب د یرو برداشت و تا کرد و گفت با نیافتاده رو زم ی پتو هیسا

 ی دار  یاد یراه ز  ی اما تا بهبود یندار یمشکل

مادر و دخترته خوب از   ن یا تهیزندگ نیچشم باز کردم و بهم گفتن ا مارستانیکه تو ب  یپنجه هاشو درهم کرد وگفت از روز  ایآر

خودم هم به خاطر   د یبا لنگه یکار م یجا  ه ی  گهیلبم مته ق ز یچ ه یداشتم خوشحالم اما  ی خوب یزندگ نیهمچ   ی زمان ه یکه  نیا

که هزاران    ییایاون آر یچ م یبودم اما خود واقع یبتونه بهم ثابت کنه ک  م یدر دوران قد   دهممکنه چند تا عکس با خانوا ارمیب

 سن داشته با اون چکار کنم  نیتو ا ش یخاطره از زندگ

 

 بشه    دای پ د یتو گذشته ام گم شده که با ییزایچ هی مطمئنم  من
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به ذهنت فشار    شتریآزار دهنده ب یاهایو رو االتیخ ن یباور کن ا ید یخودتو آزار م  نقدر یبا تعجب نگاهش کرد و گفت چرا ا هیسا

   ارهیم

 ......  ی کنیهست حتما باورش م گهید ز یچ هی  تیکه زندگ یباور کن  ی بخوا ی وقت

که هر روز و هر ماه و هر   ه یاز عذاب وجدان دروغ دونستینم زد یست و دستش رو گرفت قلبش تند م کنارش نش  د یو ترد ی دل  بادو

 رو کرد بهش و گفت   یبا آرامش ساختگ  کرد یم  یقرار  ی که بهش داشت قلبش ب ی از شدت عالقه ا ایو  دهیم ایسال به خورد آر

  یسع تیمنو مادرت نها ی د یسوال پرس  یل یخ د یدو سال که با مادرت به لندن اومد  ن یتوعه تو ا د یجد  ی زندگ نیا ی قبول کن د یبا

به خاطر   کنمیازت خواهش م  یدرست شده خرابش نکن ز یپس بهتره حاال که همه چ میآرامش فکرت به کار برد  ی خودمونو برا

 بردار   ی و لجباز  ینارگل هم که شده دست از دو دل

  ش ینقره ا یشب با پولکا ی که به آسمون سرمه ا ی به سمت پنجره رفت در حال  د یکش ن رویب هیدستش را از تو مشت سا ایآر

  یمادرش با سنگدل د یمن آشنا بشه شا ختهیبا افکار درهم ر د یاون نبا کنم یرو به خاطر دخترم م میشده بود گفت تمام سع  رهیخ

 دو نفر رو پرکنم     یبراش جا د یکنارش هستم با  درتمام اونو رها کرده و رفته اما من که  

رو کمکهام   یتون یداشت توجه شو جلب کنه گفت نارگل مثل دخترمه م ی شد و در حال  که سع  ک یبا نوک پا بهش نزد هیسا

 ........  زارمیوقت تنهات نم  چیه یحساب کن

 رو درخشان تر کرده بود    ایتو سالن صورت آر یشب و انعکاس چلچراغ ها  نور

   ره یرو بگ  ایآر یتا دست دراز کرد بازو  نه یصبح وشب بب خواد ی که دلش م  هیزیهمون چ نیا دونست یم خودش 

 گل خندان وارد سالن شد ............. نار

 

بود و نارگل در واقع اونو به   ده یمادر زحمت کش هی براش مثل  ه یسا د یاون دو در کنار هم خوشحال وشاد به سمتشون دو  دنید با

 مادر قبول داشت   یجا

با لبخند نگاهش کرد   ایار ییایگفت بابا عمو آرش قول داده فردا منو به پارک ببره تو هم م یرو گرفت وبا خوشحال دستشون

 خوش بگذره   شتریب م یریوگفت حتما بابا  با هم م 

 شام رفتن  زی دست تو دست هم به سمت م یی تا سه
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   شد یخواب و آرامش ازش سلب م تیدر نها  شد یفکرش مشغول م  یشبها وقت  شتری ب  د یکابوس د یل یشب خ اون

از شدت   د یآب کنار تختش رو سر کش  وانینبود ل  یشوخ انتیهمه سال خ ن یا کردیخوره داشت نابودش م ه یوجدان مثل   عذاب

   دادیدست م  یگرما بهش خفگ 

  نیتو ا یمونیپش  کردیمادر بود و حالشو خوب درک م ه یاونم  رهیاز غصه بم خواستیم   گذاشتیگل پونه م  یخودش رو جا ی وقت

موند برگشت به   ره ینشست و شعله رو تا آخر کم کرد نگاهش به شعله خ نه یکنار شوم کرد یهمه سال غم و اندوهشو چند برابر م 

 .............. ش یدوازده سال پ

 

گناه و   ی ب زدیبرق م ی ازشاد نشیپسر نازن یخونه اون روز چشما یآورده بود تو   یگل پونه رو با خوشحال  ایبار آر نیکه اول ی روز

 یبا  ناراحتچرا  یچرا باهاش مخالفت کرد  ایثر  اهتیساخته بود لعنت بر دل س  ییطال یخودش سقف آرزوها یمعصوم  برا 

 بد  یبد کرد   ایثر یلعنت  ی جگر گوشه اتو از خودت برون ی از اون خونه برن ، واقعا ارزشش رو داشت که بخوا د یبا یبهشون فهموند 

 

اون قدر بدبخت بود که   ارهیحافظه اشو رو بدست ن ا یوقت آر چیه خواستیکرد دلش م هی رو صورت گرفت و آروم گر دستاشو

 خودشو پنهون کنه   یاهیرو س  خواستیکه براش ساخته بود م  یدلبندش شده بود با دروغ یبه فراموش  یراض

نداشت انگار گل پونه از رو صفحه روز گار   یا  دهیکنه اما فا دایدر و اون در زد تا گل پونه رو پ نی به ا یل یتالش کرد خ یلیخ

 شده بود  د یناپد 

 

  د یکردن گل پونه نکش  دایباز هم دست از پ  د یطول کش ایدو سال که درمان آر  نیغربت شد و در ا یراه  ایمعالجه آر ی راناچار ب به

 گذاشت  واریکرده بود رو جبران کنه چشماشو بست و سر رو د ایکه در حق آر  ییها یحاضر بود تمام عمرشو بده اما بد 

 

 تا باهم ناهار بخورن وارد آشپز خونه شد    کردیهمون طور که داشت غذا رو گرم ماز دانشگاه زودتر اومده بود خونه  ایروز آر اون

 ناهارتو بخور   امیم  ریمگه بهت نگفتم د امیتا من ب   یمونیچرا تا ساعت پنج بعداظهر گرسنه م زم یمامان جون عز آخه

   ره ینم نییبدون تو از گلوم پا  زم یرو جلوش گذاشت و گفت عز بشقاب
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که در حال خوردن بود   ا یآر ی شرکتت چند نفر رو ثبت نام کرد یبرا   یگفت خوب نگفت  یبه پسرش دقت کرد وبا دو دل  شتریب

 دارم   ازین ی کار حرفه ا ک یدو نفر اومدن مامان اما هنوز به چند گراف  یکیگفت  

   ینیبیباز اون دختره رو م  ایآر  نمیبب

  یزد وگفت الحق کارمند خوب  یزیچشمک ر  کنه یدو روزه داره برام کار م   یکیمامان  ی گ یم یداد و گفت چ   لشیتحو ی لبخند  ایآر

 هم هستا  

اون روز نظرم رو راجع بهش گفتم ،الزمه دوباره تکرار   ش ینیبب د ینبا گهی مگه نگفتم د ایآر  یگ یم یوگفت چ د یکوب ز یرو م قاشقش

دراز تر   مشیکه داره پاشو از گل د یفهمیم د یکه تو خونه ام باهاش کردم با ی هست با اون کار ی ادب یکنم ، چقدر دختر جسور و ب 

 اصل ونسب   ی ب یدهات  ی دختره   کنهیم

   ید ی عذابم م ی ن بسه تمومش کن من اونو دوس دارم دارانداخت و گفت بسه ماما نیآب رو به زم  وانیل  تیبا عصبان ایآر

 هست   یپاک و معصوم ی لیدختر خ  اون

،    یحرمت مهمون رو هم نگه نداشت یبود اون روز مهمون ما بود تو حت  ی هر چ شیاز خودت روند  یبا سنگدل ش یوقت پ چند 

بااون   اهیخودت داستان و قصه نساز من صد سال س  ی برا خود یرو دوس ندارم ب یکس  چیمن بجز اون ه ییایباهاش کنار ب د یبا

   خووووووووب  کنمیبرادرت ازدواج نم یدختر لوس و افاده ا 

 ستاد یا ایآر یشد و به سمتش رفت و روبه رو  بلند 

 دنیشنیهم رو م ینفسها یصدا ی تو چشم شدن حت چشم

 ............. یکشیداد مدختر سرم  ه یبه خاطر  ده یرس  ییکارت به جا حاال

 

دفترچه خاطرات   شه یشب که م نه یهم یآدم  تیآخه خاص کرد یخاطرات تلخشو  مرتب مرور م هاش ییتو دل شب تو تنها داشت

   شه یهر شب پخش م یتکرار  لم یف ه ی براش مثل  کنهی رو م رو یدلشو مدام مرور و ز

   کشهیو به قلب روح ناخن م  شهیهم خاطرات بدش رو صفحه دل ظاهر م  شتریب 

 زد   ایبه صورت آر ی محکم یلی بار س  ن یاول ی اون روز برا ایدستت بشکنه ثر گفت یم راه یدلش داشت به خودش بد وب  تو
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 ... چرا....... کرد یسوال از ذهنش عبور م ه ینمناک به مادرش چشم دوخته بود و فقط  یفقط  با چشمان اون

 

رو که خودش   یی الیو  د یگرفته  تا کل نیرو ازش گرفت از ماش  ایآر زی همه چ دن یکه مادر وپسر باهم نجنگ  ییروزها و شبها چه

 گرفت ..........  ی رحم یب تی با عشق و عالقه باز کرده بود همه رو در نها ایرو که آر یشرکت  ی بود وحت دهیبراش خر

 

 لرزون به آرش گفت   ییسالن نشست با صدا یدل کند اون بعد اظهرتو درگاه  یاز خونه پدر شه یهم ی برا رفت

 نزار بره   ریجلوشو بگ  برو

 نشوند ،   یدستشو گرفت و رو صندل آرش 

آرشو گرفت و گفت برو برو داره   یدستا  ی باهاش مادر من بد کرد ی آب دستش دادو گفت بد کرد وانی ل ه یبد بود  حالش

   رم یمیبره حتما م ایاگه آر  کنه یجمع م لهاشویوسا

 چشم دوخته بود گفت   نیکه به زم   یدر حال آرش 

   اد یب رون ی از اون حال وهوا ب د یاونجا بمونه شا کمی رو خواست  یخونه ساحل د یمدت تنها باشه ازم کل  هی د یبا

داخل کمد   یلباس ها رفت در حال جمع کردن  ایبه سمت اتاق آر گذاشتیپا م ریغرورشو ز د یزد با ایشده بود دل به در  دستپاچه

 بود 

 منو نشکن مادر   بهیغر ه یبه خاطر  ایآر

 آرزوها داشتم   ی لیتو خ یبرا

 با صورت بر افروخته نگاهش کردو گفت   ایآر

  یکه زندگ  ی رشوه بد  شنهادیگل پونه پ  یبه بابا ی رفتینم یکم مروت داشت  هی اگه  دم یند  ایرحم تر تو دن یتو سنگدل تر و ب  از

 کنه اون مرد از شدت غم و غصه به سکته افتاد    ضیدخترشو با پول تعو

 ی تو مقصر مرگ پدر گل پونه هست مامان

   ده یمال منال تو نقشه نکش ی مرد هرگز برا اون
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   ی پول کرد هی گل پونه رو تو شرکت سکه   یکار کرد  ی از کارم ب منو

 دم در خونه شون     یرفت  ی نشد  یراض بازم

 چکار کنم   یشرمندگ نی ؟ واقعا االن من با ا یچ که 

 خودتو خالص کن ..........   ریجونمو بگ  ایدوستش دارم ب  یفهمی دوسش دارم م مامان

 

مامان قربون قدت   کنمیکنارم خواهش م نی مادر بش  ایگفت آر  ختیریرو گرفت همون طور که اشک م ایآر ی پاش افتاد و زانوها به

   یمنو بادستات به قتل رسوند   یگفت اگه بر  خت یریجگر گوشه اش قفل کرد همون طور که اشک م یبشه دستاشو دور پاها

 قول   دمیقول م کنم یمادر درستش م ایآر

 

  پدرشو زنده یتون یم ی کنیدرستش م ی شد و گفت چطور  رهیخم شد دستا شو باز کرد و روبه روش نشست توچشماش خ ایآر

   ی قلب شکسته شونو دوباره مثل اولش کن ی تونیم  یکن

   ی تونیمادر من نم یتونیتکون داد و گفت نم سرشو

تو   یرو گونه اش گذاشت گفت مادر به خاطر خوشبخت یرو صاف کرد دکمه هاشو بست و بوسه ا  ای آر ی  قهی   ون یگر یچشما با

 ......  گمیتو بود به خدا راست م  ندهیآ  یکه انجام دادم درست و غلط برا  ی کردم هر کار

هستم   ی موجود ن یشده مادر من بدبخت تر ری د گه یسرشو تکون داد و گفت د ید یمادرو از دور گردنش آزاد کرد و با ناام یدستا

 کجا بود   یوجود داره خوشبخت  ایکه تو دن

 

همه غم   نیمنو باا کنم یخواهش م ایو دستش رو گرفت آر د یدر رفت  دنبالش دوجا بلند شد چمدونش رو برداشت به سمت  از

 تنها نزار  

 برم گل پونه تنهاست ............ د یبلند گفت  با  یرفت با صدا  نییبا سرعت از پله ها پا ایآر

 

 باغ خشک شد   ی و ماهها گذشتن پشت پنجره نگاهش به در ورود روزها
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 نداشت  یا  دهیفا  یبراش زنگ زد خواهش کرد ول تونستی نجا که م، تا او ومد یکه ن  ومد ین ایآر

   کنه یدر تماس بود و خبر داشت چکار م  ایبود که آرش با آر نیا شیدلخوش  تنها

از مرگ هم بدتر بود   نیمادر ا هی  یدعوت هم نشده بود برا  یعروس  ی برا ی سال از ازدواج پسرش گذشته بود  اما اون حت کی

   ای، غم از دست دادن آر ی عذاب دور

 زد یو همه داشت روز به روز بر روح جسم خسته اش زخم م همه

 

 کرد ینگاه م اطیمجنون توح  یباغ نشسته بود و  به رقص برگها ی صندل ی حال رو  ی روز بعد اظهر خسته وب اون

  گه ید شد یحال و خواب آلود م یکرده بود با خوردنشون ب   زیجوقرص ودارو ت ی مشغول بود چند روز قبلش دکتر براش کل فکرش 

 روزانه شو  انجام بده    ه یاول یکارها  تونستینم  یبود که حت  ده یرس  ی از ناتوان یبه درجه ا

مادر زانو   یرو پارک کرد و به سمتش اومد لبخند به لب داشت کنار صندل نیدر اونو به خودش آورد آرش بود با عجله ماش  یصدا

   ی شده مادر خوشحال یمامان حال نداشت بهش لبخند بزنه آرش چ ی حت زدیزد دستاشو گرفت چشماش برق م

    یشیخوشحال م یکه  خوشحالم تو هم بشنو معلومه 

 خبر خوب دارم برات   ه یبودم  ایبا آر صبح

 چشماش گرد شد   اینام آر  دنیشن با

 بزنه ..........جون تازه گرفت  و منتظر شد آرش حرف  دستش

 

   یزار یسربه سرم م ی بگو مادر دار آرش 

اونقدر خوش حال   ی روز چیخوش حال بود ه یل یامروز بهم گفت اونم خ ایسرشو تکون داد و گفت نه به خدا مامان خود آر آرش 

 بودمش   دهیند 

   ی کنیبهم استرس وارد م ی مامان دار   یگ یچرا نم خوب

 ...... گمیبهت م  گمیمامان م  باشه
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شاد وسرحال بود   ی لیخ شه یباورت م شهی پسرت داره بابا م ایآر  یشینوه دار م یفشرد و با خنده گفت دار   شتریمامان رو ب یدستا

 .......  ز یمامان همه چ  شهیدرست م   زیوارم همه چ د یام ی لیگل پونه هم بهتر شده من خ ی روح تیخبر وضع نیا دن یبا شن گفتیم

  نیب شدازیشمع روشن آب م هی داشت مثل   ،یصندل  یرمق تر از قبل رها شد رو دسته  ی خنده رو لباش خشک شد و دستش ب 

 شد یفشرده تر م نهیداشت تو س  شتر یاصال خوش حال نشد بلکه قلبش ب رفتیم

   یخبر ناراحت بش نیتوقع نداشتم از ا ی خوش حال بش د یو با تعجب گفت آخه چرا مامان تو که با  د یحالش رو فهم آرش 

  ی بزرگتون کردم برا ی پدر یگفت سالها با رنج و خون دل ب  شد یطور که دور م نیسالن رفت و هم یشد و به سمت در ورود  بلند 

نفر   ن یرو آخر تون یزندگ یروزها نیو خبر بهتر د یاز من دور باش  نیتون باشم نه ا یکه در کنارتون باشم و شاهد خوشبخت ی روز

 باشم که بشنوم 

 

فکرش آشفته و مشوش    داربودیهر وقت هم ب د یخوابیوقتها با زور دارو و قرص چند ساعت م شتری غمزده بود ب ی لیروزها خ اون

شده   نیغصه دار و غمگ  شتر یب ایبابا شدن آر دن یوجود نداشت ،از شن ی روزنه ا چیعمرش ه یروزها ی ها یتو دلخوش  گه یبود د

کرده    زیدختر عز  هیتا چند ماه بعدش که سا اوردن یبوجود م  ی د رفته اش روز به روز براش عقده و سر خوردگبر با  ی بود آرزوها

 سفر کرد  ران یعمه جونش به ا دنید  یبرا  ییخان دا

 

 شد و گفت   ره یوارد شد و با تعجب به عمه خ  یشگ یهم یبا طناز هیتق در اتاق زده شد سا تق

   ید یطور سرگردون و نشسته خواب   نیا نه یچرا کنار شوم دنهیچه وضع خواب نیعمه ا یوا  یا

   د یرو د ه یباز کرد و سا چشم

 جا خوابم برد   نی هم نه یاومدم کنار شوم بردیاصال خوابم نم شبیداد و گفت د  لشیتحو ی کمرنگ  لبخند 

با دارو هاشون آدمو   شتر یروان پزشکا ب  نیا یدکترتو عوض کن  د یکه کمکش کرد تا بلند شه  گفت عمه جون با  یدر حال هیسا

 اندازدت   ی شبونه از پا م یها ی خواب یب  نینکرده ا یخدا کننیتر م   ضیمر

 افتم عمه جون    یو کهنه مرتب از کارم   ی میقد  نیماش  ه ی ن یع گهیتکون داد و گفت من د سرشو

   د یکنیچکار م ستی ن ی خونه هست ک یک  ینگفت
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بابا جون و   یرو اده یگوش بده رفته پ  یکه به حرف کس ن یدوباره بدون ا تون یاخماشو درهم کرد وگفت پسر سرکش و عصبان هیسا

 ، آرش هم رفت سر کار   خورن ینارگل دارن صبحونه م

   ستیبود مربوط به االن ن یاغی ی طور نیا یگفت اون از دوران کودک  کرد یکه داشت لباسشو عوض م ی حال در

   امیم  شورمویمنم االن صورتمو م زمیبرو عز تو

 تن کرده بود   دبه یسف ی لباس ورزش  د یرو د ایبود  که آر ومدهی ن نییطبقه باال پا یعمه رو ترک کرد هنوز از پله ها اتاق

تو   د یفهم یرو نم  نیا ایآر  فیبراش  اما ح شد یم زتر ی پسر عمه شد هر روز از روز قبل جذاب ترو عز ی قد رعنا یتماشا  محو

   کردیمادر ،بزرگ نم ه یرو دوس نداشت دخترش رو مثل  ا یاگه آر د ید شد یبرق عشق رو م  هیسا  یچشما

   هینگاهش افتاد به سا ومد یاز پله ها باال م ی داشت به آروم ایآر  کردیپله ها خشکش زده بود و نگاهش م  یطور باال همون

 ؟  یرو پله ها مشغول چکار ییدختر دا  ریزد  و گفت صبح به خ  یچشمک

 راهشو گرفت و گفت   ی به خودش اومد و جلو  هیسا

مگه دکتر نگفته بود ورزش برات ضرر داره    یحرف گوش نکن باشه کجا بود  تونهیآدم چقدر م هی که  کردم یداشتم نگاه م  یچیه

 که دنبال راه فرار بود تا از دستش خالص شود گفت    یدر حال ایآر

 ؟   ورزش 

 گرسنه هستم   یل یبرم لباسمو عوض کنم چون خ یقدم زدم االنم اجازه بد   ابونیتو خ کمی بابا من فقط  ی کنیم یشوخ

 خودته    یسالمت یفقط برا  زنمیم یلباسشو گرفت و گفت من اگه حرف  پ یراهش سد شده بود ز یکه جلو  ی درحال هیسا

 ساکت نگاهشون بهم گره خورد  ی شد و لحظه ا ره یچشماش خ تو

 

کشوند و گفت راهو باز کن    یرو پس زد و بازو هاشو گرفت اون رو به کنار هیآماده فرار بود دست سا گوش یبچه باز هی که مثل  ایآر

 خوابم خوبه ؟  ی خورم و م یتو خونه م یرو  اده یپ رم یخانم دکتر باشه از فردا نم

 دور شدنش را تماشا کرد    ستادویا رفتیدلش قنج م شتریهاش ب  ی حاضر جواب نیکه از ا هیسا

از آدم   زارهیپا تو خونه دل م یاما عشق و عالقه وقت  کردیرو درک نم  نیا ایآر د یحد هم دوستش داشت شا نیدر هم یحت

 غلط..... ای کارش درست بوده  پرسهینم
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  ا یوابسطه آر ی که از کودک  نیآب بنا کنه ا  ی بخواد خونه اش رو رو یکس  نکهیساخته بود از جنس باد مثل ا ییاهایخودش رو  یبرا

  ی و زندگ  د یو گل پونه کش  ایآر  یکه اون نقشه شوم رو با عمه برا  یتا زمان ا یشد بدست آوردن دل آر  ش یشد تمام هم و غم زندگ

 و قشنگشون رو نابود کرد    کیکوچ

 به نفرت ..........  ل یشد به انتقام و عالقه تبد  لیتبد  عشق

 

   داد یبهش دست م یحس بد   شد یچشم تو چشم م هیوارد اتاقش شد هر وقت با سا ایآر

 شد   رهیخ  ییخونه خان دا ی بایز اطیبه ح  ستادو یکنار پنجره ا شتری نه کمتر و نه ب ییدختر دا  هی در حد   یداشت ول   دوستش

 بود   ده یچیبراش مبهم و پ زای چ یلیخونه نبود خ نیا مال

 شناخت  یخودش رو هم نم ی بهوش اومد حت مارستانیکه تو ب یزمان  شیدو سال پ گشتیونه مروح سرگردون تو اون خ هی  مثل

  ل یاوا کنهی م  یزندگ دوننیعده که خودشونو خانواده اون م ه یدر کنار   به یکشور غر ه ی داره تو   گذرهیاز اون زمان دو سال م االن

مبهم و   یزایچ ه ی از خاطراتت به باد فنا رفته از گذشته  یمین ی نییو ب یی ایبهوش ب هو یکه  ن یقابل باور بود ا  ریبراش سخت و غ

و همه بهت گفتن که سالها  ستین ادتی  یز یتو ذهنت کمرنگ شده و از مادر فرزندت چ ی کودک ن یریو دوران ش  ادته ینامعلوم 

 قابل باور بود ..........   ریکه براش سخت و غ  گهیو هزاران اما اگر د یاز دستش داد  رانی تو ا شیپ

 

 رفت  نه یسمت آ به

 شد   رهیخ  میاز دوران قد  یبه عکس و

دستاشو    زدیم  عتر یقلبش سر د ید یهر وقت اونو م داد یاون عکس بهش آرامش م ییخرما ی با موها بای دختر ز  هی بود  کنار   خودش 

    کرد یدور کمر اون فرشته حلقه کرده بود و با لبخند به دلبرش نگاه م

هست از مراسم ازدواجش با   گهیعکس د  ه یکنار همون  گذره یاز مرگش م یگفته بودن اون مادر نارگل هست که چند سال بهش

  ی آور ادی یکرده بود برا  زیتجو  که دکتر   یا  گهید  یو عکسها   درخشهیستاره م هی عروس مثل  د یاون فرشته که تو لباس سف

که فقط با   شی در دوران کودک ه یو سا  ییطور دا نیکنار مادر و برادرش   و هم ر د ییعکسها اندازهیب ی گذشته هر روز بهشون نگاه

 اد ینم  ادش ی ی زیکه چرا چ د یکشیو عذاب م گرفتیسردرد م شتر یزل زدن به اونا ب
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روزانه اشو فراموش کرده    یشخص یکارها  یحت مارستانیب  یتو  یو زمان دارشدهیب  قیخواب عم ه یکه از   کردیفکر م نیبه ا ی وقت

که دست چپ  و راستش رو فراموش   کیطفل کوچ  هی دو سال مامان اونو مثل   نیدر طول ا شد یعذاب چند برابر م نیبود براش ا

بود وهم از   ده ید  بیآس  دایکمر و پا شد   ی  هیحکرد هم از نا ی رو ط  یسخت  یدرمانکرده بود دوباره آموزش داد جلسات روان  

 سر   هیناح

  ی مهره کمر با مادر برادرش به لندن اومدن تازه معن یعمل جراح  ی نمونده بود اون دوران که برا ی براش باق ی خاطره ا چیه

   د یرو فهم  یواقع یزندگ

  یو باز  د ی پری طرف و اون طرف    م نی عروسک ناز که ا هی  کرد یم ی و باز د یدویخونه م  نیا اطیکه تو ح  ی قشنگ و ناز دختر

   کردیم

که شاد و سر حال با اون   ی زمان د یبخش شی به زندگ ی رو درک کرد دخترش نارگل جون تازه ا یزندگ ی واقع  یزمان تازه معن اون

و چشماش تو نور    نشد یقرمز م  یرنگش از شدت باز  یصورت یرفت  و لپا  ی طرف و اون طرف م نی رنگش ا ییبلند خرما یموها

   داد یبهش دست م یچسببا اون نگاه معصومش حس دل  د یدرخشیم د یخورش 

 سرحال شدن کرد  ی گرفت و تمام تالشش رو برا  یدوباره ا د یام یعمل جراح یروز بود که برا  اون

 

رو   ی ا هیسا ی اگه فراموش  یگشت حت یباز م ران یبه ا د یبا رفت یم د ینداشت با  یلیموندن دل ی برا گهی د  کردیفکر م ی االن هر چ اما

   کرد یتمام تالشش رو م  ز یهمه چ ی آور ای ی برا د یگذشته اش انداخته بود با یزندگ

 .........  کرد یصحبت م مشیبا خانواده در مورد تصم د یدوش گرفت و خودش رو آماده کرد با  هی  عیسر

 

  شهیو گل پونه از هم رفتند یهم م یروز ها از پ گذشتیتحرک و جنب و جوش م یآب راکد ب  هی براش مثل  یبود زندگ مدتها

نفس   یشده بود حت  ر ید  زیهمه چ یافتاد برا یاز پا م نایقی  کردینم یتنهاتر بود اگه با مادر تواون خونه بهشت کوچک زندگ

 .........  دنیکش
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مدم و در دل    ویاغ فرشتگان خسته و کوفته به اتاقم م معصوم گلب یبه بچه ها یدگیفارغ از رس  یمن بودم که هرشب وقت  نیا

و دخترم که هرگز   دمش یند  ریبار س  نیآخر ی برا ی دلبندم که حت   یا یآر اد یهرشب به  شد یشب فکرم آشفته و مشوش م اهیس 

 کنم     ی درو نتونستم براش ما  د یچیعطر تنش تو بغلم نپ

چشمم   یاز جلو ی تکرار  لمیف  هی و زمستون مثل   زییبهار و تابستون و پا ختمیریو آروم اشک م گذاشتمیم واری سر به د ید ینا ام با

 ی نداشت یزیچ  یی که برام بجز سرنوشت شوم جدا ا یلعنت بهت دن ی ا ید یام چ یگذشتن بدون ه یم

 

   فشرد ی م نه یزد قلبم تو س  بشیو ناگهان غ د یازم دل بر  ی به چه آسون    ایکه آر کنمیفکر م نیبه ا ی وقت

 مامان برام عذاب آور تر بود   ی اوقات سرزنش ها یگاه

به من تلفن زد و    ایمادر آر  یاون روز برمن چه گذشت وقت دونستینبود اما مامان نم ایحق آر ییجدا نیا یخودت باعث شد  که 

  نیکه ا  کردمی تصورش رو هم نم ی رحم رفتم حت ی اون سنگدل ب دنیبه د ی سرو صدا به خونه اش برم و من وقت ی ازم خواست ب

 آورده  میسر زندگ یی چه بال یشخص پنهان

 

،   مانیدکتر و پر سنل  اتاق زا یبهم گفت که با همدست یشرم  یب تیبا نها یتموم شد وقت ی برام زندگ ایروز توخونه مادر آر اون

  ی به دکتر برا یو تار شد اون با وعده دادن پول هنگفت   اهیبرام س  یو خبر آوردن که اون مرده همون روز زندگ دن یفرزندم رو دزد

 د یفرزندم نقشه کش دن یدزد

 

  ی و برا شهی چون دل کندن برات سخت م  شینیبب ستیفرزندته و درست ن نیکه از دور نشونش دادن و گفتن ا ی نوزاد مرده ا و

 برباد رفته شد وحسرت وآه ........  یآرزو هی  شه یمن هم  یچشمام بردنش و برا یاز جلو  شهیهم

 

کودک رو از آغوش مادر   هی کشوند و با دستاش  ی کارش به نابود  نی، محبت ، عشق و عالقه رو با ا عتیقانون طب  ایروز مادرآر اون

 جدا کرد  

ندم رو از آغوشم  فرز ی کارو با من کرد نیتو هم ی بهم گفت خودت خواست یرحم ی ب تیکردم با نها  ه یافتادم و گر  ن یبه زم ی وقت

   شد یگونه هاش دستاش روزها برام شب نم دن یتونستم نفس بکشم بدون بوس   ینم یبدون اون حت  ی د یکش رون یب
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 ...........  ومن

 کنه  سهی دو رو باهم مقا ن یکه ا وفته ی از ظاللت ب ی به درجه ا تونستی انسان چقدر م هی که   کردمیبا تعجب بهش نگاه م فقط 

 

واز شدت   ختمیصورت اشک ر یاون روز به پهنا ی مادر فرزند نشده بودم وقت ی به دور ی هرگز راض یفقط عاشق شده بودم ول  من

 دستاشو به طرفم آورد و بلندم کرد و گفت   زدمی چنگ م نیبه زم یناراحت

 جا نزد   نیسر به ا هی  دنم ید ی برا ی حت ایچند مدت آر ن یتو ا دمیزجر کش من

من سالهاست  ی درکم کن د یبرام رقم خورد تو با ی از زمان بد جور یتو برهه ا  یشدم زندگ  ی دچار جنون آنپون بفهم من  گل

 کوه رو از   ه ی یلعنت  یاز اون داروها دونه یهر  خورم یآرامبخش م  یداروها

   اره یدرم پا

 بود   ی صداش پراز شرمندگ دند یلرزیم دستاش 

 کرد و گفت   ک یبه خودش نزد منو

 رو خدا بهم مهلت بده   تو

   دمیقول م کنمیم درستش

   کنهینابودم م شتر یداره ب ی بد  ریبه دخترت ش   یدختر ناز و قشنگ داره و تو که هرگز نتونست  هی  دونه یکه بچه ام نم  نیا فکر

 د یهرگز نخواهم بخش بخشمتیخانوم نم ایخشم پسش زدم و به سمت در رفتم و گفتم ثر با

 

 به سمتم و گوشه لباسم رو گرفت   د یدو

   میخورد  نیدو با شدت به زم هر

 و التماس    کردیم ه یگر

 ......... ارم یب اد یرو به  یرو در حقش نکنم و اگه مادر هستم رحم و شفقت مادر  یبد  نیو ا  شهیبگم نابود م ا یاگه به آر که 
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آب   ه یافتاده بودم و زمان برام متوقف شده بود دستم رو گرفت و بلندم کرد واز مستخدم خواست برام  ریگ  یب یعج یدو راه  تو

 آروم گرفتم   ی که کم  یوقت  اره یقند ب

 نفرت نگاهش کردم و گفتم   با

 االن کجاست   دخترم

 شد   رهیخ نیاسترس دستاشو تو هم چنگ کرد و به زم با

 سپردم   کنهیم ی ه برادرم که تو لندن زندگراحت باشه اونو ب  التیخوبه خ یلیخ جاش 

   کنه یم  یبرادرم مثل چشماش از اون دختر  نگهدار دختر

 اون دختر پر کنه   ی پدر ومادر رو برا ی تونسته جا ی عنینگاهش کردم و گفتم  یشتریرو گرفتم و با نفرت ب  دستش

 ..... قائل شد هان.... یکی گذاشت براش شر مت یق شهی نظرت مهر پدرو مادر رو م به

 

تو   کردم ینم فی اگه برات تعر ی کنیگفتم فکر م زویو همه چ  ارمینتونستم طاقت ب گه یکه د نهیهم یلرزون گفت نه نه برا  یصدا با

 یشد یموضوع م  نیتا ابد متوجه ا

   یشد ینم نه

 باور کن گل پونه    کنم یخواهش م مونمیپش من

 هامو با خودش برد   ی طوفان تمام خوشبخت ه یپسرم مثل  یتو تو زندگ اومدن

 بهش کردم و گفتم  یز یترحم آم نگاه

 آشفته کرد   تویخودت مثل طوفان زندگ یمن باعث نشد که طوفان به پا بشه بلکه حسادت و بددل اومدن

    ی باتالق درست کرد ه یخودت  ی بادستا تو

   ی ریتوش فرو م  شتریب ی هر روز دار که 

 وجود نداره  ی حد و مرز چیه  تو  ی و بد  یدرجه پست یبرا
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   یرو داخلش هل داد  ایو من و آر  یکند   میتو زندگ  یق یمن تموم شده تو بادستات چاه عم  ی برا ز یهمه چ گهیهم د االن

   یفرزندت رو نداشت یخوشبخت  دن یطاقت د یهست که حت یتو به اندازه ا  یبد 

 تعجب داره    یاز رزالت برسه جا ی حد بتونه به درجه ا ن یتا ا ی که موجود  نیا و

 جام بلند شدم و گفتم   از

که سالهاست دخترش رو از آغوش پر مهر پدر و مادر جدا   یبهش بفهمون یی خوایچطور م  یکنیچه م ا یاما با آر بخشمتیم من

 ...........  ی کرد

 

 هست   ی تو درگاه اله یقاض ن یاون بهتر سپارم یا منخوندم رو به خد  ییو براش الال دمیکه هرگز فرزندم رو ند  نیا

 نگاهش کردم و گفتم دخترم االن چند سالشه  دوباره 

 گفت نارگل االن سه سالشه ........... ختیریطور که اشک تمساح م  همون

  ی دخترم اسم انتخاب کرد ی و با حسرت گفتم پس خودت برا  کردمیلب مرور م  ریاسمو ز  نیطور داشتم ا نینار گل .......هم نارگل

 نه......

 

باشه   ادمیتا  شمردم یمرگ فرزندم روزها و ماهها رو م  ینشونم دادن برا مارستانیجان اون نوزاد رو تو ب  یاون روز که جسد ب د یبا

 شده ام چند سال داره    ده یفرزند دزد

 .........  یفهمی م ره یگ یطور انتقام نم نیو قاتل ا  یجان هی انداختم و گفتم   دن یلرزیمبه دستام که از شدت استرس  یحسرت بار نگاه

 

 حرکت نداشتم    یبرا یرمق یآخر رو بکشم حت  یرو گرفته بود و فقط درمانده منتظر بودم نفسها میراه گلو  بغض

      مونمیپش گفتیو مرتب م  ختیر یصدا اشک م یهمون طور داشت ب  ایآر  مادر

   کنمیپونه جبران م گل

 ...........  یچونه اش و سرشو بلند کردم و گفتم چطور ریبردم ز  دستمو
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  ای ی گردون یسر کنم رو برم  یو خو ش   ی به خوب    ایکنار فرزندم و آر  تونستمیکه م  یدوران خوش   یجبران کن ییخوایرو م یچ

 کدومشون    یجدا کرد جگر گوشه اشو ازش  ی و با حقه باز یرو که سر پسرت آورد  ییاون بال

 ی درست کن  زویو همه چ  یزمان رو به عقب برگردون ی تونیم ایآ

 

 دور شو    یمدت یبرو برا  تو

قلبم تند تر    گهیم  یکه چ کردم یفقط به دهانش نگاه م  دمیاز تعجب گرد شده نگاهش کردم اصال منظورش رو نفهم یچشما با

 شروع کرد به زدن  

به فردا وبعد از گذشتن سه   ی د یمشترک بادلهره و ناام یرو تحمل کنم بعد از ده سال زندگ  یهمه گستاخ ن یا تونستمینم گهید

 روز مرگش بوده      شی روز اول زندگ کردم یکه فکر م ی دخترم ،، دختر یزندگ  یی سال گرانبها از دوران طال

 .........  دهی رفتنم برنامه چ ی روبه روم نشسته و برا حانه یچه وق  حاال

 

ساختمان   یاز جا بلند شدم و به سمت در ورود دادمیخبرم ایرفتم و موضوع رو به آر ی هر چه زودتر م د ینبود با ز یموندن جا  گهید

   دمیرفتم هنوز در رو باز نکرده بودم که صداشو شن

 ی بهم اعتماد کن  ی پونه تو ناچار گل

 

  ن یاگه در ا ی ول  ترسمیمن ازت نم یباش  میزندگ یبرا  ید یانداختم و گفتم در هر صورت اگه تهد   ی و به صورتش نگاه  برگشتم

   کنمیصحبت نکنم حتما دق م ایمورد باآر

 گفت    کردیشده اشو پاک م س یکه صورت از اشک خ ی سمتم اومد و در حال به

   گمیباور کن راست م یبر  ینم شی از پ یبا خبر بشه کار انیهم اگه از جر ایهر صورت آر در

که با کمک دکتر اون   یی دختر برادر من هست همون روزها تیاالن در حال حاضر تحت حما یو ثبت   یدختر به طور قانون   اون

 خارج شد  رانیو نوزاد همراه دختر برادرم و برادرم از ا  میدرست کرد ی براش مدارک جعل می د یدزد مارستانینوزاد رو از ب
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 سالها از عمرت گذشته    یثابت کن نو یا یی هست و تو تا بخوا هیاالن دختر سا اون

  یماجرا گذاشت دنیتو با شن  گمیرو تنها بگذار من بهش م ایمسافرت برو و من و آر  هی با مادرت به  یو بهم اعتماد کن چند روز  ایب

 ......  یبهم مهلت داد  ه یکارم و پس گرفتن نارگل از سا انیتا پا یو ازم قول گرفت   یو رفت

 

ثابت کنم که    تونستمیجا بند نبود و نم چ یکس بودم و دستم به ه یمن تنهاو ب   گفتینگاهش کردم راست م شونیو پر  درمانده

سالها به   یعن ی ن ینداشتم و ا یکنم چون مدرک  ی کار تونستم یدخترم نمرده بلکه ربوده شده و اون دکتر خدا نشناس رو هم نم

 گشتن    ایوو ر   الیدنبال خ

 فکر بودم که گفت   تو

 ازش درخواست کنم نار گل رو به من پس بده   خوامی و من م ان یم ران یبا پدرش به ا ه یسا ندهیچند روز آ ظرف

 نه   ای ی دونستیموضوع رو م ن یا دونمیبود نم ایسالهاست عاشق و دلباخته آر هیسا ی ول

قبول    ایبه خاطر آر د یشا یستین  گهیاما اگه فکر کنه تو د کنهیو نمکار  نیمن ازش درخواست کنم که بچه رو بهم پس بده ا  اگه

 باور کن   رمیگ یدخترت رو پس م دم یکنه من بهت قول م

 فشردم و گفتم   شتریدر رو ب   رهیدستگ 

 ی ر یوجود داره که دخترم رو پس بگ   ینیتضم چه

 

ضربه زدم و قلبتو شکستم اما باور   یکه بهت تو زندگ  نیبا ا ی کن نانیبه من اطم یتکون داد و گفت تو ناچار ید یبا ناام سرشو

 برنده بودم ......  ی باز نیفکر نکن من تو ا دم یسالها زجر کش ن یکن به همون اندازه تو ا

   ی کنیدرک م  نویا ایآ یو نفرت شد   یهمه بد  نیتو حرفشو گفتم خودت باعث ا دمیپر

بازم بهت بگم   یعصب ی و ناراحت  یص آرامبخش جلسات روان درمانقر  نیچند  ی تکون داد وگفت و تاوانش رو هم دادم روز سرشو

 ؟

   میرو ابرها خونه ساخت میکنیو فکر م م یسازیخودمون تو باتالق خونه م ی و گفتم ما آدما با دستا  دمیکش  قیعم ینفس

 دستمو گرفت و گفت    یوار  د یام با
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که   نیراز رو بهت نگم و تو هرگز ازا نیتا آخر عمر ا   تونستمیفکر کن که م نیلحظه به ا  هی  یول ییخوایم ن یگل پونه تضم نیبب

 هان ؟  گفتم یرو بهت نم قت یکمکت کنم که حق  خواستمیاگه نم یشد یبا خبر نم یدار  ایدن  نیتو ا ی دختر

 

راز رو بهم نگه و با خودش به    نیهرگز ا  تونست یم ومد یم ی حرفش منطق نیکه درحقم کرده بود ا  یفکر فرو رفتم با تمام بد  به

 گور ببره  

 آشفته به خونه بازگشتم  یشکسته و فکر ی روز با قلب اون

 

شما رو به    د یخوای م ستیخانم حالتون خوب ن گفت یدلش برام سوخت و همش م  یراننده تاکس ی حت  ختمیراه رو اشک ر تمام

   د یبه ذهنم رس  یمختلف  ی دم راه هاساعتها راه رفتم و فکر کر دم یبه خونه رس  یبرسونم  وقت  مارستانیب

بار   نیبه خونه اومد چند  ایشده بود معما تا ظهر که آر زیبرام همه چ رهیآروم بگ  تونهیمادر م هی آخه مگه  رمیتونستم آروم بگ  ینم

برام افتاده از شدت تب به لرز افتادم چند تا پتو   یاتفاق ناگوار  د یفهمی م د ید یمنو م  یمردم و زنده شدم تبم باال رفته بود هرکس

 خودم انداختم   ی رو

 ناراحت شد که چرا از صبح بهش خبر ندادم که منو به دکتر ببره   یل یحالم خ دنیبه خونه اومد باد  ایآر ی وقت

 کردم   ه یکردم و گر  هیو گر   دمشیرسوند اون روز تا غروب کنار تختم نشست و من د مارستانیمنو به ب ی فور

بازنده که    ه یمن مثل  کردمیم  د یاما چه با سوزوند یجونم جدا بشم تا به فرزندم برسم قلبم رو م یفکر  که بخوام از پاره    نیا  از

 بودم  ایثر ی نداشت ناچار به خواسته ها یبرگ برنده ا  چیه

 

 گفت   شیشگ یهم ی طونیگوشم کرد و با اون ش  ک یصورتشو نزد زدیتختم نشسته بود و همش بهم لبخند م  کنار ایآر

   ی ناقال نگفته بود یا

  دمیداشتم اصال منظورش رو نفهم  نهیکه توس   یمن با اون غم و

 کنترل فشارم منو مرخص نکرده بود   ی داشتم دکتر برا  یدر خواب بودم افت فشار وحشتناک  مارستانیاون روز تو ب تمام

 شد   ر یو اشک از گوشه چشمش سراز د یدستامو گرفت و بوس  میتو اتاق تنها شد  ی وقت
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 گفتم    ی فیضع ی دلم گرفت اشکاشو پاک کردم و با صدا یلیخ

 نکن   ه ی قربونت برم تو رو خدا گر شمیخوب م  ایآر

 که امروز گرفتم ممنونم    یخبر خوب یقشنگمون ممنونم برا  ی دگزن ی برا زم یچسبوند و گفت ممنونم عز م یشونیبه پ شویشونیپ

 نگاهش کردم و گفتم خبر خوب   متعجب

  د ی باشه رنگم دوباره پر دهیرو فهم زی همه چ نکه یاسترس ا از

 کنم  انش یب تونمینم یمژده عمرم رو بهم داد  ن یتو بهتر زمی و گفت آره عز  د یبوس  دستمو

 

خوب بودن   نی خبر که در ع نیا ی رو بهش گفته بود که فرزندمون زنده هست ول قتی مادرش حق یعنیآشفته و مشوش شد  فکرم

    دمیباشه که من امروز شن یاون د یخبر نبا نیپراز درد و غم بود ا

 لب باز کردو گفت   خت یریکه چشماشو بسته بود و با لبخند اشک م ایآر

   یوقت ازم جدا نش چ یه دوارمیام

   ی.....ازم جدا نش.... د یچیتو گوشم پ حرفش

 نباشه   ایدن  یتو بغل گرفتمو با لبخند گفتم تو باش  دستشو

 داد وگفت    لم یتحو یلبخند  دوباره 

 دلم .............. ز یعز مونیتو راه یو کوچولو  ی باشم و توباش  من

 

 شوکه شده بودم   د یچرخی پام داشت م ر یز نیزم انگار

 کردمو گفتم    یزی و فقط قصد داره سر به سرم بزاره خنده ر  زهیریم  ایکه آر هییاز نمکها گهید ی کی نمیا دونستمیم

   زمیازت ممنونم عز یکن  ی نم غی در ی کار  چیشاد کردنم از ه یبرا ی قدر بامزه بود نیا شهیهم

  ی دار  یبهت بگه تو دوماهه باردار ارم یبرم دکتر رو ب ی کنیباور نم ونهید گم یبهت م قتو ی تعجب نگاهم کردو گفت به خدا دارم حق با

 گم یراستشو م ایجون آر ی شیمامان م
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 نبودم باور کن   یقدر جد  نیوقت ا چیوگفت ه د یبوس  مو یشونیسرم و پ ر یمردونه شو برد ز یدستا

 

 اومد   ی بود اشکهام بند نم ایخبر دن  نیبهتر نیا شدم یدوباره داشتم مادر م شد یگرد فقط نگاهش کردم باورم نم یچشما با

 دونستم چرا ؟   ینم

داد که حاضره گذشته رو جبران کنه و دخترم رو پس بده قلبم تند   د ی بهم ام ی که با دلگرم ا یمادر آر  یوار بودم به حرفا د یام اما

   داد یم یبهم دلگرم  ایآر  یدستا  زدیم

 

و من به   گفتیبرام م شیحال بود همش از خاطرات کودک خوش  ایآر  میباهم درد دل کرد مارستانیشب تا صبح تو اتاق ب اون

 بردم یکه تو دلش بود لذت م ی شده بودم و از شاد رهیمعصومش خ ی چهره 

 

  شدمیم  دوارتری ام شه یکه دختر نازش زنده است چقدر خوشحال م نیا دن یاز شن کردم یو تجسم م دمید یبرق تو چشماشو م ی وقت

 گل پونه نگران نباش خدا هوامو داره ..........   شهیدرست م   زیهمه چ  زدمیم  بیتو دلم به خودم نه

 

 اما.......... حاال

 

من برات ناز   ی گشتم به اون دوران قشنگ کودک  یکنم که روز گارم قشنگ نگذشت دلم برات تنگ شده بابا جونم کاش برم چه

 برد   یخوابت نم یگفت ی مو تاشب برام قصه ن  میکرد یم ی باهم باز یزدیتو موهامو شونه م کردمو یم

   یزد یو تو داد م اط یتوح دم یدویبه شوقت م خورد یزنگ در م ی وقت

   ییبابا کجا دختر

 شد   یراحت نم التیخ ی داد ینم  یو تا منو رو شونه هات سوار  میکردی م یموشک باز   میقا اط یساعت توح هی بابا کجاست و  لوس 

 مردم    شه یهم ی قلبم شکست و برا  یها ه یاون لحظه که قلبت از کار افتاد ثان ییکجا باباجونم
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حتما باباجون رو بعدش   یکرد یگل پونه صدام م  یوقت  گذشتیعمرت م یها قه ی داشتم عمرم رو دق یتا اون لحظه پشت وپناه 

شد   یا انهیتاز ی پدر یاست طعم ب تنهاشدم و ساله ی کرد تنها  خیگرمت  ی دستا شهیهم یبرا مارستانیکه تو ب  یو روز  ی گفتیم

 فم ی برقلب نح

 

  یتکه ا  ایآر ادگاریو پسر کوچولوم تنها میمونده زندگ ی مادر تنها پشت پناه باقفرشتگان شد تنها مونس و همدمم و حاال ......   گلباغ

 دارم و خواهم داشت  دنشیبه د د یاز قلبم که تا زنده هستم ام

 

 کردم یم  یزیفردا و فرداهام بهتر برنامه ر یخورد و برا  یطور رقم نم نیرفتم سرنوشتم ا ی اگه نم د یشا

 

  یکوچولو   یاز دخترا  یکی شه یدارمیتر ب ریکه از همه د   یتو گلباغ فرشتگان تنها کس شم یم داریزودتر از همه ب شهیها هم صبح

گرفتم هر چقدر    ادیخوب  زو یچ ه یجا بودم  ن یکه ا ی و سالد  نیبره تو ا ی و خوابش نم ره یگ یبخش نونهاالنه معموال شبا بهونه م

بد سرپرست داشته باشه   نیکه والد  ی تا کودک شه یم ت یتر باشه بهتر و درست تر ترب  کیکوچ   ینگهدار یبرا  ارنیرو که م ی نوزاد

کوچولوعه که پدر ش    یاز اون فرشته ها  ی کی اینکردن در  یکنار پدر و مادر بزرگ شده که اصال ازش خوب نگهدار ی و چند سال

 معصوم رقم زدن   ل اون طف یرو برا یدوران پردرد و رنج  یفوت کرده و مادرش همراه ناپدر

به گلباغ فرشتگان اومده اما هنوز   ستیه نکه شش ما   نیساخته و با ا ی روح  ماریب هی از اون بچه  ینا پدر  تیزدن آزار و اذ کتک

 قلبش پر از درد و رنجه  

سپرده شده تمام هم و غمم شده بهتر شدن روح و جسم آزار   یستی چند وقت که به بهز نیشده تو ا نمیو نازن ز یدختر عز ایدر

 کودک معصوم سه ساله   ن یا دهید

 دختر کوچولو   نی سال و چند ماه داره شده دوست اوقات فراغت ا کیاالن   گه یپسر کوچولوم که د انیرا

ماهش هستم و تنها خواسته   یرو  دن یشده ام که بد جور دلتنگ د دهی زخم خورده دختر دزد  یشده زندگ یبرام تمام زندگ ایدر

 .....  نمیماهمو بب  یروز دختر کو چولو   هی  نهیام از خدا ا
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   ااهللی ری ام  شهیروز صبح مثل هم اون

   می خوردیم ییو چا  کردیگلباغ  داشت برام درد دل م  ریمهربون مد  ی وارد دفتر شد خانم صادق  انیگو

 خنده کنان گفت  یصادق خانم

رو هم دادم   ی ستینامه بهز یبر  یتونی خوار باربه آشپز خونه م لینگفتم مگه بعد از تحو یجا گذاشت ی زیجان باز چ ر یام هیچ

 اهمون جا آشپزخونه هااااا

 ورا   نیا اد یم ی بهم زد و گفت الک یچشمک

 االنه که مثل لبو سرخ بشه ........ چارهیب  دونمیزدمو گفتم م ی به خانم صادق  یز یلبخند ر منم

 

 وارد دفتر شد و گفت    ریکه داشت سر به ز ییایبا حجب و ح ریام

من هم درد   ی شرمنده برا ی که بدون امضاء فاقد اعتباره خانم صادق د یدون ینامه مهر داره امضاء نداره م نیا د یخشیخانمها ب سالم

   شه یسر م

 و گفت   ش یشونیزد رو پ  یصادق خانم

 رفتا     ادم ی شرمنده

 که کاغذ رو گرفت که امضاء کنه گفت   ی حال در

 جان  ر یبخور ام یی چا هی ایب حاال

  یبسته پست د یبا گهید  یبرم دو سه تا جا د یو از خجالت سرخ شده بود گفت نه ممنونم خانم با  کردینگاهم م ی رکی ز ریکه ز ریام

 بدم   لیتحو

   زم یصورتش گرفت و گفت پس برو به سالمت عز  ی کاغذ رو جلو  یصادق خانم

 

 همه دوستش داشتن  کردیبود و درست کار م ایر ی بود اونقدر پاک ب یستیکارمند بهز ریام

   کرد یم یشت که ازش نگهداردا یر یپ مادر
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 بود   مدتها

  یبرا ریکه ام ن یبودند و هم دهیتمام پرسنل گلباغ هم فهم نو یا ادیبهم بفهمونه که ازم خوشش م  خواستینگاه و حرکاتش م با

 گذاشتنیسربه سرم م  ومد یبار م لیتحو

 

 انداختم وگفتم   نییگل پونه ...سرم رو پا خوادیپسر بد جور خاطرت رو م نیکردو گفت ا  یخنده ا  یخانم صادق  ر یاز رفتن ام بعد 

 داره   ان یهست که به را یعالقه ا  ی از رو کنمیمن متاهلم فکر م  دونه یاون م   یخانم صادق د یحرفو نزن نیا

که اگه هم    نهیب یمرو ن زایجور چ نیعشق و عالقه ا زم ینگاهم کرد و گفت عز ی دستشو گذاشت رو دستمو با مهربون  یصادق خانم

 بهت عالقه مند شده باشه  

 باشه   انیهم حق با تو باشه و فقط از سر عالقه اش به را د یشا کنه ینم ی بدون هرگز بهت جسارت ن یقی  نویدله و ا کار

 بچه ها تو باغ تنهان خاله گل پونه   یراست

   دهیاجازه کمک بهت نم گه ید  شهیم داریبرو به دادشون برس که االن پسرت ب برو

 

 

 

   گفتی پهن کرده بود و بچه ها دورش جمع شده بودن داشت براشون قصه م یریچمنها حص  ونیشدم مامان م اط یح وارد

 شدمیمامانو نداشتم چقدر درمانده و تنهام یی دوران تنها  نیکه اگه تو ا کنمیفکر م نیبه ا ی ماهش پر از آرامش بود وقت صورت

روبه رو شدم که بسته   یودر مانده و غمزده بادر خونه ا  رم یبگ  ایاز آر یکه خبر   د یام ن یبه ا میاون زمان که با هم  به تهران برگشت

 جواب و نامعلوم ......  ی بهزاران سوال  ایشدن آر د یسوال از ناپد  ایدن  ه یوقت  به روم باز نشد تنها پناهم شد مادر و   چ یبود و ه

 

 در آغوشش بود   ان یرفتن از پله ها بودم که پرستار اتاق نوزادان به سمتم اومد را  نییحال پا در

 کرد   داریرو ب  گهید  یسر و صدا کرد بچه ها  طونتیپسرش  زم یعز ایرو آروم بدستم داد و گفت ب  بچه
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و با   د یدویبچه هابود پسرم تو باغچه ها م یتو گلباغ سرو صدا شهیرو در آغوش گرفتم و به باغ رفتم اون ساعت صبح هم انیرا

   د یکشیم اد یو فر غ یبچه ها ج

 بود برام ایپراز آر  کردم ینگاهش که م شد یو ازم دور دور تر م  د یپر یم  کشیکوچ یپاها با

و پدر و    کشهیتونستم تصورشو بکنم داره قد م  یکننده بود که نم   شانیپربرام سخت و  یلیزد خ  ی پسرم با پدرش مو نم 

   دهیخواهرش رو ند 

 رو شونه هام احساس کردم   یدست

 و کنارم نشست و گفت  د یبوس   مو یشونیمامان بود پ  برگشتم

   ی کنیفکر م ی مادر به چ هیچ

   نمیب یبچه ها  رو م ی مامان دارم باز ستین  یچی ور زانوهاش گذاشتمو گفتم ه دستامو

   ی نیبیرو م ای جگر گوشه ات آر یتو چشما ی زد و گفت دروغ نگو قربونت برم تو دار یلبخند  مامان

   ختمیصدا اشک ر یو ب   د یترک بغضم

 سرم رو در آغوش گرفت گفت   مامان

 دلم    زیعز رسه یروز انتظارت به سر م هیدارم   مانیمن ا شه یم درست

 ل کن  خدا توک به

   یگفت مامان باز  شیزبون نیریو خودشو انداخت تو بغلم و با اون ش   د یبه سمتمون دو انیرا

 پاک کردم  اشکامو

 نره دخترم   ادتیتوکل........  یعنیچشماشو بست  مامان

 م ید یکه همه خسته رو چمنها دراز کش می کرد ی وار به سمت بچه ها رفتم و اونقدر باز د یمحکم و ام  ی تکون دادمو با قدمها سرمو

 

 زد   ادی به سمت در رفت و بلند فر مهیسرآس  یخانم صادق شد یداشت از جا کنده م  ایدر یناپدر یگلباغ اون روز با لگدها  در

 رو خبر نکردم   س یجا دور شو تا پل نیاز ا آقا
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   نهیرو بب ا یدر خواد یدر و باز کن مادرشو آوردم م  کهیزن د یکش  ادیفر ایدر یناپدر

  د یکش اد یبلند تر فر یصادق خانم

  ی تونینم یرو نداشته باش  ایمحترم شما تا از دادگاه مجوز گرفتن در یآقا  ی فهمیم م یبد  ل یرو به مادرش تحو ایدر م یاجازه ندار ما

   ی جا ببر ن یدخترک رو از ا

مادرش   شهیکردم و گفتم حاال نم  یاشاره ا یدلم براش سوخت به خانم صادق  خواستی و دخترش رو م  کردیم ه یبلند گر ایدر مادر

 گناه داره واهلل    نهیرو بب اینظر در هی تو  ادیب

  شمیجا مسئولم گرفتار م ن یازشون سر بزنه بعد من که ا ی گل پونه ممکنه هر کار  شهیتکون داد و گفت نم  یسر  یصادق خانم

 بال سرم اومد دلم سوخت و بچه رو برداشتن و بردن   ن یمهم ه شیچند سال پ

   زمیهستن عز یمعلوم الحال یها هم آدما  نیکودک رو داشته باشن ا ینگهدار  تیمجوز صالح یاز قاض د یبا

 رو نگاه کردم   رون ی گلباغ ب ینرده ها  ی رفتم و از ال جلوتر

 بود   سیصورتش از اشک خ چارهیب ایدر مادر

زن و شوهر شده بود سرو    نی......روزها بود کار ا نه یباشه و نتونه اونو بب  کشیمادر سخته بچه اش نزد ه ی  یگرفت واقعا برا  قلبم

   ایدر دن یصدا و درخواست د

  یموندم  هر دو  نفر صدا  رهیقشنگش خ ی به سمت در و دستامو تو دستش حلقه کرد و محکم فشرد تو چشما د یدو دخترک 

   مید یشن ی مادرشو م ه یگر

   دمیانجام م ادیاز دستم بر ب یمن هر کار  ینی مامان رو بب  یجون اگه تو بخوا ایروبه روش و دستاشو گرفتم و گفتم در نشستم

 تکون داد    یمعصومانه سر شو به عالمت منف  ی کوچولوشو محکم تر بغل گرفت و با بغض عروسک

   یترس یبلندشو ناز کردم و گفتم از اون آقا م  یموها

 تکون داد و محکم بغلم کرد   سرشو

برده   یگفتار درمان ی به کالس ها د یشده بود و مرتب با ی خبر دچار مشکل سکوت روان یاز خدا ب ی ناپدر تیدر اثر آزار اذ ایدر

 شکنجه .......  ی عنیکودک تو سن اون  ه ی ی برا ن یو ا شد یم

 جدانش رو نشنوه  ی مادرب ی ها و ناله ها ه یگر  یکه صدا  میدرب گلباغ دور شد   یرو بغل کردمو از جلو ایدر  دخترم
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رو در آغوش   ا یگل از گلش شکفت به سمتم اومد و در د یرو د ایتا منو در  ی نشسته بود در انتظار خانم صادق ری دفتر ام داخل

   یو نشست رو صندل د یکش

 کرد که   خی  ت ییآقا چا ر یکرده اش کردمو گفتم ام خی یی به چا ینگاه

 نداشتم ممنونم  ل یکرد وگفت م  یا خنده

   دند یخند یم  یرک یز ری دوستش داشت و باهم ز ایدر

 از صورت ماهش کنار زدم وگفتم   موهاشو

   ی کنیبرم خنده م قربونت

 رو نشون داد   ریاون صورت معصومش نگاهم کرد و ام  با

   ی گفتم عمو رو دوس دار دمویخند 

 کرد    میقا  ریشو تکون داد و صورتشو تو بغل ام سر

   د یرسونیکه من و مامانو تا تهران م  د یداد شنهادیپ  ی ممنونم که به خانم صادق ی کردمو گفتم راست ر یام روبه 

   م یما با اتوبوس هم راحت م یشینم مزاحمتون

دارم شما و مامانو    یهفته مرخص نی شو تکون داد و گفت نه به خدا اگه بزارم حاج خانم با اتوبوس برن تهران من که ا سر

   می گرد  یبعد اگه کارتون تموم شد باهم برم  دمیتهران دارم اونو انجام م ی کار ه یخودم هم   رسونمیم

تو   انیبه خدا اون طفل معصوم را  شمیناراحت م د یارینه ن کنم یتو حرفم و گفت خواهش م د یپر.که ازش تشکر کنم ..   اومدم

 .......  شهیاتوبوس خسته م

 دلم سوخت براش    نیکردم االن بود که از خجالت آب بشه بره تو زم نگاهش

 فقط صبح زود باشه ....... م یریرو تکون دادمو گفتم باشه باهم م سرم
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که مامان تازه براش   ی گل گل راهنیکوچولوش پ  یبافته شده   یبه عقب نگاه کردم با اون موها د ی دویم نمون یبدنبال ماش  ایدر

 گفتم   ر یدلم گرفت و به ام کرد یم  هیو گر  د یدویعروسک کوچولو دنبالمون م هی دوخته بود انگار 

   کنهیم ی قرار ی ب  یلیخ ایلطفا در   د یدار نگه

 نشسته بود گفت آره مادر بزار گل پونه ساکتش کنه   ریام  شیکه جلو پ مامان

شدم و به   ادهیپ نیاز ماش  کردیو بغلش کرد داشت خودشو هالک م  د یپرستار دو میبود ومده ین رون ی گلباغ ب اطیاز تو ح هنوز

 کرد از پرستار گرفتمش تو بغلم آروم گرفت    یقرار  ی ب شتریب  امیدارم دنبالش م د یتا د  دمیطرفش دو

   زمیصبحونه بدم بهت عز م یبا من بر ایب اد یم گه یچند روز د رهیجونم خاله م  ایصورتشو نوازش کرد و گفت در  یقصاد خانم

 خودشو محکم به گردنم چسبونده بود   ایدر

   ایخوشگلشو پاک کردمو گفتم در صورت

 بره برات بازار اون عروسک خو شگله رو بخره   خاله

 گردم قربونت برم   یبرم   یجا بمون من زود نیتکون داد گفتم پس تو ا سرشو

 شد بره خونه   یدادن بهش و قول عروسک رو دادن راض ح یتوض ی از مدت بعد 

 ظهر بود  کینزد  گه ید  میحرکت کرد  ی وقت

 

بار بود که با مادر به   نیچندم ن یرو ترک کردم ا ایدو سال که آر نیا  یدر ط  کردیم یقرار  ی طول راه در فکر بودم قلبم ب تمام

تموم شده و دست از شوهر و دخترم    زیتونستم به خودم بقبولونم که همه چ ی بشه نم ایاز آر یخبر  هی  د یشا میومد یهران مت

 بکنم   ی کردنشون هر کار  دایپ ی مونده برا  یبرام باق یزنده هستم و نفس  یانبکشم با خودم عهد کرده بودم تا زم

  یحت دمیهرگز به تلفنم زنگ نزد به تهران اومدم و فهم  گهینشد و د  ایاز آر ی بود که بعد از چند ماه که خبر روز ید نیهم انگار

  یبا تعجب بهش گفتم به چه اجازه ا ی اجاره داده بود و وقت یگریصاحبخونه به کس د م یکردیم  ی رو که توش زندگ یخونه ا 

رو بار زد برد هر   لتونیشبه و وسا هی اومد و خونه رو پس داد پولتون رو گرفت و هرتون گفت مادر شو ی کرد ه یخونه من رو تخل

حرف گوش نکرد و گفت   رم یگ یومن خونه رو به شما اجاره دادمو از شما هم پس م  د یکه کجا هست دمیپرس  ایچقدر از شما و آقا آر

   د یردگ  یبرنم ران یبه ا گهید شه یهم یبرا د ی به مسافرت رفت یکار  یمن مادرشون هستم و اونا بهم اعتماد دارن   گفت که شما برا

   گهیداره دروغ م دونستم یچه م من



 اه چشم به ر

58 
 

 

 شدم ا یآر یخونه مادر  ی هم که راه وبعد 

 رفتند .........  ران یاز ا شهیهم  ی گفتند خونه فروخته شده و صاحبانش برا  یکه م  دم یتو اون خونه د ید یجد  صاحبان

  ی کردمو زندگ  نانیاطم ایروزپشت در خونه مدتها مات و مبهوت موندم و بر بخت بد خودم لعنت فرستادم که چرا به مادر آر اون

 بکشونه .............  یبه نابود  شهی هم ی برا ش یو خودخواه یکردم که با طوفان بد دل  مشیو قشنگم رو تقد   کیکوچ

 

و    رسونمیم ای رو به آغوش آر ان یرا دو یرو خواهم د زانم یروز دوباره عز هی  ده یم د یبهم نوداره قلبم  ییتو دلم روشنا  د یاما باز ام حاال

 بودم  دهیماهش رو ند  یکه از خون و وجودم بود و هرگز رو   یدختر  رم یگ یراحت دختر گلم رو در آغوش م الیبا خ

 

   پرسمایم دسوالینگاهمون به هم گره خورد دست و پاشو گم کرد و گفت ببخش کرد ینگاهم م یرکی ز ر یداشت ز  نهیآ ی از تو ریام

  یشما ناراحت هست

 انداختمو گفتم نه   ر یرو بز سرم

   م یاستراحت کن کمیکن  یتوقف کوتاه  ه یجاها  ن یهم یخسته هستم اگه شما هم خسته ا یکم

 گفت   دادیرو نشونش م رونیرو در آغوش گرفته بود وب ان یکه را مامان

 در بره .........   مون یخستگ  زمی براتون بر ییچا ه ی مو یپهن کن یر یحص هی مادر منم پام درد گرفته    آره

 

 روشن   یدود و چراغها ی هوا و بو یکیتار

تو کوچه پس کوچه  هاش   ی و بزرگ شد   ی د یکه قد کش ه ییهمون جا  ن یا ید یگل پونه به وطن رس   گفتیشلوغ بهم م  یابونایخ

 من و تهران شهرم .......  ی همه وهمه وهمه  ی و دل به عشق باخت ی از دست داد زتویعز ی، بابا یرو گذروند   یکودک  نیریدوران ش 

 رسوند   یدرب خونه پدر  یما رو جلو  ر یشب بود که ام ازدهی ساعت

 کنم بخور بعد برو    درست ییغذا هی تو مادر  ایاصرار کرد ب یل یمامان خ میشد  اده یپ ی وقت
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اون  شما هم تو رو خدا اگه   ش یپ رمی تو تهرون دارم م یر یعمه پ هی و مهربون قبول نکرد و گفت حاج خانم   ر یجوانک سربه ز ی ول

 من در خدمتم   د یبرگرد د یحاال هر وقت کارتون تموم شد و خواست د یوقت تعارف کن  هی

شما برو به کارهات برس و زود برگرد به   میتهرون بمون شتر یکم ب  هی ممکنه ما ی ول  زیو گفت دستت درد نکنه عز د یخند  مامان

 دارن   ازیبهت ن یلیگلباغ که اونجا خ

 مادر    میکنیم  ی فکر ه یبرگشتن  ی برا ماهم

 مون دور شد ........ پر از سوال از یکرد و با چشما  یسرد  یاومد ازمون جدا بشه خدا حافظ  ی انگار دلش نم رکه یام

 

 دور شدنش رو نگاه کرد و گفت   مادر

 وار حواسش بهته    ونهیپسر د نی گل پونه ا زارن یگلباغ حق دارن سربه سرت م  یکارمندا

 که چمدونها رو  به  ی درحال دمویخند 

 کنم مادر    یفکر نم  هی خجالت رویسربه ز ی ادیگفتم اون ز بردم یخونه م داخل

 من ازش کمه کم پنج سال بزرگترم   تازه

 خونه مون  ی نقل اط یح یبرقا مادر

در   ی عشق وقت ستین زا یجور چ نیاما مادر جون عالقه و محبت به ا هی حرف ه ی نم یداد وگفت ا یروشن کرد و سرش رو تکون رو

 ی چند ساله ا یچه کاره ا  یهست ی پرسه ک ی نم زنه یخونه تو م

 

و   گران ید یحرفا م یکه توجه نکرد یزیبه تنهاچ میعاشق و دلباخته هم شد  ا یمن و آر  یوقت شیدوازده سال پ گفت یدرست م مادر

 فکر اونا در مورد خودمون بود  

  ی روز هی  نیموند و گفت سر نوشت و بب  ره ی خ واریاتاقها رو هم روشن کرد و نگاهش به عکس دلبررفته اش رو د یبرقا مادر

 به خونه   م یگشت  یو برم  می زدیدو روز به گلباغ سر م ه ی م یرفتیم

 م یگلباغ  یعمرمون رو کنار بچه ها ه یبق  مو یزنیدو روز به خونه سر م  هیحاال  اما
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  یکه گرسنگ   نیبب ه یته  یشام هی برو  یزل بزن امرزت یبه عکس شوهر خدا ب نکهیا یگفتم آره قربونت برم حاال به جا دمویخند 

 .......  مایمرد

 

شهرم   یرفتم دلم برا اده یاز راه رو پ یلیخ  رونیخواب بود اونو به مامان سپردمو از خونه زدم ب انیکه هنوز را ی زود در حال صبح

 ؛ بای برات خاطره ز شهیباشه م تی اگه مال دوران کودک کیبوق و تراف یتنگ شده بود ،صدا

به تهران اومده بودم   ا یآر یمیدوست قد  د یفکرم مشغول بود به ام  یلیاونجا هم قدم زدم خ کمیخونه بود  ک ینزد کیپارک کوچ هی

  دمیتلفن خونه وجود داشت که تنها ام یشماره تلفن از خونه رضا تو دفترچه ها هی بود  ایآر یمیرضا تو دانشگاه تنها دوست صم

 کرده بودند   ر ییهمه سال تغ نیشماره ها بعد ا ماکرده بودم ا ادداشتیبود اونو 

 که بهش دلخوش بودم   یزیچ تنها

کنه که   مییهمه سال راهنما نیبعد ا تونستیکه م ییاداره مخابرات ببرم تنهاجا ه ی شماره تلفن رو به  کردمیکار م ک ی د یبا فقط 

 بده   ص یتشخ یمیقد   یرو از رو  د یشماره جد 

   شه یگرفته م  یب یکدوم منطقه بوده واالن به چه ترت  ی کرد و گفت که برا ی درست بود اداره مخابرات شماره رو برس  حدسم

 جواب تلفنم رو نداد   یکس ی زدم ..........ول زنگ

   کردم یم یفکر د یبودم با د یکامال ناام  گهید

 کنن   ییتا اونها مارو راهنما  میبر سیتا باهم به اداره پل شدم به خونه برم  د ینا ام ایآر یمیبهم سپرده بود اگه از دوست قد  مادر

بود که خودم شروع کردم و به مادرش اعتماد   ی باز نیداشتم چون ا یهم که شده بود دست از تالش برنم  ایبه خاطر خود آر د یبا

 دادمی جا کردمو داشتم تاوان م یب

 

بهمون   یهم نتونست کمک س یپل میشب دست از پا دراز تر به خونه برگشت مو یسر زد شد یکه م ییروز تا غروب با مادر بهر جا اون

نه  تنها سر   ایهست  ران یتو ا ایآر  دونستمینم یبه درست یحت میرو هم نداشت ایآر د یاز محل سکونت جد  ی آدرس   چیبکنه چون ه

 بود که  ن یکه داشتم ا ینخ

  انیپا یعنی  نیبه خارج از کشور سفرکردن و ا شه یهم ی گفته که  برا  ایبودم که         مادر آر دهی شن مونیمینه قد صاحبخو  از

 تمام آرزو هام ........
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 خوابش گرفته بود   یپسر م حساب میخسته کوفته به خانه برگشت شب

فرو رفت همون طور که داشتم رو پاهام تکونش   ی قیدلم به خواب عم  زی پوشوندم عز زیکه غذاشو دادمو لباس تم  نیاز ا بعد 

 موند   رهیبسته اش نگاهم خ یبه چشما دادمیم

خسته شده بودم ادامه   گه ید  د یبود صورت پسرم رو نوازش کردم اشکام رو گونه ام لغز ده یبسته در کنارم خواب یبا چشما ایآر انگار

 دادم یم  انیپر از درد و رنجم پا ینبود بارها به زندگ انیمادر و رااگه وجود  د یبرام سخت شده بود شا یزندگ

  میکردیو درد دل م م ینشست یموندم چقدر شبها کنار باغچه م ره یخ اطیاتاق به ح  کیدادمو از پنجره کوچ ه یتک  واری رو به د سرم

 ...و چشمان در انتظار ....  د ی مدل شکسته و ناا  هی و حاال من مونده بودمو  ا یخونه برام پر بود از خاطره آر یجا یجا

 

 نارگل  قصه 

 

از   یزندگ یبود برا  مونیپش زیهمه چ  ی روح خسته واز هم گسسته اش راحت شد برا م یمامان بزرگ رو به خاک سپرد  امروز

  ی بچه ها یبود ازش گرفت برا  ی و شاد م د یخند یم  د یکه با ی نامرد تو اوج دوران هی که  یی بایو ز یجوون  یدست رفته خودش برا 

ها و   ی حاال که شوهرش اونو ترک گفته انتقام بد  د یو مامان بزرگ فکر کرد با  دنیبزرگ شدن و قد کش ی پدر  ی گناهش که ب یب

مردونه اش   یشونه ها  کردیم هی کارش گر  ریبابا آروم آروم سر خاک مادر تقص  ره یپس بگ  گهیگناه د  ی ب ه یاونو از  یها ی نامرد

   د یلرزیشده بود دستاش م دهیخم

 .......  کردی رو م ریخاک مادرش رو ز  ریسر به ز  ایدن ن یواون فارغ از ا  نشستیبابا جونم م ی رو شونه ها  زیر ز یبارون ر ی ها دونه

 

   کرد یلب با مامانش درد دل م  رینازشو از صورتش کنار زدم داشت ز ی زانو زدم و موها کنارش 

  گشتیداشت دنبال گذشته برباد رفته خودش م  د یدونم شا  ینم گفت ینامفهوم م کلمات

 کرد    میبغل بابا رو گرفت و سرشوتو بغل بابا قا ری باال سرمون اومد و ز عمو

 مامان نبود درد بالشونو به جونش بزنه و نازشون کنه ....  گه یکردن د ه یتو بغل هم گر م یتیپناه  یب  یبرادر مثل بچه ها دوتا
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شدن رو نداد   اده یبه خودش زحمت پ یحت  کرد ینشسته بود و از دور نگاهمون م نیتوماش   هیمامان سا  شد یتر م  د یداشت شد   بارون

 ........ نیتو ماش   امیبا اشاره انگشت بهم فهموند ب  نهیبار مامان بزرگ رو بب نیآخر  یکه برا

 بابا رو فشردمو گفتم   دست

به عمو کردم و   ینگاه  ید ینگرانتم دو سه شبانه روزه که نخواب می زنیفردا هم به مامان بزرگ سر م یخور یسرما م می بر ایجون ب بابا

  میبر د ییای ب کنمیخواهش م  ی د یکش یخواب یب ی کنار مامان بزرگ موند  مارستانیعمو چند شبه تو ب ی گفتم شما هم خسته ا

 خونه  

   میلرزان و غمبار راه افتاد ی هرسه با قدمها و

 افکنده به راه افتاد  ی خورده مادرش کرد و با سر س یبه خاک خ یظه برگشت و نگاهلح هی بابا

 

 غربت به خاک سپرده شد   اری کس تو د ی مامان بزرگ تموم شد تنها و ب  یسه نفره و سوت کور به خاک سپار مراسم

 من بودمو پدر و عمو   یهمراه چی و نه ه یی نه آشنا  ی دوست  نه

 ............ ن یو هم نیهم

 

چشمام اومد و   ی جلو رش یصورت خسته و پ    شد یدور و دور تر م نیشدم همون طور که ماش  رهیدور به خاک  مادر بزرگ خ از

 بغضم گرفت 

 

  یو هر کدوم به نقطه ا   د یچرخیزد نور قرمز شعله تو صورتشون م ی کس حرف نم چ یه میتو حال دور هم نشسته بود  نهیشوم کنار

 ن  شده بود  رهیخ

   یو سخن   یحرف چیه بدون

   د یچیعمو تو فضا پ ف یضع یصدا هوی

 عاشق حلوا بود .......  مامان
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 مونده بود گفت   رهیچند قطره اشک از رو گونه هاش سر خورد و افتاد بابا جونم که سر به کاناپه به سقف خ و

 خودش توشه کرد   یرو هم راحت از دست داد و به جاشون نفرت و خشم برا زایچ ی لیبود و خ زا یچ یلیعاشق خ مامان

وقت نتونست از توش   چیپاهاش درست کرد که ه  ر یپرتگاه ز هی  یو بددل نه یسر داد و با ک یبه سمت نابود شو یراه زندگ مامان

 اد یب رون یب

 

 ......  گهیمنظورت از پرتگاه منم د به بابا انداخت و گفت االن ینیاز رو مبل بلندشد و نگاه خشمگ  هیسا مامان

 

 دادو گفت نه منظورم خودم هستم خانم  ی سرشو چرخوند به سمتش و دستشو تکون بابا

 

 شروع شد و مامان سالن رو ترک کرد   نشونیب یشگ یو هم یجر و بحث طوالن ودوباره

گناه چه    ی دختر ب ن یهاتون کالفه شدم ادعوا  نیاز دست ا گه یحال بلند شد وبه سمت اتاقش رفت و گفت د ی خسته و ب عمو

   ایداره آر  یر یتقص

 تمومش کن    کنمیخواهش م  یکنی خودت چه م ی با زندگ یدار

 .........  شهیهم یبار برا هی  کنمیتکون داد و گفت تمومش م تیسرشو با جد  بابا

 

   م یدرد دل کرد ی و کل میپدر و دختر تنهاشد  ییکه رفت دو تا عمو

 مادرش  یبچه که برا  ه یکرد ومثل  ه یگر  اون

 بودم  نشیدل غمگ   یبرام حرف زد و من تسال  کنهیدل م درد 

 

باهم صحبت   ی فردا کل یبابا خسته شد  ی استراحت کن کمیگذشته بود دستمرو رو زانو بابا گذاشتمو گفتم بهتره   مهیاز ن ساعت

   میکنیم
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   رمی م گه ید قه ی تو هم گره زد و گفت تو برو استراحت کن منم چند دق دستاشو

 

 

 

 

به سمت اتاقم رفتم دوست نداشتم غرور   اوردمویزاره به روش ن یو هرگز پا به اتاق مامان نم  گهیداره دروغ م  دونستمیم  نکهیا با

   نمی شکسته پدرمو بب

هست بابا ، مامانو دوس   ادمیکه  ی اتاق مهمون از اون زمان ای د یخوابیم ییرایتو پذ   ایرفت  یخواب نم  ی بود به اتاق مامان برا مدتها

 تو چشماش عاشقانه نگاه کنه  دمینداشت و هرگز ند 

  دهیکرده بود و برام زحمت کش یدرحقم مادر  شه یهم ادیم ادمیمن نبود اما تا اونجا که  ی مادر واقع ه یبود که مامان سا درست

   رم یبگ  دهیود رو ناد رو که درحقم کرده ب   ییمحبت ها تونستم یبودو نم

 نشستم دوباره شروع به نوشتن کردمو خاطرات امروزم رو تو دفتر نوشتم   زیاتاقم رو روشن کردمو پشت م چراغ

رو    ایدن یروح  ط یشرا نینامفهوم و مامان بزرگ که تو بدتر ی زندگ نیخودمو ا ی شد و برا سیبار کاغذدفترم از اشکهام خ نیچند 

 ترک کرده بود دلم سوخت.........

 

 آخر قدرت تکلمش رو هم از دست داده بود   ی روزا نی سوال داشتمو قرار بود مامان بزرگ جوابشونو بده ا ایدن  هی

تونست صحبت    ینم ی که کرده بود به درست ی که بعد از سکته ا شد یم ی چند سال زنهیروز برام حرف م ه یوار بودم که  د یام همش

 روز ازم خواست که قلم و کاغذ بهش بدم   ه یکنه و 

 ......  سه یتونست بنو ینم  یبدرست ی حت ادیم ادم ی و

 

 گفت    کردیچشم باز کردم مامان بود همون طور که نگاهم م کردیدست سرد داشت صورتمو نوازش م   هی

   یهمه تنبل نیا دهیدختر خانم جوان بع  ه یاز  یتنبل خانم ظهر شد مگه تو درس و امتحان ندار  گهید پاشو
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 وقت مشغول نوشتن بودم    ریتا د شدند یبه زور باز م چشمام

بالشت   یساعت ده صبح بود فردا هم چند امتحان مهم داشتم دوباره صورتمو تو  گفتیبه ساعت انداختم مامان راست م ینگاه

 بخوابم   گهیکمه د  ه یکردمو و گفتم باشه فقط  میقا

   گه یبسه د ی و گفت پاشو پاشو تنبل  د یکش رون ییدستم    ریبالشت رو از ز مامان

 دختر   ی کار دار ی کل  امروز

 روبه مامان گفتم بابا کجاست    م یرفت نییخوردن صبحونه پا  یناچاربلند شدم باهم برا به

 

 

 مادرش   شیفکر کنم رفته باشه پ  رونیدادو گفت مثل احمقا از خونه زد ب یتکون  دستشو

 برگشتم سمتش   ستادمویپله آخر ا ی رو

  ستیخوب ن چیکه حالش ه یدون یبره مامان م یگذاشت چرا

گوش بده   نو یسالها کدوم حرفمو گوش داده که ا نیگفت دختر بابات تو ا زو یسمت م د یجلوتر حرکت کرد و دستم رو کش ازم

 ......  م یهست بهیمنو بابات مدتهاست با هم غر ی کنیرو خوب درک م نایو ا  یشد  یدختر بزرگ و عاقل  گهیتوکه د

 

 گفت   ختی ریم ییکه داشت برام چا  همونطور

مادر   ی خال یکه جا  یباشم طور  ی کردم برات مادر خوب  یسع شه یهم یکس شد  ی که مادرت فوت کرد و تو تنها و ب یاون سال از

خودت   نو ی ا کنمیمادر پشت وپناهت بودم و فکر م  هی و هر جا مثل  شه یاما هم اوردمتین ایدرسته که من بدن  یرو احساس نکن

   ی دونیبهتر م

  ییاون زحمتها یبودم اما اون کله شق و خودخواهه  برا ی کم نگذاشتم براش همسر خوب ی زیبا پدرت هم چ ی تو زندگ  یحت من

 نداره   ی اصال ارزش  دمیکه کش
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کسو   چیه گه یبعد از فوت پدرم و عمه د  ی توهست  میتنها دلخوش   ایدن ن یتوا ره یدم تو رو ازم بگ  یوقت بهش اجازه نم  چیمن ه اما

 ندارم   ایدن  نیتو ا

 باد هوا بود    ختمیپدر قدر نشناست ر ی که به پا ییمحبتهام دوست داشتن ها تمام

ه  و عمرم به باد رفت   یخوش نشون نداد و االن که تمام هست یوقت بهم رو  چیکردم ه ی که در کنار پدرت زندگ ی ده سال نیتوا

 یفهم یم...... خوام ی طالق م گهیم

 

  د ی تو دستم خشک  یچا فنجون 

 قورت دادمو گفتم طالق ......   یکه خورده بودم رو به سخت ی نون لقمه 

 

 ازم جدا شه   خواد یاحساست م ی تکون دادو گفت بله طالق پدر ب سرشو

 شدم و به سمتش رفتم اشک تو چشماش حلقه زده بود شونه هاش   بلند 

   دند یلرز یم

   دم یرو نخواهم داد بهت قول م یکار  ن یوقت بهش اجازه همچ چی نکن مامان جون من ه ه یپشت بغلش کردم و گفتم گر از

  نیپونزده سالته دخترم ا ی ستیبچه ن گهیتموم شده هست تو که د ز یاون همه چ ینارگل برا ی گ یم یپاک کرد و گفت چ صورتشو

 کنه   یو صورتم نگاه نمپدرت ماههاست که ت یکن یرو درک م زایجور چ

 سرش گذاشتمو دستش رو فشردم   یرو رو  سرم

   د یچی بابا تو سالن پ یصدا ناگهان

 محبت پاک دخترم سوء استفاده نکن خانم   از

 رفت   ییبابا بود وارد خونه شد و به سمت دستشو برگشتم

 .........  گهیم  یچ ن یبا ابرو بهم اشاره زد و گفت بب مامان
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 به سمتمون اومد و گفت   کرد یداشت با حوله دست و صورتش رو خشک م بابا

   زارهیم ر یپاک دخترم تاث ه یروح ی رو ی زنیکه م  ییحرفا نیا

   ز یبابا رو گرفتمو و نشوندمش رو م دست

  ی فوت کرده همه ما از لحاظ روح روز ید  نیمامان بزرگ هم د یبه خاطر منم که شده جرو بحث نکن کنمیگفتم بابا خواهش م  و

 خوب   رهیفکرمون در گ

 نارگل   ییایبا من ب د یبرگردم وطنم تو هم با خوامیقابل تحمله م ر یغ گهیمن د   یو گفت اما برا ختی خودش ر  یبرا ییچا هی بابا

 ....رو انتخاب کنه .... ی کیکشور    نیمن وا نیب  د یکنه با ی تونه تو کشور خودش زندگ  یخانم نم نیا چون

 

 

 

 م یکردیو مامان مات و مبهوت نگاهش م من

 

 و رک صحبت کنه   حیقدر صر نیتا به حال نشده بود که بابا ا ی ندارن ول یکه با هم رابطه خوب  دونستمیم

 کرده بود   فیو مامان بزرگ برام تعر  ادمهی یکه از دوران کودک  یی اونجا تا

  ی نتونسته بود قدرت عشق و عالقه ا هیمشترک بابا و مامان سا ی آورده بود ده سال زندگ ایجونم عاشق مادرم بوده که منو بدن بابا

بود و به کل تمام حافظه خودشو از دست داده بود و   ضیکه بابا مر  ی اون دوران یکم کنه حت  ی زیکه بابا به مادر مرحومم داشت چ

  لیروتشک ادی م  ادش یگنگ و مبهم به  ییزایچ هی ،تا االن که   اوردیم ادیرو ب  ی و نه کس موند یش ما ظهنه تو حاف یبه درست یزیچ

 داده بود از خاطرات مادرم  

 نبود   شتریمونده بود چند تا عکس ب ی که ازش برام باق ی زیبودمش و فقط تنها چ ده یکه هرگز ند  ی مادر

 بودکه اگه بخوام عادل و با انصاف باشم دهیبرام زحمت کش یگذشت و اون طور  هیدر کنار مامان سا م یدوران کودک تمام
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 بود  میزندگ رتویانکار نا پذ  قت یحق هی هم  نیبا محبت و دلسوز بود و ا ی برام مادر رمیطرف حق رو بگ  و

 

طرف اتاقم رفتم هنوز   تونستم تحمل کنم به ی شده بود و نم ی برام عاد گه یدر گرفت د نشون یب یتمام نشدن   یجر و بحث دوباره 

نگاهشون   واریپله ها اومدم از گوشه د نیی به طرف پا یپله هارو کامل باال نرفته بودم که صداشون قطع شد دلم شور افتاد پنهان

 کردم  

   کردیم ه یگرفت مامان محکم بغلش گرفته بود و گر  د یام دلم 

   کرد یخرابش م د یمنم بود و بابا نبا  یزندگ نیا  دمیرنجیاوقات از بابا م یگاه

برام کامال   گهیکشور که د  هی رو تو  ید یجد  یقابل باور بود که زندگ  ر ینداشتم و برام غ یآمادگ  چیه ران یتو ا ی زندگ ی برا من

 بود آغاز کنم   بهیغر

 راه نفسم رو بسته بود   نیغمگ  یبغض

 بابا پسش نزنه   کردم یو تو دلم خدا خدا م گفتیم ییزایچ  هی داشت در گوشش  مامان

 آروم و با محبت داشتم   یزندگ ه یبه   ازیمهم بود که باهم خوب باشن من ن یلیخ نیا

 به راهم ادامه دادمو تنهاشون گذاشتم ........ یخوشحال با

 

   د یخوابی خونه هم انگار آتش بس شده بود درسته که بابا هنوز شبا تو حال م یتو  گذشتیاز مرگ مادر بزرگ م ی روز چند 

   کردمیاقدام م د یجد  یثبت نام کالسها  یبرا  د یبود و با انیرو به پا گه یگذاشت امتحاناتم د ی سربه سر مامان نم گه ید اما

هر   برد یرنج م د یشد  یسالهابود مامان بزرگ از افسردگ گذروندم یروکه درسم سبک تر بود رو تو اتاق مادر بزرگ م یی روزا گهید

   رد کیملتمسانه نگاهم م میشد یوقت با هم تنها م

 بگو خودتو خالص کن   گذره یتو اون ذهنت م یآخه مادر جون چ گفتم یم بهش

   برهیبهش م ی تو گلوعه مادر جون دست بزن  غی ت ه ی ن یحرفا ع یلیخ  گفت یو م شد یم  رهیبه چشمام خ ی طوالن یواون با سکوت  
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   کنهی م تتی اذ شتریب  یاریدر ن   اگه

 کنه ی م ی گلوتو زخم  یاریدر ب   اگه

 ووتار نبود خودم باعثش شدم و حاال وقته تاوان کارهامه    رهیت ام یبدون دن نو یبدم مادر فقط ا حشیسخته توض برام

 

 جور حرف بزن بفهمم بابا   هی مادر جون   یوا  گفتم یو م  دمشیبوس یشدم م  ی که متوجه حرفاش نم من

 به موقعش مادر ..... گفتیو م  کردیخنده م اونم

 

  یادگار یرو  ییچندتا ه یببخشه اما من ازش خواهش کرده بودم که  هی ریمادر جونو به خ لیسا و وساگرفته بود لبا م یتصم مامان

 نگه دارم  

  ایمن موندمو چند دست لباس  مید یبخش ه یری و به خ  میمادر جونو جمع کرد  یروز به همراه مستخدم تمام لباسها و کفشها اون

 از مادر جون  ی دگار

 

 حرف نزد   یشده بود و کلمه ا  ره یصدا به خاک مادرش خ  ی سر خاک مادر جون  مدتها ب میاظهر همراه بابا رفت بعد 

 حس و حال بود   ینشوندم ب  مکتین  یبغلشو گرفتمو رو ر یتونست بابا رو خوش حال کنه ز  ینم زی چ چیه زد یبراش شور م دلم 

 زد و گفت   ی به چشمام انداخت و لبخند تلخ ینگاه

   یمادرت رو به ارث برد   یچشما یتدونسیم

   دونستمیمردونه اش حلقه کردمو و گفتم آره قربونت برم م ی تو بازوها دستامو

 چته تو رو خدا حرف بزن نگرانتم   باباجون

  ییخارج شدن نداره با مرگ مامان و حرفا الیکرده که خ  ریام گ  نهیتو س   یآه  هی دونم  ی شد و گفت نم ره یپاش خ ر یز نیزم به

 که در لحظه مرگش زد  

 تر شده    نیآه سنگ  نیا
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  نیکه از ا گفت یم شه یخودش هم د ی کشیداشت عذاب م ی لیکردمو گفتم باباجون خوشگلم قربونت برم مادر جون خ بوسش

   شهیخوش حالم م  اد یروز مرگ به سراغش ب هی و اگه  ده یخسته و بر یزندگ

   م یو براش طلب مغفرت کن  میآرامش روحش دعا کن  یبرا د یبا ما

   شهیدرست نم  یز یغصه خوردنت که چ با

 

 تو داره   ی به شاد یمن بستگ  یبرات نگرانم تورو خدا شاد بابا

اما باور کن اونم مثل   ی ازدواج کن هیبا سا  یرو نکشم قبول کرد  ی مادر  یخاطر که من طعم ب  نیفقط به ا شیکه سالها پ  دونمیم

   کنهیم ی نگه داشتنت هر کار یراض  یمن دوستت داره و برا 

 

 

و   ستین ایدن  نینه مادر من توا ای ی اما باور کن یکرد   یو عاشقانه در کنارش زندگ   یمادرمو دوس داشت دونم یمنو نگاه کن م  بابا

 م ی قبول کن  قتویحق نیا د یبا

 

 خوب   ی بابا به خاطر من اگه دوستم دار نم یرو بب دنتیآب شدن و زجر کش خوام ینم من

   دمیو به صورتم کش دمو یبوس  دستشو

 من .......... یبهم زد و گفت دختر مظلوم ساده   یکرد چشمانش پر از اشک بود لبخن نگاهم

 عالم رو بکشم فقط تو بخند .....  ی به خاطرت حاضرم تموم دردا کنمیو رو م  ر یرو ز ایخاطرت دن به

 نداره   یبرام ارزش  دنینفس کش  یحت زیچ  چ یکس و ه  چیجز تو ه که 

 ........ کنه یتحمل م زوی بابا به خاطرت همه چ نارگل
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گذاشت   یسر به سر مامان نم گه یآروم تر شده بود به خاطر من د یلیخ  م یبازوهاشو گرفتمو باهم به خونه برگشت ریشدم و ز بلند 

   میکرد ی مدت تو آرامش سپر هی و 

 

 

 

 جدا شد  شهیهم ی عمو آرش از خانواده ما براماه نشد که   دو

  یبه کانادا برا  شه یهم ی شد و عمو برا میتقس  لیوک ه یتوسط   یدو تا پسراش به ارث گذاشته بود قانون ی که مادر جون برا  یشرکت

 تجارت رفت ما رو تنها گذاشت ....

 

بهتر شده بود و به کارش   ی دم بابا هم از لحاظ روحبو  ریامتحانات آخر سال سخت درگ  یبرا گذاشتمی روتند تند پشت سر م روزها

 خونه کنارم بود   یتو  شتریو بعد ظهرها ب د یرس یمشغول شده بود روزها رو تو دفترش به کار م 

 کنه   ی دگیرس  ش یدفتر یبه حساب کتابا لشیبا  کمک وک تونستیبهتر شده بود م یحافظه اش کم ت یکه وضع  یوقت  از

مرتب سر به سر بابا    کردیتر بود  بهم تو درسام کمک م ی بود راض دهی رس  انیبابا به پا یها  ییبهانه جو گهید نکه یهم از ا مامان

 بهش بندازه   ینگاه می ن هیبابا  د یشا کرد یو خودشو براش لوس م گذاشتیم

 بگذره   ی کس یهمه از خودش برا  نیانسان ا ه ی شد یمگه م  کردمیمامان تعجب م یهمه تقال  نیاوقات از ا یگاه

 بودم   دهیبارها خورد شدن و شکستن غرور مامان رو د من

  یگذاشت تمام تالشش رو برا  یلحظه تنهاش نم ه ی گذاشتیپا به خونه م یکه وقت  شد یبابا تنگ م یاوقات اونقدر دلش برا  یگاه

 کردیشدن تو چشم بابا م دهید

 

شرکت رو با کمک عمو که   ی سپرده بود کارها لشیبه وک ی زد حت یاز رفتن نم یرو کنار گذاشته بود حرف  یی بابا بهانه جو گهید

 کرده بودند   ی زی برنامه ر  یتجارت کل  ی راه انداخته بود گسترش بده و برا یخودش دم دستگاه ی تو کانادا برا
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  یرانیفروشگاه ا هی کتاب از  ی سر ه یکار شده بودم مامان   یب خونه تنها و  ی رسونده بودم روزها تو انیبه پا تیرو با موفق امتحاناتم

 بود    ده یبرام خر

قابل   رینسبت بهش داشتم که غ یتعلق خاطر ه ی ی بودم ول دهیرو ند  رانیکه هرگز ا نیبا ا خوندمیاوقات فراغتم رو کتاب م شتریب

 انکار بود  

 نشد   یشب گذشت از بابا خبر مهیکه ساعت از ن  یاون شب گرم تابستون  تا

 

که اونو اون روز    لشیوک ی حت  سیپل یاداره   م یبه همه جا اطالع داده بود مید یپریم نییو مامان مثل مرغ پر کنده باال و پا من

 زده بود  بش یبود پس بابا از صبح تا به حال کجا غ دهیند 

 

 گشت   یبرم تازه داشت آرامش به خونه   فرستادم یبربخت بد خودم لعنت م  دائم

 استرس داشت کم بود سکته کنه   مامان

  شهیمراقبت از کمرش هم ی که برا ی،باشگاه ورزش  نگ یخونه ،سالن بول کیپارک نزد می سر زد رفتیرو که بابا م ییتمام جاها 

   م یو اونا رو هم نگران حال بابا کرد میسراغ بابا رو از دکترمعالجش که  دوست گرمابه و گلستانش شده بود گرفت ی و حت  رفتیم

 فرو رفته بود    نیقطره روغن و تو زم  هی شده بود  

 وفته ی براش ب یکه بابا داشت هر آن ممکن بود اتفاق بد  یفراموش  ی ماریمامان افتاده بود حالش بد شده بود با سابقه ب فشار

 

 ستهیشا  ی بابا و دکترش آقا لیوک می خونه منتظر و نگران نشسته بود ییرایاز دو صبح گذشته بود ما همه تو سالن پذ  ساعت

از بابا  یخبر س یهم با ما همراه شده بودن و منتظر که پل کرد یرفت وآمد م اد یکه به خونه ما ز نی مامان کاتر  یمیدوست صم و

 بهمون بده  

 .. افسوس ...... اما

 

 نشد  داش یشب بابا تا صبح پ اون
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لندن رو   یو کوچه ها ابونهایروز که شد همراه مامان تمام خ م یبود دهیکار از استرس گذشته بود تمام طول شب رو نخواب  گهید

   میرو کرد  رویز

   میبود تصادف کن  ک یچند بار نزد د یلرزیدستش م مامان

 کردیم شتریداد چهره غمبارش استرسمو ب  یامانش نم اشک

 پرتگاه سقوط کرده باشم   ایدره و   هی از  هوی انگار

   شد یدر آروم کردن مامان داشتم بدتر م ی چقدر سع هر

 بابا سالم برگرده خونه   خواستیو از خدا م  زد یو با خودش حرف م  ختی ریاشک م  فقط 

   م یبه خونه برگشت  د یاظهر همون روز خسته و نا ام بعد 

 

   میکردن هم نداشت ه یگر  ی نا گهید

اصال متوجه نشدم که چه موقع   میمنتظر و نگران موند  گهیهمد  یو سر در شونه ها  میکاناپه نشست ی دو خسته و کوفته رو هر

 خوابم برد  

 بابا جونم بود  یپا یصدا ن یکرد ا دارم یپارکت خونه ب ی قدمهاش رو یصدا

 

شد   ره یبه شونه هاش زدم برگشت و مثل من بهت زده به بابا خ یکردم درسته بابا بود مامان هنوز در خواب بود دستباز   چشم

  دم یکوبیاش مشت م نه یفقط به س   میکردیم  ه یبه بابا و گر می بود دهیمن و مامان چسب د یچه مدت طول کش ایدونم چقدر و  ینم

 گذشت    چهبه ما  یدونیتا حاال نم یکه کجا بود 

   م یبچه دق کرد ن یمن و ا ی لعنت ایآر  یکجا بود  گفت یو م کرد یم ه یهم مثل من فقط گر مامان

 من خوبم    د یصورتهامونو پاک کرد و گفت نگران نباش  بابا

به دنبالت تمام شهر رو   یطور  نیا د یبا یبهمون بد  ی تونست  یخبر نم هی  ی عنی ی کجا بود  شبیگفتم پس د دمو یحرفش پر وسط 

   م یکردیو رو م ریز

 دونستم از کجا سر در آوردم    ینم قای گم شده بودم خودم هم دق شب یکاناپه کنارمون نشست و گفت د ی رو
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   ی اریدر ب یمارو از نگران  یتلفن بزن  ه ی یتونست  یوسط حرفش و گفت خوب نم د یبار پر نیا مامان

 مدارکم رو برد   لیدزد تمام وسا  شبیگفت باور کن د  اوردیرو در م راهنشیکه داشت پ ی در حال بابا

 ام یبه خونه ب  یشدم تا صبح صبر کنم و با تاکس ناچار

تلفن   ه یبه ما    ی تونستیم  یشهر ای یمن بچه ام تو از هر مکان ی فکر کرد ا یرفت گفت آر ی بابا تو کتش نم ی که اصال حرفا مامان

مبادا   یشد ی با من همراه م یبر  یخواستی راه دور تو که هر جا م ی رفته بود ی چ یبدنبالت در  ضمن برا  ومدمیمن حتما م یبزن

 ......  یکه گم بش

 

 ...... نیگم شده بودم هم شبیبابا د یی همه باز جو نیخسته شدم از ا یبه ما کرد و گفت وا  یاز جا بلند شد و نگاه بابا

 

   ی کجا بود شبیچت شده راستشو بگو د ای هش کرد و گفت آر و با خشم نگا  ستادیرو به روش ا مامان

 گفت   شد یکه داشت دور م  یبه سمت پله ها رفت و در حال بابا

 نه ......  ایخودم رو داشته باشم  اریاخت د یبا من

   یری تو با دوستات هزار راه م مگه

 رم یگ یمن بهت خرده م ی گذرونیخوش م و

بچه رو   ن یمن و ا یکه کجا قراره برم تو حق نداشت دم یمن حتما بهتون خبر م  یگفت ول  کردیکه به دور شدنش نگاه م مامان

 .......  یگم شده بود  یو حاال با وقاحت تمام بگ  ی نگران کن

 

 نداد   تیاهم یمامان ذره ا  یبرنگشت و به حرفا  یحت بابا

   دنیلرزیمامان از خشم م ی ها شونه

   کنمیو گفتم من درستش مگرفتم  دستشو

 شه مامان   یدرست نم یز یچ تیبهم اعتماد کن با عصبان کنم یم خواهش
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   ینیبی.......سر شو به سمتم چرخوند وگفت م  ی دونیبهتر م خودت

 مقصره .......  ی حاال ک زارمیبگو چرا سر به سرش م بعد 

 دلم بزار برم باهاش صحبت کنم    زیعز دونمیگفتم م دمو یبوس  صورتشو

 .......  شهیدرست م   زیچ همه

 

 لبه تخت نشسته بود    یکردمو در اتاق بابا رو باز کردم رو  یکیپله هارو دو تا  عیسر

   زدیکرد  و لبخند م   یم  ریس  ایچشم دوخته بود تو رو نیزم به

 منم از دستش دلخور بودم   گهید حاال

و شاد بود تا    د یخند یشد م رهید دستشو با لبخند دور شونه هام حلقه کرد وبه چشمهام خکنارش نشستم متوجه حضورم ش   اومدم

 بودمش   دهیقدر خوش حال ند  ن یبه حال ا

 بهش دنیجا بخش ه یرو   یتو چشماش بود که انگار تمام خوشبخت  یبرق

 

 تت درد نکنه بابا  به چشماش کردمو و گفتم دس  ینگاه شدمیمحکم در آغوشم گرفته بود که داشتم خفه م  اونقدر

   م یزنیبال بال م  م یتا به حال مثل مرغ پر کنده دار شب یو مامان از د من

 چرا ...... ید یجواب سر باال به مامان م و یخند یتو م  اونوقت

 

بهت بگم .اما تو بهم اعتماد   ی دونم چ یتونم بابا نم ی و گفت نم د یاشک تو چشماش جمع شده بود گونه ام رو بوس  یخوشحال از

 ؟   یدار

 پاک کردم و گفتم معلومه که دارم   اشکشو

 ......اما

 و گفت اما نداره   د یحرفم پر وسط 
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  یصبور باش  د یبا ی اعتماد دار اگه

 قول   دم یقول م  گمیرو بهت م زیهمه چ من

 اما مامان .......  گفتم 

 

 عتماد کن نارگلکم دهانم گرفت و گفت مامان با من فقط بهم ا  ی جلو دستشو

 

مامان هم نتونست حال بابا   یغر زدنها یحت  زدیمدام غر م شد یم  یهم عصب یبود وقت ی عصب ی لیشام   مامان خ  ز یشب سر م اون

 رو خراب کنه  

   نیزم ی و مامان بشقابشو پرتاب کرد رو د یطول نکش قه ی دق  ده

 هم زل زده بودن   یوهر دو تو چشما  ستادیسرش ا ی بلند شد و به سمت بابا رفت و باال و

   دمی شنیمامانو م ینفسها یصدا

   کرد یکه خونسرد نگاهش م ی در حال بابا

   ی ناراحتم کن یتون  یکارهات نم   نیبا ا ه یسا گفت

   دادیفشار م  تیبابا از عصبان ی دستشو گذاشت رو شونه ها مامان

 دامن بزنه   تشیکه بدتر به عصبان ن یبابا بتونه آرومش کنه نه ا کردم یآشوب شده بود  فقط خدا خدا م دلم 

 گفت   ختیر یآب م وانی ل ه یداشت براش   که ینشوند و در حال یصندل ی دستاشو گرفت و اونو رو  بابا

  نیا میو نشد  می هم ساخته نشده بود یباور کن ما برا هیهات ساختم سا ی هات و نا آروم ی هات بد اخالق ی سال با تمام امر و نه ده

دارم اگه ناتوان    یاگه فراموش  یفکر کرد  میهم خونه هست ه یبفهم ما فقط  نو یا ه یسا یپا گذاشت می که به اجبار تو زندگ ی تو بود

 .رفته ..... نیبودم قلب و روحم از ب ماریسالها ب نیشدم اگه توا

دوستت دارم به جون نارگلم دوستت دارم اما نه به عنوان همسرم   هیسا  یکن  دایبر من تسلت پ چند سال یتون یم ی فکر کرد واقعا

   دهیزحمت کش یلیمن خ ی کرده و برا ی عمر در حق دخترم مادر هی که  زم یعز ییفقط و فقط به عنوان دختر دا 
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 کنم و نخواهم کرد   یتو روفراموش نم  ی وقت محبتها  چیمن ه  کنمیاعترافو م  نی دخترم دارم ا ی کن جلو باور

در آغوشش گرفتم و با اخم به بابا نگاه کردم و با اشاره ابرو بهش فهموندم که بره   سوختیدلم براش م  کرد یم  هی هق هق گر مامان

............ 

 

 زد  قورت داد و با نگاه غمبارش به چشمام زل  یآب رو به دستش دادم با لرزش دست آب رو گرفتو کم  وانیل

شما دو نفررو   یناراحت دن یبه خدا من طاقت د شم ینکن من ناراحت م ی طور ن یرو بغل گرفتمو و گفتم مامان تو رو خدا ا سرشو

 بود   سادهیباال سرش وا ب یندارم بابا دست به ج

 روز تنها باشم   بار چند  هی هر چند وقت  د ی که بخواد کنترلم کنه اصال فکر کن من با ستم یخودش مقصره من بچه ده ساله ن گفت

 نامرد ........... یعذابم بد  ی حق ندار ا یآر کردیم   هی بابا و گر نه یتو س  د یکوبیبلند شد و با دستاش م  مامان

   م یمامانو نگه دار می تونست ی نم ینفر  دو

   ی بابات رفته دنبال خوش گذرون گفت یآروم شه م د یشا دم یبود تمام شب رو کنار مامان خواب یشب ،شب سخت اون

 یاش یکه سر حال بشه خوب و جوون بمونه که بره دنبال ع دمیهمه سال زحمتشو کش نیا

 کرد    ی قبول نم ستیکارا ن  نیبابا اهل ا گفتمیچقدر بهش م هر

و    عی آدم مط  هی ا رو باب هیو سا یی کردن در کنار دا  یبود بابا صد و هشتاد درجه عوض شده بود سالها زندگ ب یخودم هم عج یبرا

 ....... د یبا افکار جد  گهیآدم د هی شب بابا شده بود   ه یحرف گوش کن ساخته بود و حاال بعد گذشت 

 

  ی مامان رو نشنوه زودتر به دفتر کارش رفت  اون روز تمام ساعت  مامان خسته وکسل رو  یغر غر ها  نکه یا ی روز بعد بابا برا صبح

اومد   یشگ یمستخدم صبح     ساعت هم کرد یمرور م شویفکر کنم داشت زندگ کردیاغ رو نگاه ملم داده بود واز پنجره ب یصندل

وگفتم پاشو   دم یو رفت در اتاقش رو زدم و وارد شدم خواب بود صورتش رو بوس  د یرو چ رناها ز یخونه رو مرتب کرد  ظهر م

   زم یات هم عوض بشه عز هی که روح  رونی ب میری م د یخر ی ناهار آماده است  بعد از ناهار هم  باهم برا ایقربونت برم مامان خوبم ب

 آب بزنم حالم بهتر شه   ه یصورتمو  خوامیم ام یتو برو منم م  امیو گفت م  د یبوس  دستمو

 اومدم  رونیتو صورتش زدمو از اتاق ب  یلبخند 
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 ن حالش خوب نشد ماما ی ول  می دور زد  ابونایروز رو باهم توخ تمام

 زودتر به اتاقش رفت و در بست   نه یبابا رو نب نکهیا یبرا شب

 نداشت  ی ا ده یکردم قانعش کنم اما فا  یسع یلیخ

   خوند ی کتاب م  من یداشت تو نش بابا

 حواسم بهت بود   ایکرد و گفت امشب همش بهم چپ چپ نگاه کرد  یخنده ا د یشدم تا منو د ره ینشستم و به چشماش خ کنارش 

   ی گ یم ی شام اونو چ یبرا  نییپا ومد یرو ازش گرفتمو گفتم مامان هم اصال ن کتاب

 ..... یفهمی م یتو برام مهم  طونی ازم گرفت و گفت ش  کتابشو

   یکن  ی با من بد رفتار د یبه خودمون مربوطه خانم گل تو نبا هیو گفت مشکل من و سا  د یمامان .....تو حرفم پر ی عنی گفتم 

 ها   رهیمیگذاشت رو قلبشو انگار که درد داره گفت اونوقت  آخ بابا م دستشو

 

 

 دور گردنش حلقه کردمو گفتم   دستمو

   رم یمینکنه بابا جونم منم بدون تو م خدا

 کرد و گفت نارگل بهم اخم نکن بابا ........  ی نوازش  موهامو

 .شب کتاب خوند و من کنارش خوابم برد .....  اون

 

کنه تا به من ثابت بشه که بابا  دایپ ی مدرک  هی  خواستیخواب و خوراک نداشت م گه یبابا د بیکار مامان شده بود تعق  روزها

  انتکارهیخ

   ختیر ی روبه هم م ز یو همه چ  زدیگشت غر م  یبه خونه برم  یخسته و عصبان شد یکه م غروب
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مامان نلسا سر گرم بودم با هم به کالس   یمیدوست صم ن یبا دختر کاتر شتر یتونستم خونه رو تحمل کنم ب ی نم گهید واقعا

   م یرفتیو ورزش م ی قیموس 

 نم یمامانو نب  یکه غر زدن ها کردم یخونه تنها بودم خودمو تو اتاقم سر گرم م یهم که تو  ی مواقع

 

   ومد یتکرار شد و بابا خونه ن یی ادوباره همون شب کذ   د یچند هفته نرس  به

   م یخبر نداد ییبار به جا نیا

 هست  یکار بابا عمد  نیا م یدونستیم  گهید

 زود هم به خونه برگشت ........... صبح

 

   کردیم یط شویماری از ب ی د یدوره جد   هیانگار  شد یبه روز حال بابا بهتر م روز

که بابا راستش رو بگو کجا   کردم یهر وقت هم که ازش گله م م یاونا رو باهم مرور کن خواستیآورد و ازم م ی م اد یبه  زارو یچ یلیخ

 بهش اعتماد کنم   د یکه با  گفتیفقط بهم م   یریم

گذاشت   یتنهام نم ی تحت مراقبت بودم مامان لحظه ا مارستانیگرفتم و چند روز تو ب  ید یشد  یهمون سال سرما خوردگ زییپا

 شدم یزده بود فقط با حضور مامان آروم م بیس هام آ  ه یبه ر د یشد  ی آنفوالنزا

 

 بود   میزندگ  یدوره    نیگذروندم بدتر مارستانیکه تو ب  ی سه شب دو

 شم یپ اد یآخر از مامان خواستم به خونه بره و استراحت کنه و صبح زود ب شب

 نبود تنهام بزاره با اصرار من قبول کرد   یکه راض نیبا ا 

 شب تبم دوباره باال رفت بابا کنارم بود   اون

 و قرار نداشت نگران حالم بود   آروم 
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تبم به اتاق اومد بابا در و زد و داخل شد از پرستار تشکر کرد از  شدت تب و    نهیسرم و معا ضیتعو یچهار صبح پرستار برا ساعت

 کرد  ه یو گر د یبوس  تونستیحال بودم بابا دستم رو گرفت و تام ی بدن درد ب

 

شدم و گفتم عمو   زیخ م یتختم ن  یکه داشتم تو   یحال ی خوشحال شدم با ب نه یتو رو بب  خوادیم یکی نشست و گفت نارگل  کنارم

 اومده  

و منگ   جیتو من که گ  ادیب یاگه اجازه بد  رهیمیم دنتید  ینفر داره برا  هی  زمیدوباره سرم رو رو بالش گذاشت و گفت نه عز بابا

 ی زار یسربه سرم م یشده بودم گفتم بابا دار 

درد و رنجه قربونت    این هی اون  ی نپرس  یزی فقط بهم قول بده ازش چ زمیاش گذاشت و گفت نه عز نه یدوباره گرفت رو س  دستمو

 برم باشه ......... 

 

 تکون دادم   د ییسرم رو به عالمت تا کنم یم ف یبه موقعش برات تعر خودم

 خانم همراهش  داخل اتاق شد ......... هی صدا به سمت در رفت و  یب

 

سرش بود   یرو  ی رنگ  یال آب بود و ش  دهیبلند پوش  د یسف راهن یپ هی بلند شدن نداشتم بابا دست اون خانم رو گرفته بود  ینا اصال

   د ید یحال بودم که چشمام هم تار م یاونقدر ب 

 شد یم  کمیداشت نزد اطیداشته باشم با احت  یمسر یماریانگار من ب  ومد یو جلو م د یلرزیخانم داشت م اون

 اون خانم رو گرفته بود   یبازو بابا

 و دوباره خوب نگاه کردم .........   دمیچشمام مال یرو  دستمو

 

عمر   ه ی بابا که  ی عروس  یی همون عکس کذا شناسمشیهست که به عنوان مادر خودم م ی اون عکس زن هی شد چقدر شب ی نم باورم

 دق و جرات اعتراض کردن نداشت   نه یمامان شده بود براش آ  نه یآ  زیگوشه م

 واقعا مادرم بود   نیا  دمید  ی بود اشتباه نم درست
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   د یسرم رس   یتوهم چنگ کرده بود  و با اشک و استرس باال تاشودس 

 شده باشه   زیکه سورپرا ینشون بدم مثل کس یچه عکس العمل د یدونستم با  ینم اصال

 کرد یغمبار نگاهم م  یبود و با چشمان ستاده یسرم ا ی مرگشو باور  کرده بودم حاال باال شیکه سالها پ ی مادر

 

زن اعتماد کن    نیبه ا نکه یکه ازش سراغ نداشتم نگاهم کردو سرشو به عالمت ا  یدستمو گرفت و با لبخند و اعتماد بنفس بابا

 تکون داد  

دستم رو تو دستاش گذاشت و گفت گل پونه    ایو آر د یکش قیاون خانم  نفسهاش به شماره افتاده بود چند نفس عم چارهیب

 دخترمون نارگله ........ 

 کرد و محکم در آغوشم  گرفت    هی بلند شروع به گر یو با صدا  د یغضش ترکب ناگهان

   دادیخوب م ی بو ه ینفسهاشو دوس داشتم  یصدا

 بود   بهیبرام غر اما

   میکه پرستار بخش داخل شد ازمون خواست سکوت کن  کرد یم ون یبلند ش  اونقدر

 کنن قربونت برم   رونمون یاالنه که ب کنمی موهاشو از صورتش کنار زد وگفت گل پونه خواهش م بابا

 ........  ومن

   کرد یصورتمو تو دستاش گرفته بود خوب نگاهم م کردم یروح نگاهشون م  یمجسمه خشک و ب هی  مثل

   بنده یصورتمو تو ذهنش نقش م ی داره اجزا انگار

   رفت یلب داشت قربون صدقه ام م ریز

   کردینگاهمون م بیعج ی بود با شوق ستاده یهم ا بابا

 بابا   ی بازو ری شده بودم دستمو بردم ز الل

  اینبود و تو رو ایدن نیبه رفتارم نداشت انگار تو ا ینشون بدم اون زن  توجه ی چه عکس العمل د یدونستم با ی آروم فشردم اصالنم و

 کرد یم ریهاش س 
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 زنه   یدختر چرا حرف نم  نیا ایبه بابا کرد و نگران گفت آر ینگاه

 مامانش !   ستیزد و گفت حالش خوب ن یلبخند  بابا

  خونهیتوهم آواز م  ی نگاش نکن االن سرما خورده قربونش برم خوب که شد برا یطور  نیا خونه یبابا آواز م یبلبل برا  نیع وگرنه

......... 

   دمشیشکرت که قبل مرگ د ای نارگل منه خدا ن یدخترمه ا ن ینگاهم کرد و گفت ا دوباره 

 کنار تختم نشست و گفت تبش هم بند اومده اومدنت معجزه کرد   بابا

 مادرت اومده   ی ستیدلم خوش حال ن ز یعز گه یبگو د یز یچ هی چونه امو گرفت و گفت توهم  ریز

 ی آشوب بود صورت خسته و ب دلم 

 چشمام اومد  یجلو  کردیم یپرستار ی بدون خستگ سرم  یکه روزها باال  هیمامان سا حال

 برام خواسته   میها رو تو زندگ ن یبودم مامان خوبم که بهتر ونش یعمر مد  تمام

 اش به خاطرم گذشته   یعمر و جوون  از

 بود ......... بهیصورت و نگاهش برام غر یزن که حت نیمادرم بود نه ا اون

 

اون   یاومد بابا رو ناراحت کنم ول یکرده بودم دلم نم  ری گ ب یعج یومن در سکوت بگم  یز یو منتظر بودن چ  کردنیدونگاهم م هر

 پر اشکش  خواهش و تمنا بود بس .......... یزن تو موج چشما

 

 بزنم که بابا گفت   ی حرف خواستم

نفر   ه ی یسخته که بعد از سالهازندگ ی هر کس ی برا  کنهیدلم مامان درکت م  زی خوب حرف نزن عز  ی اگه دوست ندار نارگل

 داره مگه نه گل پونه؟؟؟  ازی موضوع به زمان ن  نیبشه و بگه مادرشه فکر کنم ا داش یپ

 خانم با پشت دست صورتم رو نوازش کرد و گفت   اون
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 و از خدا ممنونم    هی برام کاف نیبه زمان داره اون دختر منه و هم ازیالبته که ن  البته

 وند  رس  زم یمنو به عز که 

 

 .........  ی گفتم تا حاال کجا بود  یکردمو بدون معطل نگاهش

 دو نفر شوک زده نگاهم کردن   هر

 و گفت    د یبهش اجازه حرف زدن نداد وسط حرفش پر بابا

 .....  یبهم اعتماد ندار کنمیم فیبرات تعر زویدخترم  گفتم که بهم فرصت بده همه چ نارگل

تو چشماش خودندم انتظار داره احترامش رو نگه دارم ومن اونقدر بابا رو دوست داشتم که   کرد یکردم مظلومانه نگاهم م نگاهش

 شدم  یکردنش نم  ریبه دلگ  یراض

 

کنه   ف ینگم تا خودش سر فرصت برام تعر ی زیبابا اون خانم رو برد و ازم خواست که به مامان چ ادیمامان ب  نکهیزود قبل از ا صبح

 من و بابا افتاده   یتو زندگ  ی که چه اتفاق

 صدها بوسه به دست و صورتم زد   د یبه جدا شدن ازم نبود شا یخانم راض اون

 ج بشن  خار مارستانیکه زودتر از ب کرد یدستش رو گرفته بود و خواهش م بابا

 .......  ومن

 

 کاره و داشتن دو مادر  ......  مهین یو مبهوت مونده بودم به زندگ مات

بابا نگران نباش فقط حواست باشه من امشب تنها کنارت بودم   شه یدرست م  زیگوشم آورد و گفت نارگل همه چ ک یسرشو نزد بابا

   زمیباشه عز

رو ،  رو   ایاگه بفهمه دن یدون یخودت خوب م ی کنیم انتیبه مامان خ یدار   چرا هی خانم ک نیچشماش زل زدمو گفتم آخه بابا ا تو

 اونه   ه یشب د یخانم همون مادر منه شا نیآروم شده تازه از کجا معلوم ا  یاالن چند وقته که کم کنهیسرت خراب م
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   یندار اد یهم که هنوز خوب گذشته اتو به  خودت

 ازت سواستفاده کنه  تونهیم ی هر کس یکه تو دار  ی روح ت یگرفتمو با التماس گفتم بابا مواظب باش تو رو خدا با وضع دستشو

 

 و گفت    د یروبوس   صورتم

 .....کنارت .. ام یم گهیدو ساعت د یک یفقط بهم فرصت بده فعال خدا حافظ  زم ینباش عز نگران

 

 روز بعد اظهر مرخص شدم ،   اون

 فته بود  آش  ی لیخ فکرم

   کردیم یتمام روز رو ازم پرستار مامان

همش نگران بودم از   سوختیرو ، هم کنسل کرد تا ازم مراقبت کنه دلم براش م   نیبرنامه مسافرت چند روزه اش با کاتر یحت

 ماجرا مطلع بشه  

سر خودش و   یی ن بود هر بالممک کنه یزن رابطه برقرار م ه یبا یداره پنهان  د یفهمیداشت که اگه م تیبابا حساس  ی رو اونقدر

   ارهیب مونیزندگ

 بود  ی در کنار ماست براش کاف  نکهیاما حضورش تو خونه و ا د ید یاز طرف بابا نم یمحبت و عالقه ا  چیکه ه نیا با

 

   کرد یشب بابا کنارم موند مرتب تبم رو کنترل م اون

 برگردم   مارستانیشدن تبم دوباره به ب اد یبودند ودکتر به مامان گفته بود در صورت ز  فیهام ضع هی ر هنوز

   وفتمیاز درسام عقب ب ینرفته بودم باعث شده بود کل رستانیکه به دب  ی همش مضطرب و نگران حالم بود چند روز بابا

 برام سخت شده بود   د یشد  ی با سرفه ها دنیکش  نفس

 شد  داریسرفه هام ب ی بود از صداکنار تختم خوابش برده  بابا

 آب رو بدستم داد    وانیل
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 شدم و گفتم اون خانم االن کجاست بابا   ره یچشماش خ تو

  ف یتعر اتیروبا جزئ  ز یزد و گفت  تو حالت خوب بشه من همه چ یو به روم لبخند   د یکش ی خواب بود چشماشو دست جیگ  هنوز

 کنم یم

 درستشون کنم   د یکرده و با ر ییبرام تغ زایچ ی لیشده خ چ یدر پ چی پ  یمعما  هی من   ی رو بدستم داد و گفت نار گل زندگ آب

 از کجا اومده   کردی زن واقعا مادر منه تا حاال کجا بود چکار م ن یگفتم  آخه بابا اگه ا دمو یحرفش پر وسط 

 خودم تو و مامان نگرانم    یو سر در گمم برا جیمن گ 

داشت بابا  م یو خواه م یخونه که  توش بزرگ شدم و هزاران خاطره خوب که با هم دار نیرو دوست دارم ، ا یزندگ  نیا نم

 خرابش نکن   کنمیخواهش م کنم یخواهش م

 هست و بس    هیمامان دارم اونم سا ه ی من

 کنم که آرزوهات خراب بشه    ینم ی من کار زم یو گفت باشه باشه عز د ی کرد و صورتم رو بوس  نگاهم

   گذرمیم  زایچ یلی خاطر تو هم که شده از خ به

 زم یواجب تره عز  یزیتو از هر چ ی گذاشت و گفت حاال استراحت کن که سالمت م یشونیپ ی نم دار رو رو کهنه

 .........  ید یفهم ز یاز همه چ 

 

به ازدواج گرفته بودهم   م یکه تصم شد ی م  یبود چند وقت اومده  دنمونیبه د یی خانم قشنگ  کانادا  ه یمهمون ما شده بود با   عمو

 اون خانم به خانواده ،به ما سر زده بود   ییو هم آشنا  یما و احوال پرس  دنید  یبرا

 شاد و جذابش حالم رو خوب کرده بود   هی و روح شیو خوش قلب شیشگ یهم یایهفته در کنار عمو و شوخ کی

 زود گذشت که موقع برگشتنش   اونقدر

 خودش ببره   شیپ یو منو چند وقت  اد یب یتابستون  التی تعط ی بودم بهم قول داد برا نیاراحت و غمگ ن یلیخ

   کردمیو سوت و کور شد روزها خودم رو با درسا سر گرم م یرفتن عمو خونه دوباره خال  با

 حواسم به امتحاناتم بود   شتریب



 اه چشم به ر

86 
 

 سفر کنه .....   ایبه اسپان  نیر یهمراه کاتر یدو سه روز  خواد یشام گفت حاال که  حال نارگل خوب شده م  زیاون شب سر م مامان

   م یو بابا کامال باهاش موافق بود من

و   ی غصه خورد ی لینارگل خ یماریبه خاطر ب یخسته شد  ی لیچند وقته خ نیا زم یو گفت برو عز د یآب رو سر کش وانیل بابا

   ی استراحت داربه  از ین ید یزحمت کش

  ستی ن یز یدخترم حاضرم جونم رو بدم زحمت که چ ی با عشق نگاهم کرد و گفت برا مامان

 فشردمو وبا عالقه تو چشماش نگاه کردم  دستشو

 داره   ایتو اسپان بایز اریمزون بس ه ی ن یسفر برم خواهر کاتر نیبه ا خوام یبه خاطر نارگله که م  شتر یگفت ب دوباره 

 عمو جونش بپوشه  ی لباس رو تو عروس  ن یبهتر د یبا دخترم

 تکون داد و گفت هر جور صالح خودته   یسر بابا

 کلک   ی شیمن خوش حال هم م ی هم بلند شد دستاشو دور گردن بابا حلقه کرد و گفت تو که از دور مامان

 تو........   یکنیانداخت و گفت فکر م نییسرشو پا بابا

 ....... هی برام کاف نیتو فقط کنارم بمون هم زم یهم دوستت دارم عز یطور نیهم ی و گفت من حت د یتو حرفش پر مامان

 

دلم آشوب بود حاضر بودم از درس و امتحاناتم بزنم و بابا   ی تو  میخودمونو سرگرم کن م یگرفت میرفتن مامان من و بابا هم تصم با

اون زن کجاست حرف تو حرف آورد و جوابم رو   دمیبار که ازش پرس  ه ی  نهیمشغول کنم  تا  اون زن رو نب حیرو با گردش و تفر

 برنگشته   رانیاون زن به ا دونستم ینداد م

 اون زن   شینداشته باشه که بره پ یکه بابا اوقات فراغت  کردمیم ی کار  د یرو نبود با  یحاال که مامان چند روز  اما

   دمیاز خواب پر یوحشتناک  غ یبا ج کردیمامان داشت از دره سقوط م دم ید ی شب خواب وحشتناک همون

  یز یو در جواب چ  کردیکردم فقط نگاهم م  ف یخوابم رو براش تعر یداد وقت   یمنو دلدار ی وارد اتاقم شد و کل  یبا ترس و نگران بابا

 گفتن نداشت  یبرا
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و    یماریب یبه نام گل پونه داشت و حت  ی بود که بابا به زن یتونستم عوضش کنم و اون عشق  یبود ومن نم  قتی حق هی نیا

من وجود داشت که مجهول نامعلوم بود ومن از   یتو زندگ  زهایچ یلیرو بشکنه ، خ  یعشق و وفادار  نیهم نتونسته بود ا یفراموش 

 همه بهتر بود   یبرا یطور نیوقت بدونم ا چ یهم نداشتم که ه ستو هراس داشتم  و دو  دمیترس یم دنشونیفهم

 بمونه   ی براشون پنهون نامعلوم باق یتو زندگ   زهای چ یلیآدما بهتره خ اصال

 مامان زودتر برگرده  کردم یخدا خدا م فقط 

 

 که براش صبحونه مفصل آماده کنم    دارشدمیاز بابا بزود تر  صبح

 صبحونه بابا ساکت و متفکر نشسته بود   زیم سر

   شدمیکه از دستش خسته م گذاشتیو سربه سرم م  کرد یم ی اونقدر شوخ شهیهم

  د یرس یبه نظر م نیغمگ  یلیخ اما

 به درسام برسم   یکم د یمخالفت کرد و گفت با م یبر رون یگردش ب ی دادم که بعداظهر برا  شنهادیهم که بهش پ ی وقت

 داشتم  ی همون روز امتحان مهم ی فردا گفت یهم م راست

 

  یلیمعموال خ کردن یدر مورد کارشون باهم صحبت م  یبه خونه اومد  وقت  لشیروز فقط درس خوندم بابا هم غروب همراه وک اون

   د یکشیطول م

 اونا رو نداشتم   یچون حوصله حرفهابعد از شام به اتاقم رفتم و زود خوابم برد  من

 کرد   دارم یب یشب تشنگ  وسط 

  ییخوردن آب به آشپز خونه رفتم هنوز به اتاقم نرفته بودم که صدا  یاما اون شب برا  گذاشتیسرم آب م ی باال شهیهم مامان

 برق هم روشن بود   دمیمامان بزرگ شن  یمیآروم از اتاق قد 

 اتاقش نبود   یکه تو  دارکنمیبودم آروم و آهسته به اتاق مامان رفتم که بابا رو ب ده یترس  یلیخ

 دهنم    یتو  ومد یواقعا قلبم داشت م  گهید
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اتاق مشغول ورق زدن   یشد بابا و اون زن تو  یدر اتاق رو نگاه کردم باورم نم   یشدم از ال ک یبه اتاق مامان بزرگ نزد نیپاورچ

 آلبوم عکس مامان بزرگ بودن  

 درد آور بود   یلیو با عالقه کنارش نشسته بود که برام خ  ی میاونقدر صم بابا

 قابل بخشش بود   ر یغ نیوا  کردیداشت از نبود مامان سوء استفاده م  اون

 شروع به لرزش کرده بود   دستم

   واریبه د دمیکه داشتم باز کردم و کوب  یرو با تمام خشم در

 دوتا وحشت زده از جا بلند شدند  اون

 

 مامانو    ای ی منو ناراحت کن یی خوای م یکن یکارو م نیشدم و گفتم چرا ا رهیبابا خ یتو چشما تیعصبان با

 بابا  کنه یچکار م  نجایخانم ا نیا

 ....... ی انتظار نداشتم که از نبود مامان سوءاستفاده کن ازت

  خوام ی گفتم نم دمو یکش رون یدستاش ب یاز تو  تیبه سمتم اومد و خواست دستم رو بکشه تا به اتاقم برم که دستمو با عصبان بابا

ه چطور بهت اعتماد کنم  بهم اعتماد کن آخ  گمیبعدبهت م یگ یهمش م ه یکه ماجرا چ کنم یبسه هر وقت ازتو سوال م گهیبابا د

 ی زن رو به خونه مون آورد نیو ا ی کنیاز نبود مامان استفاده م یدار  ی وقت

 کنم چون    یهم به حرفت اعتماد نم گه یهست و بس د  ه یمامان دارم اونم سا  هی من  

 ......  ی انتکاریخ هی خودت  تو

 

 

 

 کردم یو ناباورانه نگاهش م ه د یمجسمه خشک هی تو گوشم زد و نگذاشت ادامه بدم من مثل  ی محکم یلیس 
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شد بابا جونم که تا به حال از گل بهم نازک تر نگفته بود   ی کردم  هنوز باورم نم ینم  یوسط اتاق خشکش زده بود منم حرکت بابا

   ده یدستش رو تو صورتم کوب

 .........  ایآر  یزن وحشت زده به سمت بابا رفت و شونه هاشو گرفت و گفت چکار کرد  اون

 افتاد   نیو به زم د یپاهاش لرز بابا

 گوشم داشتم نتونستم ترکش کنم   ی که تو ی با  درد ومن

 جور تنش ها و استرس ها براش مرگ آور بود   ن یبابا ا ی ماریبا سابقه ب چون

   د یکوب یم نیبه زم مشت کرده بود  دستهاشو

 کارو کرده    ن یناخواسته ا دونستم یم دنی لرزیبدنم وحشت زده م تمام

   د یلرزیسمتش رفتم و در آغوشش گرفتم تو چشمام نگاه کرد از شدت استرس م به

 گرفت وگفت   دستمو

 روت دست بلند کنم   یباعث شد  چرا

 ندارم   یگله ا  یزندگ  نیاز ا  رم یحاال بم یتوهم باعث آزار من شد  چرا

 نشو ممکنه حالت بد بشه   یعصب کنم یحقم بود خواهش م ی نداره که منو زد یراد ی گفتم ا دمو یبوس  دستشو

   د یلرزیمردونه اش م یو شونه ها کرد یم  هی گر  توبغلم

   کرد یاشکبار نگاهمون م یوچشم ی زن با نگران اون

 داشت و بس .....  یبگم جون و عمر پدرم به اون زن بستگ  یز یتونستم بهش چ ینم

 

   ارم یبرم داروهاشو ب د یتخت دراز بکشه با ی رو د یبابامو ببر شه یکردمو گفتم م نگاهش

 بابا رو گرفت وبه سمت تخت برد   یبازوها ریز یدستپاچگ  با

 رگشتم  عجله به اتاق کار بابا رفتم داروهاش رو برداشتم و به اتاق مامان بزرگ ب با
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 اون زن گذاشته بود   ی تخت نشسته بود و سرشو رو شونه ها  یکودکانه و مظلوم رو  بابا

   کردیحال بابا بهتر شد اون زن گوشه تخت نشسته بود و نگاهم م یمن از هم فاصله گرفتن  بعد از خوردن داروها کم دنیباد

 به ما دوتا کرد و گفت   یباز بود نگاه مهیچشماش ن بابا

 بابا   یچقدر دوستم دار نارگل

   یپرس یچرا م یدونی دارش رو نوازش کردمو گفتم خودت م  شیزبر و ر صورت

تو رو از   شی اون مادرته سالها پ زمیهمون قدر دوستت داره عز کنه یزن که داره با ترس نگاهت م نی و گفت خوب ا  د یبوس  دستمو

 اون ........... 

 و گفت    د یحرف بابا پر وسط 

 ما رو ازهم جدا کرد   ر ید دست تق شیپ سالها

 قابل باوره    ریحرف شما برام غ شهیوقت از بچه اش جدا نم  چیمادر ه ه یاما  د یکردمو گفتم ببخش نگاهش

مادر مهربون داشتم که مثل چشماش ازم مراقبت کرده و بس و حاال برام سخته بعد از شانزده سال    ه ی اد یم ادم یکه  یاز زمان من

 ..... د یکردیباور م د یمادر من هست و دوستم داشته شما بود بشه و بگه که  داینفر پ هی

 

   فشرد یدوخته بود و انگشتش رو از استرس با ناخن م نیرو به زم  نگاهش

 کنم   ی دلسوز کنه یفرزندش م دنیکه دست سرنوشت رو بهانه د  یمادر  ی تونستم برا ینم

   شکستمیحرمتش رو درهم م  د یبه احترام بابا هم که شده تنهاشون بزارم نبا دم ید بهتر

آزار دهنده تر باشه و من بابا رو با جون و دلم دوست داشتمو حاضر به خرد   تونه یحرکت از صد حرف م هی نگاه و  ه یوقتا  یلیخ

 شدنش نبودم   کیشدن و کوچ

 اتاق خارج شدم و اون دوتا رو تنها گذاشتم   از

 مجهولم لعنت فرستادم ی کردمو به زندگ ه یخواهد بود تا صبح گر  یبابا هم شب سخت ی برا دونستمیب خوابم نبرد ومش  اون
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رو نوازش   اطیح ی برگ درختا ی زییپا می نس کردم یخونه رو نگاه م یجلو کیهوا روشن نشده بود داشتم از پنجره باغ کوچ هنوز

عبور کرد و به داخل   اطیح ی شده و سر افکنده از ورود ده یخم یاون زن با قامت دمیبابا بودم که د م یو من منتظر تصم  کردیم

 رفت   ابونیخ

   دارم یکه ب د یاتاقم زده شد بابا بود وارد شد د در

 نداشتم   ی گرفت اما چاره ا شیخوشگل بابا قرمز و متورم شده بود قلبم براش آت  یچشما

 

 

 و گفت   د یاومد و موهامو بوس  جلو

 من اون خانم رو.......... نارگل

 گردم تو استراحت کن ......   یناگهان بغضش گرفت و ادامه حرفش رو قورت داد و دوباره گفت اون خانم رو ببرم به هتل زود برم   

 .....  ز یو از دست ندادن همه چ م یحفظ زندگ ی برا شدمیرحم م ی سنگدل و ب د یبا

 بابا زود برگرد   مونمیشدم و گفتم منتظرت م رهیتفاوت تو چشماش خ  یب سوختیاز درد بابا قلبم م که نیا با

 تکون داد و از اتاقم خارج شد  سرشو

 

رد و   نمون یحرف ب ی کلمه ا ی ،حت م ینکرد ی با هم صحبت گه یهمون روز مامان به خونه برگشت من و بابا بعد از اون صبح د غروب

  ینشه غروب هم از مستخدم خواستم غذا یز یمرتب کردم که متوجه چ ی ار ورود مامان خونه رو حساببدل نشد تا شب به افتخ

 کردم   نییقشنگ خونه رو تز  ی گلها بامورد عالقه مامان رو درست کنه خودم هم 

 مبل لم داد    یشد و خسته رو  رهیبه اطراف خ ی لحظه ا  د ید یعال  زو یوارد شد و خونه رو تم یبه خونه اومد وقت  ریبابا د شب

 

   نمی رو بب دنشیآب شدن و زجر کش تونستمیشده بود م رتریچند ساعت پ نیبابا توهم انگار

 کرد یاون زن رو فراموش م د ینبود بابا با ی چاره ا اما
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 پر خنده وارد خونه شد   یسوغات و لب ی هشت شب بود که مامان با چمدون ها ساعت

 

 که عذاب وجدانم رو بپوشونم  کردم   میتو بغلش قا خودمو 

 تنگ شده بود  ایدن  ه ی،دلم برات  زم یو گفت عز  د یبوس  صورتمو

   د یمارو د ومد یم  نییاز پله ها پا بابا

 سمت مامان اومد   به

 به لب داشت   یسرد  لبخند 

  ا یو دستاشو دور گردن بابا حلقه کردو گفت آر  شد یسالم ازش دور م هی که داشت بعد  د یکرد دست بابا رو کش  یدست  شیپ مامان

 باستیز ی لیو  خ  هیاونجا عال ایاسپان می ریباهم م ی بار سه نفر نیتو هم تنگ شده بود ا ی دلم برا زمیعز

 

 شام هم بابا سکوت کرده بود    زیم سر

 افتاده  یدو بار با خنده گفت من نبودم اتفاق  یکی مامان

 

 

 زنه   ی نم یبابات چرا حرف  نارگل

 هان ؟؟؟؟  د یکرد و گفت نکنه شما با هم قهر ی خنده ا 

 

 خورده گذاشت و به اتاق کارش رفت   میشامشو ن بابا

 گوشم آورد و گفت   کیخودمو  به خواب زدم کنار تختم نشست و سرشو نزد  یشب مامان به اتاقم اومد الک آخر
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 شده راستشو بگو  ی چ یامشب نگاهش هم نکرد  یکرد یورو م  ریساکم رو ز ومدم یو مسافرت م د یاز خر  شه یهم طونیش 

   ییایمامان دن  نیتر قه یتو با سل ره ینظ یب  یباش  دهیبرام خر یهر چ  دونم یآوردمو گفتم  م رونیاز تو بالشت ب سرمو

   ی گو با   بابات چرا قهرزود ب یدست به سرم کن  یی حرفا رو نزن که بخوا نیو گفت نارگل  ا  د یبوس  صورتمو

 

 

 باال انداختمو و گفتم قهر !!!  ابروهامو

حوصله هست تو رو خدا خودتو ناراحت نکن فردا   یب ن یهم یمشغول بود برا  ادیامروز بابا تو دفتر کارش ز  ی کنیمامان فکر م نه

 مثل روز اولش  شهیکه حالش دوباره م  ینیبیم

 

و به   ومد یبه موقع م  گهیبه بعد بابا د ییاز اون شب کذا  گه یهم د یبرا گانهیدو ب  میمنوال گذشت و من و بابا شد   نیبه هم روزها

که    یزیمجسمه ساکت و حرف گوش کن چ  هی شده بود  یا گه یعکس العمل د چیونه ه ی نه لبخند  زد یم  ینه حرف رفتیموقع م

   م یخواستیمن و مامان م

  ی طور ساکت و غمزده دوستش نداشتم اما راض نیکه ا نیومن با ا رفتیو به اتاقش م د یخواب یکاناپه نم  یرو  گه یشبها د یحت

 د یارز یم  ایدن ه ینره و در کنار مامان بابا باشم برام  نیمون  از ب  کیکوچ  یکه زندگ  نیبودم به بودنش و ا

 

بابا هم کمتر   یبه همه ما داد حت یتازه ا  هی عمو روح یو خودمون ک یکوچ ی عروس  می به کانادا رفت سمسیکر الت یتعط یبرا

  ی دلم نم چ یخاطره که ه ه یشد برام  می که مهمون خونه عمو بود یبرادرش خوش حال بود چند روز  ی افسرده بود و از شاد

 خواست از ذهن دلم پاک بشه  

 آغاز فصل سرما   با

 کرد ..........  مون یکرده بودم پش  که درحق بابا ی از کار شه یهم یشد و من رو برا  ی رات ییما دستخوش تغ یزندگ

 

 شوم  رقم خورد ......  ریتقد  ه یبرام مثل  یزندگ   نیبمونه ا ادم یکردم و   یبمونه که چقدر نامرد  ادمی
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 من باعث اون شدم و بس .......... و

 

و حاال از   رمیو سرنوشت رو بگ  ر یتقد   یجلو تونمیباشه و من م تونهیکار درست م ن یبهتر نیکه ا  کردمیم  نیبه خودم  تلق داشتم

 موند و بس ........  یخال  یجا ه ینادرست  میاون تصم

 

نامه   هی درست نباشه اما فقط به نوشتن          شهیکلمه هم د یتنهامون گذاشت و رفت شا شه یهم یبابا برا ی صبح سرد زمستون هی

 اکتفا کرد  

  زیهمه چ یاما افسوس که برا میدرست برس   یا  جهیتا به نت  میخوند  موی رو کرد  رویصدبار نامه بابا رو ز د یروز من و مامان شا اون

   میگرده و نگران حالش نباش   یکنارمون برم ی داشت که به زود د یشده بود واون فقط تو نامه تاک  رید

ما   یبود که برا  ییتمام حرفها نیا میشد یمانعش م گفتیدونست اگه به ما م  یبره و م  رانیسفر به ا هی نوشته بود که مجبوره  و

 از سوال تنها گذاشت و رفت ...... یی اینوشته بود  ما رو با دن

 

 و صبر و تحمل    می کرد یم ت یکه برامون نوشته بود کفا ی به نامه ا د یمن و مامان با یاخطار بود برا  هی نیا

کرده بود اگه   د یاز پدرم شدم و حاال که تو نامه تاک یداشت که من باعث دور   یسرم برنم عذاب وجدان بود که دست از نیا و

 .... ترسوند یاز همه من و مامان رو م شتریگرده ب یوقت کنارمون برنم   چیه گهید   میرفتنش بش ر یگ یپ میبخوا

 

که اون خودش از همه ماجرا با خبر بود و    میبگذار ونیبابا درم لیبود که موضوع رو با وک نیاومد ا یکه از دستمون برم  ی کار تنها

 و زمان حرکت رو مشخص کرده   ط یبل د یو خر   رانیرفتن به ا  یکارها شتریرفتن داشته و ب ی برا میگفت که ماههابوده که بابا تصم

ما رو مجبور به سکوت   ل یحرف صادقانه وک  تیرفت و در نهابابا در گ  لیمامان و وک نیب ید یاون روز جر و بحث شد  ادیم ادمی

 خودش نه خانواده اون شخص ی راز دار بودن وکال  یبرا  کنهی م جابی کرد که اون شغلش ا

 

   م یبرگرد ران یکردن بابا به ا  دایپ ی گرفت که من و خودش هم برا م یمامان تصم یحت
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به حل   یکه بتونه به ما کمک کنه  و نه رفتن و آواره شدن کمک میداشت  رانیا یتو  ی ونه نشون یبود چون نه آدرس  دهیفا  یب ی ول

 کرد یمشکالتمون م

 

برگشت بابا و   ی ما شده بود انتظار برا  ی تنها دلخوش  مینداشت یدرست  هی کدوم روح  چیمن و مامان بود ه یبرا  یسخت  یروزها

 گرده .......  ی برم ی و به زود میبر داشته باش ما نوشته بود و ازما خواسته بود که ص  ی که برا  یبه نامه ا  نانیاطم

 

خودم سخت بود که بعد از سالها در کنار هم   یبه ترکم نشه اما برا ی وقت راض چیدونستم که بابا اونقدر دوستم داره که ه یم

 رو تحمل کنم   شیبودن دور

  د یوقت نفهم چیرو به خونه آورد و مامان ه بابا اون زن  ی روزگار یکه روز  داشتمینگه م شهیهم  ی راز رو تو قلبم برا نیا د یوبا

   شد یبا اون خانم داشتم بابا هرگز ازم دور نم ی اگه اون شب رفتار درست تر د یشا

 جز انتظار نداشتم و بس   یحاال چاره ا  و

بهش فکر   یدونست بابا حت ی مامان که نم چارهیعذاب ،شب و روزش شده بود غم و غصه ب هی آروم کردن مامان برام شده بود  فقط 

 ..... کرد یغصه دق م ناازیقی  دونستیرفته اگه م  رانیزن به ا ه یکنه وبه خاطر   یهم نم

 

 پونه .................  گل

 

   دمش یپشت پنجره سالن فرود گاه د از

 

چمدون    ه ی د یرقص یتو قد و قامت مردونه اش م دش یسف  راهنیده بود و پصورتش سر خور  ی خوشگلش رو یجوگندم یموها

 کنه   دایکه منو پ  کرد یدستش بود داشت اطراف رو نگاه م  کیکوچ

 و گل از گلش شکفت   د یمنو د شه یقربونت برم دستمو تو هوا تکون دادم از پشت ش  نجام یجونم من ا ایآر
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 گرفتم گفتم   ا یرو جلو بردم و صورتشو به سمت آر انیرا

 

 

 بشم مامان   فدات

 اون بابا هستا ..........  ین یبیرو نگاه اون آقا رو م  اونجا

  گشتیو دنبال باباش م  کردیام ذوق زده اطراف رو نگاه م بچه

 مقدس تر بود و بس   ا یتو دن یلحظه برام از هر ساعت اون

 د یرس یبه سر م یانتظار لعنت  نیو ا د ید ی پسرم بالخره بابا شو م نکهیا

 

 شده بود   رهی توچشماش خ جان یبا ه انیو را  کردینگاهش م د یبوس یبود و فقط م دهیبهش چسب ایآر

خونه تا   میبلند شو بر کنن یمردم دارن نگاهمون م ایبلند شه در گوشش گفتم آر نیزم  یگرفتم و کمکش کردم که از رو  دستشو

   نیلت بخواد پسرت رو ببد

 

 

 تازه پسرم متولد شده برام  نن یکرد و گفت بزار بب ی بغض آلود ی  خنده

مرد خونواده ام که    هی جا برده .......من  ه یروزگار هر کدوم از جگر گوشه هامو  ی سال حسرت تو دلم جمع شده و نامرد زده یمن س  

 شدن ریاشکاش رو گونه هاش سراز برهیحسرت رو به گور م نیو ا ده یبابانبوده و بچه هاشو تو زمان تولد ند 

 بچه ام گناه داره   خوره یداره غصه م  انیرا ن یاما بب ی در آغوشش گرفتمو گفتم حق دار یسالها دور  ی به اندازه  محکم
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 زارم غصه بخوره     ینم گه یدرت مردونه اش پسرش رو به بغل گرفت و گفت دبا پشت دستش پاک کردو با ق اشکاشو

 ....  هرگز

 

  نیاز ا یزی دستشو گرفتمو گفتم چ  کنهی رو تو ذهنش مرور م ابونایبود انگار داره خ بیعج ا یآر یدود آلودش برا  ی و هوا تهران

   یندار اد یو کوچه اا به  ابونایخ

 د ید یاف رو مطور که داشت با تعجب دور اطر همون

 

  ادمیکه هنوز به   یزیتنها چ شنیخاطرات مه گرفته و کم رنگ دارن تو ذهنم مرور م ی سر هیانگار  ی ول  ستین ادمیخوب  گفت

 ذهنم دارم و بس     یکه از تو تو  ی فیها و خاطرات ضع ابونیخ ن یمونده هم

 بود  دهیبه مقصد نرس  ی تاکس هنوز

 آره ........  ی مونیم  شمونیپ گه یبچگونه اش گفت بابا د ی ما نشسته بود با همون سادگ ن یب انیرا 

 

   کردیو نمناک م  سیرو خ نیدرختا و زم  یشر شر رو  بارون

اون دستش رو پسر کوچولوش سفت نگه داشته بود مبادا بابا رو دوباره گم کنم بچه ام ذوق   میگرفتمو از کوچه رد شد  دستشو

   کردیم

   ایو  می مانع بود گذر کرد  یبودن در کنار هم  از هر چ ی اون زمان که برا  شد یمرور م مون یبرام دوران قشنگ زندگ کردم یم نگاهش

که همه   نی ریو اونقدر خاطره تلخ و ش  میشد  یومتوجه گذشت زمان نم   مویکردیزمان که ساعتها سر رو شونه هم درد دل م اون

 از حفظ بگم   تونستم یرو تک به تک م

 

 

 



 اه چشم به ر

98 
 

  قت یآرزو بود که برام به حق  هی  نیبودم و ا دهیرو چش ییخواستم از دستم بره من سالها طعم جدا یرو محکم تر گرفتم نم دستش

  وستیپ

 و در کنار هم بودن   دنش ید ی آرزو

 رو تجسم کنه   ز یخوب همه چ خواستی و به در زل زد انگار م  ستادیدر خونه  ا  یجلو

 

 

   گهیزنگ بزن د  یستادیو گفت بابا چرا ا د یدستشو کش انیرا

 خونه تنهاست و منتظر ما ....  مادرجون

 تکون دادم  سرم رو ......... نجاستیچرخوند به سمت من و گفت ا سرشو

 کرد و زنگ در خونه رو فشرد  ی دست شیپ انیرا

 

 بعد مامان در رو باز کرد ....... یکم

 

   کردنیرو نگاه م گهیشون مات ومبهوت همد  ییتا  دو

 هم انداخته بودن    یچشما ی نگاه بود که تو  نیاول نیا ی خبر ی و ب یهم داشتن بعد از سالها دور  حق

 دلم برات تنگ شده بود    ایآر زمیرو تو بغلش گرفت و گفت عز ا یاومد و با لبخند سر آر رونیاز اون حال و هوا ب مامان
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که    ییبه زجر ها یو ناباورانه لحظه ا  سوختیدلم براش م ه یگر ری کرده باشه زد ز دایبچه کوچولو که مادرش رو پ ه ی هم  مثل  اون

دلمون کاشته    یتو  ق یعم یزخم ه ی ی همه سال دور نیاز من نداشته و ا ی ون هم دست کما دم یبودم فکر کردم و د دهیخودم کش

 شد  ی نم مبراش مره  ی و آه یاشک چ یبود که  ه

 

 

 

  شناختی من رو خوب م ی تازه ورود کرده بود اما خوش بختانه خونه پدر ا یکه آر ن یبا ا م یکنار هم مشغول صحبت بود غروب

 

 

 بود   ده یشام خوشمزه برامون تدارک د هی شب مامان  اون

 پلو بود مامان هم براش سنگ تموم گذاشته بود   ایعاشق لوب ایآر عشقم

   م یاز شام منو مامان مشغول جمع کردن سفره شد  بعد 

 حال جمع کردن بشقابها بودم که متوجه نگاهش شدم   در

   کرد یو داشت کار کردنم رو نگاه م د یخند یم چشماش 

   زیبگو عز یدار  اج یاحت یزیو گفتم چ بهش زدم   یلبخند 

 

 

تازه تو آشپزخونه ،   یی چا یخوشمزه ،بو  ی دستپختها ادیچشمهام م  یتکون دادو گفت نه فقط داره خاطراتم همه جلو  سرشو

 تو تن قشنگت   ی لباس گل گل

 

   خورن ی بافته شده نازت که رو  شونه هات قل م یموها
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  شتر یاندازه و ب ی همه همه داره قلبمو از تپش م     کننیتق تق صدا م  یر یراه م ی ات   که وقت یصورت ی روفرش  یها  ییدمپا  اون

   شه یخوشگلم برام زنده م یگذشته ها شتر یو ب

 ..............  ادیم  ادتیطور عاشقانه نگاهش کردمو گفتم دردبالت بخوره تو سرم که   اون

 

اونقدر    د یخوابیراحت م الیش برد بچه ام انگار بعد از سالها داشت با خباباش گذاشتو و همون جا خواب یسرشو رو پا انیرا

 تختش   ی اجازه نداد ببرمش تو ای بود که آر ده یمعصومانه خواب

 شد   ینم  ر یو از نگاه کردنش س  کردی رنگشو ناز م یی خرما یموها

همون روز   یو برام ماجرا رو شرح داد   یه بودگل پونه اون روز  که به دفتر کارم تو لندن اومد  یدونی صورتم نگاه کرد و گفت م تو

 نم یو من جگر گوشه امو نب اد یروز ب  هی بودم که  نیهمش نگران ا نمیو پسرم رو بب  امیب رانیپر بکشم و به ا خواستیدلم م

   ی نیدستمو رو لبش گذاشتمو گفتم خدا نکنه که نب 

 تو رو خدا اریاشو مرتب کردمو  گفتم تو رو خدا دخترم رو برام ب  قهی ی لبه  شونیمن هنوز ناتموم هستم وپر ایآر اما

 

خودش انتخاب کنه و با   د یصبر داشته باش دخترت با زمیعز ارهیوارد اتاق شد  و لبخند زنان گفت م  یچا ی نیس  هی با  مامان

 تو برگرده   ش یپ یقلب تیرضا

 به مامان انداختمو گفتم   ینگاه

 مامان اون اصال منو به عنوان مادر قبول نداره   چطور

شو رو   یکوله پشت یرنگش ،وقت  یعسل یخوشگلش اون چشما یدارم بااون قد و باال ی مامان چه دختر ناز یدون   یتو که نم  آخ

   شه یماه م که یت  هی که بره مدرسه مثل   ندازهی دوشش م

لذت بردم و   دنشیو من از دور از د  زمیمدرسه دختر عز ی منو برده جلو  ی پنهون ایبار آر نیتو لندن بودم چند  ی دو ماه نیتوا د یشا

 که خدا مارو به هم رسوند   کنم یبرام اتفاق افتاده باز هم خدا رو شکر م م یکه تو زندگ  یهمه درد و رنج  نیبا ا
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 یجسم ط یشرا  ن یرده بود تو بدترکه درحقم ک ی همه بد  نیگذاشتم و گفتم خدا مادرت رو رحمت کنه با ا ا یدست آر  یرو  دستمو

 رو که درحقم کرده بود رو جبران کرد   ی کار بد   یو روح

 وارم خدا گناهش رو به مادر بودن و قلب نازکش ببخشه   د یممنونم ام ازش 

 انداخت وگفت   نییسرش رو پا ایآر

تنهاش   ی که لحظه ا نیو باا د یطلبی م تیناتوان شده بود همش ازم حالل ی لیخ گهیآخر عمرش که د ی بود روزها ب یمنم عج یبرا

 ترسم یمادر م ایآر  گفتینگذاشتم همش م

 

 مامان جون   یکه چرا نگران  گفتمیچقدر بهش م هر

 که آدم دوست داره   ره ینم ش یپ یاون طور  شه یهم یهامو جبران کنم اما مادرزندگ  ی من خواستم بد  گفت یو م د یبوس یم دستمو

 سرنوشت بهم اجازه جبران نداد  دست

 

  شهیرحم کرد و قصد انتقام گرفت اما خودش هم ی روز گار دلش رو ب ینامرد  د یشمع آب شد و سوخت شا هی من مثل  نماما

 انجام داده   یکه اشتباه بزرگ  دونستیم

 کرد    یآوردم مامان دوباره برام مادر یم  ادیب ی غذا خوردن رو به سخت یکه کرده بودم حت  ید یزمان که بر اثر تصادف شد  اون

 با کمک مامانش انجام بده   د یروزانه اشو با هی اول یکارها  یکه حت  یبچه ا  بودم  شده

 اتفاق ناگوار شده   نیا ی آورد که باعث و بان  یو دم برنم سوختیوقت بود که مامان م  اون

 داد    ادمیمداد دست گرفتن رو دوباره  ی منو از اول بزرگ کرد راه رفتن غذا خوردن و حت دوباره 

 زمان مرهم درد هام شد نارگل دخترکم که هر لحظه  اون

   شد یو قشنگ م د یکشیچشمام قد م یو جلو شد یو بزرگ تر م  بزرگ

 اون 
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   میزندگ یدرد ها  نیبود تسک شده

 اتاقم گذاشته بود  یتو رو همه جا یو عکسها ارمیرو به خاطر ب  زیهمه چ کردی زمان که مامان تالش م اون

 و..........   ی نکرده به رحمت خدا رفت  یکه تو خدا  خوند یر تو گوشم مهرچه تمام ت یبا نامرد  هیسا

   دادیبهم دست م  بیآرامش عج هیعکسات  دن یآوردم با د  ینم اد یکس رو ب چیه زو یچ چ یکه ه من

   افسوس 

 

 بکنه  یاعتراض هی سا یها ی ها و خود خواه یخواه  ادهیوقت نتونست در مقابل ز  چیکه مامان ه افسوس 

 ببره که دست ما بهش نرسه    یینار گل رو بادخودش به جا ه، ینگران بود که سا نیاز ا شهیو هم 

 ترس شده بود براش عذاب و درد و رنج .....  نیا

 

 رو بدستش داد و گفت   یی فنجون چا مامان

  ی تمام درد و رنجمادرت هست اون با  یبه خاطر زحمتها یکنار همسروفرزندت هست نجایپسرم فراموش نکن که اگه تو االن ا اما

 باارزش هست   ی لیخ نیدر جبران کار اشتباهش کرد وا  ی سع د یکشیم ی ماریکه از ب

که کار اشتباه خودمون رو     میکن یتالش م نکهیا ک یرومون هست  یدو راه جلو  میبریم یبه کار خطا و اشتباهمون پ ی آدمها وقت ما

 و    مییایدر جبران اون برم  یو سع م یاصالح کن

   میکه انجام داد م یبش یاشتباه الیخ ی ب مو یاریمبارک خودمون هم ن ی اصال به رو نکهیا دو

 ارزش داره   شتر یب یزی از هر چ ن یاشتباهش رو جبران کرد و ا امرزت یخدا ب مادر

از   دمیشنکه    یبود  و رنج و درد  اونو از پا درآورده بود به فکر  رسوندن شما به هم بود و وقت  یماریکه مادرت تو بستر ب یزمان

براش احترام    شتریب ی لیبدن  خ ل یگل پونه نوشته بود رو به اداره پست تحو  یرو که برا ی پرستاران بخش خواهش کرده نامه ا

 قائل شدم
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   م یبا هم صحبت کن م یتونی بخور فردا هم م توییچا ایب یدادم و گفتم تو خسته شد   ایرو از هسته در آوردمو به دست آر خرما

 برو استراحت کن   زمی عز گهیهم از جا بلند شد و گفت گل پونه درست م مامان

 و گفت  د یفنجونش رو سر کش ای آر می وقت دار ی لیو صحبت کردن با هم خ  دنید  یبرا ما

 هم وقت ندارم مادر   ادیز

 رزرو شده   لمیرفتن من توسط وک ط یبرگردم بل گهیچند روز د د یبا من

   زم یعز ی اطالع داشت به من کرد و گفت تو  ینگاه مامان

 انداختمو گفتم   نییرو پا سرم

   بله

 

 گفت    ایدوباره رو به آر مامان

   شه یبچه با رفتنت دوباره افسرده م نیخوب ا ی کنیقدر عجله م نیا چرا

 کرد وگفت   انیبه من و را ینگاه ایآر

 بدم   می به زندگ یسرو سامون  ه ی  د یمن با مامان

 حساس و زود رنجه   یلینارگل خ د یتونم باور کن  یاز قلبم منتظرم هست بدون اون نم ی دخترم تکه ا  ایسر دن اون

 .....  نه یتا مادرجونش رو بب  ارمش یآروم آروم بهش بگم و با خودم ب  قتوی برم حق د یبه مامان زد و گفت با ی لبخند  هی

 

انگار خواب از چشمهامون پر    میو درد دل کرد م یبود نشست دهیکه معصومانه خواب  ان یصبح کنار تخت را دهیشب تا سپ اون

 گذاشته بود    یدلمون باق یهزاران حرف نگفته تو  ییو جدا ی بود   سالها دور دهیکش

که بر سرم   یی اما باز هر چقدر از اون دوران وبالها زدیو بهم سر م ومد ی کنارش بودم و مرتب به هتل م سیتو انگل ی مدت نکه یا  با

 اومده بود و 

 که مادرش دادو من نا آگاهانه به حرفش گوش دادم همه رو دوباره براش مرور کردم   یشنهادیپ
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   کرد یفقط به صورتم زل زده بود و با دقت گوش م اون

 و  تلخ داشتم    نیریاون دوران خاطرات ش  ی براوچقدر   میکرد ی زندگ یستیبهز ی گلباغ با بچه ها ی سال تو نیچند  نکهیا

 شده بود گفتم    یخودش خانم یاالن برا  گهی دختر گلم که د  ایاز در یحت

 از بهشته ........ کهیت ه یکه واقعا اونجا  دونست یکه براش کرده بودم م  ییفهایو از تعر نه یدوست داشت که گلباغ رو بب  اونم

 

 آورد   ی و با خودش م کرد یو دخترم رو آگاه م رفت یم  د یدم بانداشتم که برگرده اما ناچار بو دوست

 موند یکاره م  مهین د یبا شه یکتاب ناتمام هم  هی من و سرنوشتم مثل  یزندگ انگار

 

   م یشهر رو گشت ایاون روز به همراه پسرم و آر ی فردا

 شیسالها پ ادیبه  ار یاخت یب مید یاش رس  ی درب ورود  یجلو  یاش وقت یمادر  ی میازم خواست ببرمش به خونه قد  ایآر یحت

خودش رو بهم نشون داد   یاون رو  یزندگ  شه یهم ی اومدم و برا رونیاز اون خونه ب شون یپر یلرزون ، فکر یافتادم که با پاها

 بود   یزیکرد انگار بدنبال چ  ینم  یبود و حرکت  ستاده یا نه در خو ی مات و مبهوت جلو ایآر ی ا قه ی چند دق

 نشسته بود   نیکه داخل ماش  ان یرا  اره یب ادیرو ب یز یچ خواستیم  نکهیا ای

 گفت    روبهم

   کنه ی،  بابا داره چکار م مامان

 داره    یو خاطرات فراوان  دهیخونه بزرگ شده قد کش ن یبابات بوده اون تو ا یجا خونه پدر نی ا زم یکردمو گفتم عز نگاهش

 

 

 

  ه یفقط  لش یتمام تهران رو بگرده دل خواستیم نکه یبود ا بیتازه و عج ز یهمه چ ایآر  یو برا م یجاهارو گشت یل یروز خ اون

 و بس ..........   گردهیبود که بدنبال گذشته و خاطراتش م نیباشه و اونم ا تونستیزمیچ
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   میخونه کنار مامان خورد ی رو تو ناهار

خودم   د یبا شد یدوباره تنها م   اپسرمیبودم با       رفتن آر انیکرد نگران را ی خونه باز اط یتو ح یبا پسرش حساب ایاظهر هم آر  بعد 

 که باباش مجبوره دوباره ما رو ترک کنه     گفتمیو زودتر بهش م  کردمویم  یدست شیپ

   می گشت ی برم رازی زودتر به ش  د یماهم با گرچه 

   شد یم  ریهم  د انیداشتند و مدرسه را از یبه ما ن یگلباغ و خانم صادق  ی ها بچه

 قرار رفتنش هستند   ی ب یاش حساب ی دخترم و نامادر د ی صحبت کرد و فهم لش یبا وک یتلفن ا یروز آرهمون  غروب

 بود و نگران نار گل دخترمون بود ........ خته ی به هم ر ایآر فکر

 

اومده بود  رو    شیرو که قبل و بعد از  رفتن از کشور براشون پ ی من نوشته بود  و تمام ماجرا و اتفاقات  یرو که مادرش برا ی ا نامه

 دادم  ایاون  شرح داده بود به دست آر ی تو

 

    ید ی نامه رو به من م ن یدوباره ا ی زد و گفت چرا دار  یلبخند 

   زم یبار اونو خودندم عز نیکه چند  من

 

 

 

  نگاهش

 رگله که از تمام ماجرا با خبر بشه  اما حاال نوبت نا  ینامه رو خوند  نیگفتم  درسته تو ا کردمو
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در حقش   شی که اون سالها پ ی نکرده بود که نارگل از کار ت یمگه مادرم تو نامه وص  یبا تعجب تو صورتم نگاه کرد و گفت ول ایآر

 کرده مطلع نشه  

   ستین ی راه حل خوب ن یبه نظرم ا ی کنیمامان م یکار اونو متوجه خطا  ن یبا ا تو

 کن   باور

  م یندار یا  گهید ی اما باور کن ما چاره  ی دونیرو داشتم خودت بهتر م م یتصم  نیرو بدستش دادمو گفتم من هم از اول ا نامه

 رو بفهمه  قتی حق د ینارگل با

 

 ماست   ی مونده برا ی تنها راه باق  نیکه من رو به عنوان مادرش قبول کنه باور کن ا  شهیوجه حاضر نم چ یبه ه اون

 قابل باوره   ری سخت و غ قتی حق نینارگل ا ی و گفت درسته حق با توعه اما براداد    یسرشو تکون  ایآر

 تونه   ینم  دخترم

 تلخ رو باهم به خودش بقبولونه ..........  قت یهمه حق نیا

 

 بود   هاش ییو همدم تنها داشتیکه سالها عاشقانه دوستش م ی بدونه مادر بزرگ  شه یسخت و درد آور م براش 

 ده یاونو از پدر و مادرش دزد ی روز هی

   کردیملتمسانه نگاهم م یبا چشمان ایآر

 ....  زمیعز ستین  یفکر خوب نیگرفت و گفت باور کن ا دستمو

 

زمان رو از دست   م یدار  گهید  ایکن دستشو گرفتمو گفتم آر دایپ ی تو خودت راه چاره ا م یچکار کن د یکردمو گفتم پس با نگاهش

 به باد رفت   مونیتموم زندگ  مید یم
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   شهیداره تموم م م یو ازش لذت ببر م یکن  یزندگ یو خوش  یدر کنار  بچه هامون به خوب  می تونستیرو که م ییروزها اون

 

 ؟   یصورت منو چ ی د یموهاتو د ی تو  د یسف ی برم تار موها قربونت

 

   وفته یتوش م ی ریداره خط پ  یکرد   دقت

 

 

   د یموهام کش  یدراز کردو رو  دستشو

   ت یشونیپ یدوس دارم باخط ها  زیگفت تورو باهمه چ و

 شده   م یموهات قا  ونی خوشگلت که م د یسف ی اون تارموها با

 دوران دانشگاهم  ادیمنو به   چهیپیکه توگوشم م  فتی لط ی اون صدا یبرا

چشمهامو   ی دادیجواب استادهارو م ایو  ی ه دو کنب  ی کیبا من  یداشت  یو سع ی کردیم ی سر کالس   بلبل زبون یاندازه وقت  یم

   کردمی و به صدات گوش م   بستمیم

  ه یکه سا ییبالها ایو   یفراموش  یاون زمان هم روح و فکرم کنارت بود باور کن حت  ی نبود شمیپ گهی و د  یزمان که تنها شد  اون

 از عشق من به خودت کم کنه   یهمه سال ذره ا  نیو مامان به سرم آوردن نتونست تو ا

 ونه یبا عصا هم دوستت دارم د یو بامزه بش ر یاگه پ یحت خوامتی م شه یپونه هم گل

 

   یچ گهی گفتم خوب د         یگرفتمو وبا شوخ  یشگونین دستشو

   ایبه حالت آر یوا  یمنو با عصاهم دوست دار  حاال

 .......  یچ یه گهیبشم د  یرفته من عصبان ادتیاز ذهنت پاک کرده  ییزایچ  ه ی نکه یمثل ا ی فراموش  نیا
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 که ؟  ستیباال برد وگفت خوب بابا حاال مگه من گفتم چند سالته باور کن سن و سال مهم ن  میو دستشو به عالمت تسل د یخند 

   ایبه حالت آر ی وا دهی رس  هتیموقع تنب  گهید  نکهیگرفتمو و گفتم مثل ا  دستشو

 

 

 که    میکردیبگو مگو م م یداشت 

 

 

 وارد اتاق شدن     انیو را مامان

 

 پدر و مادرش کنار هم خنده به لبهاش اومده بود   دنیاز د  رفت یبا خنده از سر کول باباش باال م پسرم

 

 

 دعواتون شد ...........  نیاریطاقت ب نیشده  دو روز نتونست ی گفت چ مامان

 

 بود   ده یرس کنارمون بود مثل برق و باد گذشت و وقت رفتنش  ایکه آر ی روز چند 

بود که   نیکه داشتم ا ی د یام ی آخر عمرم را بکشم تنها نقطه  یحال کسل بودم انگار قرار بود نفسها ی ب یل یهمون روز خ صبح

 داشت    ازیغربت بود وبه پدر ن اریدخترم تو د

 

   کنه یم  یبه خاطر فرزندانش فداکار یمادر تو هر زمان هی که   نینه ا مگه

 ره یقلبم آروم بگ  ی کم شد یباعث م نیداشت و ا  ازین ایبه آر شهیاز هم شتریتونستم دخترم رو عذاب بدم اون ب  ینم من
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 بودم که وارد اتاق شد و کنارم نشست   کشیمرتب کردن چمدون کوچ مشغول

   نه ینب مویکرده بودم که ناراحت  میصورتم رو ازش قا 

 خوووووب   گفت

 آماده هستم  من

 خورده   صبحونه 

   دهیاتو کش اس لب

 شونه زده  یموها

 وقتا   ه ی که بعد دلم اونجا براش تنگ نشه  نم یبب ری دل س  ه ی زمو یمونده عز فقط 

 بهش کردمو گفتم   یاخم هی

 حاال دلتنگم .   نیدلت تنگ بشه دستت درد نکنه من از هم  خوادیم حاال

رو بردارم باخودم   انینکن تو و را یکار  هیچمدونش که مشغول بستنش بودم و گفت منو نگاه کن گل پونه   یگذاشت رو  دستشو

 ببرما ....... 

    مییایتعجب نگاهش کردمو و گفتم چرا که نه خوب ما هم باهات م با

   ییایمن ب دن ید ی که برا  کنمیفراهم  م طشو یبرات شرا ی و گفت هر لحظه اراده کن د یخند 

   شم یپ ییایو ب   یکن  هیته  زای و ط یبل  یو باهزار مشقت و گرفتار ی بد  ی که به خودت سخت  ستین یاز یه ندفع  نیا

 بود به سمتمون اومد وگفت  یخوراک  یکه دستش کل  مامان

   میاومده بود باخبر شد  شیکه برات پ ییو ما از ماجرا ها د ینامه مادرت بدست ما رس  نکه یپسرم بعد از ا آره

    نه یمسافرت خودش اقدام کرد تا تو و دخترشو بب ی هر جور بود برا یو گرفتار ی پونه  آروم و قرار نداشت با هزار سخت گل

   م یتنها بود ی لیخ انیسفر کرد من و را سیکردنت به انگل  دایپ یکه برا ی چند وقت اون
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 شه یسخت م ی لیمن  خ یبرا شتیپ ادیدوباره بخواد ب   اگه

 بار به   کی یماه   م یتالش کرد ی لیکردنت خ دا یپ یرا چند سال ما ب نیا تو

 م یکرد ی اوقات رو تو گلباغ زندگ هی از تو بشه و بق یخبر د یتا شا می اومد  ی م تهران

 بده .......  انیو انتظار پا یدور   نیبه ا کنم یازت خواهش م 

 

 رو بزار براش تو چمدون   نهایها رو بدستم داد و گفت ا یخوراک

 

 

 شنیم  دایها پ یخوراک  نیزدم و گفتم مامان جون اونجاتو فروشگاهها تمام ا  یلبخند 

 ......  شهیم ی ببره چ ران یهم از ا کمی نداره حاال  ی دستشووتو هوا تکون داد و گفت اشکال مامان

بچه ام    یبود دلم برا ده یمحکم بهش چسب  انیراه را  یتو  م یبه فرودگاه رفت ایو همراه آر مید یاز بستن چمدونش و لباس پوش  بعد 

   د یچشیتازه داشت طعم پدر داشتن رو م سوختیم

 ستین یزنه که تا ابد خوب شدن  یم بی مسائل به  روح و جسمت آس   یاما بعض ی اریخودت ن یبه رو  خواد ی وقتا دلت م یگاه

 

   میدر کنار هم باش  میوقت داشت  گهیساعت د کیظهر بود فقط  ازده یپروازش  ساعت

 آوردم و بدستش دادم و گفتم   رونیب بم یمادرش رو از تو ج ی  نامه

 نگو   ی زیخودمون بمونه و به نارگل چ ن یراز ب  نیا یتون یم تا

 ازش استفاده کن  یروز  ناچار شد  هی اگه   اما

 

 باشه   نکهیا یعنیچشمهاش گذاشت  یرو  دست
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   زدن یفقط دالمون بود که باهم حرف م میگفتن نداشت  یبرا یحرف گهید

 رو سخت در آغوش گرفته بود   انیو را من

به خدا  گمی به گل پونه زدم رو به توهم م شهیکه هم یگذاشت و در گوشش گفت پسرم حرف  ایآر یشونه   یدستشو رو  مامان

   شهیدرست م  ز یتوکل کن همه چ

 

 

 

 پرواز کرد و مارو تنها گذاشت ایبعد آر یساعت

 

   رم یرفتنش رو بگ  ی جلو تونستمیمونده بودم که انگار با نگاهم م ره یخ شد یبلند م نیزم  ی که از رو مایبه هواپ یطور

 گرده .....   یمامان، بابا  برم  د یبار پرس  ن یهزارم ی کوچولوم دستاشو محکم تو دستم گرفته بود و برا ی غمزده  انیرا

 

و گرم   کیخونه کوچ ه ی  کردمیو رو تجسم م  بایز نده یآ ه یسرنوشت شوم خودم  یبه بازگشتش داشت و برا  د یدلم اماون روز  د یشا

از   یلحظه لحظه زندگ  ی و برا م یداشت یسهم کم د یلذت بزرگ شدنشون شا یکه برا  یی به همراه بچه هامون بچه ها ایمن و آر

 بس بود  نیو هم م یبود همچون در کنار  می خورد ی دست رفته غصه نم

 

 انتظار بسه مامان   گهیتونم د ی نگاهش کردمو گفتم مامان من نم کردیم  ه یدستمو گرفت و به سمت خودش برد همراهم گر مامان

 باش ......  یبه خاطر اون هم شده قو  کنهیپسرت نگاهت م ن یبب شهیمادر درست م  رم یو گفت برات بم د یدر آغوش کش سرمو

 

 کنه ...  شهیصبر پ تونه یداره و م یی واناچقدر ت  زادیمگه آدم اما
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باشم نه به خاطر خودم بلکه به خاطر   یکردم قو ی از درساش عقب افتاده بود سع یحساب ان یرا میبرگشت راز یاون روز به ش  ی فردا

 پناه بود و   ی که ب انیرا

 به بازگشتش داشتم   د یکه ام  دخترم

   شد یم ایاز حالمون جو  زد یمرتب برام زنگ م ایآر

فشار    یتو  ومد ی ی براش سخت شده اما دلم نم ی اون جا نداره و زندگ یروز گار خوش  دم یفهمیصداش و طرز حرف زدنش م از

 دادن بهش حالش رو  عوض کنم  ه یکه خوش حال باشم و با روح کردم یخودمو م یبزارمش و تمام سع

 

  ییکه چطور صرفه جو  می گرفته بود اد یمن و مامان   یهمه سال دور  نیاشتم تو اند  یمشکل مال گهید   کردیم ز یبرام پول وار مرتب

 کفاف خرجمون رو بده    امرزمیپدر خدا ب یتا پول بازنشستگ   میکن

  نیبا ا د یو با کرد یروزگارم رو سخت تر م  نیسر بچه ام بود و ا یوجود خودش و داشتن پدر باال یدلتنگش بودم فقط برا  نکهیا

 دمیجنگ یبد م االتیهمه فکر و خ

 

روزگار اونو ازم گرفت و تو   یبراش نبودم بلکه دست نامرد  یروز دخترم بفهمه و درک کنه که من مادر بد  هی که  کردم یخدا م خدا

 و خانم شدنش تو دلم بمونه  دنشیهمه سال حسرت بزرگ شدنش قد کش نیا

 

 که تلفنم رنگ خورد ......... خوندمی نشسته بودم و براشون کتاب م گلباغ  ی کنار بچه ها یروز سرد زمستون  هی بالخره  تا

 

 از صبح منتظر تماست بودم   یزنگ زد  ر یبود با ذوق گفتم عشقم چقدر د ایآر

 

 

 

 ........  ومد ین ییصدا چیه
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 قلبم شروع به تپش  کرد نگران شدم   ناگهان

   یی ......تو ایاسترس گفتم آر با

 

 

  ستین  ایآر نیو من مطمئن شدم ا ومد ی نفس زدن م یصدا

 

 

 ور خط سکوت بود و سکوت ......   اون

 

   شهیبد م ایآر  یبرا  دونستمینباشه چون م ه یسا کردمیدلم خدا خدا م  تو

 

 

 بودم   یب یعج یدو راه  تو

 تو گوشم    د یچینازک و قشنگ نارگلم پ یصدا که 

 ؟  ی هست یک  تو

 وشه ام تنگ شده بود  جگر گ  ی چشمام پر از اشک شدن دلم برا ناخوداگاه

 به ارث برده بود ...... ایخوشگلش که از آر یوند یپ یاون صورت ماهش و ابروها یبرا

 

 بشه ....... ریتمام وجودمو پر کرد لعنت بهت گل پونه حرف بزن با دخترت حرف بزن ممکنه د   د یترد
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 بغضم رو قورت دادمو و گفتم نارگل منم مامان   ی سخت به

 

 

 .... د یچیپ ی سکوت تو گوش  باز

 خواست باهام حرف بزنه   ی نم دلش

 تو دلش بنداز بامن حرف بزنه  ایخدا

 .......  رم یو بعد بم رمیاول بچه امو در آغوش بگ  ایخدا

 فکر بودم که دوباره گفت   تو

 

   ی آشوب کرد مونویچرا زندگ ی زنیبابا زنگ م   یخوام بشناسمت چرا برا ی و نم شناسمتیمن نم  یهست ی توک

 خوامت    ینم  یفهم ی خوامت  م ینم

 

 مونه   یساعت هم خونه کنارش نم  هی  ی حت گه یبد حال بشه بابام د ضیمامانم مر   یباعث شد  تو

 

 

 برو بزار نفس بکشم   می برو از زندگ ی کرد ی خراب نم مویزندگ ی دروغ گو اگه دوستم داشت ی دوستم دار ی گ ی نم مگه

 

 

   کنه ینم یباهام باز  گه ید  یجونم رو ازم گرفت بابا

 مونه تا بخوابم   یخره شبها        کنارم نم ینازمو نم کنم یناز م گهید
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 خوامت.......  ینم  مونیتوعه برو از زندگ  ریتقص  همش

 

  ی حرکت چی شده بودم ه رهیمرده متحرک به روبه رو خ هی بوق اومد و من  یو از اون ور خط صدا د یتلفن تو دستم خشک یگوش 

 کردم   ینم

   نزما

 مکان

 .....  دمیند  ی زیچ گه یرفتن و د یاهیو من چشمام س  ستادنیلحظه همه و همه از کار ا 

 

نمونده بود و   ی برام باق ی فکر گه یکردم د ی فکر نم  زیچ چ یمن تو اتاقم ساکت و سوت کور نشسته بودم به ه یکیبود و تار شب

 کنم  ی نداشتم که بخوام براش تالش  ی به زندگ یعالقه ا

 

 ......  چیه گه یانتظار و د انتظارو

 

 

 

انداختم که معصومانه   یو مامان نگاه ان یبه را کردمیتمومش م د ی قابل تحمل شده بود با ریبرام غ  یراه زندگ  یخستگ  گهید

 بودن   دهیخواب

 بودم   یهم راض مردمیم مدختر  یارزش شده بود ......بعد از امروز اون حرفا ی اونا هم برام ب ی دلخوش   ی برا ی حت ی ادامه زندگ گهید

 ..... ید یبالشت برداشتو و گفت گل پونه هنوز نخواب یسرشو از رو  مامان
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کرده تو   یطفل معصوم بسوزه چه گناه  ن یا یها دلت برا  شه یمادر بخواب قربونت برم دوباره حالت بد م  یافت فشار داشت امروز

 ...  نه یمادرش رو بب   هی زجر و گر د یهمه با نیکه ا ایدن نیا

 

 کردم    هی گر ی ها یشد و اومد کنارم نشست و در آغوشم گرفت و من ها  بلند 

 بزار دل مهربونت سبک بشه   زمیکن عز ه ی نوازش کردو گفت گر سرمو

 هم که شده لبخند بزن   انیبعد به خاطر را اما

   یزندگ نیبهتره از ا رم یمامان .....اون دوستم نداره بم خوام ی تونم من دخترمو م یتونم مامان نم یگوشش آروم گفتم نم  در

 

   دنشیآوردمش چرا ازم دزد ایبدن چرا

 دل   ایدن نیکردم تو ا ی من چه گناه مگه

 باشم ی همه نامهربون نیزدم که مستحق ا  بیآس  یرو  شکستم به چه کس ی کس چه

 

 که عاشق شدم  بوده  نیبوده که فقط و فقط گناهم ا نیا جز

 حسرت بکشم   دنش ید  یبرا د یبه اندازه جونم دوست دارم و با ایدن  نیرو تو ا یکس  هی بوده که  نیا جز

 کم آوردم مامان ..... گه یصبر کنم  باور کن د د یماه دخترم با  ی رو دنید  یبرا

 

 تونم   ی نم گهید

 ی به چشمام انداخت و گفت اگه عاشق شد  ینگاه مامان

 رسم عاشقانه هاست   نیا یتحمل داشته باش  د یبا ی ثابتش کن د یبا ی اندازه جونت دوست دار ویکیکه  یاگه ادعا دار   

 نداره   یبعد برات ارزش  ی اریآسون بدست ب زوی که همه چ  یاگه دوست دار  
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اونقدر ارزش داره که   ش یبرات ارزش داشته باشه بودن تو در زندگ د یبا نگه ج یم ه یداره با سا ا یبه خاطرت اون سر دن ایکه آر نیهم

   ده یدست کش ز یاز همه چ

 یکن  د یهات اونو از خودت نا ام ی با نا مهربون یی خوایتو م بعد 

 

  اریبس زانشیدر کنار عز  یزندگ  هی به  دنیرس  یتالشش برا    ن یبه تو و فرزندش آشفته کرده و ا دنیبه خاطر رس   شویزندگ ایآر

 ی کن یی وفا  یو ب   یدم از عشق بزن ی ندار  یقابل احترامه و توحق

 

   دادیم نی مرهم رو زخم دلم بود و اونو تسک  هی مامان  مثل  یحرفا

   کردمیم  دش یناام د یو من نبا  کردیداشت به خاطر ما تمام تالشش رو م ایآر گفتیراست م اون

 د یآوردن خاطراتش نکش ادی دست از به  ی گرفت ول یطور که اون سالها فراموش  همون

 

  میبدنبال جوابش باش  خوادیوقتا دلمون نم  یوجود داره و ما بعض  یسوال  ایتو دن  زیهمه چ یبرا

مکت  من ک شش یاگه الزمه برو پ یحت ینش  مونیتا فراد و فرداها پش  یار یکن دل دخترت رو بدست ب ی کن گل پونه سع یسع

 مادر ......   ریتو پس بگ   یبرو بجنگ و زندگ کنمیم

 

   کردینگاهم م  یبیعج نانیدستامو محکم تو دستش گرفته بود و با اطم مامان

 

 

 بهم دست داد   یقرص شد و حس خوب دلم 

   کنم یسر خم م ی که با هر باد فم ی نهال نح ه یمامانو برام نگه دار وگرنه من  ایخدا
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 خواهم سوخت  شهیانجام دادم هم م یکه تو زندگ یآماده باشم ......وگرنه خودم از کم کار  د یبا  زیهمه چ یبرا

 

 صبح زود زنگ زد   ایهمون روز آر ی فردا

 ناراحت بود   یلیخ

 کرده بود    ف یماجرا رو براش تعر نارگل

 بهم زده   ییچه حرفها که 

 

 نکنه   ه یازش خواهش کردم که نارگل رو تنب  فقط 

   رهیبامن بگ  یشتر یدخترم فاصله ببودم که  نیا نگران

 رو نداشت   شیچند وقت پ ی و خوش خلق  یاون صبور  گه ید ایآر

 باعث شده بود   ن یگرفته بود و هم  یسخت ی ماریب هیوقت بود سا چند 

   نه یاز چشم من بب  شویتمام مشکالت زندگ  نارگل

 و   م یواقعا هر دو درمانده از راه حل بود گه ید  زدیآتش به دلم م ایغمزده آر یصدا

 ....  گریهمد  یاز دور  خسته

 

   کنمی م  یتلفن بدست منتظر بودم که بگه دارم شوخ ی حرف آخرش رو اول زد و من همون طور ساکت گوش  ایآر ناگهان

 

 

 

   زمیعز ی د یصاف کردو گفت گل پونه الووووو صدام رو شن صداشو
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    ردمیمیو زودتر م دمیشن  ی اما کاش نم دمیشن صداشو

 

 

 و بس....... کردم یم  لیتحل ه یرو تو ذهنم تجز  ایحرف آر داشتم

 

  د ی چیپ ی صداش تو گوش  دوباره 

 

 راهم بزار   ی راه حل جلو ه ی پونه ناچارم تو  گل

 

   ختهیمنو نارگل ر یشو به پا یرو رها کنم اون تمام عمر و جوان ه یتونم سا ینم

کرده حاال چطور نارگل   ی دخترم مادر یگاه بوده و برا ه یبرام تک هیداشتم و قادر به حرکت نبودم سا  ی د یشد  یماریکه ب  یدوران 

 رها کنم   ا یدن نیو اونو تک وتنها تو ا ران یا امیرو بردارم و ب

 هست به خدا ناچارم گل پونه .......  یدوراز مردانگ  نیا

 

 سر پناه  انیتو و را  یهم برا د یبا من

 

 م  باش  
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 پشت و پناه   ه ینارگل و سا ی هم برا و

 درک کن   کنم یم خواهش

 .... کشهیمادرش زجر م یماریچند وقت آب شده اون داره از ب نیشمع توا هی مثل    نارگل

 

 گل پونه   دمیخودم هم بر گه یکن د باور

 

 

 الووووووو 

 الووووو 

   دمیشن ی نم گهید

 قطع کردم  ی رو بشنوم بدون معطل ایآر یخواستم صدا ینم ی حت و

 

 کنم  م یتقس گه ینفر د  هی رو با   ایتونستم آر ی هرگز نم هرگز

 

 رو داشته باشه   ان یکنه و هم منو و را یو نارگل زندگ  ه یرو ترک کنم که بتونه هم با سا ران یا شهیهم  ی برا خواستی اون ازم م و

 قابل تصور بود .......   ریغ برام

 

 نشم هرگز  ک یشر یا گه یزن د چی اونو با ه یه دوستم داره حاضر بودم تمام عمرم رو صبر کنم ولک  کردیثابت م د یبا ایآر
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 داد  یاجازه رو نم نیبهم ا قلبم

 

 ساعتها زنگ خورد ظهر   تلفنم 

  بعداظهر

  شب

 

 فکر کنم چه برسه که در موردش صحبت کنم ........  شنهادش یتونستم به پ ی نم ی زنگ زد و من حت واون 

 رو به روم بسته بود  یخوش  ی تمام درها شهیهم میزندگ  یتو  کیغبار تار هی مثل  ه یو سا خواستمیاونو با بچه هام تنها م  من

 

   دمیجنگ یم د ینبا چرا

 اون از دست رفت  ساکت نمونم  یها ینثار دخترم بکنم و به خاطر خودخواه تونستم یکه م یسالها عشق و محبت  یبرا د یبا 

 

 طول شب راه رفتم و فکر کردم   تمام

 

 مشغول صبحانه دادن به بچه ها بودم که مامان از دور برام دست تکون داد جلو رفتم   ی سالن غذا خور ی تو صبح

 صحبت کرده بود و اون پشت خط تلفن منتظرم بود   ایباآر

 

 

 اشاره به مامان فهموندم که چرا جوابشو داده   با
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 حالت خوبه ......  ید یتا حاال صداشو نشن شبیبرام نازک کردو آروم گفت نه که د یچشم پشت

 ....  یزن یزنگ م نقدری ا ی گفتم چکار دار ی رو ازش گرفتم و با لحن سرد یگوش 

 بود   نیغمگ  صداش 

 گذشته   ی تا حاال بهم چ  شبیاز د ونهید  یدون یم ی برات که باهام قهر ره یبم ا یگفت آر آروم 

 صاف کردمو گفتم   صدامو

 چون همون حال به من گذشته   دونم یم  آره

 بخوام   ه یتو رو با سا د یکه با  یگ یبه من م ی و دور  ییسال جدا زدهیاز س  بعد 

  ن یمقدس عاشقانه توا ی اون لحظه ها میکه باهم داشت  ییای، دن  مونیعشقمون، زندگ هون یبفهم د ایعذاب درد آوره آر هی مثل  نیا

 کرد    میتقس گه ینفر د هیشه با یرو نم  میهمه سال باهم داشت

 

 

 گفت   ینم ی زیکرده بود و چ سکوت

   کرد یام م ونه ی داشت د  زش یمحزونش و اون لحن غم انگ  یصدا ی ول

 گفتم   دوباره 

   یچراتماس گرفت ی گفتن ندار  یبرا یاگه حرف یساکت چرا

 کرد و گفت   یتلخ  خنده

 

   یکن یاز تحمل صحبت م یکنم اونوقت تو دار  یباهات حرف بزنم سرم قه ی چند دق خوامی م نکه یروز رو به عشق ا تموم

 جون نارگل که ثمره عشقمونه   به

 خرابه   ی لیخ هیسا یاما چه کنم باور کن حال روح کشم یاز تو عذاب م شتریب من
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 کس رو نداره  چیه ایدن نیتوا اون

 وگفتم    دمی..وسط حرفش پرخانواده بده... لیازدواج کنه و تشک تونستیم شیپ سالها

  دنیپدر رو سالها از د  هی نوزاد رو از آغوش مادرش جدا کردو  ه یمادرت   یدر عوض با نقشه و همکار ی ازدواج نکرد ول درسته

 پسرش محروم کرد  

 گرفت   گهینفر د ه ی ی زندگ ی به نابود میتصم و

 ما رو به    یشو اون زن سالها زندگ داریاز خواب ب ایآر

  ی کن  یفکر نم  میپس بد  ایدن ن یتو هم د ی ما آدما تاوان گناهانمون رو با  یهست شییتنها یاونوقت تو نگران روزها دهیکش  ینابود

 بفهمه   قتویدخترم حق  دهیوقتش رس   گهید

 باخته   شو یمادر دلشکسته که زندگ  هی مادرم  ه ی من

 

 .......  نمتیوقت نب  چیبرو ه ایبهم برگردون  مویزندگ ای

 تلفنم رو قطع کردم  دوباره 

 

 پشت سرم  ریبودم که متوجه شدم ام االتم یخ تو

   فشردم یم تی تلفن رو با عصبان ی نگاهش به دستم بود که گوش  ستادهیا

 باشه سالم کرد و با سرعت ازم دور شد   دهیشن ایکردم حرفهامو با آر احساس 

 

   داد یشدم مامان داشت باکمک پرستاران  به بچه ها لقمه م ی سالن غذا خور وارد

 گفت   د یتا منو د   یصادق خانم

 براتون آواز بخونه    خواد یم  نیخاله هم اومد براش دست بزن خوب

 بود   دهیو برتو گلوم راه نفسم  بیبغض غر هی
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 از غم و   ییایبودم و دن من

 و با دست زدن منتظر بودند آواز بخونم   کردن ینگاهم م اقیروم چند تا طفل معصوم که با اشت روبه 

 در آورد    یشونه هام منواز سر در گم ی از پشت سرم رو یدست

 

 

 سرگرمشون کرد   اوردیبچه ها شکلک در م یکه برا  یجونم دست زنان در حال  ایدر

 شدن و  اط یها بعد از صبحانه طبق معمول وارد ح بچه

 کردن   ی باز مشغول

 .......  ی برام حرف بزن یی خوایباغ نشسته بودم تو چشمام نگاه کرد و گفت خاله م ی صندل یرو  ایدر  کنار

 

 هم سن نارگل بود  ایتادم درنارگلم اف ادیشدم بهم زل زده بود ناباورانه به  ره ی خ ایدر یحوصله نداشتم تو چشما اصال

   یش یکن خاله سبک م  هی دورم حلقه کرد و گفت گر دستاشو

   شهی دلم چقدر برات تنگ م   یدونیم  یبر  شمیروزاست که از پ  ن یگرفتمو گفتم هم دستشو

 

   شه یغم گرفته گفت آره منم دلم براتون تنگ م ی پاک کرد و با صدا اشکامو

 و گفتم   دمیکش  یبستم و آه چشمهامو

   یآرامش بود  ایدن  هی  شه یهم می از طرف خدا تو زندگ ه یهد  ه یواربودم تو مثل  د یام یل یبه خاطرت  خ من

 و دخترم شو    ایب ایدر

 که در ماه تهران هستم رو هم دلتنگتم   ی چند روز نیتو ندارم هم ی برات بشم من طاقت دور یمادر خوب   دمیم  قول

   ی رو پر کرد که هرگز دوستم نداشته  یدختر  ی جا تو
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 وگفت   د یاطالع داشت دستمو بوس  میزندگ  یکه از تمام ماجرا ایدر

   یکرد ی از مادر نامهربونم برام مادر  شتر یهستم خاله تو ب دخترت

 وقت رهات نکنم چ یه دمیم  قول

 

 قدم زنان رفتم و فکر کردم   ابونهایو خسته تو خ ریروز بعد اظهر دلگ  اون

     شد یمشخص م م یزندگ ف یتکل د یبا دادم یم ایبه آر یجواب ه ی  د یبا

   ستادمیشهر ا یدونستم کدوم نقطه    یشد ومن نم کیکه هوا تار  ییو رفتم ........تا جا  رفتم

   ستادیپام ا یآشنا جلو نیماش  ه ی که  ستادمی ا ی منتظر تاکس ابون یخ کنار

 رو نگاه کردم   نیشدم و داخل ماش  ز یخ مین

 بود   ریام

 

 خونه گلباغ   ر یو سربه ز ی خجالت ریام

 

وقت   چیکرد و ه  ینگهدار کنهیم یمادر که از نوزادش نگهدار ه یمثل   رش یمادرپ  یلحظه زندگ نی فرشته مهربون که تا آخر هی

 باز کنه   تیلب به شکا دمیند 

مهربونش که   یده ها کودک با کمک دستا  د یگلباغ کرد و شا یو عمرش رو صرف بچه ها  یزندگ گهیاز مرگ مادرش د  بعد 

 ستادن یخودشون ا یپاها ی آماده به خدمت بوده از آب و گل در اومدن و  رو  شهیهم

 

 مهربون و خوش قلب   اریمرد کامال جا افتاده شده بود و بس هی حاال  گهید

 داد و گفت   نییرو پا نیماش  شهیش 

   نیصدرا سوار ش  خانم
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 بودند   ی صندل یرو  ی ستیبهز یامانت یبسته هاانداختم  نیبه داخل ماش  ینگاه

 زدم و گفتم دستت درد نکنه    یلبخند 

  یداشت  یطرف ها کار  نیا نکه یمثل ا رمیگ یم یخودم تاکس  من

   با یشد و گفت تقر دستپاچه

 انجامش بدم   تونمیصبح م ستیمهم ن اما

 

 

 سوار شدم   نی نداره بنابرا  یا ده یاگه تا صبح هم اصرار کنم فا دونستمیم

 

 

   کردم ینگاهش رو تو صورتم حس م ی نیبار سنگ  ه یهر چند وقت  یکرده بود ول  سکوت

 گفتم   دمویمعذب نباشه خند    نکه یا یبرا

 کارتون شدما  مزاحم

 به خونه برگردم   خواستم یبود م ریبسته ها د ل یتحو  یغروب شده بود برا گه یداد و گفت نه د لم یتحو یلبخند  ی فور

 تا اونجا که من   یکردمو گفتم ول نگاهش

خونه   ر یکه مس ادمهی  میاومده بود امرزتون ی مالقات مادر خدا ب ی اما اون روز برا دایببخش  ستین یطرف  نیراه خونه تون ا ادیم ادمی

   هی تون کدوم طرف
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 داشتم........ ی طرفها کار نیمثل لبو سرخ شد و گفت نه ا چارهیب

 

 ی کردیم بم یتعق یگفتم شما داشت  دمویحرفش پر ی تو

 

 توقف کرد   ابون یگوشه خ ی به سرفه افتاد و فور  ناگهان

 شدم و گفتم شرمنده من احساس کردم که شما ......  مونیپرسشم پش از

 شد   اده یپ نیگرفت و از ماش  ی شونیپ ی رو دستاشو

   د یکوبیو دستهاشو به هم م  کردیلب غرغر م ریداشت ز  تیبا عصبان کردمینگاهش م نیداخل ماش  از

 

 شدم و گفتم   اده یپ نیماش  از

   یاز سوالم ناراحت شد  شما

 

 

 من کرد و گفت نه از دست خودم   روبه 

  ناراحتم

 

 شده   یز یچرا مگه چ گفتم 

 

 بگه   یز یچ کردیو دل دل م  د یکوبیهاشو به هم م مشت
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 بهتره من تنها برم شما هم ..... ی کنینگرانم م یدار  گه یآقا د ر یام گفتم 

 رسونمتون یو گفت نه نه م   د یتو حرفم پر ی فور

 

   میراه رو هر دو سکوت کرد  ه یبق

اما اونقدر سر به   د یفهمیم ی هر کس نویبهم داره ا  یاحساس  ه ی معلوم بود  کرد یکه م ی از حرکات بچه گانه ا سوخت یبراش م دلم 

 داد   ی در خواست رو نم  نیوقت به خودش اجازه ا  چیو محجوب بود که ه ریز

   کردمیدلم بر بخت بد اون هم لعنت فرستادم و داشتم سرزنشش م  تو

   ی باخت یدل به ک ن یکره زم  یهمه آدم رو  ن یا ونی پسر خوب م آخه

 

 عالمه غصه   هی و سر نوشت نا معلومم و   منو

 .از همسر و فرزند .. ی دور یبرا

 

 شد   یطوالن رتونیازش تشکر کردمو وگفتم ممنونم که به خاطر من مس م ید یدر گلباغ که رس   یجلو

  ی و جلو رون یب د یشاه مقصود کش حیتسب  هی  یی کارتون مقوا ه یشد و در صندوق عقب رو باز کرد  داخل  ادهیپ نیاز ماش  ی فور

 صورتم گرفت و گفت  

  ادگاری د ی ازم قبول کن نو یکه بردل داره صبور و مقاومه ا یزخم تیکه در نها  یتنها زن  ی فرشته ا هیشما  شناسمتونیم سالها

 مادرمه  

 

 

 تکون دادمو گفتم   سرمو
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 مادر مرحومتون هست    ادگاری  نیرو ازتون قبول کنم ا ییگرانبها  هیهد  نیهمچ  ه ی  تونمیممنون اما نم یلیخ

 

 رو باز کرد وانداخت گردنم  حی زد و با دستش تسب  یلبخند 

   کردمیبا جا مونده بود رو تماشا م نشیکه از چرخ ماش  یبودم و رد خاک ستادهیدور شد دور و دور تر و من همونطور ا 

 

 

 شده بود   یمعن  ی حرفاش برام ب گهیتماس گرفت د ا یشب دوباره آر اون

 شده   یبستر مارستانیدر ب د یشد  یبر اثر فشار عصب ه یداد که سا خبر

 

 گفتم   ایبه آر یتونستم براش دل بسوزونم ول ینم

 تا  م یکرد ینم دایوقت پ چ یرو ه گریطور شد کاش همد  نیکه ا  متاسفم

 طور   دچار دغدغه بشه ......  نینار گل هم ا یزندگ

 

  دمیشنیرو م   ایآر ی ادهایفر  یهمه بهتره و صدا یبرا ن یا رمیم تیاز زندگ یکردم به همون سادگ داتیکه پ ی به همون سادگ ایآر

   شد یحل بشه اما نم یو خوش  ی به خوب زیهمه چ  کرد یکه  داشت تقال م

 عشق ما بود ...  انیسرنوشت و پا نیوا

 

 گلباغ  ی خودمو با بچه ها کردمیم ی نداشتم  سع د یام یا  گهید  زیچ چیه  یومن برا  شدند یم ی سپر ید یام ی روزنه  چیه ی ب روزها

 گرم کنم   سر

 حوصله شده بود   ی کم اشتها و ب اریبس ان یبود را یمدت
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   کرد یصحبت م یتلفن  ایاوقات با آر یگاه شبها

 کمتر با من در تماس باشه    کردمیم یسع

 

 

 عادت شده بود   ی مدل زندگ  نیا گهیاون و من د یبرا

   م یشد  رازیساکن ش  شهیهم ی فروخت وما برا م یرو که تو تهران داشت ی خونه ا مامان

 

 

   د یخر رازیش  ی خونه تو هی  ان یمن و را ی که از فروختن خونه بدست آورد برا  یپول با

 

 م یموضوع جرو بحث داشت نیباهم سر ا یمدت

 

 

 و  دمیرو که توش بزرگ شدم و قد کش یخواست خونه ا  ینم دلم 

 خاطره کوچک و بزرگ رو تجربه کردم رو از دست بدم   هزاران

 خونه رو نفروخته بود  نیبوده که ا ایکردن آر دای پ یکه تا به حال هم برا   زدی مامان حرف خودش رو م اما

 

   داد یزجرم م  نیا شد یروز به روز بدتر م یبچه ام از نظر روح انیرا

 

 نوروز تو راه بود   د یع میشد  د یومرتب کردن خونه جد  یرو مشغول اسباب کش یماه چند 
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 نداشت  یلذت  چیهاش ه یو شاد  د یخودم هم  ع ی برا یحت  گهید

   م یکردن خونه بود  زیروز مشغول تم اون

 فصل زمستون بود  ی روزها نیآخر

 گفت   اورد یکارتن در م ی رو از تو  ینیچ ی همون طور که داشت بسته ها مامان

 

   ی صحبت کرد ایبا آر امروز

 کردم ناراحتش نکنم گفتم نه مامان خبر ندارم ..   ی وسع دمیصداشو شن 

   می در واقع با هم صحبت کرده بود ی ول

فراموش کنم که چه در    کردمیم یچه بوده اما سع ان یرا یها یها و کم حوصلگ  ی تاب ی ب ل یدل دم یوقت بود بالخره فهم چند 

 ازم داره  یخواست

 

   میکنار بابا باش  ی زندگ  یازم خواهش کرده بود که برا  انیروز قبل را چند 

 با مخالفتم رو به رو شد  یووقت 

 آخرش رو زد   حرف

 چشمهام نگاه کرد و گفت  ی تو

  ی تو  یسخت نی به ا د یرو داره من و تو با یامکانات رفاه  نیبهتر سیبابا تو انگل یچرا وقت میکن  یکنارش زندگ د یپدرمه و ما با اون

 م یکن  یگلباغ زندگ

 

   دم ید رتیزنگ زدم و در کمال ح ایآر یبعد برا یساعت انیرا  یاز حرفها بعد 

 انداخته   انیفکر رو تو سر را  نیموضوع کامال باخبر بوده و خودش ا از
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 ا یآر یبد  یمغز  یپسرم رو شستشو  ی گفتم تو حق ندار  دمویکش  ادیفر سرش 

 ...  یداد  ادش یحرفها رو  نیا چرا

 

 ب یپر از فراز و نش یبعداز سالها زندگ حاال

 برام مونده   انیکه بردم فقط را ییها و رنجها غصه

   ستهیمن با یکه روبه رو   یبد  ادش ی د ینبا

 

 

 آرومم کنه   کرد یم یخودش رو داشت سع لیدال  یول  ایآر

 صداشو برد باال و گفت دلم برات تنگ شده گل پونه بفهم .......  ناگهان

   میوند ساکت م یدو مدت  هر

 

   لرزوند یصدامو م  یاز سر دلتنگ  یبغض

 گفتم 

   ی کردیم  یاگه دلت برام تنگ شده بود کار  تو

   ی ندار تو یکه عرضه درست کردن و سرو سامون دادن به زندگ  ینبود بگ  بهتر

 ....... ی کن ی زندگ ر یخونه حق هی بامن تو یی ایو ب  یبکش زت یتر و تم ی دست از اون خونه لوکس و زندگ  اد یدلت نم  نکهیا ای

 

 کرد و من ادامه دادم   سکوت
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  ییعمر زحمت تنها ه یچرا  یکارو کرد   نیا ی که براش ساختم خوب نبوده به چه حق ی که به من بگه زندگ یداد   ادی ان یرا به

 یسوال برد  ر یکردنم رو ز یبزرگ کردن بچه امو و طرز زندگ

 

  د یم تو و پسرم در کنارم باش من کنان گفت گل پونه به جون خودت قسم فقط خواست من

رو   یو لجباز ا یقربونت برم ب یکن  یزندگ ی تو سخت د یبراتون فراهم کنم تو چرا با تونمیرو م یو امکانات رفاه  یمن زندگ ی وقت

 کنار بگذار  

   نمتیکه بب ای نوروز ب الت یتعط ی اقل برا ال

 ممکن شده      ر یمن اومدن غ ی کن برا باور

 ده    یبه حرفم گوش نم گه یگذاشتن نارگل برام سخته چند وقته د تنها

   شهی ما هر روز بد و بدتر م  رابطه

 

 

 ی ابیدختر  خودت رو در ی کن یدگ یگلباغ رس  ی به بچه ها نکهیا یبه جا ستین بهتر

 

   نهیاول و آخرت هم می تصم یعن یقطع کردمو گفتم   صداشو

 ازت   خوامیجواب م هی کشش نده   ایآر ن یبب  ی حذف کن می رو از زندگ ه یسا ییخوا ینم

 

 نه......  ا ی آره

 

 به خواسته من احترام بگذاره اما ...... یهمه سال سخت نیکرده بود و من منتظر بودم بعد از ا سکوت
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 نگفت ومن جوابم رو گرفتم  یزیچ

 

 

  ده یرو به جون خر ییتنها یروزها نیو من عذاب ا کرد یم ی راحت در کنار زن و دخترش زندگ الیاون داشت با خ د یلرزیم پشتم

بر   شتر ینداشتو اون روز به روز ب یا  دهیفا کردم یکارش رو درست کنه اما افسوس هر چه صبر م مهین  یبخواد زندگ  د یبودم که شا

 کرد یم یحرفهاش پا فشار

 

چشمام   یبرسرم آورده بودن جلو  هیکه مادرش و سا یی بالها بم یپر فراز و نش یزندگ  یسالها نیبودم که تمام ا یقدر عصبان اون

 اومد  

 

 زدم و گفتم   اد یسرش فر تیقاطع با

 .......   خوام یمونده اونم پاکش کن من طالق م ی اسم از من و توست که سالهاست تو شناسنامه هامون باق ه یتمومش کن فقط  ایآر

 حرف آخرمه  نیکن ا باور

 

 برسه   انی من به پا  یایبدبخت ن یتموم ا  ی منتظر بود روز  چارهیموضوع خبر نداشت ب ن یاز ا مامان

 از دست دادن نداشتم   ی برا ی زی واقع من چ  در

   کرد ینم یرو از دست داده بودم و برام فرق  ایدخترم و آر شیپ سالها

 اونها رو کنارم نداشته باشم   گه ید که 

 قدرتش رو داشتم و نه توانش رو    گهیهم نه د دنیجنگ  یبرا

 از مرگ برام بدتر بود  نیخواست و ا ی واقع دخترم منو نم  در
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 خونه  یهمون روز تو  ی فردا

   م یناهار رو پهن کرد ی سفره  نیو مرتب شده مون اول  زیتم

  ی وبراحت میموند   یخواب تو گلباغ نم یو  هم شبها برا   م یکن  یخونه رندگ  یتو  م یتونستی هم م گهیخوش حال بود د اریبس مامان

 م یگلباغ برس  ی به بچه ها م یتونستیم

  ایبه آر یشنهادیاومد که بهش بگم که چه پ ی مکان شاد بود  که دلم نم ریی تغ نیمادرم قشنگ بود و از ا ک یکوچ  یایدن  اونقدر

 دادم ....

 

کرده بود واون ازم   ز یبراش پول وار ایآر یکرد از وقت  ی امان سرد برخورد نمبا  من و م نقدر یوقت ا چ یاصال سر حال نبود ه انیرا

اطالع از درد و دل هاشون بودم   ی و من ب کردند یباهم صحبت م یپدر و پسر به راحت گهیخواسته بود که براش تلفن همراه بخرم د

.... 

 

 داد یخودشو نشون م ی داشت  ناراحت ن یبه طالق دارم و به خاطر هم می دهن لق به بچه ام گفته که تصم ی ایآر زدم یم حدس 

 

 نگران بودم شیسالمت یحرف رو نداشت و من برا نینگه چون مامان طاقت ا ی زیبه مامان چ انیرا کردم یخدا م خدا

 

 د یلرزیم  ی بود که با هر غصه ا ایر یمامان قشنگ و ب  یایدن  اونقدر

 

   کردیم یفقط داشت با غذاش باز  انیار

 چونه اش و با محبت نگاهش کرد و گفت   ریدستشو برد ز مامان

   نهیدل مامان بزرگ چرا غمگ  زیعز

   شمیکه با غمت منم آشفته م  یدونیم
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 دلم حرف بزن   زیعز

 افتاده   یاتفاق

 گفت   ی نم یز یانداخته بود چ نییسر شو پا انیرا

 افتاده   ی زد و با اشاره بهم گفت اتفاق یبهم چشمک مامان

 

 بگم   د یبا ی دونستم چ ینم

 بود و گفتم   ر یکردم که هنوز سر به ز ان یبه را ینگاه

 حرف بزن   زم یبزرگ با توعه عز مامان

 بگم خودت بگو بزار بدونه   یگفت چ  یباال آورد و با تند  سرشو

 کرده بود    یدهن لق  ایآر زدمیدلم آشوب شد درست حدس م ناگهان

 ..مادر.  د یشده خوب به من هم بگ  یمشکوک نگاهم کرد و گفت گل پونه چ مامان

 نشده مادر    ی زیگفتم چ دستپاچه

   یکن یخودتو نگران م یالک چرا

 

 از سر سفره بلند شد و با غضب نگاهم کرد وگفت  انیرا

   یگ ینشده چرا دروغ م ی زینشده چ یزیچ

 

 بامن درست صحبت کن وگرنه .....  ان یتو چشماش نگاه کردمو گفتم ساکت شو را تیعصبان با

 هان......  یر یگ یازمن هم طالق م ی و گفت وگرنه چ د یحرفم پر ونیم
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    کردیبا دهان باز نگاهش م مادر

 گفتم   دمویهمچنان نگران دستشو کش من

 کن    ی االن عذر خواه ن یکنم هم  هتینکن که تنب ی کار انیرا

 

 

 و گفت معذرت ، معذرت  خوبه   د یصورت ماهش کش ی رو  تیبا عصبان تشودس 

 

 جواب مامان تنهاگذاشت ........  ی من روربا هزاران سوال ب و

 

 کردم   ف یمامان تعر ی روز به ناچار تمام ماجرا رو برا اون

 به فکر فرو رفت   یلیخ

 ه ...... و بلند شد سفره رو جمع کن  د یآه کش هی کلمه هم حرف نزد وفقط   کی یحت

 

 کتابش خوابش برده بود   یرو  ون ی گر یرفتم بچه ام معصومانه با چشما انیاتاق را به

 گرفتن هم عاجز بودم   م یتصم  یبرا ی دونستم چکار کنم حت ینم

 

بود و اصال   دهیطعم آغوش پدر رو چش یپدر یبزرگش کرده بودم و حاال بعد از سالها ب ییحق داشت  تا به حال به تنها اون

 خواست  یرو م ایکرد و فقط آر  یمن رو درک نم ط یشرا
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عاشقانه   یروزها ی ادگاری ی ذره   نیآخر خواستیو م کرد یتالشش رو م ت یدور کردن پسرم از من نها  یداشت برا  ایآر ایسر دن اون

 .....  رهیازم پس بگ  مونویزندگ

 

 سرش رو برآورده کنه پ ی من خواسته ها ی کردن پول برا ز یبا وار کردیم یسع ایآر

 

 

 

که    یلباس  ایتوپ فوتبال و ه ی دن یاوقات از خر یگاه  یحت م یبگذرون مونویبا قناعت زندگ می گرفته بود اد یسالها  نیمن مامان  توا 

 کنم    هی رو که الزم داره ته ییزهایتا بتونم با پس انداز چ  کردیماهها صبر م د یبا انی دوست داشت عاجز بودم و را

 

 

  هی دوست داره ته ی هر چ خواستیو ازم م  کردیخرج م ان یرا یبرا  یباز و دست ودلباز ی با رو ایآر ی همه سخت ن یحاال بعد از ا و

 کنم  

از    ییا یبچه هاش مثل در ی که برا ا یجذب  پدرش بشه و صد البته قلب مهربون آر شتریب انیموضوع باعث شده بود را  نیا 

 آرامش بود  

 

 

 گذاشتیم ه یفرزندانش از جون و دل ما ی برا ایبه ثابت شدن نداشت که آر ازیموضوع برام ن  نیا و

 

 کنم   م یتقس گه یزن د ه یرو با  ایآر  کهیکنم در  حال  یزندگ  بهی کشور غر ه ی  یتو  ی برام از مرگ بدتر بود که بخوام روز اما
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شکنجه بود نه   ه ی ن یاجازه سر زدن به من رو داره ا ی زمانتنگ بشه حسرت وار در رو نگاه کنم که چه   زمیعز یهر وقت دلم برا  و

 ی زندگ

 

بردارم   یدر کنار همسر و فرزندانم باشم بهتر دست از لجباز د یشب مامان ازم خواست که به فکرش نباشم و هرگاه الزمه و با اون

 کنم    یزندگ  ایو کنار آر

 

 سوال از مامان کردم و منتظر جواب موندم   هی اما  من

   کرد یکنه چکار م میتقس  گهیزن د هی روز قرار بود بابا رو با  ه یبود که اگه  نیا اون

 گفت   ینیغمگ  یشد و بعد با صدا ره یخ ن یبه زم مامان

   گذاشتمیبه خواسته اش احترام م ره ی بم ییزن تو غربت از تنها هی خواد  ی نم یمردونگ  ی بدونم همسرم ناچاره و از رو اگه

 

 

 گرد شده مامان رو نگاه کردم .........  یبا چشما من

 

 رو درکنار اون زن تحمل کنم   ایتونستم آر  ینم اصال

اون   استی ساله که همسر آر زدهیس  یکرده باشه ول  یدر فکرم گفت گل پونه اون زن هر چقدر هم در حقت بد  د یکه د مامان

 از  یی ایرو با دن ایو آر  یزمان که تو نبود 

   زم یرقم بخوره عز ی ا گهیکه ممکنه سرنوشتت جور د ی کردیفکر ش رو م د یو با یجواب تنها گذاشت یب سوال

 

 

 دور نکن    ایزمان هر چقدر بهت گفتم نکن مادر خودت رو از آر اون
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   می کن یکه خودمون رو مخف  یو ازم خواست ی رو گوش نکرد حرفم

  یروزها نیفکر ا د یبا ی قائل نشد  ی پر از عشق و عالقه ات  ارزش  ی عاشقانه هات ، زندگ ی برا ی وقت زمی عز ی باخت توی زمان زندگ اون

   زمیعز یکرد یسخت رو م

 

 

 برزن رو بدنبالت گشت و اون اتفاق ناگوار براش افتاد   یزانوهاش ناتوان شد و کو  قت یحق  دنیاز شن ایزمان که آر اون

اون با تمام     ی بر ایغرور کاذبت بهت اجازه نداد که به دنبال آر  یریبگ ازش  ی ازت خواستم خبر یوقت  ی هم در کنارش نبود باز

 دردهاش تنها موند 

 

 شده باشه  یدر حقت بد  د یشا

 رو از آغوشت جدا کردند   دخترت

 قلبت بوجود آورده باشه   ی تو  یقیاز فرزند زخم عم ی سالها دور و

 

   ی اومده توهم هست ایکه سر آر  ییکه مقصر بالها یلحظه فکر کرد  ه ی زم یعز ی ول

 که کرد به خاطر رفتن تو بود   ی تصادف وحشتناک اون

اون همه بال بر سرش اومد و سالها درد   یو از شدت آشفتگ  گشتیم نیغمگ  ی آشفته و قلب ی زمان که شهر رو بدنبالت با فکر اون

 رو فراموش نکن  د یکش  یو جسم  یروح

 

هاتو نداره اما ناچارم   هی من دلم طاقت گر  رهیک کرد و گفت گل پونه مادر برات بمدر آغوش گرمش گرفت و اشکهامو پا دستمو

 خوام یزنم و صالح تو رو م  ی قصد و غرض حرف نم  یاز رو یدونیو خوب م  یرو بهت بگم تو دخترم هست قت یحق
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 تاوان دادم   ی تو زندگ ی اشتباهم رو بد جور گفتیراست م  مادر

 کردم  از دست دادم    شیکه سالها پ یحماقت  هی ،و عشق و نفسم رو تو      مو یخودم همسرم  ، زندگ من

 و خودم اومد    ای آر  یشد که برسر زندگ  ییهمه بال نیمن باعث ا یفکر  یب

   کردمیم یتیشکا د ینبا وحاال

 تنهاش گذاشتم   شدمیم  ایقلب شکسته آر یمرهم زخمها د یزمان که با اون

 شد پرستار و مونسش   هیسا

که کمکش کرده پشت کنه و   ی به زن خواستمیکه مهربون و خوش قلب بود م  ایکمکش کرد که دوباره سر پا بشه و حاال از آر  اون

 ......... ادیغربت تنها رهاش کنه و کنارم ب ی تو

 

 که   می رو هم به مدرسه برسون انیو را م یبزن ی که به گلباغ سر م یرفتی و من و مامان م  میبود  ی تاکس ی تو صبح

 بود    ایکه تلفنم زنگ خورد آر 

 بگم    ی که قراره به پدرش چ کردینگاهم م ی چشم ریز انیرا

 

 دوباره تلفن رو قطع کنم آروم گفت    نکهیبود از ترس ا نیباز دوباره صداش غمگ  ایآر

 نفسهاتو گوش بدم    یپونه تو رو خدا قطع نکن بزار الاقل صدا گل

 ....... رمیمیکن اما باهام قهر نکن  که م   یزندگ یخوام ازت هر جور دوس دار  ی نم یزیچ

 

 ......  رمیگ یتونم صحبت کنم بعد خودم باهات تماس م یهستم  نم  یتاکس  یبراش سوخت و گفتم االن تو  دلم 
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   زد یکنه اما سکوت کرده بود و تند تند نفس م ی فظبودم خدا حا منتظر

 افتاده حرف بزن   یشور افتاد آروم گفتم اتفاق دلم 

 شده  ی کیروز  و شبم  ییخوایطالق م ی گفت یبا همون بغض بچه گونه گفت نه فقط دلتنگتم از وقت  اونم

 .......  یفهمی م رمیاگه بم یحت  دم یپونه هرگز طالقت نم گل

 

 رم یتو بزارم و بم یسرمو رو زانوها خوام یمونده باشه م ی روز از عمرم باق هی اگه  یکن حت رون یفکرو از سرت ب  نیا

 

 از دست ندم   گهیتصادف کنم اما تو رو د ی حاضرم دوباره اون طور یآماده هستم حت ی تو زندگ  زیهمه چ یبرا

 

 پونه   گل

   یفهمی از دوست داشتنم به تو کم کنه م ی که درحقمون کرد نتونست لحظه ا  یمادرم با تمام بد  

 کرده بودم تا با حرف زدن دلشو سبک کنه اما   سکوت

 

   م ید یرس  ان یمدرسه را  کینزد

 گفتم   

 بزنم معلمش کارم داشت   ی به مدرسه سر انیبا را د یاالن با زنمیبرات زنگ م ایآر

 آروم تر شد و گفت   صداش 

 هم تنگ شده از طرف من ببوسش .........  انیرا ی برا دلم 

 

 ......  ییاگه خودت بخوا ی کنم هرگز حت  یبه من زنگ بزن گل پونه من رهات نم یتنها شد  ی ول
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 نکردم   یبداخالق ا یکه با آر د یخند ی بچه ام م کرد ینگاهم م انیرا

و آروم در گوشم گفت ممنونم مامان منو ببخش سرت    د یکه محکم در آغوشم گرفت و صورتمو بوس  م یهم زل زده بود یچشما تو

 که .....  ی دونیدوستت دارم م  شهیداد زدم هم

 

 مدرسه   می بر د یشو با ادهیگفتم خوب حاال پ دمو یبوس  دستشو

 بودم   ده یبود که تا به حال ند  ان یتو نگاه را ی و ذوق یخوش حال م یبه مدرسه رفت انیرفت و من و را ی با تاکس مامان

   خواستیما  رو م ی هر دو اون

بود واقعا براش سخت بود که بدون پدر بزرگ بشه و   ده یرو د ایبود که پدر و مادر داشته باشه و حاال که آر ی هر بچه ا یآرزو  نیا

 عاجز ی ری گ م یکرده بودم و از تصم  ری گ ی بیعج ی من تو دو راه

 

   م یبر دنشیازمن خواست که چند روز هم که شده  به د التی تعط ی برا ایآر

 کامالدموافق بود و من نگران مامان که تنها بود   انیرا

 مشکل بود    اریکردنش بس ی اما راض اد یاصرار کرد که مامان هم همراه ما ب یلیخ ایآر

 سخت شده بود    یگلباغ عادت کرده بود  براش دور یبه حال و هوا  مامان

 به رفتن کرد    یراض ما رو  نیبنابرا

 رفت و برگشت ما و رزرو هتل    ط یبل د یانجام شد خر ا یآر لیکارها توسط وک  تمام

   میلندن شد  ی ما راه ل یروز مونده به سال تحو کی

 

 از ته قلب خوش حال بود    بردی لذت رو م  تیشاد و سر حال بود  نها ان یرا نکهیاز ا مامان

 جمع شدم که   خاطر
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 کنه   ی نم نیچند روزه ،مامان رو هم غمگ  یما و دور  رفتن

 

 شه یم  یسپر ی خوش  یبه خوب  ز یبودم که همه چ دواریو ام د یخند یپسرم م یتمام طول راه چشمها 

 

 موند    ان یمارو تو هتل ساکن کرد و اون شب کنار من و را ی به استقبالمون اومده بود فور ایآر

 رو   لیلحظه سال تحو یحت

 

 د در کنار ما موند    شب بو مه ین که 

 کرد و به خونه باز گشت    یومرتب ازم خدا حافظ  ده یزود لباس پوش  صبح

 بود   نیغمگ  ی لیخ ستین ا یکه آر  د یشد و د دار یب انیرا ی وقت

 م یگردش کرد م یکه اقامت داشت ی از اون حال و هوا خارج بشه اون روز اطراف همون هتل نکه یا یبرا

 

   انشد یاز آر یهتل برام جا رزرو کرده بود تا بعد اظهر خبر نیدر هم ایقبل هم که به لندن اومده بودم آر دفعه 

 بود که از بوجود آمدنش هراس داشتم ی زیهمون چ یو نگران ی چشم انتظار  ن یخوش بگذره اما ا انیبه را خواستیم دلم 

 

 داد یآزارم م شه یهم ادیب  دنمیبد  یپنهان ایمنتظر باشم تا آر  شهیهم د یفکر که با نیا

 

 بود  ی شانیو پر یسر گشتگ  نیکردن هم ی مدل زندگ ن یا یمخالفتم برا  لیدل و

 

 بود   اینگران منتظر آر  انیو را شد یم  ریبود داشت برامون دلگ  د یروز ع نکهیا با
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   شمرد یو چشم انتظار لحظه ها رو م  کردینگاه م ابون یپنجره اتاق هتل به خ از

 

 باشه   ایواربودم که آر  د یدرب هتل به صدا در اومد با عجله به سمت در رفتم ام د ینکش قه ی دق چند 

 خدمت هتل بود   ش یمتاسفانه پ اما

 ماست   دن یدر انتظار د  یهتل برم و اونجا کس یازم خواست به الب  یسیانگل به

 بود   ایحال شدم حتما آر خوش 

   م یشد  یو شوق زده وارد الب  مید یگرم پوش  لباس 

کرده و از ما    یمعذرت خواه ایگفت آر  کردیصحبت م یدست و پا شکسته فارس   کهیما از جا بلند شد و در حال  دنیبا د ایآر ل یوک

 تا فردا خودش رو به ما برسونه   م یخواسته امشب رو به گردش داخل هتل بپرداز

 کرده باشن  یسرم خال یبرو  ی آب سرد انگار

 سست شده بود   زانوهام

ما رو   مینباش  نه یو نگران هز  میکن ی داخل هتل خوش گذرون خواد ی هر جور دلمون م نکه یکوتاه و سفارش ا ی خدا حافظ ه یبا  ل یوک

 ترک کرد 

 

 بودم   ستاده یهتل ا ی وسط سالن ورود  ومد ی به نظر م شهی پناه تر از هم ی معصومم که ب  انیمن دست در دست را و

 به صورتم انداخت  ینگاه ان یتو گلوم نشسته بود را ب یغر یبغض

 همه سوالها بودم ........  ی برا شه یجواب تر از هم  یو من ب  گشتیصورتم م یتو   یام داشت دنبال سوال بچه

 

 ،نگاهم کرد و گفت مامان دستات   د یرو کش دستم

   ی موندم و گفتم چ رهیخ توچشماش 

 کردن   خیمامان دستات   گفت
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 موند   رهیو بهت زده نگاهم به در خ  رونیب دمیرو از تو دستاش کش دستم

 بهم گفت   رهیرنگش خ ی عسل یبود استرس دارم دستاشو دورم حلقه کرد و با چشما ده یکه فهم انیرا

   شهینباش مامان من کنارتم هم نگران

 

 

 صدها بار خودم رو لعنت کردم   ی لحظه بود که برا اون

 

 صورتم   یرو آروم  سر خوردن  اشکهام

 دم یکشیم اد یباره بر سرش فر ک یو هرچه خشم داشتم به  زدم یزنگ م اینبود به آر انیحال را تیاون لحظه به خاطر رعا اگه

 

   نگ یبچه ها و سالن بول ی برا ز یداشت و پارک تر و تم  ییبای باغ ز میهتل گشت زد ی شب رو تو اون

 بر سرش آورده  ییچه بال  ا یخوش بگذره و فراموش کنه که آر انیکردم به را یسع

 

 بود   ایشد چشم باز کردم آر  دهی صورتم کش یدست سرد رو  ه ی که  م یخواب بود ی تو صبح

   کردیبه لب کنار تختم نشسته بود ونگاهم م لبخند 

 بود  دهیخواب انیانداختم که را  یبه اتاق بغل  یاز جا بلند شدم و نگاه ی فور

 نشه   داریما ب  یراحت شد در رو بستم تا از صدا المیخ

 کار غلطه    نیچقدر برام سخت گذشت از اول بهت نگفتم ا شبید ی دونیم  یو گفتم تا حاال کجا بود   ستادمیروش ا روبه 

 با تمام قدرت تو صورتت بزنم  خواد یدلم م  ا یبهت آر لعنت
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 بزن   یش و گفت چرا معطلصورت یتو د یدستش گرفت و محکم کوب   یکرد و دستم رو تو  نگاهم

 بشم   ه یکه تا صبح براتون پر پر زدم تنب  شبید  یکه برا بزن

 و گفتم   دمیرو کش دستم

 خودت رو عذاب نده   ایآر

 رو نسوزون   من

 

  نمشی بب  تونمیکنارمه و من نم شهی تر از هم  کیاز قلبم نزد یشهر متنفرم چون دخترم تکه ا  نیاز ا سوزمیدارم م  یدونیم

 

 

 

  ایبچه ام چشمش به راه بود و منتظر تو آر روز یاومدم که با پدرش چند روز خوش بگذرونه اما تمام د  ان یحال به خاطر را نیبا ا باز

 عذابو تموم کن   نیتمومش کن ا

   مونهی پسرته و تا ابد پسرت م انیرا

   یو در کنارش باش   شینیبب ی تونی وقت دلت خواست م هر

 

 

   یو کنارم باش   ییایب ی تونیم  یغربت ومنتظر به در که توک نیتو ا امیتو رو خدا از من نخواه ب اما

 

 

 زجر بکشم و دلتنگت بشم   یهست  هیتو در کنار سا  نکهی مرگه که تا صبح از فکر ا  هی برام  نیا
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 تمومش کن  کنم یم خواهش

 

 رو شونه ام گذاشت    سرشو

   زدی تند نفس م یشدت ناراحت از

 

تونم با   ینم م ی همه ما بهتره بزار با خاطره خوب از هم جدا بش یبرا نیباور کن ا   ایتخت نشوندم و گفتم آر یگرفتم و رو  دستشو

  یشب نباش  کیو  ی شب باش  کیکنم  مت یتقس  یا  گهیکس د

  ی نیپسرت رو بب یوتو هر وقت خو است میگرد  ی برم ران یبه ا شه یهم یو بعد ما برا   کنمیصبر م  انیچند روز رو هم به خاطر را نیا

 ران یا ایب

 

   سپارمیو دخترم رو هم اول به خدا و بعد به تو م 

 پدر و مادرش  یسالها مونس و همدمم بشه واالن من شدم دشمن زندگ  تونستی که م ی دختر

 ........ زیاز همه چ گذشتم

 

 

 

 داشته باشم  وگرنه    لیدل دنینفس کش یبرام بمونه تا بتونم برا  انیاما بزار را 

 .....  ایآر ی دفن کرد شهیهم ی ونه و عشقش رو براپ گل

 

 ماست   یمونده زندگ ی تنها راه باق ن یبود ا دهیو فهم کرد یم  د ییانگار داشت با نگاهش حرفم رو تا کردیو نگاهم م خت یریم اشک

 ی کشیعذاب م ی طور نیخودت هم ا ایبغل گرفتم و گفتم آر  دستشو
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 تمومش کن   کنم یم خواهش

   کنم یرو سر گرم م انیبرو من را ی چند روز بهش خوش بگذره االن هم اگه کار دار نی نگو بزار ا  یزی هم چ ان یرا به

 و اونا رو نبافته   دهیطرف من نارگل رو ببوس و موهاشو بو بکش که مادرش هرگز روشون شونه نکش از

 

 

 وقت اونا رو نوازش نکرده   چیببوس و ناز کن که مامانش ه دستاشو

 

 

 ده ینازشو نبوس  ی وقت گونه ها چیدونه بوسش کن که مامان ه  ه یش هزارتا بوسه دارم که هر روز صورت ماه ی برا و

 

 

 

 دخترم رو سفت بغل کن چون مامان .........   ایآر 

 م ی کرد  هی دهانم گرفت و باهم آروم گر ی جلو دستشو

 

   ی بهم پنهون ایو آر میبرگشت  رانیروز بعد ما به ا  دو

 

 .....طالق رو انجام بده .  ی قول داد کارها 

 

 ساکت  مغموم   م ینشسته بود مایهواپ ی تو
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   کردیرو نگاه م  رون یزد و از  پنجره ب ینم ی حرف انیرا

دوباره   نکهیوار به ا  د یخندون و ام ی شکل براش رقم زد و پسرم با لب  نیبه بهتر ا یلندن رو آر یمونده ازاقامتمون تو   یروز باق  دو

 کنار پدرش برخواهد گشت  

 ی رو ترک کرد حت ایآر

   د یلرز یقلبم م ان یآوردن حرف را ادیب از

 

 

 گفت    ی با لبخند معصومانه ا انیو را کرد یبود موهاشو نوازش م دهیمحکم در آغوشش کش ایآر

 

 .........  شتیپ م ییایم شهی هم یبرا  یبه زود  کنم یم ینخور بابا ، مامان رو راض  غصه

 

رو   هیموضوع که سا نیبا ا یداشت  که من روز  د یحرف دلش رو زده بود و ام ان یملتمسانه نگاهم کرد انگار را یبا چشمان ایآر

 قبول کنم   م یزندگ ک یبعنوان شر

 قابل قبول   ر یمن غ  یکه ازم داشت برا  یشده بود خواسته عاجزانه ا  ن یو ا  امیب کنار

 

 رو نکشم .....  دنشیشب و روز انتظار د ی سال که در کنارم نبود نداشته باشم ول زدهیس   ن یرو مثل ا ایبودم آر حاضر

 

و نارگل داشتند در کمال عشق و محبت با هم غذا   ه یبرد که سا یبه رستوران انهیرو مخف انیمن و را ایقبل از حرکتمون آر   روز

   کردند یو صحبت م خوردند یم

  یکه خودش برا  ی در صورت  نهییخوش حال و شاد ب گه یزن د ه ی خترش رو در کنار از شکنجه هم بدتر بود که د ن یمادر ا هی  یبرا

 نباشه ......  شی ب ی ا به یجگر گوشه اش غر
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 ببره   دنش ید یخواست که ما روبرا  ایبه نام نارگل داره از آر یخواهر دونستیاز ماهها قبل م انیرا چون

 که دلم خون شد    کردینگاهش م یبا چنان ذوق  پسرم

 ثابت مونده بود   انیواون نگاهش به لبخند را  د یخند یم یرو نشونش دادم که با خوشحال انیزدم و را  ایآر ی آرنج به پهلو با

 کرد یرمیس  ایرو تو

 

 نارگل نه تنها حالم بهتر نشد که بدتر هم شد    دن ید از

 

 

 

 کنم   ی و شاد  یخوشبخت  ی تنهادخترم آرزو ی برا تونستمیخواستم ما رو از اون مکان دور کنه فقط م ایاز آر و

 

 

 

 داد یبه غم نارگل نم  تیمادر بودم هرگز دلم رضا هی چون  و

 بود   ی برام کاف نیوهم د یرس یاگه در کنارم نبود اما شاد و خوشحال به نظر م  یحت

 

 داشت   ه یبه سا ید یکه عالقه شد   مخصوصا

 

 ممکن بود   ستین شیدزد و دروغ گو ب  هی که اونو مثل مادر دوست داره  ی کس  د یفهمی رو م قت یحق  یاگه روز  و

 شدم  یدخترم نم  ی زندگ یبه نابود   یو من راض  نهیبب یاز لحاظ روح  ید یشد  صدمه
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مدرسه شد ازم خواست که با   یهکه را یصبح روز  د یرس  انیهم به پا  انیرا الت یبه سرعت برق و باد گذشتن وتعط د یع یروزها

 بودم به مدرسه بره  دهیبراش خر  دایکه جد  ی د یدو چرخه جد 

 

تماس گرفته    انیگذروند صبح زود با را یبدون تماس با اون نم  یکه لحظه ا  خواستی م یرو غرق در خوشبخت انیاونقدر را ایآر

  ن یا ایگرفتمو  گفتم آر ان یرو از را یمواظب خودش باشه گوش  رهیکه اگه با دوچرخه به مدرسه م کرد یم حتش یبود و داشت نص

 بچه 

 برو به کارت برس  ی زنیوقت زنگ م  یشد چرا وقت و ب  رش ید

 شه   ینم  رش یمثل تو داره د  یشناس  فهیوگفت اصال نگران نباش تا  مامان وظ د یخند 

 زنگ بزنه  برام  ان یکردن را  یخواستم بعد از راه ازش 

 افتاده   ی گفت اتفاق د یبا ترد واون 

   م یبا هم صحبت کن د یگفتم نه اما با دمویخند 

 

زنگ   ی گرفت و مواقع یبا ما من تماس نم ادیاز طالق بزنم ز ی بخوام دوباره حرف نکه یاز ترس ا م یکه از لندن برگشته بود  یوقت  از

 تونم  ازش در مورد برنامه طالق سوال کنم  ی کنارمه و من نم  انیرا دونستیکه م  زدیم

 

 هنوز   میتا به گلباغ برس   میکن ی رو  ادهیاون روز صبح مامان هوس کرد که پ میمنو مامان به گلباغ رفت   انیشدن را یاز راه بعد 

   میشد  نیبه درخواستش سوار ماش  د یراه مارو د  ونی م ر یکه ام می نرفته بود ی ادیز مسافت

 ....... ایبرنامه ما رو خراب کرد  میداشت  یرو  اده یبه پ م یو گفت پسرم امروز تصم د یخند  مامان

 کرد و گفت    یخنده ا ریام

 مزاحمم    شهیمن هم مادر
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 پسرم از تو مراحم تر .....  ییبهش انداخت وگفت تو آقا ینگاه مهربون  مامان

 بود   ایکه  تلفنم زنگ خورد نگاه کردم آر  م یبود دهیبه گلباغ نرس  هنوز

 بعد زنگ بزنه   قه یبرام صحبت کردن راحت نبود جوابشو دادم و ازش خواستم چند دق نیماش  ی تو

 

 به من انداخت و گفت   ینگاه نیماش  ی  نه ییاز آ ریام

 من مزاحم شدم   نگفتم

 فت  گ  ی فور  د یرو شن ر یام یصدا ا یتلفنم رو خاموش نکرده بودم و آر هنوز

   زمیعز ییپونه کجا گل

 تلفنم رو قطع کردم   یو فور  رهیجوابشو دادم که بعد تماس بگ  دوباره 

 

 نگرفت   ینشد و تماس   ایاز آر یروز تا ظهر خبر  اون

 بچه ها اومده بود   ی برا یلباس بهار یسر  هی  یستیطرف بهز از

   میبچه هاشد   یو مامان به همراه پرسنل مشغول انتخاب لباس مناسب برا من

 از شوق لباس تازه شاد بودن   رفتن یسرو کول هم باال م از

 دختر بچه ها  با گل و پارچه  سر تل درست کرده بود    ی برا مامان

 

 

 خوش حال شدند   شتریب  ی رنگ  یرنگ  ی تل ها  دنید با

 بودم که تمام غصه هام فراموش شدن خوش حال اشون یدن دن یاز د اونقدر
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 روز تلفنم زنگ نخورد که نخورد   اون

  دمیکشیرو م اینگران انتظار آر من

باشن اون نتونه صحبت کنه و براش   ایو نارگل کنار آر ه یشدم چون ممکن بود سا مون یپش یبه تماس گرفتم ول م یبار تصم چند 

 ومد ی م شیمشکل پ

 

 گلباغ بودم    یپسر بچه ها یمشغول درس خواندن بود و من به کمک مامان مشغول آماده کردن بلوز برا  انیرا شب

 گلباغ کار مامان بود   یخوشگل تو تن پسرها و دخترها یلباسها شتریبود وب یخوب  اطیخ مامان

 

 افتاد   انی را یبه مامان بود که ناگهان چشمم به دست زخم هواسم

 بچه .......  یرو گرفتم و گفتم با خودت چکار کرد  دستش

   نیاومدم تو راه خوردم زم رون ی که شدم با سرعت از کوچه ب  لینشده مامان تعط یز یکرد و گفت چ  یا خنده

   یسه بر با دوچرخه مدر یبهش رفتم و گفتم از فراد حق ندار یغره ا  چشم

 

 از فردا مواظب باشم خوب   دم یکرد و گفت قول م ینیغمگ  نگاه

 ؟؟  ی کردمو و گفتم امروز با   بابا حرف زد نگاهش

 

 تکون داد واقعا دلم شور افتاد    ی به عالمت منف سرشو

 رو با ترس و لرز گرفتم دو بوق نخورده بود که خودش برداشت  ایاتاق رفتم و شماره آر  به

   کرد یصحبت م ی انگار داشت با کس ومد یور خط م  خنده اون یصدا

 بهم منتظرت بودم   ی چرا زنگ نزد ایگفتم سالم آر ی آروم به
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 اومد نتونستم ...  شیمن کنان گفت کار برام پ  من

 

  ایب زمیعز هیک    گفتیو م گذاشتیم  ایو خنده سربه سر آر  یکه داشت با شوخ دم یرو شن هیسا یکامل نشده بود که صدا حرفش

 .....  یوقت شب مزاحم ما شد  نیا یندار ی اگه آرشه بگو فردا زنگ بزن بابا تو مگه زن و زندگ مایزدیباهم حرف م   میداشت  گهید

 

   د یکشیم ر یت پشتم

 کرده بودن    خی دستام

   

 هست   ه یاون لحظه که بخوام تصورش رو بکنم که در حال خوش بش با سا یبرا

 

که به   یسرش و تصورات وحشتناک  یکه هوار شد برو   ییایموند و دن چارهید و گل پونه بنکرده تلفنم رو قطع کر یحافظ خدا

 سوزوند یو تا مغز استخوانم رو م  د یذهنم رس 

 

   شدمیداشتم آب م  دم یکش یق یبستم و نفس عم چشمهامو

 

   خینفسم داغ شده بود و دستام  داشتمیعاشقانه م  ی االن در کنارش لحظه ها د یبا دنشیمال من  بود و ازم دزد اون

 

 

 

   کردم یتجربه م ی رو به راحت ی شد و من داشتم  خفگ  ی اما نم زم یکه اشک بر  کردمیم ی نشسته بودم و هر کار ک یاتاق تار وسط 
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 و من    بردنیرو م ی در کنار هم لذت زندگ د یاونا زن و شوهر بودن و با زدمیخودمو گول م د یبا چرا

 زش امروز بودم و فردا نه ......در حال و ی میمثل نس براش 

 

 پا اومد   یصدا

 

 

 

   ینشست ی کیدلم چرا تو تار ز یشده عز یچ د یپرس  یبا نگران کرد یاتاق نگاهم م یکیبود داشت تو تار مامان

 

 شدن ریچشمهامو بستم و ساکت اشکهام سراز ومن

 

 شد  م یدم بود که حالم وخ ده یشب رو تب داشتم مامان نگران حالم بود سپ تمام

 

 که حالم خوبه   دادمی م  شیشده بود هر چقدر خواست که به اورژانس زنگ بزنم فقط دلدار مهیسراس  مامان

   یپنهون اما

 

 

 دکتر اومدند   شیبردنم پ ی به خونه ما برا   ریزنگ زد و اون همراه ام ی خانم صادق به
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 با اصرار فراوان موفق به بردنم شدند   یبود مامان و خانم صادق  ده یبچه ام ترس  انیرا

 ضربان قلبم رو داد    ینامنظم ص یتشخ نه یبعد از معا دکتر 

موندن و من هر لحظه   جه یکرد و منتظر نت زی خورد دکتر چند قرص تجو ی از کنارم تکون نم انینگرانم بودند به خصوص را همه

   شدمیبدتر م

 

 همه غم رو نداشت و کم آورد   نیقلبم بود که طاقت ا ن یسرنوشت باشم و ا میتسل  د یگرفتم که با جه ی اون لحظه نت ی برا و

 

 

 

 به  مامان کرد و از اتاق خارج شدند و   یدکتر نگاه نه یاز نوار قلب و معا بعد 

 مامان  هی گر ف ینح ی صدا یا  قهیاز دق بعد 

 دم یشن رو

 

 شدم   ی بستر  ژهیو ی بخش مراقبتها مارستانیروز رو تو ب اون

 نگرانم کنه   خواد یقلبم افتاده اون نم  یبرا یاتفاق دمیفهمی اما م زدینم یکنارم بود حرف  مارستانیب یتو  مامان

کرده   ادی و دارو ها فقط خوابم رو زحال و خسته بودم   مه یبه گلباغ شد و من ن ی به رفتن با خانم صادق ی با اصرارمن راض انیرا

 بودند  

   کنه یدر داخل رو نگاه م  رونیواز  ب  ستادهینگران ا ر یام دمیبود چشم باز کردم د غروب

 

   ادی رو تکون دادم که جلو ب سرم
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 خانم صدرا   کنهیم رونم ی نگران ومرددوارد اتاقم شد و گفت  اون خانم پرستار بفهمه ب یقدمها با

 

 

 

 به صورتش انداختم و و گفتم   ینگاه

 

 

 گفت خو اهش ی دکتر به مادر چ  د یراستشو بگ  شه یم ر یام آقا

 فقط راستشو بگو  کنمیم

 

 تا دست به سرم کنه   گرده یم  یمکث کرد احساس کردم داره دنبال حرف یلیخ

   ریناگهان بلند تر گفتم آقا ام  که 

 ....  یبگ  ی رو خدا فکر نکن چ تو

 

   نیهم د یتپش قلب دار  یفقط کم  ستین ینگران کننده ا ز یچ د یبه خودش اومد و گفت باور کن دوباره 

   ژه یو یتو مراقبتهاشدم اونم  ی کردمو و گفتم پس چرا بستر نگاهش

 

 سکته کردم نههههههه من
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 انداخت  نییکرد سرشو پا نگاهم

   زدمیحدس م درست

 کرد   یهم نم  ی برام فرق گهید

 چقدر توان استرس رو داره و  ک یقلب کوچ ه ی آدم ،  هی  مگه

 ..من بود ...  ی تلخ و شوم زندگ یماجرا  انیپا نیبهم زد و ا ایآر  شبیآخر رو د ر یت 

   ختمیو آروم اشک ر  دمیصورتم کش ی رو رو مالفه

 همونطور که  ریام

که موجب   ه ییزی کنه و اون چ دایخاتمه پ  ی تو زندگ د یبا  ییزایچ ه یگفت خانم صدرا   یمحزون یبود با صدا  ستادهیسرم  ا یباال

 عذابه و بس  

   ستیعشق ن  نیا دمیسالها فقط ذره ذره خرد شدن و شکستن تون رو د ن یتوا من

 از نو بساز ....  تویهست به خاطر پسرت تمومش کن و دوباره زندگ  شکنجه

 

   کرد یتمام تالشش رو م  میدلدار  یاون روز تمام مدت کنارم بود و برا  مامان

برام   اتفاق هم ن یدر حال گذر بود و ا ید یام یذره   چ یمن راکد و آروم بدون ه  یوقت بود زندگ یلیبه آروم شدن نداشتم خ یازین

   شد یتعجب آور نبود و نم

 

 

داشت اونا   تی وضع ن یحالم بهتر شده و ا کردمینگران حالم نباشه چون احساس م انیدوست داشتم زودتر مرخص بشم تا را  فقط 

   داد یرو عذاب م

 داخل اتاق شد   نهیمعا یکه برا  دکتر 
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   شمیمرخص م  یدکتر ک ی کردم و گفتم آقا نگاهش

 تا فراد خدا بزرگه   ی امشب رو مهمون ما هست ی بر یی خوایزود م  یاومد  ر یکرد و گفت د  یا خنده

 

 

 زدمو گفتم من سکته کردم دکتر    یتلخ لبخند 

 

   ف یخف یینارسا م یبهم انداخت و گفت نه به اون  صورت بهتره بگ  ینگاه

   یخودت باش  یمراقب سالمت   شتریبه بعد ب نیاز ا د یبا ی ول

 

 

 حالت بهت دست بده    نیممکنه ا یداشته باش   یدوباره فشار عصب  اگه

 باال بود   دایشد  شبیشما خانم د فشار

 فشارها ممکنه کار دست آدم بده ...... ن یسن ا نیا تو

 

   خوادیرو م انیمامان کردمو گفتم دلم را روبه 

 ها براش بهتره  اونجا کنار بچه  زمی بهتره عز نهینب ت یوضع نیفشرد و گفت تو رو تو ا دستمو

 

   یبه استراحت دار  از یفعال ن تو

 کردم به مامان و گفتم    رو
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   د یتلفنم رو بد   شهیم

 کرد و گفت هرگز   یاخم

 

 ممنوع   یتلفن باز  ی اطالع ثانو تا

 آخه......  گفتم 

 

 

 که گفتم  نیبهم انداخت و گفت هم ینگاه

 

هر چقدر ازش   زدی بهم سر م ومد یگذشت مامان مرتب م  یدر کمال راحت  یبودم ول  مارستانیتخت ب  ی تو  نکهیشب با ا اون

 گوش نکرد و کنارم موند    ادیخواستم به خونه برگرده و صبح ب

 اون روز مرخص شدم   ی فردا

 

 مرخص شدنم اومده بودند   ی برا ری گلباغ و ام  ریمد   یصادق خانم

 

 نداشته باشم  یرس و نگراناست زیچ  چیه ی کرد که برا حتم ینص یکل   یراه  خانم صادق ی تو

 انداخت و گفت   یبه خانم صادق ینگاه ریام

 بره   ادش یتا استرس   ارهیرو به خانم صدرا بسپارم بسته ها رو ببره ب نیبه بعد ماش  ن یاز ا بهتره
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 خنده    ر یز م یهمه زد ر یام یشوخ با

 نمونه .....  کاریب م یبهش کار بد  می تونیتا م د یجون مادر با ر یام ی گفت گل گفت مامان

 در اومد و خودشو محکم انداخت تو بغلم   ی با عجله جلو انیانداخت در و باز کنه را د یکه کل مامان

 

   دم ینازشو بو کش ی موها  تونستمیبچه ام تنگ شده بود تام ی برا دلم 

 م یداخل همه سر پا هست میبر قربونت برم مامان خسته هست انیدستمونو گرفت و از هم جدا کرد و گفت را مامان

 

 داشت تا خوب شدن حالم از کنارم تکون   م یرفت تصم ی گلباغ نم گهیبودم مامان هم د  ومده ین  رونی بود که از خونه ب ی روز چند 

 فکر نکنم    یز یبه چ کردمیم ی سع کردم یروزها خودمو با کتاب خوندن سرگرم م نخوره 

 در تماسه و از حالم با خبر شده   ان یبا را ایآر دونستمیم

 کرده بود   یرو خاموش و   از من مخف  میچند روز بود مامان گوش  چون

نداره اما    یز یجاده برام به جز غم واندوه چ نیآخر ا دونستم یو م دمیکشیکه ازش م ییتنگ شده بود با تمام غمها ایآر ی برا دلم 

 دست خودم نبود  

 

 

 

 معشوق نبود    ینگران برا یمهاجز انتظار و چش یقانون عاشق 

 که تا زنده بودم   قت یحق نیا

 

 قلبم دوباره جون خواهد گرفت  ادش یبه  دونستمیو م  موند یو اسمش بهمراهم م فکر
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 آوردنش هم وحشت داشتم   اد یبود واز به  یشدم کابوس وحشتناک داری شب بود که از خواب ب مهین

 برام آب آورد و کنارم نشست  مامان

 

 ......  می دوباره بر  ی دار  یکرد و گفت  حالت خوبه اگه مشکل نگاهم

 قطع کردمو گفتم تو رو خدا مامان حالم خوبه   حرفشو

   دم یخواب بد د هی

   شهیحالت خوب م  ش ینییآوردن اونقدر نازه که نگو قربونت برم ب د ینوزاد جد  هی گلباغ  م یرینوازش کرد و گفت فراد با هم م سرمو

 

 تکون دادم    د ییبه عالمت تا سرمو

 که تو صداش بود گفت   یکرد و با غم نگاهم

 

 

 کنم گل پونه  چکارت

 

 

 رو زانوهاش گذاشتمو و گفتم تحملم کن مامان تحمل ........ سرمو

 

 

   نمیب یو مر دنتیو گفت سالهاست دارم زجر کش  د یبوس  دستمو



 اه چشم به ر

164 
 

 همه مون   یبسه برا  گهید

 .....  بسه

 کردمو گفتم   نگاهش

 

    شید ید

 رو   ی چشمام زل زد و گفت چ  تو

 

   ی د ید لم یعکساشو تو موبا  دونم یم گم ینارگل رو م گفتم 

 

 با بغض تکون داد و چشماشو بست ....... سرشو

 

   شوینمک ی اون خنده ها ید یبلندش رو د یدارم موها یمامان چه دختر ناز ید ید گفتم 

هم قربون صدقه اش رفتم اون خوش حاله خوبه   یکل  دم یقشنگش رو ........ دستاشو دور صورتم گرفت و گفت آره د یچشما

 باش بگذر  ی،خوشبخته ......تو راض

 

 تونم مامان   ی گرفتمو گفتم نم دستشو

 

 

 

   کنارم  ادیب د یروز به عمرم مونده باشه با هی اگه   یحت خوامش یم
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 گذشتم   ایآر از

 

 ...... هیاما دروغ قشنگ  زم یعز یگ یکرد و گفت دروغ م  نگاهم

 

 طفل معصوم بسوزه ..... ن یا یبخواب چون استرس برات بده دلت برا حاال

تختم جا داده بود تا کنارم باشه انداخت و گفت براش مادر بمون جون بدون تو نابود   ی که خودشو با زور تو ان یبه را ینگاه و

   هشیم

 

 چه به حالش گذشت   یبود  مارستانیب ی وقت  یدونیم

 

 گل پونه .......  کنم یم خواهش

 تکون دادمو و چشمامو بستم .  سرمو

 

 صحبت کردم   ا یکه گفت با آر شد ی داشت از اتاق خارج م مامان

 

   یتعجب نگاهش کردمو گفتم پس چرا نگفت با

 

 گفت   کردیچراغ اتاق رو خاموش م کهیبه سمتم و درحال  برگشت

   ی هست یطیبهتر بود بدونه تو چه شرا ینبود که بهت بگم ول  یخاص زیچ

 خوب ......  گفتم 
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  گهیو قول داد د  دهیم  حیبه تو توض زویناراحت بود و گفت به موقعش همه چ  ی لیمادر اونم خ یچی نگاهم کرد و گفت ه دوباره 

   ن یمزاحمت نشه هم

 

 

 ......  ن یهمگفتم  یناراحت با

 بچه   یار یکفرم رو در م  یدار  گهیحاال بخواب د ن یاتاق دستشو به کمر زد و گفت هم یکیمامان تو تار 

 چشمامو بستم یفور  دمویخند 

 

   میریمهمون تازه وارد جشن بگ  یتا برا  م یتو اتاق نوزادن کنار هم جمع شده بود صبح

 کرده بود بچه ها همه دورش جمع شده بودند   نییرنگارنگ تز یبراش اتاق رو با بادکنک ها ریام

 خوشگلش همه رو مجذوب کرده بود   یآب   یبگردم با اون چشما یاله

   خوندن یصورتم گرفت بچه ها داشتن براش شعر م یبغلش کرد و جلو یصادق خانم

   یبزرگش کن  ینارگلت که نتونست ی کن  به جا  ی رگوشم آورد و آروم گفت براش ماد  کیسرشو نزد مامان

 

   زمیعز کهیپناه  کو چ ی ب اون

 

 بغلش کردم   آروم 

 .....  گردوند یمادرش م  نه یدنبال س  کشو یکوچ دهن

 بهم دست داد   یبیآرامش عج احساس 
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 صورت ماهشو ببوسم   خواستیم دلم 

 

اون   یداشت که از نگهدار ی ریکه پدر و مادرشو تو تصادف از دست داده بود  مادر بزرگ پ شد یچند ماه نم ک یفرشته کوچ نیا

 عاجز بود  

 

 بشه   یسپرده شده بود تا ازش نگهدار یستیبه بهز  لیدل نیبهم

 بغلم آروم گرفت  تو

 

 بود ،  یروز مشغول ترو خشک کردن اون نوزاد که اسمش هست تمام

   بودم 

 

 

 

   

 رفت و از مدرسه به گلباغ اومد   ان یبدنبال را ریام

 

 

   کرد یام با ذوق نگاهش م بچه

بود   ی مکان قانون ه ی ی ستیاما بهز مشیهمش اصرار داشت با خودمون به خونه ببر انیرا   کرد یمدام تو دهنش م کشویکوچ یدستا

   میاجازه خارج کردن نوزادان رو نداشت و ما
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 با نوزاد بود که تلفنش زنگ خورد   ی باز مشغول

 بچه   یبهش انداختم و گفتم مگه قرار نبود تلفنت رو به مدرسه نبر  یاخم نگاه با

 ی د یحرفمو گوش م یک

 

 مامان جون بار آخره و بعد تلفنش رو جواب داد   د یو گفت ببخش د یخند 

 

 

 

   کردیم ف یاون نوزاد تازه وارد رو تعر ی  هی داشت براش قض ی بود با خوشحال ایآر

 اومدم   رون یاز اتاق ب نیبپرسه بنابرا یخواست در موردم سوال ینم دلم 

 تو سالن و گفت مامان   د یدو  انیرا

 

 

 باهات حرف بزنه ...... خواد یم بابا

 نه که تلفن رو چسبوند به گوشم   ایبودم که جوابشو بدم  مردد 

 از اون ور خط اومد   صداش 

 

 ..... قه یبه مامان بگو فقط چند دق انیرا



 اه چشم به ر

169 
 

 

 

 

   یجواب دادم چکار دار یسرد  به

 

   ی کرد و من ومن کنان گفت خوب سالم

 

 بودم  حالش  تیو مجبور به رعا  کردیداشت نگاهم م انیرا

 

   یداشت ی ا گه یخوبم کار د گفتم 

 

 

 لحن حرف زدنم ناراحت شد و گفت   از

 

 .....  خواستمیم

   انیگفتم خوبم خدا نگهدار.........و تلفن رو بعد از خاموش کردن دادم به را   دمویپر توحرفش

 با   بابا حرف بزنم دوباره   خواستمی م یکرد و گفت  اه مامان چرا قطع کرد  نگاهم
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 و گفتم   بمی تلفنش رو انداختم تو ج 

 ...به خاطر دروغ گفتن ..  یهیامروز تنب  

   رهیکه تلفنش رو ازم پس بگ   د یپریم  نییباال و پا داشت

 شد   انیکردن را ت یسالن اومد  و مشغول اذ  ربه یام که 

 

 بود   یاضطراب و نگران ی از هرچ یداشتم فکرم خال  یدر راه برگشت خونه احساس خوب غروب

 گرفت یم  هی روح شتریب د ید ی رو م  میکه خوش حال مامان

 

 زد و گفت  حاج خانم امروز بچه ها خسته تون کردنها   یبشه لبخند  ادهی به مامان کمک کرد تا پ ریام

   

 

 ها رو دوست داشت گفت   یخستگ  ن یکه ا مامان

امروز خوشحال تر بودم که گل پونه    گذره یم ع یکنارشون هستم در واقع زمان و ساعت برام تند و سر ی جان من وقت ر یام نه

   د یخند یم

 نگاهم کرد و گفت   ریام

 

   ایبه گلباغ داد گهید  ی حال وهوا ه یشما   درسته

 

 کردمو گفتم   نگاهش
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 هوا   که هر روز اونجام کدوم حال و من

 

 

 

 

   دایگ یراست م ی حرفش اشتباهه  گونه هاش سرخ شد و گفت وا د یکه فهم ریام

 

   میکن  یتو باهم باز ایشد و گفت عمو ب زون یاز گردنش آو انی.را

 

 تو رو خدا ااا   گهید  ایاز لندن با خودم آوردم ب ده یخر یشنیاست یبابا جونم برام چه پل یدون ینم

 گفت کار دارم عمو   رفت یچهره اش تو هم م اینام آر دن یبا شن شهیکه هم ریام

 بعد   ی شاهلل بمونه برا ان

 

   م یدور هم بخور یی چا هی جان  ر یام گه ید اینگاهش کرد و گفت ب  مامان

 

کم   می تو زندگ  شهیکه هم یگاه  هیتک  ا یکه هرگز نداشتم و  ی مامان و من شده بود مثل برادر ی از زندگ  ی بخش ر یواقع ام  در

 داشتم  

 بهش اعتماد کرد ...... شد یو م   بود

 

  ان یرا یتا آماده کردن صبحونه برا  شدمیم داریکوچولو متمرکز شده بود از خواب که ب ی هست ی سه روز بود فکرم تمام کمال رو دو

  یاز وقت  کردی رو پر م بامن بود و تمام روزم ی هست یکارها  شتریدلم آروم قرار نداشت که زودتر به گلباغ برسم ب دن یو لباس پوش 
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بوده و چطور زنده مونده   نیکه پدر و مادرش رو از دست داده خودش هم تو ماش   یوحشتناک  ادفاون تص  یبودم که تو  دهیفهم

 شده بود   زیعز شتر یبرام ب

 

خاطر بعد از حادثه ساعتها  نیبه هم نهینب ب یجمع کرده بود که طفل معصومش آس  ی لحظه خودشو دور هست ن یدر آخر مادرش 

 که نوزاد رو از بغل مادرش خارج کنند   ده یطول کش

 فرزندش  ی سالمت ی حاضر به مرگ خودش شده برا ی فرزندش زنده بمونه و حت خواسته یبود که مادر م قت ی حق ه ی نیوا

 

 

   

و   دمش ید یاگه هرگز نم ی افتاد حت ی به خطر م د یوقت نبا  چیکه ه تیاهم ه یشد برام  شیاون لحظه به بعد نارگل و خوشبخت از

 نخواهد داشت ...  ی ا گه یزدن به فرزندم عاقبت د بیجز آس  دنیکردم به خودم بقبولونم که جنگ  یسع

 

 م ی گشت یبه خونه برم ی طوالن ی روز کار ه ی هم خسته و کوفته از  شبها

 

 شدم یهرشب ازش جدا م ینیغمگ  یجدا بشم و با خداحافظ یخواست از هست ینم دلم 

 

   گذروندم یم  ایکوتاه با آر ی مکالمه ا ی ها بود بدور از حت روز

شده بود که همسر و دخترم بدور از   یبشنوم که حالش خوبه قناعت کنم و برام عاد انیکه فقط از را نیکم کم داشتم به ا  گهید

 من  

 رو بگذرونن  ی و شاد باشن و زندگ سالمت
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 اگه بخوام بهش بگم هم تلفنم رو پس نخواهد داد  دونستمینداشتم چون م ی ان هم عجله اگرفتن تلفنم از مام یبرا

 

 د ید ی نم بیآس  ی همه بهتر بود و کس ی برا ی طور نیا

 

 عادت کرده بودم  یمدل زندگ  نیو من کم کم به ا گذشتنیاز پس هم م روزها

 

 

 

 

   کرد یو همه رو جذب خودش م شکفت یم شتری که هر لحظه ب ی مثل گل  شد یروزبه روز بزرگتر م  یهست

 برام تالش کرد   یلیخ ی مجوز داشتن هست  یبرا یخانم صادق د یخواب یو نم  کرد یم  یقرار  ی شبها که نبودم ب میهم عادت داشت به

   کردمیم  یکنارم باشه و به خاطرش هر کار  خواستمیم  فقط 

 

 

   میمراجعه کن  رش یبه مادر بزرگ پ یرپرستنه س  ینگهدار تیرضا  یخواسته بود برا سازمان

 

 

 

 به شرط و شروط ......  ینگهدار ی برا ی مادر بزرگ مهربونش و تعهد کتب تیو رضا ی دوندگ ی از کل بعد 

 به خونه ما پا گذاشت . یهست
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 بود   ان یمن و مامان و را یروز زندگ  ن یروز بهتر اون

 کنه  ی نم یقرار  یراحت بود شبها ب الم یخ  گهید

  ی داد که هست ت یرضا شتریوقف کننده خونه گلباغ هستن ب  نیریبود  مامان و خانواده اش از خ دهیفهم ی مادر بزرگش هم از وقت 

  مید یرس یم ی اون همه به هست نکهی و از ا زد ی نازش به ما سر م یسر زدن به نوه   یاوقات هم برا  شتریکنارمون بزرگ شه ب

 خوشحال و شاد بود  

   ادیو به   ختیر یاشک م اریاخت ی ب د ید یرو م وقت نوه اش  هر

 گفت    یو م  د یکش ی افتاد و آه م یاز دست رفته اش م  پسر

 مادر   رفتم یم   یپدر و مادرهست  ی من جا کاش 

 

 پسرو عروسم زود بود ...... یبرا

 

همه ما   یبرا گهید  زی و همه چ مینداشتم که باهم در تماس باش  یکه تلفن شد یدر تماس بود من ماهها م ان یهمچنان با را ا یآر و

 بود.  انیدر جر ی عادت شده بود و زندگ

 

  یدندون ها  گهیکوچولو که د یواکسن هست   یبرا  میکمکم کرد که به در مانگاه بر  ری بود ام ی روز نوبت واکسن هست اون

 خوشگلش در اومده بود  

   می به اتاق دکتر رفت باهم

 داخل پدر و مادر مهربون    نییایزد و گفت ب  یلبخند 

   می نگاهمون به هم افتاد و خجالت زده سکوت کرد ر یو ام من
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 خونه توقف کنه   کیمجبور شد نزد  ریوام کرد یم ی قرار  یاز درد واکسن ب یراه هست   ونیم

 

کرده    فیلباستونو کث ی هست یوا  ی بهم  اندخت و گفت ا  ی رو در آغوش گرفت  لباسم رو مرتب کردم نگاه  یشد و هست ادهیپ

 شالتون   ی رو ختهیر ریش 

 

 بچه رو بدستم داد و   گفتیکردم درست م نگاه

 

 

 برداشت و درحال پاک کردن شالم بود  یدستمال کاغذ   نیرفت و از ماش  ی فور

 گفت   د یخند یهمونطورکه  م و

 

 کرده ها   یتا تونسته کار خراب  یهست

 

 د یبودم که نگاهم به روبه رو خشک یدر حال آروم کردن هست   دمویحرفش خند  به

 

 کرد یو رنجور از دور داشت نگاهم م ده یبهت زده و الغرو تک یبا چشمان ایآر

 کرد  ی هم نم یحرکت  ینبود حت ش یب ی مجسمه ا انگار

 

 مشغول پاک کردن شالم بود ......  خبریاز همه جا ب چارهی ب ری ام کردمویبهت زده فقط روبه رو رو نگاه م من
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 ........ ا یبلند گفتم آر  مهین ییصدا با

 

   کردیهمچنان داشت نگاهمون م ایبه پشت سرش انداخت  گوشه شالم در دستش بود و آر یسر بلند کرد و نگاه ریام

 و نبوده  ستین ایدن  نیتو ا انگار

 

 حرکت مونده بودم  ی شالم رو رها کرد و من همونطور ثابت و ب ریام

 

 من شده بود  یدر آغوشم بود به سمتش رفتم و اون ثابت غرق تماشا  یکه هست  همونطور

 

  نیگذاشت و جلوتر اومد دلم براش تنگ شده بود توهم  نیرو زم کشی رفتم نگاهمون به هم دوخته شده بود چمدون کوچ جلوتر

 و شکسته شده بود    ریچند ماه چقدر پ

 شده بود   دهیبراش صورتش الغر و تک رمیبم

   نجایتو ا  ایکردم و گفتم آر نگاهش

 

 

 گرفته گفت اومده بودم ....... ییصدا با

 

   زم یعز یخوش اومد  ی اومد  ی هرچ یقطع کردم و گفتم برا  حرفشو
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 .....  یدون یرو محکم در آغوش گرفت  و گفت دلم برات تنگ شده بود م یباز کرد و من و هست  دستاشو

   گفتم 

   زمیدلم برات تنگ شده بود عز  منم

   ستیکارها تو کوچه مناسب ن ن یا ایآر رانه یا نجایا اما

 

   ستمین  یمرز   چیباشه من االن تو ه ا یدن ی و گفت هر جا  د یرو بوس  می شونیباز کرد و پ دستاشو

 از اشک شد  شکست چشماش پر بغضش

 

 گفتم    ادیب رون یاز اون حال و هوا ب  ایآر نکه یا ی ماجرا بود خجالت زده شدم و برا   نیشاهد ا ریام نکه یا از

 

 شناس خونه گلباغ هستن    فه ی وظ ی از پرسنل و کارمندا یک ی ریآقا ام شونیا

 

   یاحوال پرس  ی برا م یسرشو تکون داد و باهم جلوتر رفت ایآر

 

 کوتاه از ما جدا شد    یخدا حافظ هی معطل نکرد و با  ادیدست داد و ز ا یبا اکراه  به آر ریام

 

 که رفت    اون
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 قربونت  برم   ایبه سر تا پام انداخت و گفت دو باره مامان شد  یتو خلوت کوچه نگاه ایآر

 

 ......شده   امینگاهش کن چه نازه تموم دن ه یاسمش هست ایدخترمه آر نیگفتم آره ا دمویخند 

 

 

 انداخت و بعد با لبخند دستشودور کمرم حلقه کرد گفت  ی به هست ینگاه

 

 

 معرفت   ی ب یپس من چ  

 

   ی نبود امیکردمو گفتم اگه دن نگاهش

 افتادم  ینم مارستانیخاطرت رو تخت ب به

 

 رو شونه ام گذاشت و گفت   سرشو

 نکردم به جون خودت   یچند ماه زندگ نیپونه من تو ا گل

 

 تو خونه   ی حرفا بمونه برا  هی بسته بق گهیرو به بغلش سپردمو و گفتم خوب د  یهست

 

   ی کرد دایجا رو راحت پ نیا
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 .... ی فکر کرد  ینکنه گفت پسرم بهم آدرس داد چ هی که گر دادیرو تکون م ی هست همونطورکه

 

   میرو که باز کردم و وارد خونه شد  در

 

 بود بلند گفت   یهمونطور که تو اتاقش مشغول باز د یدر رو شن یصدا انیرا

 

 ی اومد  یمامان

 

 گفتم آره قربونت برم    

 

 ازم خواست سکوت کنم   ایبگم که پدرش اومده اما آر خواستم

 

 

 

 به اتاقش رفت و از پشت چشماشو گرفت   نیپاورچ و

 

 اومده   ریفکر کرده بود ام  بچه ام  انیرا

   میکن  یباز وتر ی گرفتم تو کامپ د یجد  ی باز هی  ایسالم عمو ب گفت
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 پدر سوخته ......  ه یگوشش و گفت عمو ک  کیصورتشو برد نزد  ایآر

 

 

 د یو پدرش رو در آغوش کش  د یاونقدر ذوق زده شد  که از جا پر ا یآر یصدا دنیشن با

 

 

 

 زد یتند م انیرا یخوش حال دن یچشمامو تار کرده بود و قلبم از د یجلو  هی گر 

 

 صورتشو غرق در بوسه کرد و گفت پسرم بزرگ تر شده ها نه گل پونه  ایآر

 

 

   

 تر   گوش یو باز طونتر یکردمو گفتم آره بزرگتر  ش  نگاهشون

 .......  گه یمشت به بازوهاش زد و گفت خوب به باباش رفته د هیو آروم    ختیبه هم ر موهاشو

 حال شده بودن   ی اونقدر از سر و کول هم باال رفتن که هر دو خسته و ب ادیغروب که مامان ب تا

 دونست کدوم رو باز کنه   ی آورده بود که بچه ام نم یسوغات ان یرا یبرا  اونقدر

 از اومدنش شاد بودم و ذوق زده  من
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 شام خوشمزه براش درست کنم   ه یگرفتم  می تصم یز خوابوندن هستا بعد 

 کرد    یخوشحال شد دستشو دور گردن مامان اندخته بود و رهاش نم شتریب ا یاومدن مامان آر با

 

   یدفعه اومد  ه یبود  میزندگ  هیهد  نی به خدا بهتر ایگفت آر  مامان

 شدم مادر   خوشحال

 

   شه یحالم خوب م کنمینگاهت م  شهیمامانم تنگ م  ی و گفت دلم برا د یشو تو صورتش کش ی روسر ایآر

 ...... گه ید  یو گفت خدا مادرت رو رحمت کنه  خوب پسرم  د یصورتشو بوس  مامان

 

 گرفت   یفاصله نم  ایبرد و ازآر یاز ذوق خوابش نم ان یشب را اون

 

   کردیم یقرار یب  یلیخ ی وقت شام هست 

 

   کنمیکه چطور دارم ساکتش م کرد ینگاهم م ایآر

 

 قربونت برم  یمونی غم همه  مثل مرهم م یاومد کنارم و گفت برا ی لبخند  با

   یاومد  ران یکردمو گفتم چند روزه به ا نگاهش

 شه یهم یبرا د یشا ستیکرد و گفت هنوز معلوم ن  یرو نوازش  یهست
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 ....  یتعجب نگاهش کردمو گفتم چ با

 

   زمیکردم عز ی و گفت شوخ د یخند 

 اومدم که چند وقت کنارتون باشم   ی ول

 

 

 

 ....... یطالق اومد  یکارها  یگفتم برا 

 

 .....   یشیتوهم کرد و گفت اگه بخوام طالقت بدم ازم جدا م  اخماشو

 

    یهست ی راض یاز خودکش ایبود که بهم بگن آ نیا مثل

 

 ما قرارمون ...... ا گفتم 

  مینداشت یو گفت قرار   د یحرفم پر تو

 اومدم   ران یبه ا یکار مهم تر   یضمن برا  در

 واجب تره  ی زیهر چ نیرو تو شناسنامه ام ثبت کنم ا  انیو من اسم را م یبه ثبت احوال بر د یبا

 

 دارم براتون ....  ران یهم تو ا یا  گهید  یکارها  هیدر ضمن    بره ی کار زمان م  نیا خود



 اه چشم به ر

183 
 

 .....  یچ  گهیتعجب گفتم د با

 

   میباهم آشنا بش نمیخانم خانمها رو خوب بب ن یکرد بزار من ا خ یرو از آغوشم گرفت و گفت حاال  فعال برو غذات  یهست

 

 

 کرد    فیتمام اتفاقات اون شب رو تعر ا یآر ی اون شب برا مامان

   رفت یتو هم م شتری هر لحظه چهره اش ب دنشیاز شن دادویفقط گوش م ایآر

 داشتم وگرنه ....  د یکردمو گفتم خودتو ناراحت نکن من اون شب استرس شد  نگاهش

 و خنده   ی خودش شروع کرده بود به شوخ هیو گفت باور  کن گل پونه به جون نارگل اون شب  سا د یحرفم پر ونیم

 

 نکردم    ی و شاد  یدر کنارش احساس خوشبخت یزمان چیباورت نشه من ه د یشا

 مرحومم لحظه مرگ دادم  یی که به دا یبهت گفتم من ناچارم باور کن ناچارم به خاطر  قول  شهیهم

 

 

 

 و اونو بزرگ کرده و    دهینارگل کش یکه برا  ییبه زحمتها 

 بشم  که داشتم دوباره سرپا  یجراح  ی من تحمل کرد تا بعد از عمل ها ی که برا  ییها یسخت

 ده    ینم م یکار رو که تنهاش بزارمو برم سراغ زندگ نیاتفاقات باعث شده وجدانم اجازه ا نیا همه

 خوشبختم   ه یکنار سا ی کنیو فکر م یاز دست تو گله مندم که منو عشقم رو باور نداشت اما
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 پوست کنده رو بدستش داد و گفت   بیس  مامان

 ی رهاش کن ادیدلت نم  یکه دار   یجوانمرد یپسرم درسته تو برا اما

 رو بفهمه   قتی حق د یروز با ه یدخترت  ی کن  یاما فکر نم 

 غصه داربشه ....  یرو ازش  پنهون کرد  زیبفهمه که همه چ شویزندگ یماجرا قت یروز حق ه ی ی کن  ینم فکر

 

 کرد    د ییتکون داد و حرف مامان رو تا سرشو

فته بودند رو نشونم داد دخترم مثل فرشته ها تو عکس گر  ینارگل رو که براش جشن تولد مفصل د یجد  یشب عکسا اون

  د یدرخشیم

   شهیتو م هی چقدر داره شب ینیب یدستشو دور گردنم حلقه کرد و گفت م ایآر

 

 

   ده یرو دق م  هیداره سا نینگاه کردو گفت هم  توچشمام

 

 خون تو رو که تو رگهاشه عوض کنه ..... تونهیوقت نم چیبوده اما ه ی که نارگل رو بزرگ کرده و براش مادر خوب  درسته

 

 

موضوع رو   ن یبرسه که درک ا ی سن هی رو بهش بگم الاقل به  قتی اون روز تمام حق دم یبزرگتر بشه بهت قول م کم یپونه بزار  گل

 داشته باشه 

 

رو   ی زندگ قیکه حقا   ستین یقرار داره و درکش از مسائل به اندازه ا  یسن ط یشرا نیاالن نارگل تو حساس تر ی دونیبهتر م خودت

 هضم کنه   



 اه چشم به ر

185 
 

 

 شه یدرست م  زیصبر کن قربونت برم همه چ گه ید کمی

 

 کنن   ی و برد که باهم باز د یاومد و با خنده دست باباشو کش رونیاز اتاقش ب انیرا

 ذوق زده و شاد بود    پسرم

 کنار هم باشن  شهیبراش سخت بود و دوست داشت هم د ید یو مبار پدرش ر هی که هر چند وقت  نیا اما

 

 بخوابن   هی و نگذاشت بق  کردیم یقرار ی ب ی شدم تمام طول شب هست داریزود تر ازهمه ب صبح

    د یواکسنش رو کمپرس کردمو و بعد از خوردن دارو مثل فرشته ها خواب یجا

 

 بود کنار پنجره نشستم و مشغول شونه کردن موهام شدم   دهیپر خوابم

 بود   ایبرگشتم آر  د یکش  رونی شونه رو از دستم ب یخودم بودم که دست یحال و هوا تو

 

 شدم دلم گرفت   رهی نشست تو صورتش خ کنارم

   زم یصورتت شکسته شده عز ی لیخ یخودت چکار کرد  با  ایآر گفتم 

 

 مرور کن گل پونه   مویدور زندگ ه ی و گفت خودت   د یکش یآه

 

 بوده   ی و بلند  یپر از پست شتریب ی قشنگ   یبه جا می زندگ  نمیبیم ارم یم  ادیرو خوب ب زی همه چ گه یکه د حاال
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  یدرد سر زندگ  یراحت ب الیبا خ تیکه تو خونه پدر ارم یم اد یکه چرا عاشقت شدم هر وقت ب فرستمی اوقات خودمو لعنت م یگاه

   ی کردیتو م

   یگل شکفته شاد و سرحال بدور از غم زمانه بود   هی مثل  و

   اد یخودم بدم م از

   ید یمن رو پس م  ی تاوان عاشق یو سه  ساله دار  ست ینگاه شروع شد و تو ب هی از  زیچ همه

 

 

 رو تو دستش گذاشتم و گفتم   دستم

 حاضرم تا ابد باهات بسوزم   یکنیم  یزندگ  شیآت  ی تو  یاگه بازم بهم بگن که تو دار ایآر

 

 

 

 عشقم داشتم .....  یبرا ییچه ادعا گه یبود د نیا ر یغ اگه

 

 کرد    یقرار  یب ی لیخ شبیفرشته کوچولو د   نیکرد و گفت ا یبود نگاه ده یکه آروم خواب ی رو شونه ام گذاشت و به هست سرشو

   زمیواکسن زده بود تب داشت عز روزیکردمو گفتم آره د نگاهش

 

 ......   ین یکرد و گفت تو بهتر نگاهم

 سرمو تکون دادم    کردم یموهاتو شونه م مای قد  اد یم ادت یشدم که براش صبحونه آماده کنم که دستمو گرفت و نشوند و گفت  بلند 

 کرد و بعد کج وکوله بافتشون ...... شونه   موهامو
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 که مامان در زد و وارد اتاق شد  م ید یخند یبه کارش م میداشت

 صبحونه  یبرا د ییایب د یداریبچه ها ب گفت

 

   میبه گلباغ رفت ی از خوردن صبحانه همگ  بعد 

 گرم بود    یلیخ هوا

 باز گرما ادامه داشت   ی ماه در حال تمام شدن بود ول مرداد 

 

 

    کرد یگلباغ رو نگاه م  ی با چنان ذوق و شوق ایآر

 بچه ها به ذوق اومده بود   دن ید از

  د یخند یکردم چشماش م نگاهش

 

 چطوره   ایآر نجاستیسالهاست خونه من ا گفتم 

 

 زم یعز ه ینداره عال ر یکرد و گفت  نظ  یا خنده

 

 خوار بار اومد و زود اونجا رو ترک کرد   ل یتحو  یاون روز برا  ریام
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 دونست یبدش اومده بود اونو مقصر تمام مشکالتم م ایرو تجربه کردم  از آر  ی که اون مشکل قلب  یوقت  از

 

 ..  دم یخریرو هم دوست داشتم و اونو با جون و دل  م  ا یبه خاطر آر دنیزجر کش یمن حت  دونستینم اما

 

   می رفت رون یو گردش و خوردن شام ب رازیش  دنید   یبرا  ایبه درخواست آر شب

 امشب زودتر استراحت کنه    خوادیرو با خودش برد خونه و گفت که م  یهست  ومد یچقدر اصرار کردم مامان باما ن هر

 

 

 

 .....  ی و سعد   هی بهار نارنج  آسمون پر ستاره شبهاش  و حافظ ی و درختا هاش ییبایو ز رازیش 

 

 

شب گذشته بود خسته و خواب آلود به خونه   مه یساعت از ن مید یلذت بخش بود که زمان رو نفهم با هم بودن برامون اونقدر

   میبرگشت

 

   دمیکوچولو تو خواب بودن دخترم رو بوس   یو هست مامان

 نشستم   کنارش 

 

 بهانه تو گرفت   ی لیخ ی هست زمی عز یچشم باز کرد و گفت اومد  مامان
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 توهم مشت کرده بود و   کشویکوچ یدستا

 مثل قرص ماه خواب بود  دش یصورت سرخ و سف اونبا

 

 زد و چشماشو بست   یلبخند  ریفعال شب به خ میزنی من هم دلم براش تنگ شده بود صبح باهم حرف م گفتم 

 

   میدادیرو انجام م انیشناسنامه را  ی کارها د یبا میتهران شد  یراه  ایاون روز من و آر ی فردا

گلباغ   یحوصله اش سر نره و با بچه ها ان یرا ی تابستون الت یبه گلباغ رفت که تو تعط یو هست انیچند روز همراه را  ی برا مامان

 کنه   یباز

 

 

 

 از بابتشون راحت بود  المیخ ی طور نیا

 

   ا یرکارمون جلوتر رفت و  شناسنامه آ ی زیم  ریو ز  ینیریو  که با دادن ش   د یطول کش ی چند روز می تو هتل اقامت کرد شب

   د یدرست شد  بچه ام بالخره به حق پدر دار شدن رس 

 

 و اسمش تو شناسنامه ام بره    رهیهم دخترم منو به عنوان مادرش بپذ  یوار که روز   د یموضوع خوش حال بودم و ام نیا از

   میگشتیشهر رو م م یشد یم کاریتهران پر از خاطرات بود روزها که ب  برامون

 ام   ی به خونه پدر یحت

 م یزد یداشتم هم سر  ییبایکه توش بزرگ شده بودم و لحظه لحظه  توش خاطرات ز  
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 رو کرد به من وگفت  گل پونه   ایآر  مایهواپ ی برگشت تو درراه 

   یکرد یو صدام م ی کردمو گفتم کاش هر روز و شب کنارم بود نگاهش

 

 شد  نیغمگ  چشماش 

 رو گرفت و گفت   دستم

 ی بهش عمل کن یقول بد  خوام ی شته باشم مازت دا ی خواهش هی  خوام یم  یدونیم

 

 موند    رهیخ نیو به زم  د یشور افتاد نگاهش رو ازم دزد دلم 

 سر به سرم نزار تو رو خدا   ایآر گفتم 

 

 کرد و گفت   یتلخ  خنده

   ی چه من بودم و چه نبودم بهش عمل کن خوامیخواهشه و ازت م  هی واقعا   آره

 نکن   تم یآشوب شد و نگاهش کردمو گفتم خوب حاال بگو اذ دلم 

 

 شالم رو مرتب کرد وگفت  گوشه

  انم یرا یبرا  ده یخودشو بهت نشون م یاون رو ی داره زندگ  ید یو د یکم آورد  که یزمان  یحت یباش  ی قو   شهیهم خوام یپونه م  گل

  یکوه باش  ه یمثل  امه یکه تمام دن

 من و تو بچه هامون   میروز در کنارهم باش  ه ی وارم  د یما خوام یها رو م ن یبهتر شهیهم براتون

 دم یندارم  و به همه آرزوهام رس  ا یدن ن یتو ا  یخواسته ا چ یه گهیلحظه د اون
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 خوام یرو م ن یبستم و گفتم من هم ازت هم چشمامو

 عاشق   ه یمن   ی بچه هام پدر باش برا یبرا

 

 ......  م یاز هم جدا نش هیکی  امونیدن ایگفتم آر  یو کنارم اومد  ی د یبر شه یهم یبرا ت یروز که از خونه مادر اون

 

 

 باال  آوردم و گفتم   م یقد  ادیدستشو به   کیکوچ انگشت

   ی و گفت اما تو شرط و باخت  د یو .....تو حرفم پر م یباهم شرط بست یطور  نیهم ادته ی

 

   یو تنهام گذاشت یکردم و اون ادامه داد تو باخت نگاهش

 بودم   ده یکفش جقجقه دار خر ه ی  مونیتو راه  ین ی ن  یبرا یروز با خوشحال اون

 پرت شده باشم   ی بلند  ه یبود انگار از  ز یم یرو  ی نامه خداحافظ هی تو  یبه خونه اومدم و به جا  ی وقت

 

 روز منو   اون

 مون رو    یو نقل  ک یکوچ ی زندگ 

 ی مادرم به چاه افتاد  دهیطناب پوس و با  ی پا گذاشت ر یهمه رو ز میکه باهم داشت یقشنگ  وخاطرات

 

 ی و آرزوهامو با خودت برد ی پونه تو رفت گل
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 شد   ریصورت اشکهام سراز  یپهنا به

 وگفت    د یرو بوس  دستم

   نمت یباربب هی که هر چند وقت   نیبه هم م یمن راض اما

 و  قند تو دلم آب بشه  ی کن ی بلبل زبون ماینوازش کنم وتو برام مثل قد  موهاتو

 

 از اون حال و هوا خارج بشم   نکهیا ی اومد برا ی ام بند نم هیاز عذاب وجدان گر  د ید ی وقت

 

 

   ی تاوانش رو بد   د یبا ی کن شرط و باخت ه یگر  ی حاال ه یخنده گفت وااا با

 

   دمی قول م  دم یانجام م یتو بگ  یمردونه اش گذاشتم و گفتم هر چ  ی شونه ها یرو رو  سرم

 

 کرد و گفت قول   همنگا

 آره   گفتم 

 خوب دارم   ی هیباختنت تنب یحال گفت برا  خوش 

 

 

 یتا ابد تحملم کن  د یبا ی بزن یاز طالق حرف  یحق ندار گهید
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 خنده  ر یز م یهر دو باهم زد و

 

 د یزود گذشت و وقت رفتنش رس  چه

 

 

 

 

 شد   یبرنگرده اما نم  ایزده بود که آر یماریشب آخر خودشو به تب و ب  انیرا 

 

 

 

جگر گوشه ام رو   یبلند گو بزاره صدا یتلفنش رو رو   خواستمی م ایاز آر زد ی شده بود دو روز آخر مرتب براش زنگ م قراری ب نارگل

 بشنوم  

 قربون اون صداش بره   مامان

 

 

 

   کردیباباش لوس م ی برا خودشو

  د ی خرینازشو م تونستی تا م ایآر
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 سرما خوردما   ی نبود بابا

 

 گلو درد هم دارم    یدونیم

 

 

 سر درد گرفتم مامان برام جوشونده درست کرد   شبید

 

 

   شم یتو خوب م  یمن فقط با جوشونده ها  دهیچه فا ی ول

 

 ......   د یرفتم خر روز ید

 ..اصال باهات قهرم ..... ییایم  یک  دمیبلوز خر هی باباجونم  یبرا

 

 شد یو من تو دلم قند آب م  دادیادامه م و

 

 رو آماده کرده بودم   زی ساعت حرکتش همه چ یبرا

 

 شسته و مرتب    یلباسها کش یکوچ چمدون
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 کرده بود   هی خوشمزه که مامان براش ته ی خوراک یکل

 بود   نیوقت رفتن غمگ  ایآر

 

 م یکن ی به لندن سفر م دنشید  یطور بهش قول دادم دوباره برا  ن یهم هم انیرا

 

 

 کرد    یکرده بود و رهاش نم  زونیآو  ایخودشو از گردن آر ان یسالن فرودگاه را ی تو

 

   زمیگرفتمو گفتم  غصه نخور عز دستاشو

   می گرد یکنار بابا برم   یزود  به

 

 بود   ده یچشماشو بسته بود و محکم پسرشو در آغوش کش ایآر

 هر سه نفرمون بود   ی برا ی سخت لحظه 

 

 ..قول ...  ییقول بابا گفتیو همش م داد یاون سرشو تکون م گفت یم ییزهای چ ا یداشت در گوش آر انیرا

 

   می به خونه برگشت نیغمگ  ی با دل ایاز رفتن آر بعد 

 خوش و جمع شدن دوباره در کنار هم  ی روزها د یام به

 

  گذشتنیگرم تابستون با سرعت م  یروزها
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   ستهیبا گران یبا کمک د کش یکوچ ی پاها یرو   ونستتیم  گهید شد یروز به روز بزرگتر م یهست

 

   شد یآماده م د یجد  یلیسال تحص  یبرا  گذروند یرو م التش ی آخر تعط ی روزها انیرا

 همه بهتر شده بود   ی ما اومده بود حال روح دن ید ی برا ایآر یخوشحال بودم از وقت یل یبروفق مراد بود خ  زیهمه چ نکهیازا

 دلم تنگ شده بود   دنشید  ی خودم که برا مخصوصا

 

 رو برام رو کرد   شیپرده آخر نما م یکه زندگ  اهیاون روز س  تا

 

 

 

 سرنوشتم شد ......  ی ماجرا انیپا نینخواهد بود و ا بایهر چقدر تالش کنم ز ی زندگ یتمام قصه ها  انیپا دمیفهم و

 

 زنگ خورد    ان یرفته بود که تلفن را  یقیپاهام به خواب عم یرو  یبودم و هست ی داریبود توخواب و ب ده ینرس  مهیهنوز به ن شب

 شب بود باعجله به سمت تلفنش رفتم   مهین  میبه ساعت انداختم سه و ن یتعجب نگاه با

 بود   ایآر شماره

 

 

 بردارم   شونیبرام زنگ زده بود ازم خواسته بود دست از سر زندگ  یافتادم که نارگل پنهون یمیاون تماس قد  اد یشور افتاد به  دلم 
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   خوردیطور زنگ م ن یهم تلفن

 

 کردم یم  یکار  د یدونستم چکار کنم با ینم

 

 زدمو تلفن رو روشن کردم .  ایرو به در دل

 کنه یباشه خودش شروع به حرف زدن م ا یاگه آر دونستمیندادم م یجواب اما

 

 

 و سکوت اون ور خط سکوت بود   اما

 

 و دوباره تلفنش بدست   ستین ایگرفتم آر جه یکه نت  میهردو ساکت بود یمدت

 افتاده   یا  گهید کس

 تلفن رو قطع کردم  ی فور

 

 که   نیبودم از ا دهیواقعا ترس   گهیدوباره تلفن زنگ خورد د د ینکش قه ی چند دق به

 جواب دادن  یکه برا  یافتاده و دودل  یاتفاق چه

 منو سر در گم کرده بود  

 

 منو به خودم آورد    یزن یدوباره قطع کنم که صدا خواستم
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 .....  یهست ی شما ک وگفت 

 

 

 نزدم و گوش کردم  یچکار کنم حرف  دونستمینم نییپا خت یر ی هر دلم 

 

   یهست ی حرف بزن شما ک  کنم یگفت خواهش م دوباره 

 

 کردم یو نگران فقط گوش م  ادیب شیمشکل پ ایآر  یبا حرف زدنم برا  دمیترس یچکار کنم م  دونستمینم

 

 گفت   نیمحزون و غمگ   یبا صدا دوباره 

 .....  ی پونه تو هست گل

 

 و دستام به لرزش افتاد   د یکش ر یت پشتم

 خودمو باخته بودم   کامال

 با همون صدا گفت   دوباره 

 

 جوابمو بده    یشنو یپونه اگه صدامو م گل

 

 ندارم   ی کن من قصد بد  باور
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 معجزه  هی و منتظر  شه یپناه تر از هم ی و ب خسته

 

 بزن بزار صداتو بشنوم   یحرف  کنمیو گفت  خواهش م  د یکش یآه

 

 افتاده ..... ایآر ی برا ی بد  اتفاق

 

 خواهشه   ه ی نیبه کمکت دارم باور کن ا ازین من

 وجودمو گرفته بود     یسراپا اضطراب

 به حرف اومدم و گفتم   آشفته 

 

   یهست یک شما

 ........صداش قطع شد و سکوت کرد   ه یبازنده   ه ی  بهیغر هی کرد و گفت  یتلخ  ی  خنده

 

 افتاده   یاتفاق بد  ایآر ی که برا  یگ یراست م ی از کجا بدونم دار گفتم 

 اعتماد ندارم   بهت

از   یباور نکن یبخوا نکه یو ا زنهیدست پا م  یمرگ و زندگ نیاالن ب ای نه آر ای  یاز چند لحظه به حرف اومد و گفت باور نکن بعد 

 کنه  ی موضوع کم نم تیاهم

 

 و نابود   شدمیاون زن آب م  یو من داشتم لحظه لحظه با حرفها زد یتند م دایشد  قلبم
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و تمام   زنمیم ا یدل رو به در  یدروغ رو گفته باش  نیکردنم ا ت یاذ یبرا یگفتم به خدا اگه خواسته باش   دمویکش  یق یعم نفس

   دم یبه باد م تویزندگ

به   م یرو تحمل کردم زندگ ی و زبون یکردمو به خاطرش هر پست ایبه پس گرفتن آر میزد و گفت از اون لحظه که تصم یخند  پوز

 باد رفت 

 

 تو باشم حاضر بودم عمرم رو بدم    یجا ی لحظه ا  نکهیا یزمان که عاشقانه دوستش داشتم و برا اون

 

 

 خودم رو نابود کردم  یزمان زندگ  اون

 گفتم    یتند  با

 

با خودت   یرحم و مروت ن یو بدون کوچکتر ید یدخترم رو از آغوشم دزد ی من هجوم برد  انهیطوفان نابود کننده به آش  هی مثل  تو

 که نفس و عمرم بود رو به خاطر تو ترک کردم   ایآر ی برد

 

 

 ی ماجرا ها توهست ن یو مقصر تمام ا  میکشیکنار هم بودن  انتظار م  یو سالهاست ما برا  

 

   ی که کرد  یینابجا یدروغ ها   فهاوی جگر گوشه ام به خاطر افکار مسموم تو و تعر نم یاز دور بب د یرو با  دخترم

 

 

 من متنفره   از
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 ..........هیسا ی خدا بد  شگاهیدر پ یرو که در حقم کرد   یهمه ظلم ن یجواب ا ی روز هی  د یبا تو

 

 که تو صداش بود گفت   یبغض با

   دمی سالهاست دارم تاوان م  دادم 

 

 بودن    ایلحظه در کنار آر  هی یبرا سالهاست

 

 وز به روز  و من ر   د یرو ند  زیچ چ یکس و ه چی کردم و اون جز تو ه ی بدست آوردن دلش هر کار ی برا و

 و دم نزدم    دمیخرد شدن غرورم رو بارها شن یشکستم و صدا شتریب

 

 ارزش شدن   یو ب   دهیفا یگذاشتم همه و همه ب   ایبدست آوردن دل آر ی که به پا ییبایکه داشتم ز  ی و جوان عمر

 

 

 تمام مدت در کنارت بود گل پونه ......  ایاما روح و قلب آر یجا نبود  نیا تو

 

 من بوده  ش یپ ایکه روح و فکر آر  نیاعتراف کردن به ا یبرا یهمه سال زنگ زد  نیخوب االن بعد از ا گفتم 

 

 تونستم ی که م  یقشنگ  یسالها ی دخترم ، همسرم همه رو ازم گرفت   یرو گرفت  زمیتو که همه چ یکن یم ی هم حسود نیبه هم 

 یی خوای م ی چ گهیکنم د یزندگ  ی ش کنارشون به خو  در
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   یکنارش باش  د یداره با از یبهت ن ایگفت آر ی شد و بعد از مدت ساکت

 

 

 مثل تو اعتماد کنم   یآدم  ی تونم به حرفها یاما نم د یببخش گرفتیطور بود خودش با من تماس م ن یاگه ا گفتم 

 تو وجود توست   یی گو  دروغ

 احمق باشم که حرفاتو باور کنم  د یبا

 

 تماس رو قطع کردمو به فکر فرو رفتم   ی فور

 داره   د ینقشه جد  ه یاون زن برام  گفتیم احساسم

 وجودم رو گرفته بود   یسراپا ید یدلهره شد  ی از طرف اما

 

   د یترد با

 رو دوباره  گرفتم ایآر ی شماره

 

 

 بوده ....  یزیکار چه چ  نیفته و و قصدش از ابا من تماس گر  ی چ یبرا  هیکه سا شدمیمطمئن م د یبا 

 

 متاسفانه تلفنش خاموش شده بود ...... اما
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 خوابم نبرد   ی صبح  از دل شوره و نگران تا

 فکر غلط درست به سرم زد   هزاران

 نشده گل پونه اون زن خواسته تو رو عذاب بده   یز یکه چ دادم یم  یخودمو دلدار بعد 

 

 

 .لبه مبل خوابم برد ...  ی رو قه ی چند دق یبرا صبح

   زم یعز ی د یچرا خواب نجاینگران نگاهم کرد وگفت ا چاره یبود ب ستاده یسرم ا یباال مامان

 خوبه   حالت

 به ساعت انداختم هشت صبح بود   یبا زور باز کردم و نگاه چشمهامو

 

 

تو برو استراحت کن من امروز   زم یعز ینگذاشته بخواب یهست شب یدستم رو گرفت با کمکش بلند شدم و گفت فکر کنم د مامان

   کنمیمراقبت م یاز هست

 

 ......نگاهش کردم.  نگران

 شده آخه  یمادر چ یکنی نگرانم م ی ترس گفت دار با

 

 کردم   فی رو براش تعر ماجرا

 لشوره داشت  اونم د  گهیفکر فرو رفت حاال د  به
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   گرفتم یم  ایاز آر یخبر  د یجور شده بود با هر

 

 تلفنش رو گرفتم   ی شماره  دوباره 

 

 ....خورد .  بوق

 

 خودش جواب بده   کردم یخدا م خدا

 

   شدمیم ونه ی د داشتم

 

 

   م یو مامان با دلهره منتظر بود من

 

 تلفنش رو جواب داد   ه یبوق دوم و سوم نخورده بود که باز سا هنوز

 

 م یومامان ساکت منتظر عکس العملش شد  من

 

 ناگهان به حرف اومد و گفت  که 
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 شماره توعه  نیپونه ا گل

 

 به نام دوستش شماره رو ثبت کرده بوده که من متوجه نشم ...... ایآر 

 

 ......  یتمام فکر ذکرش توبود  ینیبیم

   یرو راه انداخت فیکث  یباز  نیدلهره گفتم چرا ا با

 همون قدر که همسر تو هست  ایآر

 

 

 من و پدر بچه هام هم هست   همسر

 

 

   ی عذابم بد  ییدم که بخوا  یجسارتو نم نیاجازه ا بهت

 

   ینکن کتر یکوچ  نیاز ا شتریو خودتو ب  یرو بهش بد  ای تلفن آر خوام ی ازت م دوستانه

 

 

 خانم   ستیقادر به صحبت کردن ن  ایشه آر ی باورت نم نکه یو گفت مثل ا  د یکش یآه
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 بودم   دهیواقعا ترس   گهید

 که زدنش رو احساس  زد ی نبضم تند م اونقدر

 کردم یم

 

کارو   ن یچرا ا وفتهیدختر من االنه که از شدت استرس پس ب یگفت زن ناحساب  تیو بلند با عصبان د ی تلفن رو از دستم کش مامان

 ی ترس  یاز خدا نم یکنیم

 

  شیسالمت تی االن دو روزه تو کماست و وضع ایبا دخترتون ندارم آر یشوخ  چیو گفت خانم من ه د ی کش اد یبلند فر یبا صدا هیسا

 اومده ...... ییچه بال نشیهم وجود نداره خواستم به دختر تون اطالع بدم که بدونه سر شوهر نازن یدروغ چیه  هیبحران

 

 اشتباه کردم   نکهی مثل ا ی ول

 ...  دهیم حیاون براش توض ره یرو بگ  ایآر  لیشماره وک یدخترت بگو باور ندار   به

 

 خدا حافظ ......  شهیچشمام داره آب م ی هم اصال حوصله حرف زدن ندارم دخترم ، مثل شمع جلو حاال

 

 کجا هستم و در حال چه کارم  دمینفهم گهید

 

 

 افتادم .....  نیزم  یحال رو  یرفت و ب   جیگ سرم

 

 کردم یم یقرار  ی درمانگاه ب ی روز تو اون
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 تونست چند کلمه  صحبت کنه  ی کرد و به سخت  دایرو پ ایآر ل یاز تلفنم شماره وک مامان

 

 

 برخوردار نبوده   یخوب یجسمان ت یماهها از وضع ایقرار بوده که آر ن یو ماجرا از ا 

 

  نیاز ا ا یکرده و آر د ییسرش رو تا یلخته خون تو  ص یتشخ شیعکس و آزما ی سر ه یبعد از  شیچند ماه  پ شونیخانوادگ دکتر 

 داده بود    یعمل جراح شنهادیموضوع با خبر بود  دکتر پ

 نداره   ی ادیگفته بود وقت ز  ایآر  به

 

از دکتر قول گرفته بود که بعد انجام   ادویب رانیما به ا دن یبار به د نیآخر  یبرا  د یاون از دکتر وقت خواسته بود که  شا اما

 ........گردهیعمل باز م ی برا یکه در تهران داره به زود  ییکارها

 

 ....... ره یو به کما م  ادیبهوش  نم گهید یاما متاسفانه بعد از عمل جراح  شهیآماده م  ی عمل جراح یبرا رانیبعد از بازگشت از  ا   و

 

سر درد   ه ی ینداشت حت  یمشکل چ یاومده بود ه ران یبه ا ایصحبت کرد و   گفت آخه آر یمدت طوالن  ایآر ل یروز مامان با وک اون

 هم نگرفت چطور ممکنه   یمعمول

 

 سرش داشته باشه   یلخته تو  ه یاون  که 
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 داده بود   صی گفت دکتر تشخ  ایآر ل یوک

 

   شده یخارج م یبه زود  د یتونسته وارد کنه  اما با ینم  ید یشد  بیکوچک بوده آس  ی لیعلت که لخته خ نیا به

 

 باشه  تونستهیم   ایآر شیسالها پ یی تصادف کذالخته از اثار همون   نیکه ا  نه یا ی نظرش رو شتریب دکتر 

 

 

  یبوجود نم ا یآر ی برا یکوچک بوده و مشکل  یل یخ شیچند سال پ  د ی شده و خودش رو نشون داده شا ادتر یکه به مرور زمان ز 

 آورده اما... 

 سر ساز شده بود  ادرد یآر یمرور زمان رشد کرده و برا  به

 

 

همون دوران بوده   یبرا  بیآس  ن یامکان وجود داره که ا نیوارد شده بود ا ا یبه سر آر ش یکه سالها  پ ید یو ضربه شد   یفراموش  با

 کرده  د یرو تشد  ایآر یماریکه روز به روز بزرگتر شده و ب 

 

   کردمیکرده بود ومن بهت زده فقط نگاهش م سی اشکهاش  صورتش رو خ زدیهمون طور که حرف م  مامان

 

 تموم شد   یعنی

 



 اه چشم به ر

209 
 

 

 

خودمو   تونستمی ،من تا م  مید یکشی، نفس م میکرد یم ه یگر  م یکه درکنارهم شاد بود  یمقدس  ی، عاشقانه هام ، لحظه ها میزندگ

 رو نداشتم ......و دوباره از هوش رفتم   ایآر  گهید  یعن یکه نازمو بخره ...... کردم یبراش لوس م

 

 

 بارها به هوش اومدم و دوباره از هوش رفتم   د یدرمانگاه تحت مراقبت بودم شا یروز تمام مدت تو  اون

   شد یدر کنارم داشت نابود م چاره یب مامان

 

   کردیم ی قراریاومده بچه ام ب ایبه سر آر ییاطالع داد چه بال ان یبود که کم کم به را غروب

  یتخت  ی برو د ی کوبی........و مشتهاشو م ششی پ م یبر ای.....مامان ب خوامیکه من بابامو م زد یم  ادیگذاشته بود تو بغلم و فقط فر سرشو

 بودم   دهیکه خواب

 

  ایرو آماده کنه تا در کنار آر  زایو و ط یبل ان یمن و را  یزنگ زد وازش درخواست کرد که برا ایآر لی وک ی دوباره مامان برا اونشب

  میباش 

 

 کردم یدق م نمییرو ب ایرفتم آر  ی اگه نم قطعا

 

 .........  یانیپا فصل

 

 رو با خودش برد    یاومدو هست ی علت خانم صادق نینداشتم به هم ی خوب یکردم حال روح  یو غمزده سر م   ماریرو ب روزها
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 گفتم   سپردمو  ی و به دست خانم صادق دمو ینازشو بوس  صورت

 

 رم یگ یروز پسش م ه یامانت باشه  شتیپ

 

 دارم ....  مان یمن به شهامت و قلب مهربونت ا  یشیکوچولو م  یروز مادرهمه اون  گل ها هی زد و گفت تو   یلبخند 

 

 

 

 هم مثل من کم حوصله شده بود   مامان

 افسرده بود   ان یام را بچه

 

 

   میخت یریاشک م هامون ییو تنها  یپناه یب  ی روزها مادر وپسر کنارهم برا د یکشیانتظار رفتن رو م و

 

 

   ارهیرو به خونه ب ینبود که با اومدنش ما رو ذوق زده کنه و با خودش شاد ایآر گهید

 

   رفتم ی و قربون صدقه اش م کردم ینگاه م عکساشو
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 باشه .... انیتونست کنارمن و را  یچند روز هم نم ی برا ی که حت افسوس 

 

 لعنت برمن........ دمیفهمی م د یآخر با بار

 

 

 

 که متوجه نشدم به چه علت شکسته ورنجور شده    

 

 .... نمشی بی بار آخره که م  نیوداع هست و ا  هی  نیا دمینفهم کردیکه م   ییبرمن که از نگاه مهربونش و اون سفارش ها لعنت

 

 سر حال نبود    شهیشده بود و مثل هم فیو نح  ر یصورت قشنگش پ اون

 

 تمام ترکش کردمو  یفکر  یبا ب ی روز نکه یا ی فقط برا روزها

 

 همه سال درد و رنجش شد ...... نیباعث ا ی بهش وارد شد و اون تصادف لعنت ید یمن چه ضربه شد  ی اون از غم دور 

 

   یزایها و و  ط یآماده هست بل ان یپرواز من و را ی برا ز یتماس گرفت و گفت که همه چ ا یآر لی وک  نکهیا تا

 ارسال کرد   یرو با پست سفارش  انیو را من

 

 



 اه چشم به ر

212 
 

 داد یم ی رو دلدار انیهمراه مامان به فرودگاه اومده بود و را  ر یو پر اندوه ساکم رو بستم وقت حرکت ام نیغمگ  ی دل با

 کردمو گفتم   نگاهش

  د یمواظبش باش  سپارمیمامان رو به شما م  ر یام آقا

  د یکرد و گفت نگران نباش  نگاهم

 بهش هست حواسم

دوباره در کنار پدرش خوشحال   ان یو را د ی برگرد ران یخوب به ا یوارم با خبر ها د یتوکلتون به خدا باشه ام  د یهم نگران نباش  شما

 و شاد باشه  

 ازش تشکر کردم  ی لبخند تلخ با

 

 چند وقت رو خونه نمون برو گلباغ کنار بچه ها  نیمامانو گرفتم  گفتم تو رو خدا ا یدستا

 کرده   ی قرار  یب یچند روزه حساب نیبمون اون به ما عادت داره باور کن تو ا ی هست و

 

 

 ب شده چند وقت از غصه آ نیباش که بچه ام تو ا ان یتو مراقب را زم ینباش عز  یو گفت نگران من و هست  د یبوس  صورتمو

 

 زم یمادر .......دلم روشنه عز  یگرد   یبرم ایدارم با آر د ی و ام سپارم یرو به خدا م شما

 

   می استراحت به هتل بر ی فرستاده بود که برا یتاکس   هی برامون  ایآر لیوک می د یبه فرودگاه لندن رس  ی وقت
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بود   یبستر ایکه آر  یمارستانیاز راننده خواست مارو به ب م یبر ایآر داریهتل به د یکه ازش خواهش کردم که به جا  نیبعد از ا اما

 ببره 

 

   دادم یم ش یرو گرفته بودم و دلدار ان یرا یراه دستا تو

 گشت مامان .... یرو پاک کرد و گفت کاش بابا برنم صورتش

  موند یما هم م  خبر اگه کنار ی بوده و ما ب ضی پدرت مر زم یو گفتم در هر صورت عز  دمیکردمو سرش رو در آغوش کش نگاهش

 به درمان داشت   ازین

   زم یعز زاره یوقت تنهامون نم  چیبابا ه دمیبهت قول م یو محکم باش  ی االن قو د یبا تو

 مونه یم ی گاه باق   هی تک ه یهست و برامون  شه یاون هم می قدر عاشقانه دوستش دار نیا که یزمان تا

 

   مید یکه رس  مارستانیساختمان ب ی ورود  یجلو

بامن   یگفت اون رفت بعد از احول پرس   یز یبه راننده چ یسیرو خاموش کرد و به انگل گارش یبود س  ستادهیمنتظر ا ایآر ل یوک

 که بلد بود گفت   ی دست وپا شکسته ا ی برد و با فارس  انیرا ی چونه  ر یدستشو ز

 

 

 دارم    مانیمن ا شه یخوب م پدرت

 مرد ....   یباش  ی قو د یبا تو

 گفت    یقو  ی رو فشار داد و با لحن انیرا ی شونه ها و

 

 هم محکمتر باشد   نیازا د یخاندان بهراد با وارث
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 بابام ...  شی پ د ینگاهش کرد و گفت منو ببر ون ی گر یبا چشما انیرا

 

  اومد و نگاهمون به رونیساختمون ب یافتاده و غمزده از در ورود یکه آرش با شونه ها می ساختمون نشده بود ی وارد ورود هنوز

 موند  ره یهم خ

 

   می مونده بود رهیدو ساکت به هم خ هر

 

 بودم   دهیجاافتاده و عاقل تر شده بود دلم گرفت و بغضم شکست انگار برادرم رو بعد از سالهاد چقدر

 

 

 م یدو به سمت هم رفت  هر

 

 

 رو شونه هام گذاشت   سرشو

   میستیهر دو گر و

 

 فرو خورده گفت    یبا بغض اون

 

 

 بودم ......  دنت یمنتظر د نیزودتر از ا  ی پونه کجا بود گل
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 چطور منو ...... ید یاومد د ی سر تنها برادرم چ ید ید

 رو بهم داد   ایکه خودش آر ییدارم به همون خدا مانیا شه یگفتم خوب م دمو یحرفش پر تو

 

  یوار باش  د یهم بهم قول بده ام  تو

 

 

   می دو سر تکون داد هر

 

که عکسا و پستهاشو برام    استیهمون جون و دل آر      شناسمیمرد کوچولو رو م  نیموند و گفت ا  رهیخ انیرا ی نگاهش رو اون

   فرسته یم

 

 و گفت   د یحلقه کرد و محکم در آغوشش کش انیدور کمر را دستاشو

 

 .اما افسوس .  می کردیرو تجربه م یخوش  ی و روزها  میبود  یکنار هم م  شیاز سالها پ د یبا

 

 ......  کردیآرش رو نگاه م یبود با دقت سراپا دهیخودش رو د ی عمو یبار بعد از سالها دور  نیاول یکه برا  انیرا

 

   اورد یتو دل هامون بوجود م ب یعج یموضوع غم  نیو ا  مید یرو د گریهمد  ط یشرا نیبدتر ی که تو فیح صد 

 

   ینیرو بب ایداخل آر   میصورتشو پاک کرد و گفت بهتره بر آرش 
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   کردیبرادرم تمام مدت تو و خاطراتت رو مرور مبا اومدن شما حالش خوب بشه ......  وارم  د یام

 

 گل پونه    یرو تجربه کرد  ییبایعشق ز ن یبه حالت که همچ خوش 

 

 وجود تو حال برادرم رو خوب خواهد کرد  نیدارم هم  د یو ام خورم یشما دو نفر غبطه م یبه عشق قو  من

 

 داشت   بیعج  یدلم غم میشد  مارستانیهم وارد ب بهمراه

 

 و   گذاشتمیم  یقدم تو راه من

   م یزندگ د یتنها ام  دنید  یبرا

 .قرار داشت  در حال حرکت بودم......   یمرگ و زندگ نیب که 

 

  یم  نیبه زم  هوش یو ب  کردمویم  یهمراهم نبود از شدت غم قالب ته انیاگه را د یشا اورد یبدتر از مردن بوجود م  ی برام حس نیا و

 افتادم  

 باشم و با سرنوشت بجنگم .... یهم بود قو  انیبه خاطر را د یبا اما

 

   گذاشتمیلرزان قدم م یرو محکم گرفته بودمو و از شدت دلهره با پاها  انیرا یدستا

 

 که  دم یرو د ا یآر شهیاز پشت ش  م ید یرس  وی یس    ی آ ژه ی و یبخش مراقبها به
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 شده   یچیباند پ  ی و رنجور با سر ف ینح 

 رو تجربه نکرده   ی داریبود که انگار هزار ساله ب دهیاونقدر راحت خواب یحرکت  چیتخت افتاده بدون ه  یبسته برو  یچشمان و

   میموند بود رهیبه روبه رو خحرکت  ی ساکت و ب کرد یتجربه م ی تو زندگ  طویشرا ن یمنو پسر کوچولوم که بدتر یمدت  یبرا

   زد یبه شدت م قلبم

 

 

 عمرم بودن   یها  ه یثان ن یها تلخ تر هی ثان نیا 

 

هم همونطور که آروم   انیو را گفت یآروم آروم م یی زایچ هی پسرم گذاشته بود و داشت در گوشش  ی دستاشو رو شونه ها آرش 

   کردی و به پدرش نگاه م داد یو سرش رو تکون م خت یریاشک م

 

 و هم بچه ام که مثل شمع در حال آب شدن بود   ایهم آر  سوختیهر دو شون م ی برا دلم 

 

 

  نیببرم ا مارستانیرو به محوطه باغ ب ان یگفت و اون رو کرد به من و گفت بهتره من را ی زیگوش آرش چ  کینزد ایآر ل یوک

   کنه یم  تشیداره اذ ط یشرا

 

 

 بچه ام زرد شده بود  کردم  ان یبه را ینگاه
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 جا بوفه داره   ن یآب قند هم بهش بده اگه ا ه ی کنم یآرش مواظبش باش  خواهش م گفتم 

 

 براش بهتره   میخلوت کن  کمیشاپ هست بهتره عمو و برادر زاده  یکاف   هی محوطه   رونیتکون داد و گفت نگران نباش ب سرشو

 

   ستیمناسب ن انیرا  یداره که برا   ییصحبت ها  ه یبا تو  ایآر ل یضمن وک در

 

 تکون دادمو گفتم    د ییرو بعالمت تا سرم

 کجا هستن   نمیب  ینم  نجایرو ا ه یو سا  دخترم

 ........ گمیگفت بعد م   چسبوند یاش م نهیرو گرفته بود و صورتش رو به س  انیرا ی که دستا   آرش 

 

 ت  گف کردیرو بغل گرفته  بود و سرش رو نوازش م  انیکه را  همونطور

 

 ها   شهیحالش بدتر م  ی کن  یطور  نیا نه یب یبابا االن داره تو رو م گه ید خوب

 

 بچه ام در حال هق هق کردن بود   

 

 

   شه یدرست م ز یو گفتم مامان قربون دلت بره همه چ دم یگرفتمو بوس  دستاشو

 

 گفت بهت   ی لحظه تو فرودگاه چ ن یبابا آخر اریب اد ی به
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   یگاهم باش  ه یخواست تک ازت

 

 

 ......  یخونه باش  مرد

 

 ......آب تو دلم تکون بخوره   ینزار

 

   زم یرفت عز ادتی

 

 باشه   ادتی م ید ید گرویبهت گفت هر وقت همد  بعدش 

 

 مرد بابا   گمی اون وقت بهت م انهی ید یبه قد من رس  نمیبب  میریبگ  قد 

 

 .......  زم یعز  اریب اد ی به

 

 برم تو اتاق کنارش   د یبابا دعا کن با یسالمت  یو برا نیتکون دادو گفتم حاال برو با عمو تو محوطه بش سرشو

 

 مامان      یبهم گفت م یریطالق نگ  میما ازهم جدا نش  یخواست ی مگه نم تو

 دوست ندارم    یاز بابا جدا بش اگه
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 تا باهاش حرف بزنم    ششیبرم پ خوامیم خوب

 

 مرهم درداش باشم   خوام یم

 خاطرم از تو جمع باشه که حالت خوبه   د یبا ی ول

 

 مامان ؟؟؟   آره

 و گفت    د یبوس  صورتمو

 

بار مچ بابا   نی گم آخر ی چهار سانت بلند تر شده تازه به عمو هم نم انی در گوشش بگو را ی تو باهاش حرف بزن  یتا بر رم یم باشه

 رو خوابوندم باشه  

 

 

 دلم    زیعز گم یگفتم باشه م دادم به دست آرش و  دستشو

 

 قدت بلند تر شده   گمیم

 

 

 زمیعز گم یهمه رو م ی شد  مرد
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برام   یآب معدن ه ی ل یهامو سر دادم وک ه ی راحت هق هق گر الیهوار شده برسرم با خ یی ایبا آرش رفتن و من موندم و دن انیرا

 خوردم   ی آورد و چند جرعه ا

 

 گفت   و

 

 بهراد .....نگاهش کردم   خانم

 

 که حقم بود   ی اسم صدا نکرده بود اسم نیمنو با ا ی بود کس سالها

 

   کردم یبهش افتخار م ایکه به خاطر آر یاسم

 

   د یکنیبا محبت کمکم م م یاز شما ممنونم که تو تمام لحظات سخت زندگ  گفتم 

 

   کنمیتکون دادو گفت منم تشکر م سرشو

 

 پسرتون هستم   انیاموال را یتمام اریتام الخت  لیهمسرتون بلکه وک  ل یبه بعد نه تنها وک نیاز ابه شما اطالع بدم  خواست

 

 

   یچ ی عنیتعجب نگاهش کردمو گفتم  با
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  یبهراد قبل از عمل جراح یجا براتون بگم که آقا  نیاست فقط تا هم دهیچی مسئله پ نیا حیتکون داد و گفت االن توض سرشو

  میبچه ها و همسرانشون تقس نیاموال شون رو ب یکردن و تمام م یتنظ ینامه ا  ت یوص دونستنیخودشونو م یجسمان ط یچون شرا

   لی وک  شتریکردن و من چون ب 

 بودم    شون یشرکت ا یادار  یکارها

اموالشون رو   یمن  سرپرست ده ینرس  یاز شرکت به نام پسر کوچک شماست و چون هنوز به سن قانون ی بگم چون بخش اعظم د یبا

 عمل کنم   فمیبه وظا د یبه عهده دارم و با

 

 

 بد شد  شتریب حالم

 

 ی نامه هم نوشت تی اونقدر حالت بد بوده که وص ره یدلت بم ی گل پونه برا ایآر

 

 گفت   کرد یهمونطور که داشت صحبت م  ل یوک نم ییرو ب ییدادن که جا  یراه نم اشکهام

 

 رو به طور کامل انجام دادن   ی ثبت یکارها  یبهراد تمام ی ثبت شدن آقا ی دادم همه به طور قانون حی که براتون توض ییکارها نیا

 

   ی و قو د ی صبور باش  خوامیازتون م فقط 

 

رو   ز یاومد که خودش براتون همه چ رونیگفت اگه زنده از اتاق عمل ب رفتیبه اتاق عمل م  یجراح یکه داشت برا  ی لحظه ا چون

 اومد    شیپ  یکلاگه براش مش ی ول  گهیم
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 بدم   حیمن خواست تمام ماجرا رو براتون توض از

 

 تکون دادمو گفتم ازتون ممنونم   سرمو

 د ی تون عمل کرد فه ی به وظ که 

 

 

   

   نیو هم نیهم ا یآر ی نداره جز سالمت تیاهم  ی زیچ چ یمن ه ی فعال برا اما

 

 

 حرفم تکون داد و گفت بله کامال حق با شماست د ییبه عالمت تا سرشو

 

که چند متر جلوتر بود رفت و با پرستار بخش مشغول صحبت شد اون به طرفم اومد ازم خواست لباس  رش یبه  سمت پذ  بعد 

   ام یرو تنم کنم و به دنبالش ب و ی ی س  یمخصوص اتاق ا

 

   رفتم یطور که داشتم م نیهم

 گفت    ایآر ل یوک

 

جا  نیمن هم  د یمالقات کن ا یبا آر قه یچند دق  ی مالقات داره از پرستار خواهش کردم برا ی برا یسخت  نیقوان  انجیبهراد ا خانم

 منتظر شما هستم  
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  دمو یتکون دادمو به دنبال پرستار به راه افتادم کفش و لباس وماسک مخصوص رو پوش   د ییپاک کردمو سرمو به عالمت تا اشکامو

 و وارد اتاق شدم ....... 

 

 لرزون وارد اتاق شدم پرستار   یقدمها با

 

   ایرفت من بودم و آر رون یدادو از اتاق ب   لمیتحو  یلبخند 

 مونده بودم    رهیهمونطور بهش خ میباهم تنها شد  باز

 

 سرش...... ی با اون همه باند رو  ده یجسم الغر و تک هی

 

 جون و کبود شده ....  یب  یدستا 

 

 ی و مردونگ  یی بایمن نبود اون همه ز یا یآر هیشب

 بودن   ی پر از آرامش و مهربون کردنیقشنگ ،که هر وقت نگام م  یمشک یاون چشما 

 

 

 مونده بودم   ره یبهش خ همونطور

 

 همه رنج ....  نیخالصم کن از ا ایخدا د یکشیم  ریت  قلبم

 



 اه چشم به ر

225 
 

چشمام گذاشتم و   ی و رو  دمویبوس  تونستمیم تا مکرده بودن رو گرفت  خیجونش رو که  ی ب یدستا  نه یکه پرستار نب ی طور آروم 

 گفتم  

 

 سالم ....  گفتم 

 معرفت   ی ب یخوب

 

   یکرد   یخداحافظ یبود قرارمون اومد  نیبا توام ا ایآر

 

 وداعه .....آره نامرد   ه ی  نیا ینگفت

 

 کنارت باشم    امیب ی نگفت چرا

 

   ا یآر ی کارو باهام کرد نیا چرا

 

 ی کرد رمی پ گهیاز دستت بکشم د یتاک

 

 

 .....دل خون .  نیو ا دهی صورت تک ن یا نیموهامو بب 

 معرفت   ی کردم عاشقت شدم ب ی گناه چه
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 ی نگفت ید یی راحت خوا  الیجا با خ نیو االن ا ی کرد ی ......نامرد هان

 

 به گل پونه بگم کنارم باشه   ی نگفت مونم یم تنها

 

   ایآره آر یجون شد  یهمه سرد و ب  نیبود قرارمون مگه نگفتم مواظب خودت باش چرا ا نیکبودش رو نگاه کردمو گفتم ا یدستا

 

 ............ آره

 

 صورتم و گفتم   یبستم و دستشو گذاشتم رو  چشمامو

 

 کنم     یولت نم گه یبسته د گهید

 

 سراغت نهههههه   امیحرف توعه که برو گل پونه خودم م مگه

 

   ستیخبرا ن نیاز ا گهید

 

 من از کنارت تکون بخورم   ن یبب تو

 

 که بشه   شه یناراحت م هیسا
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 بهم پس بده   د یکرد و سالها از خدا طلب دارم که با  رمون یپ یهمه سال دور  نیا

 

 .....  یفهمی م ایآر یفهمیم

 

 رو جلو آوردم و در گوشش آروم گفتم   سرم

 

 کرده که بابا چرا ترکمون کرد   ه ی تمام راه گر  یدونیم زمیکن عز  یپسرت اومده پاشو باهاش باز ایآر

 

   یکرد که تنهاش گذاشت  یاون بچه چه گناه ی نامرد منو سوزوند  آخه

 

 تحمل کن صبور باش   یداره خودت گفت  ازیبهت ن انیرا

   کنم یدرستش م 

 بود آخر صبر و تحملم   نیا

 حسرت ایدن  هی جون  یجسم ب هی

 

 مرد   ی بهم بگ  ی تونیگفت در گوش بابا بگو قدم چهار سانت بلند شده حاال م انیرا

 

 و گفتم    دمویآروم گونه اشو بوس  و
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 خورم   یتو غصه نخور قربونت برم من از کنارت تکون نم   ی ؛ ول ی ول

   شه یکن درست م باور

 

 ی خوب بش یدار  قدرتشو  ی تونی م تو

 

 

 دارم   مان یمن به اراده و قدرتت ا 

 

گل پونه   یکنیو صدام م ی کنیدوباره چشماتو باز م  یدوستمون دار  ایومن   که اندازه دن  انیبه خاطر نارگل و را دونمیباور کن م  

   ایدلم ب زیعز

 

 موهاتو شونه کنم و ببافمشون ....... ار یشونه رو ب اون

 

 

   هیرو بپوش که خوشگل و گل، گل دتیپونه اون لباس سف گل

 

 راه برو تا تو دلم قند آب شه   جلوم

 

 بخندم ....  فیکن  من تماشات کنم و از سر ک ی پونه تو فقط حرف بزن و بلبل زبون گل
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 براش حرف زدم و زدم ....  همونطور

 

 

 

 داد   ینشون نم یبود و اصال عکس العمل دهیتحرک خواب  یب جسم  هی اون مثل .

 

 جز صبر و توکل نداشتم   ی ذوب شدنم رو شاهد بودم و کار  یشب ذره ذره وجودم آب شد و من لحظه ها  اون

 

 .....  هیمنتظر بمونم و مالقات کاف  رونی اتاق باز شد و پرستار به داخل اتاق اومد  ازم خواست ب در

 

 جدا بشم خواست ازش  ینم دلم 

 

و   ی قشنگتو باز کن  یمنتظرم چشما زم ینشستم عز رون یبه ناچار از اتاق خارج شدم لحظه آخر نگاهش کردمو گفتم من ب اما

 یاسممو صدا بزن

 

 زد  ی شخند ین یزن یحرف م یباک  ی دار هوشه یاون ب ی عنیکه   یبا لحن مسخره ا پرستار

 

 متصل بود .....   ایشد که به آر ییو مشغول چک کردن دستگاهها 

 

 سالن انتظار نشستم    ی صندل ی نگران اتاق رو ترک کردم و برو  یاما با فکر  من
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   رم یبم خواستم یاز تصور از دست دادنش م دنیلرز یم دستام

 

طاقت و توان غم و استرس برام   گهید داومده بو  ش یقلبم پ یکه برا   یمشکل ن یهم نداشتم با آخر ی درست  یو اوضاع قلب حال

 سخت بود و درد ناک 

 

و همراه    د یکن ل یقهوه م ه ی بهتره  د یقهوه به سمتم اومد و گفت خوب حالتون چطوره  خوب هست وان یهمراه دو ل ایآر ل یوک

 بهراد  یمالقات آقا  ی و دوباره فردا صبح برا د یببر فی دادم تشر بی اقامت شما ترت یکه برا  یاستراحت به هتل یپسرتون برا 

 فرستم ی راننده بدنبالتون م هی

 

 باشم   ایکنار آر شه یکردمو و با خواهش گفتم م نگاهش

   شه یبه فکر فرو رفت و گفت م یمدت

  ه یروح یبمونه ممکنه تو مارستانیتو محوطه ب نیاز ا شتریب د یکه براش افتاده نبا ی به استراحت داره با اتفاقات ازیپسر شما ن اما

 بگذاره   ریاش تاث

 

  ینباش   نجایبهتره شما ا ان یمالقات ب  ی بهراد برا یضمن ممکنه هر لحظه دختر و خانم آقا  در

 

به  دکتر   نهی معا یرو برا  شون یبهتر شدن حالش ا ینداشتن و فشارشون افتاده بود و مادرش برا  یدرست  یحال روح شون یا دختر

 بردند و ممکنه هر لحظه دوباره باهم بر گردند ...... 

 

 بزنم اون دختر منه نه اون زن ....  ادیفر  خواستیکردم دلم م  نگاهش



 اه چشم به ر

231 
 

 

 راه نفسم رو گرفته بود   نیسنگ  ی بغض 

 

 

 

 نداشت ی گریزدیکالف سر در گم بود که برام بجز دغدغه و اضطراب چ  هی  میطرف زندگ   هر

 

 کرده بودم  ر یگ یب یعج ی راحت به هتل برم و و بخوابم تو دوراه  الیتنها بگذارم و با خ ارویتونستم آر ینم

 

 رو تنها بگذارم   ا یآر یهمراهم نبود محال بود لحظه ا  ان یرا اگه

 ناچار قبول کردم  به هتل برم و صبح برگردم   به

 نخواهم داشت   یهتل هم شب خوب ی تو  دونستمیم

 

 به راه افتادم   ییاز سر تنها ب یغر ینگاهش کردم ......و با بغض  شهیپشت ش  از

 

ما از جا بلند شد و گفت حالت خوبه گل پونه رنگت کامال    دنیبود با د انیمحوطه آرش همچنان مشغول صحبت با را اطیح داخل

   دهیپر

 

 خسته اش بهم زل زده بود   ینگران با اون چشما انیرا

 ستیامکانش ن نکه یباشم اما مثل ا ایکه کنار آر  شد یخوب م یلیرو نوازش کردمو گفتم خ سرش 
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 به هتل برم   د یخسته شده با یل یکه خ ان یخاطر را به

 

   یمن حساب کن ی رو ی تون ی م کنم ینباش من ازش مراقبت م انینگاهم کرد و گفت نگران را آرش 

 

   کنهیرو خوب م ای مطمئنم وجودت حال آر من

 

 و گفت  د یحرفم پر ون ی......مانیب ایآر  دن ید ی و نارگل رو چکار کنم اگه بخوان برا  هینگاهم ازش تشکر کردمو و گفتم سا با

 

 

 دونم یمن که برادرش هستم م نو یا ی و هست  یتو بود   ایآر ی بفهمن که تمام زندگ د یخودشون مربوطه اونا با به

 

 

وقت تجربه    چیه گه یاز بودن در کنارت خوش حال و شاد بود و رو د ای و آر  د یکردیم  یکه در کنارهم با عشق زندگ ییاون سالها 

 اون لحظات عاشقانه رو تجربه کنه  گه یوقت نتونست د  چیه ایافسرده ساخت و آر ماریب ه یاز اون  هیدر کنار سا  ی نکرد سالها زندگ

 

روز چشماشو باز  ه یدارم    مانیرو بکن من ا خوب شدن حالش تالشت ی برا ی اگه واقعا دوستش دار ت یزندگ ی برا یبجنگ  د یبا

   گذرونه یرو م یخوب یو با عشق و محبت در کنارت سالها زندگ  کنهیم

 

 ......  یدرکم کرد تو بود  ایکه از خانواده آر  یکردمو و گفتم ازت ممنونم تنها کس نگاهش

 کنم  یمثل چشمام ازش نگهدار دم یبه خونه پدرش بره نه تو هتل من بهت قول م د یبا  انیرو شونه ام گذاشت و گفت را دستشو
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 شمینگران م یطور  نیهست بره ا ه یتونم اجازه بدم پسرم به اون خونه که سا یو گفتم نه آرش نم نییپا خت یر ی هر دلم 

 

   میگرد   یو صبح برم میری به هتل م ان یکه از اضطرابم خنده اش گرفته بود گفت باشه نگران نشو من و را آرش 

 

 به استراحت داره   ازیبچه ن نیا

 

 نشستم و دستاشو گرفتم   انیرا ی پا یجلو

 

   اورد یبود که  دلم رو بدرد م بیغم غر هی نگاهش  تو

 

   شمیپ ایاستراحت کن صبح ب کمیبخور هم  با عمو به هتل برو هم غذاتو زمی عز انیرا گفتم 

 

 کرده بود   بغض

   کنمیبمونم مامان خواهش م  شتیپ خوامیم  گفت

 

  اط یتو ح د ی به ناچار  با یکنار بابا باش  ییدن که اگه بخوا   یجا بچه هارو راه نم نیدلم ا  زیشه عز یو گفتم نم  دمو یاشو بوس  گونه 

   ی منتظر  بمون مارستانیب

 

   ییایبابا ب دنی د ی و صبح برا  یبخواب کمی ی پس بهتره با عمو به هتل بر یهم که باز از بابا دور  نجایا
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 .سرشو تکون داد و قبول کرد  

 

 رفت   ان یشد و با را نیسوار ماش  ی آرش سپردم مواظبش باشه اون با خاطر جمع به

کردند  حتما   رونمیب مارستانیهم سپرد اگه پرسنل بو ب م یکرد یو باهم خدا حافظ   اد یهم خواستم بره و صبح ب ا یآر لی وک از

  ماریاومد و سفارشم رو کرد و گفت که همراه ب و ی ی س  یو قبل از رفتن همراهم به اتاق آ  ادیحل مشکل ب ی بهش خبر بدم که برا

 کردم گفت   کرازش تش ی کل  نکهیهستم و بعد از ا

 د

  د یکه دار یکردند و من به بخشش و محبت  ف یبهراد تمام سرنوشت خودشون  رو برام تعر ی آقا د یقابل احترام یل یمن خ یبرا شما

 خورم .....  یغبطه م

 

 بهراد بودم   یمادر آقا  ی خانوادگ لیسالهاوک من

 

 من  بودند  یبرا  یبرادرشون به بنده موکل خوب  یو معرف  سیبعد از مهاجرت به انگل شونیا

 

   شون یبه من ندادند و بعد از فوت ا شونیفکر  ی ماریدر مورد ب  یحیهرگز توض یول  دم ید یسالها من رنج و عذاب خانم رو م نیدرا 

 

 معتمد پسرانشون شدم لیوک من

 

 کردند   فیرو برام تعر شون یزندگ یتمام ماجرا د یکرد   دایرو پ گریسالها که شما با نامه مادرشون دوباره همد  ن یبهراد در ا ی و آقا 
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تمام تالش خود مون رو    شونیا یبهبود یتا باهم برا  د یو صبور باش   یکوه قو ه یگفته بودند مثل   ایهمونطور که آر خوام یشما م از

   میانجام بد 

 

ر و دختر  و اگه همس  د یاز دکتر بپرس  شونیا یماریب ط یحتما در مورد شرا  انیم  نهیمعا ی بهراد برا یصبح دکتر جراح آقا فردا

   د یاریخودتون ن  ی هم شده به رو ایزدند به خاطر آر یو اگه حرف  د یخودتون رو حفظ کن یخونسرد  کنم یشون اومدن  خواهش م

 

 

 

 

 که بهم داشت تشکر کردم   یحرفاش تکون دادم و به خاطر اعتماد د ییرو بعالمت تا سرم

 

مادر    یادگاریشاه مقصود  حیتسب  فمی ک ی تنها و ساکت نشسته بودم از تو  مارستانیسالن ب ی بعد اون رفت و من تو قه ی دق چند 

 شکسته مشغول ذکر گفتن شدم یو با دل دمیکش   رونیرو ب ر یام امرزیخدا ب

 

 و.........   ییچشمهاشو باز کنه و صدام بزنه گل پونه کجا  ایاالن آر  نیاز خدا خواستم هم ختموی آروم اشک ر اونقدر

 

 .....و به خواب رفتم ....   یگ در اثر خست  همونطور

 

از جا بلند شدم و با    کرد ینگاهم م رهی که خ دم یرو د ه یو روبه روم سا  دمیخوابم نبرده بود که ناگهان از خواب پر یساعت چند 

   نند یتارم درست بب یکه چشمها دمیصورتم رو دست کش یدستپاچگ 
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 بود   ه یسا دمید یم درست

 

 ربوده بود   میرو از زندگ شیو آسا ی که سالها خوش  م یزندگ یشگ یشوم هم ی  هیسا همون

 

 کرد یمن رو نگاه م   یسر تا پا رهیخ

 

 ........  دهیزن لرز ن یا یو دست و دلش برا  د یوقت منو ند   چیه ا یکم دارم که آر یچ نیاز ا  گفت یتو دلش م د یو شا 

 

  گه ینفر د  ه یکه توسط  ی تونه تو قلب یو هرگز نم   شه ینم دهیسنج  ی اریمع  چیکه عشق با ه د یوقت نخواهد فهم چیاون ه  اما

 باز کنه   یی شده جا ریتسخ

 

 بود  یآدم قابل ترحم سوخت یبراش م دلم 

 

 

 

   شیزندگ ی براش  جز نابود ایبدست آوردن دل آر یسالها تالش برا  

 

 

 نداشت یگرید ز یچ ی و از دست رفتن جوان   یانسالیپا گذاشتن به م  و
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   ی نشست نجایوقته ا یلیبه حرف اومد و گفت خ ناگهان

 

 .. هستم ...  نجایوضعمو مرتب کردمو و گفتم  از غروب ا سرو

 استراحت به هتل رفت   یگفت از آرش چه خبر ...... نگاهش کردمو گفتم برا  دوباره 

 

 تعجب نگاهم کرد و گفت هتل .....  با

 

   ادیبله هتل اما صبح م گفتم 

بهش   شتریگذاشت به هتل بره خونه برادرش از همه جا ب ی وقت خونه رو نم چ یباال انداخت و گفت اون ه ی الیخ یهاشو با ب  شونه

  گذشتیخوش م

 

 

 در هم گره کرده گفت فرق ....  ی بار فرق داشته باشه .....با ابروها نیا د یگذاشتمو گفتم شا فمیرو داخل ک حمیتسب

 

 من خبر ندارم     گفتم 

  ده یم حیبهش انداخت و گفت در  هر صورت هر جور خودش راحته صبح حتما بهم توض ینگاه شهیرفت و از ش  ایسمت اتاق آر به

..... 

 

 بودند    خته یلخت و بور که دورش ر  ی موها بایبلند و ز یقد   کردمی از پشت سر نگاهش م داشتم

 

 پاشنه بلند که  مثل ملکه ها جذاب ترش کرده بود   یبه همراه چکمه ها   د یکوتاه سف  یپالتو  هی
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 ......   ی مشک ی با چشم و ابرو د یسرخ و سف یصورت

 وجود نداشت  هیدر سا  یو نقص بیع چ یه خالصه

 

 

اومده  و هرگز دل و   یبه چشمش نم ی عروسک نیهمچ  هی بوده که   قیبه من اونقدر عم ایکه عشق آر کردمیخودم افتخار م به

 ن نباخته .. رو به او نشید

 

 بار هم تجربه نکرده بود  کی  شیو فخر فروش  یی بایبا اون همه ز ه یکه سا ی قلب  رابطه

 

   ه یدلم ک ز یعز هیگل سرخم ک   گفتیم  کردویاز پشت بغلم م شهیهم ایمن مثل اون بلند نبودم اما آر د یشا

 

   خوند یو برام م کرد یو با شونه نوازششون م کردیغش م دمیسف یدونه دونه تار مو   یبرا  ایکردم اما آر یمثل اون موهامو رنگ نم  ایو

 

 

   دم ید نه یآ یتو  دو یسف ی مو

 

   دمیبلند از ته دل کش یآه

 

 

 ....  شمیم  ریبا هم پ می آه عشقه ها گل پونه دار گفتیو م د یبوس یصورتمو م  بعد 
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   شید یبه سمتم و گفت د برگشت

 

 

   وی ک گفتم 

 

   شید یخوب د گمیرو م اینشست و گفت آر یصندل ی و کنارم رو اومد 

 

 و باهاش حرف زدم   دم یانداختم و گفتم  د ر یرو بز سرم

 

 

   یکرد و گفت حرف زد  ی ا انهیموز خنده

 

 کردمو گفتم بله حرف   نگاهش

 

 اون که تو کماست  گفتیم داشت

 نگذاشتم حرفشو بزنه و گفتم   که 

 

 دارم    مانیا هی قض نی و من به ا د یصدامو شن اون
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 ترحم نگاهم کرد و گفت خوب ......  با

  ستی ن ی گفتن یهر کس  یزن و مرد که برا هی  یانداختم و گفتم خلوت عاشقانه   ر یرو بز سرم

 

   سوزه یزدم صورتشو ازم برگردوند احساس کردم داره م ششیحرفم آت با

 

   گهیم  یعشقم بهم چ نمی جا بلند شد و گفت باشه پس منم برم تا بب از

 

 بود   یتموم نشدن وقاحتش

 

 رفت   رش یکرد و به سمت پذ  نگاهم

 رفتند   ایبعد با هم به سمت اتاق آر قهی با پرستار شروع به حرف زدن کرد و چند دق و

نکردم و سرم رو   یاونقدر قابل ترحم بود که اصال توجه کنه یحرص دادنم م یکار ها رو برا   نیا دونستمینداشتم م یاسترس  اصال

 انداختم   ریبز

 

 کرد یبه ساعتش نگاه م الیخ یاون طرف تر نشست و ب  یاومد و چند صندل رونیساعت بعد همراه پرستار از اتاق ب مین

 

 و منتظر سرنوشتمون   م یهم نشسته بود کی و اون نزد من

 

 

وجه   چیبه ه قتی حق ن یداشت و از ا ینفر بستگ  هی من و اون به زنده بودن  ی داشت که زندگ قت یحق  نیاما اخنده دار باشه  د یشا

 شد فرار کرد   ینم
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 حرف به راه افتاد و رفت   یبه انتظار نشست و بدون کلمه ا  یمدت

 

 بود که گفتم   دهیبه ته سالن نرس  هنوز

 

 کجاست    دخترم

 

 نگاهم کرد   ره یو خ برگشت

 

 ؟؟؟  ی د ینشن گفتم 

 رو تو دستاش جابه جا کرد و گفت   فش یک

 شناسم ......... ینم

رو   ایدن یمحبتها ن یاگه بهتر ی حت یبد  رش ییتغ  یتون ینم  یزیچ چیآوردمش و خون من تو رگهاشه تو باه  ایکه بدن  یاون  گفتم 

 اون دختر منه  یز یبه پاش بر

 

 ونم میو تا زنده هستم منتظر اون روز م  

 

 ......  نهیو دروغه بب  ایتو رو که پر از ر  ی براش فاش بشه و اون رو قت یکه حق  

 

  یاتفاق خواهد افتاد و خودت خودت رو رسوا خواه ن یروز ا هی  دونم یم ی کار ندارم که بخوام رسوا بش   نیبه ا ی اصرار چیکن ه باور

 کرد .....
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اون تخت   یاالن رو  یسوءاستفاده کن  شیسالها از سادگ یکه تونست ی به سر تا پام انداخت و گفت اون یطرفم اومد و نگاه به

   دهیخواب

 

  ایکه تو اونو بدن  ستیمثل تو رو به عنوان مادرش قبول داشته باشه باور کن اصال برام مهم ن یارزش  ی نکنم دخترم زن ب فکر

   یآورد 

 

 بهت بگم   د یاما باز با ی کن  موضوع افتخار نیبه ا  یچقدر هم بخوا هر

 

   یعوض کن یتون ی رو نم هی قض نیمنه و تو ا  یدستا  یشده  و بزرگ شده   تیدختر ترب  اون

 

 فرق داره    یکه از طبقه متوسط جامعه بود  یکه داره با توعه معمول  یکردنش آداب معاشرت ی زندگ طرز

 

 ..... اما ...  یو گولش بزن یاستفاده کن ایو حماقت آر ی از سادگ ی تونست ی زمان هی د یشا

 

 ..نده خانم صدرا ......  ص یکه خوب و بد رو از هم تشخ ستیکن اون دختر مثل پدرش احمق ن باور

 

 انداختم و گفتم   ر یبود که بخوام جوابشو بدم سرم رو بز یتر از اون  چاره یکردم ب نگاهش

 

 ده یپرستیمنه طبقه متوسط جامعه رو عاشقانه م ایبوده که آر ی شان و ارزش تو در چه حد  نیبب پس
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 مونده .......  یبه دلت باق ایلحظه عاشقانه با آر  ه یصورتت نگاه نکرده وتو  حسرت  ی تو یو اما سالها حت 

 

 احساس کردم در حال انفجاره   کشد ینفس م تند 

 

 صاف کرد و گفت   صداشو

 

 بوده   لش یو وک ایخواست آر یهست نجایکه االن ا نی ندارم ا  یبحث چیبا تو ه من

 

 

 خانم محترم   ینمونده پس بهتره مواظب زبونت باش  ی باق ی ا گهیو راه د می تحمل کن گررویهمد  د یبا ما

 

 کنه    ی نم یفرق  ز یچ چیه گه یمن د یرفتم و گفتم برا  ایاتاق آر  شه یشدم و به سمت  ش  بلند 

بن بست ما جز آتش   یکه زندگ قته ی حق ه ی  نیخوش باشم به باد فنا رفت و ا زانمیکنار عز  تونستمیکه م ی عشقم و روزگار میزندگ

 نداشته و نداره  یگریمقصر د  گران یو نفرت د نه یک

 

 خارج شد   مارستانیاز ب یا گه یحرف د چیه ی ب اون
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لب  در حال درد دل کردن   ریو فقط ز  شدند یم  ریاراده  آروم اشکهام سراز ی و ب  کردمینگاه م ایبه آر  شهیهمونطوراز پشت ش  ومن

 بودم  

 

 بلند شو چشماتو باز کن   کنمیخواهش م ایآر

   دنیتو نفس کش ی تو بودن و از ب ی از ب یکس ی و ب ییاز تنها ترسم یم من

 

تونم    یحاال زوده تو رو خدا زوده من نم یکش  ینفس نم  گهید  نمیوقت چشمامو باز نکنم بب ه یرو خدا من و بچه هامو تنها نذار  تو

   کنمیخواهش م یروز نباش   ه یبدم که   حیتوض ان یرا یبرا

 

 ........ خواهش

 و دعا کردم   ستادمیساعتها ا شه یجا پشت ش  همون

 

 

 نشستم حالم بد بود   ی صندل یهوا روشن شده بود  رو  گهید

 

 

 

 مامان   ی ومد یپشت و پناه داشتم که آرامش رو بهم برگردونه کاش باهام م ه یبه  ازین

 

 .......  یکس  یب ن یوز ا ییغربت و تنها ن یاز ا ترسم یم من
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 منو به خودم آورد   ییکه صدا  زدمیلب صدا م  ر یرو آروم ز خدا

 

 بخش بود   پرستار

 

 

 مربا   ی نون تازه و قهوه و کم ک یکوچ ی نیس  ه ی همراه

 

 بخورم   ی زیچ ه یخواست که  یسیزد و به انگل  یلبخند 

 

 داشت    یمهربون  لبخند 

 

 رو گرفتم   ینیکردمو س  تشکر

 

 با نگاهش بهم قوت قلب داد    ی رو شونه ام گذاشت و بدون حرف دستشو

 

   زم یبر رونی هامو ب یدلتنگ  ه یو زار زار گر  رمیمحکم در آغوشش بگ  خواستمیم  یکس  یزمان از ب اون

 

 

 آورد و به سمتم گرفت   رونیب ی زیدستمال تم  بشیج از
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 همراهش برم   تونمیم ا یرفتن به اتاق ار ی تشکر کردمو اون گفت که بعد برا ازش 

 

 

   دمیپرس یازش م د یرو چند بار با یچون زبان خوب بلد نبودم هر کلمه ا  متاسفانه

 

 

   کرد یکار رو م ن یکه متوجه منظورش بشم و اون هم 

 

   د یکارش رفت و من  مشغول خوردن شدم با بدنبال

 داشته باشم   مارستان یب یتو  ستادن یا یبرا یی رویکه توان و ن  خوردمیم

 

   می و چکاب دستگاهها به داخل اتاق رفت ایلباس آر ض یتعو  یبعد برا یساعت

 

 کنم  و اون مشغول کارش شد   ض یرو تعو  ایس آرازش خواستم اجازه بده خودم لبا من

 

   رفتمیو قربون صدقه اش م  ختمیریاشک م کردمیجونش خارج م یهمونطور که لباس رو از تن ب من

 

 آوردم  و دکمه هاشو بستم رون یلباسش ب  ن یجونش رو از آست  یب  یدستا ی شد  فیقدر الغر نح نیکه ا رم یبرات بم ایآر

 

 داد انگار سالها بود به خواب رفته باشه    یهم نشون نم یعکس المعمل یو اون حت 
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 از مرتب کردنش   بعد 

 کردم که ساکت و آروم در خواب بود و گفتم    ایبه آر یو من نگاه  م یاز اتاق خارج بش میتونیبهم اشاره کرد که م پرستار

 

   کنم یشونه م رونیبآشفته تو که از باند زده  ی موها ارمی برم دفعه بعد شونه م قربونت

 

 ...نگاهم کرد...  یوار  د یشده بود بازومو فشرد و با ام نیکه از حرف زدنم غمگ  پرستار

 

 

 کرد یاون نگاهم م دمویآخر دستشو بوس  لحظه 

 

   کنم یصحبت م ایکه چطور عاشقانه با آر  

 

 نمناک شد  وچشمانش

 

 استراحت کنم   یو کم ام یب رش یخواست به پذ  ازم

 نداشت    یخاص خلوت و ساکت بود و رفت آمد  مارانیب یبه علت نگهدار مارستانیبخش از ب  اون

 

   کنمیاستراحت م مکتی ن یرو  شه یش  یتشکر کردمو گفتم که همون جا جلو  ازش 
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 اون سرشو تکون داد و به دنبال کارش رفت و

 

 بعد به قولش عمل کرد و زود خودشو رسوند  یساعت ایآر ل یوک

 

 با اتاقش وارد شد   ایآر ی اتیح میعال دن یو د نه یمعا ی کرده بود برا ی رو جراح ایکه آر یدکتر 

 

 کردم یو نگران دکتر رو نگاه م خوندم یو من فقط دعا م  زدی م د یداشت از ترس شد   قلبم

 

 از اتاق خارج شد  نهیاز معا بعد 

 

  دمیدکتر نفهم ی از حرفها زیچ چیسوال کرد و اون جوابش رو داد و من متاسفانه ه ایازش در مورد حال آر ی فور ایآر ل یوک

به   یعکس العمل چینکرده وبدنش  ه یرییتغ  چیگفت اون سرشو تکون داد و گفت متاسفانه ه  یکه دکتر چ دمیپرس  ا یآر لی وک از

 ده    یمحرکها و داروها نشون نم

 

 تنها راه چاره ماست    نیا می صبر کن د یبا فقط 

 

 

 بدور سرم هست دنیسقف اتاق در حال چرخ کردمیجون شده بودند و احساس م یب پاهام

 

   دم یکش یقینشستم و نفس عم یصندل ی رو
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 برام آب آورد و گفت   ی فور ایآر ل یوک

   کنمیخواهش م د یصبور باش  ادیب یی بال هی شما ضرر داره ممکنه سر خودتون  یبرا ی حجم از نگران نیا د یکن باور

 بعد   ی مدت 

 آورد و گفت   رون یب  ینامه ا فش یک  یو اون از تو   میهم مشغول صحبت کردن شد  کنار

 

 بدم    لی رو  به شما تحو نیبهراد قبل از عمل براتون نوشتن و از من خواست که ا ی رو آقا نیا

 ا باشم براشون افتاد من مراقب و مواظب پسر کوچکتون و شم ی سفارش کردن در هر صورت هر اتفاق خودشون

 

 لرزون گرفتمو گفتم ممنونم    یرو با دستا نامه

 شدمو اونو به قلبم چسبوندم  ره ینامه خ وبه 

 

 گفتم    زیغم انگ  ییصدا با

 

 تمومه    زیچ همه

 

  د ینباش  د ی کرد و گفت هرگز ناام نگاهم

   د یکن ی باور خودتون رو قو ه ی کاف شه یم درست

 درخواست رو خواهد داشت    نیدارم اون هم  از شما هم  ن یقینوشته اما  یز ینامه چه چ ی بهراد تو یدونم آقا ینم

   ایآر یخواستم جز سالمت ی از خدا نم ی چیموندم ه  رهیشدم و به اتاقش خ بلند 
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  ایآر لیبا وک ی شدند و مشغول احوال پرس  ک یمنو به خودم آورد برگشتم دست در دست نارگل نزد هیسا ی فکر بودم که صدا ی تو

 بودند  

 موند   رهینارگلم خ یگاهم برو ن که 

   کردیحال نگاهم م یغمزده و ب  یچشمان با

 

 چشماش گود رفته بود   ریدلم چقدر ز ز یعز رهیمادر برات بم یاله

 

 نگاهم کرد   رهی اومد و چشم تو چشم خ جلو

   د یکشیداشت براش پر م دلم 

 تنش    یبو  یبرا

 صورت غمزده اش   اون

 و موهاشو نوازش کنم ......   رمیمحکم در آغوشش بگ  شد یم کاش 

 

 رفت    ایاتاق آر  شه یتفاوت کرد  و به سمت ش  ی سرد و ب یسالم

 

 گذاشت و آروم هق هق کرد    شهی ش  ی قشنگش رو رو یدستا

 

   ی بابا هنوزم خواب وگفت 
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 بابا ......   گهیشو د داریب

 حالم بده   ینیب  ینم یبلند ش  د یبا ی بخواب گهیزارم د یکنارت و نم  امیم  یخوابیم چقدر

   امی ی نم گهیباهات د شم یخدا قهر م به

 

 خجالت زده بشم  هیسا ی منو پس بزنه و جلو  دمیترس یبدم اما م شیو دلدار رمیداشتم سرشو تو بغلم بگ  دوست

 

بابا   دن ید یبرا  گه ید  یکن  ی طور نیتازه حالت خوب شده ا  زمی به سمتش اومد ودستاشو گرفت و گفت عز د یکه حالش رو د هیسا

   ارمتی ینم

 

   ی خودتو کنترل کن ی تو خونه قول نداد مگه

 

 برات بده   یفشار عصب   نیا

 

 

 دادنش بود   یبغلش کرد و درحال دلدار و

 نارگل گفت   که 

 بگو   نو یفقط ا شهیم داریب  یک پس

 

   زم یدونم عز یدرمانده نگاهش کرد و گفت نم  هیسا
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 گفتم    دمویحرفش پر ی تو

 

 زنده موندن   یبرا کنهیکه دوستت داره تالش م  یهمون اندازه ا به

 

   شهیبابات خوب م نترس 

 

 تکون دادمو واون اشکهاشو پاک کرد    د ییاشکبار نگاهم کرد و من سرم رو بعالمت تا یچشما با

 

خوبمون رو ادامه   یروز دوباره من و تو بابا در کنارهم زندگ هی گفت آره مامان نگران نشو   کردی همون طور که نگاهم م هیسا

 داد   میخواه

 

 اگه تمام عمر کنارم نباشه .....  ی چرخوندم و تو دلم دعا کردم هر چه زودتر خوب بشه حت ایسرم رو به سمت آر من

 

 نشوند  یصندل ی دستش رو گرفت و برد برو هیسا

 

 

رنگش دورش رو گرفته بودن دخترم   ییخرما یموها فشرد یدستش رو بهم م   یانداخته بود و از استرس ناخن ها نییاسرش رو پ 

 بود   بایعروسک قشنگ و ز هی مثل 

 

 

 سرش رو نوازش کرد و گفت   ایآر ل یوک
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   زم ینگران نشو عز شه یزود خوب م پدر

 

 شد  رهیخ نیانداخت و ساکت بزم ریاون سرش رو بز و

 

  ی نفر باشه برا ک یفقط  ازیو در صورت ن  م یبخش رو خلوت کن د ینگذشته بود  که پرستار اومد و تذکر داد که با ی قیدقا هنوز

 ......   ماریهمراه ب

 

 مراقبش باشم    د یگفت من دوست دارم بمونم اما نارگل تنهاست با  هیو سا  م یشد  رهیخ گهیبه همد  همه

 

 کردمو گفتم   نگاهش

 

 خونه .....   د یبر د یتونیهستم شما م من

 

   م یطور که در حال حرف زدن بود نیهم

 اومد .....  یکه به سمت ما م  دمیرو شن انیرا یصدا

 

 و    میبه طرف صدا برگشت همه

 

 اومدند   یبسمت ما م  ان یبهمراه را آرش 
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   د یدستاشو دراز کرد و محکم در آغوشم کش  د یبچه ام  تا بهم رس  انیرا

 

 تا بحال دلم براش تنگ شده بود    شبید از

 موند و گفت   رهی خ انینگاهش به را یهم جلو اومد بعد از احوال پرس  آرش 

 

  د ی.....ورو کرد بهم و پرس  یپس بگو چرا عجله داشت طون یش  یا

 

 

 نکرده  یریی چطوره ؟گفتم تغ ایحال آر 

 

 کانادا   میمعالجه ببر یرو برا  ایبادکترش صحبت کنم بهتره آر یبرم جد  د یو گفت با ایآر  لیو رو کرد به وکتو هم رفت   اخماش 

 

 

 تکون دادند  د ییهر دو سرشون رو بعالمت تا و
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 و .... کرد ینگاه م  ان یهمونطور مات و مبهوت به من و را هیسا

 یکجا هست ه یسا یبه شونه اش زد و گفت آها ی دست آرش 

 

   د یگلم چطوره عمو خوب شد حالت  و دستشو دراز کرد و سرش رو بوس  نار

 

 مونده بود که    رهیهمونطور به ما  خ ه یسا وهنوز

 

 مرد کوچک    ان یپسر برادرم را کنمیم ی وگفت معرف  د یرو کش ان یدست را آرش 

 

 کرد   ی بهم معرف ی و خواهر و برادر رو بعد از سالها دور  د یدست نارگلم رو کش و

 

 د ید یهم م  ایصحنه رو آر نیبند نبود و آرزو داشتم ا نیزم  یرو پاهام

 

 دادند   ی نشون نم یعکس العمل چی و ه کردند یدو بهم نگاه م هر

 

 ه دست هم داد  و دستاشونو ب    د یرو بغل کن گریاالن همد  د یبا د یبچه ها شما خواهر و برادر ی گفت ه آرش 

 

   شدند یباهم آشنا م د یبا ی ناراحت کننده ا ط یشرا ن یکه تو همچ  نیاز ا سوختی ام گرفته بود و قلبم م ه یگر
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 و گفت عمو   د یبا محبت صورت خواهرش رو بوس  انیرو گرفتند و را گریدست همد  و

 

   شناسمشونیاز دور نشونم داده بود من م بابا

 

 داد و گفت   ی و آرش دستشو تکون  کردیمات و مبهوت نگاه م  یگل همون طور  نار

 

   ی دونست  یو نم یبرادر داشت هی هست تو  انیرا کتیبرادر کوچ نیا زمیعز چته

   زمیتا بحال شده بهت دروغ بگم عز ی عمو رو باور ندار حرف

 

 به آرش کرد   ینگاه  هی گل  نار

 

 

 شدند ر یو اشک هام سراز  کردمیرو در آغوش گرفتند و من همون طور نگاهشون م  گریرو گرفت و همد  ان یدست را آروم 

 

  د ید یصحنه رو م  ن یهم ا ا یعمرم رو بدم آرزو داشتم آر ه یبود و براش حاضر بودم بق یی بایز لحظه 

 ..... د ید یرو م یوصل خواهر برادر  نیداشتم االن در کنارمون بود و ا ن یقیو

 

 از اثر شوک چشمانش گرد شده بود  چاره یب هیسا

 

   دمی د یدستاشو به وضوح م لرزش 
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  سوختیکه دچارش بود م  یاون همه غرور و نخوت ی برا دلم 

 

 

  یز یدرکش از هر چ نیکرده بود و ا  یرو ازش مخف ی موضوع مهم نی بود که همچ ت یاهم یب ایآر  ی برا ی اونقدر تو زندگ چارهیب

 دونه   ی اونو راز دار نم ش یزندگ کیزن سخت تره که شر  هی  یبرا

 

 دلم براش تاسف خوردم و آرزو کردم عاقل بشه ......   تو

 

 زد و گفت   هی سا یبا آرنجش به بازو  آرش 

 

   یی با توام کجا ییدا  دختر

 

 خودش اومد و   به

 

 گرفت و گفت   انیلرزانش رو بسمت را انگشت

 

 ........ فه ی دروغه کث  هی نیا

 

 داره    ی ا گهیفرزند د ایگفته آر  یک
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 تونه باشه   ی نم یا گه ید  زیزنه و چ نی شوم ا ی همش نقشه ها نایا

 

 ......  دهیزن رو ند  نیسالهاست ا ایآر  ستین ایپسر آر نیا

 

 

 و....   کردمی سکوت کرده بودم و فقط نگاهش م ی جواب چیبدون ه من

 

 حرف نزن   خودیب ی خبر ندار یز یاز چ یوقت  یگ یم  یدار  ی بفهم چ هیدهانش رو گرفت و گفت بس کن بس کن سا ی جلو آرش 

 

 خارجش کنه   مارستانی در گوش آرش گفت که از راهرو ب  یسیبه انگل ایآر ل یوک

 

 زد یم  ادیشد و همونطور فر یاون ساکت نم ی ول

 

 به سمت ما اومد    هیسا یباشه پرستار بخش با صدا که ساکت  خواستیدستاشو گرفته بود و ازش م چاره یب آرش 

 زن رو از  بخش خارج کنند   نیدر حال تذکر دادن بود که زودتر ا و

 زد یم  ادیو بلند فر گفتیناسزا م شد یاون همونطور که دور    و دور تر م 

 

 برد   ی بچه هامو گرفت و به سمت صندل یدستا  ایآر ل یوک

 

 و سکوت کرده بود    کردینگاهم م ره یخ نارگل
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   داد یبود و دستش رو از استرس به پاهاش فشار م ده یبچه ام ترس  انیرا

 

 ....  زم یسمتش رفتم و گوشهاشو با دستام گرفتمو تو صورتش نگاه کردم و گفتم مامان کنارته نترس عز به

 

 برو   ایآر ی برو گم شو از زندگ ی لعنت  زدیم اد یاز دور فر هیسا

 

   یندار م یتو زندگ ییجا  چیتو ه کنم یم رونت یب  خودم

 

   تهیافر یقالب کرد  ا یو به آر یکرد  دایپسر رو از کجا پ اون

 

  ره یآرش خ یگوشش خوابوند و اون ساکت فقط به چشما ی تو یمحکم ی لیقابل کنترل شده س  ری غ ه یسا د یآرش که د ناگهان

 مونده بود  

 د یکشیوحشت تند تند نفس م از

 

خواهش   ه یسا خوامینداره بغلش کرد و گفت معذرت م یمناسب یاوضاع روح  د یبودند آرش که د دن یهاش در حال لرز شونه

 نکن  یاحترام ی تو رو خدا به گل پونه ب کنم یم ف یرو برات تعر ز یخودتو کنترل کن همه چ کنمیم

 

   ی خبر ندار یفهمی م ی خبر ندار ی زیاز چ تو

 به سمت اونها رفت نارگل

   ی ش رو گرفت و گفت عمو چکار کردآر یدستها
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   زم یبرو عز م یباهم حرف بزن د ی نگاهش کرد و گفت برو نارگل برو ....من و مامانت با آرش 

 

 شد   یکردم مادرت ساکت نم  یکارو نم ن یا اگه

 

 داره   د ی شد  یعمو اون  فشار عصب  یمادرم رو بزن  د یگفت نبا  د ینارگل محکم در آغوشش کش 

 

 

 ....... زمیکارو کردم عز  نیو گفت متاسفم که ا  د یبه سرش کش ی دست آرش 

 

 شد........  نیکه همونطور خشکش زده بود  ناگهان پخش زم  هیسا

 

 گرد کرده بود  ه ی،دخترکم ،از ترس دستاشو دور صورت سا نارگلم

 

 

   زد یصداش م 

 

 

 کمک .....  یبا عجله به سمتشون رفتم برا 
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 گرفتن دستاش که .....  ی شدم برا ک ینزد نهیبنش  یصندل ی بازوهاشو گرفت و بلندش کرد که برو ر یز آرش 

 

 با نفرت نگاهم کرد   نارگل

 

 برو اون طرف  یخوام کمکش کن ی....نم ریگفت از مادرم فاصله بگ  

 

 کنه  که خودشو کنترل  خواد ی و ازش م کنه یرو نوازش م ه یاز غم نگاهش کردم که چطور سا یی ایبا دن من

 

 در همون زمان   رم ینگاهم کرد و با اشاره بهم فهموند که االن بهتره از اونا فاصله بگ  آرش 

 

 دکتر......  ی  نه یمعا ی برا ه یکمک کردن و بردن سا  یرو بهمراه خودش آورد برا  ی پرستار ایآر ل یوک

 

 رفتن  اونها

 

 

 ......من  و

 

 کرد     هی رفتمو  سرشو در آغوش گرفتم و اون آروم گر ان یرا  کنار

 مامان بزرگ ، خونه گلباغ ، بچه ها...  ی خونه مون تنگ شده برا ی مامان دلم برا  گفت
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 هاش   یکار  نیریاون ش  ی هست یبرا

 

   می گرفتیم یو کشت م یکردیم  یو باهم باز  زدی که بابا بهمون سر م ی وقت ای

 

 خونه مون   می برگرد ایب مامان

 

 رو به سرش چسبوندم و گفتم   سرم

 

 قربونت برم   میگرد ی باهم برم ادیبهوش ب بابا

 

 بهتر شد  ه یاومدو گفت که حال سا ایآر ل یبعد وک یمدت

 

 

 

 به هتل برم و شب دوباره برگردم .......  یاستراحت  چند ساعت یآرش اونهارو  به خونه برده  وازم خواست که من هم برا  و

 

 مونده بود   رهی پاهام گذاشته بود  ساکت به روبه رو خ یسرشو رو  انیرا

 

   ینی بب کیبابا رو از نزد یکرد و گفت پسرم دوست دار  ان یبه را ینگاه
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 بهش بگم   یی زایچ ه ی خوام یسرشو تکون داد و گفت م اون

 

 به داخل اتاق رفت   ده یلباس پوش   یز مدتکرد  بعد ا ی به پرستار بخش اشاره ا 

   شد یداشت وارد م ی وقت

 

   خواستیبابا م شه یکه هم ی همون یباش  یهاشو گرفتم و گفتم بهم قول بده قو  شونه

 .......  کردیمرد بزرگ صحبت م  هی که تو حرفاش از  یهمون

   ردمکینگاهش م  شهیتکون داد و همراه پرستار به داخل اتاق رفت و من از پشت ش  سرشو

 نکنه   ی و قالب ته وفته ینگاهش بهم ن انینکنم  تا را ه یگر رمویخودم رو بگ  یکردم جلو یسع

 

 ......  کرد یبود که قدش به گوش باباش برسه  داشت براش درد دل م ساده ینوک پاهاش وا یقدت بشم مادر رو  قربون 

 

   ینکنه بچه ام رو تنها کن  ایخدا

  دهیتازه طعم پدر داشتن رو چش اون

 

 

 

   

 پسرمو تنها نکن ......  کنم یازت خواهش م ایخدا
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 وار بودم   د یو ام  کردمیدلم همونطور باخدا درد دل م  تو

 

 مالقات تمومه     ی عنینگاهش کرد که  پرستار

  ی کردو بعد سرشو تکون  جون پدرش حلقه یرو تو انگشت ب کشیانگشت کوچ ی رو گرفت و به عالمت شرط بند  ایاون دست آر 

 اومد   رونیدادو ب

 

 آب شدنمون رو.............  ینی ب ینم ی د یچرا خواب ایآر

 

 

 

   میسوزیم م یذره ذره دار 

 

 برامون سخت بوده  ت یکه دور یچرا اونقدر خوب بود  آخه

 

 سخته ........ ی د یکه هرگز بهش عشق نورز  هیسا ی برا یحت

 

 برگرده   میمنتظر باشم زندگ  یتا ک ایخدا

 

 ......  ارم یدارم کم م  گهید
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 اومد   رونیب انیرا

 

 

 با   باباش صحبت کرد   یجد  ی لینکرده بود و خ هی گر پسرم

 

 

 استراحت کنم و شب برگردم  یبا اصرار ما رو به هتل روانه کرد تا من کم ایآر لیروز ظهر وک اون

 

 برم   مارستانیبودو من درحال آماده شدن بودم که به ب  غروب

 

 گفت   کردی که  همونطور نگاهم م انیرا

 

   یزاریدوباره تنهام م  یدار  مامان

 

   گفتم 

 

  شتیپ  اد یبه عمو زنگ زدم م زمیعز

 

 ینباش  تنها
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 گذشته   هیکرد که چه بحال سا  فیبعد اومد و برام تعر یساعت آرش 

 

 آرش کردمو گفتم   روبه 

 

   انیرا  یو هم برا ه یسا یناراحت شدم هم برا  یل یبشه باور کن خ ی طور ن یخواست ا ینم دلم 

 

   سوزه یکرداونوقت تو دلت براش م ی احترام یبهت ب یکرد و گفت اون کل نگاهم

 

اسرار   نیمهم تر یکنه ول  ی سخته همسرت در کنارت روزها و شبها رو سپر یل یخ نکهیا یانداختم و گفتم آره برا  ر یرو بز سرم

 نگه داره   یازت مخف شویزندگ

 

 سخت و درد ناکه   یل یزن خ  هی  یبرا نیا

 اون خونه بودم   ی تو هی سا یحرفو نزن باور کن من شاهد رفتارها نیگفت ا آرش 

 

   یو ازش توقع عشق و محبت داشته باش   یمرد بچسبون   هی که خودتو با زور به  نیا

 

 ممکنه ........ ریغ

 

رابطه   چیو ه  کردنیم ی هم خونه در کنار هم زندگ ه یکه اونا فقط مثل  دم ید یبه وضوح م کردمیم ی که همراه اونا زندگ ییسالها

 وجود نداشت نشون یب یعاطف
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   کردیدست و پنجه نرم م  یاون زمان که با فراموش  ی شد حت یاز فکر تو خارج نم یلحظه ا ایآر

 

 

 

 در عذاب بود   شه یموضوع هم نی از ا ه یاتاق زده بود  سا واریتو رو به در و د یبا عکسات دل خوش بود و تمام عکسا هم

 ی بکار برد ول ایخوب شدن آر یکه تمام تالشش رو برا  درسته

 کنند  یکه عاشقانه در کنار هم زندگ   دم یند  یطیشرا چ یتو ه هرگز

 

   مارستانیب ی تو فکر رفتم گفت حاال بهتره بر  د ید ی وقت

 

 اومد   هیوقت سا ه ی  اگه

 

 نده   تیبه حرفاش اهم کنم یم خواهش

 

 

 کنه .....  ف یرو براش تعر ز یسپردم بره خونه و همه چ ایآر ل یوک  به

 

 کامال از موضوع آگاه بشه   بهتره

 کردمو گفتم   نگاهش

 ...  ی ممنونم که هست ازت
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   ی کنیکمک م   انیبه من و را و

 شد  یکرد و مغرور نم ینم یاگه مامان با تو لجباز شیزد و گفت سالها پ  یلبخند 

 

 

   

   خورد یرقم م  یا گه یما طور د یزندگ   

 االن مامان هم زنده بود   د یشا

 

 که در حقت کرده    ییها ی به خاطر رفتارش و بد   د یکشیعذاب م ی ماریکه رو تخت ب   یزمان

 

 بود و شرمنده   مونیپش

 

 افسوس.........   

 

 

 شده  ر یحرفا د نیا ی برا گه ید که 

 

 برم ماریاستراحت به اتاق همراهان ب یدعا کردم و پرستار بخش هر چقدر ازم خواست برا  ی ل یخ مارستانیشب تو ب اون
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 بود  ی برام کاف کردم ینگاهش م شه یبودم از پشت ش  ایکه کنار آر نینشد هم ی دلم راض 

 

 نشون داده   یعکس العمل ایبگه که آر ادیصبح دکتر ب کردم یخدا خدا م فقط 

 

 بکمکش رفتم   ایلباس آر  ضیتعو یدوباره همراه پرستار برا  صبح

 

 اتاق   ی پا اومد تو یلباسش بودم که صدا ض یحال تعو در

 

   م یموند  ره ی پرستار هر دو به در خ منو

 

بطرفش رفت و شروع کردند به جر و   یبه کفشهاش انداخت و فور یشده بود پرستار نگاه ا یوارد اتاق آر  لیبدون لباس استر هیسا

 بحث ....... 

 

 برم   رون یطرفم اومد و ازم خواست که از اتاق ب به

 

 تموم نشده اما   دادم که کارم  ح یدست و پا شکسته بهش توض یسیانگل با

لباسش  یانداختم که هنوز دکمه ها ا یبه آر یسرشو تکون داد و گفت که ممکنه با اون خانم به مشکل بربخوره به ناچار نگاه اون

 راه افتادم تودلم گفتم   نیغمگ  ی رو نبسته بودم  بادل

 

 ده لباست رو عوض کنم    یاجازه نم یحت  ینیی که ب ایآر  ییکجا
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 گل پونه کنارم باشه  د یو بگو با ستیشتم بارو خدا پاشو و پ تو

 

 

 خورن ....... ی پلکهاتم تکون نم یکه حت  فیح ی ول

 

 بد جور گرفته بود   دلم 

 

 شدم   رهیخ ایو با حسرت به آر  ستادمیراهرو ا ی تو

 

 مالفه ها از اتاق خارج شد    ضیبعد از مرتب کردنش و تعو پرستار

 

 کرد ینشسته بود و با نفرت نگاهم م یصندل ی همونطوساکت برو اون

 

 گفت   ی و خش دار ی عصب یبا صدا ناگهان

 

 ......... ترسم یازت م یافسونگر  هی  تو

 

 که به آرش داده بودم ساکت موندم    یقول   ادیکردم و به  نگاهش
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 گفت شوم بد قدم ........  دوباره 

 

 نشستم ......  یصندل  یانداختم و برو  ر یرو بز سرم

 

 نشسته بود گفت   یصندل  یبرو که   همونطور

 

   ی ثابتش کن  د یتو با  ستین ایپسر آر اون

 .......  یعوض  ی تونم اجازه بدم حق و حقوق نارگل رو باال بکش ینم

 

 که    دمیشن لشی وک از

 نامه نوشته و حق و حقوق همه رو مشخص کرده   تیوص ایآر

 

 شد داتیاز کجا پ هو یفرصت طلب   کهیزن

 

 اونقدر ارزش داشت که.........  ایمال دن بدبخت

 

   ستادم یسرش ا یبلند شدم  به سمتش رفتم  باال ارمینتونستم طاقت ب گهید

 

 نشون بدم   یمنتظر بود که عکس العمل  کردیخشم نگاهم م با
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 کردمو گفتم   نگاهش

 

 

 است یپسر آر انیکه بخوام برات ثابت کنم که را  یندار  تیبرام اهم یا ذره 

 

 اوردم یم ایهم بدن یبچه سوم  د ینبود شا م یوجود شوم و نحس تو، تو زندگ  اگه

 

 

 

 

 عشقمون تو آسمونا ادامه داره ......  میر یبم ا یاگه من و آر ی حت یریعشق قرار بگ  ه ی  نیب د ینبا یباور کن یخوا  یکه نم  متاسفم

 

    یموضوع بسوز  نیاز ا د یو تو با استیپسر آر اون

 

   ارم یب ایبدن ایآر ی برا  گهیبچه د ه ی  تونمیکه دوباره م ی فکرش رو نکرد ید ی زمان که دخترم رو دزد اون

 

 

 رو بعالمت تاسف تکون دادمو از سالن خارج شدم  سرم

 

 گرفتم  یسرخ تو باغچه انرژ  یگل ها  ی قدم زدم و از بو اطیح ی تو



 اه چشم به ر

273 
 

 

 آوردمو نگاهش کردم  رون یب بمیرو از ج ا یآر ی  نامه

 

 داشتم بازش کنم   هم دوست 

 

 ارم یتوش نوشته باشه که نتونم طاقت ب ی زیکه چ  دمیترس یهم م 

 

   داد یم زدی م شه یرو که هم  یعطر  یبو

 بازش کردمو .......  د یرو بخونم با ترد ا یآر یسخت بود که نامه خداحافظ برام

 

 سالم   زمیپونه عز گل

 دوستت داشتم  یکه بدون سالم

 

 خوام باشم   ی ؛بدون تو نم  یکه بدون سالم

 برام سخت بود  نیهم ی برا و

 ....  زم یوداعه عز  هی  نیدر گوشت بگم ا  دمیتو فرودگاه در آغوشت کش ی وقت  

 

 ...... د یخند ی چشمات داشت م چون

 

   ومد یبه سراغم م ی کنارت بودم و اون سر درد لعنت ی وقت
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   ینکنه گل پونه رو ناراحت کن گفتمیخودم م به

 

   یگشتیفرشته دور برم م  هی تو مثل  زمیعز آخه

 

 مونده   م یاز زندگ گهیچقدر د رفتیم  ادم یتو دستات بود و   دستام

 

 عطر موهات   آخه

 

 هستم   ایتو دن گه یکه چقدرد برد یم  ادمیلبخندت  اون

 

 بود اون لحظه با تو قشنگ باشه   مهم

 

 ..وممکن بود   رفتمیم گه یگل پونه د  آخه

 

 تکرار نشه   گهیلحظات عاشقانه د نیا

 

 

 ........  زمیعز
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 معرفت بودما   ی ب ی وقت فکر نکن  هی

 

 بخوابم ..... یعمرم رو تو فراموش  ه یکنارت بودن حاضربودم بق  یدست خودم نبود برا  آخه

 

   کردم یو نگاهت م  شدمیم   داریب ید یخوابیشبا م ی وقت

   گه ید کمی  شهیم ایخدا گفتمیدلم م  تو

 

 

 نفسهاتو بشمارم   یزنده بمونم که صدا شتر یب گهید کم ی فقط 

 

 به تو پسرم  قول داده بودم  آخه

 

 

 ترکتون نخواهم کرد  گهیکه د  

 

 باز من کنارتون هستم و عاشقانه هواتونو دارم   ایاون دن یتو  ی و بدون هر جا باشم حت 

 

 ین یخودت بهتر دونمیندارم چون م ی سفارش  زمیپونه عز گل

  یپشت و پناهش ی تو زندگ  یاریمرد بار م هی پسرم رو مثل  دونمیم
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در مورد   یواقع  قتی تموم شد حق ز یهمه چ گه یدادم ازش خواستم هر وقت د لم ینامه نوشتم وبه دست وک  هی نارگلم  ی.......براو .  

 ....بدونه .  شویزندگ

 

 ره یکه تو آغوشت پناه بگ  اوردم یروز برات نارگل رو م ه یکن دوست داشتم  باور

 

و خسته   ری فرزندت پ ینبودم ببخش که باعث شدم اون صورت مثل ماهت از غصه دور  یمنو ببخش که برات مرد خوب  زمیعز 

 ....... د یقشنگ و نازت سف ی بشه و موها

 

 

 تجربه کنن   شونیروکه تجربه کردم تو زندگ  یعشق نیوارم بچه هام ا د یو ام 

 

 نگاه   نه یباشه هر وقت تو آ ادتی

   یکرد 

 .......  برهیو حظ م  کنه ینگاه م تیو سادگ اتیو داره با عشق به قشنگ  ستاده یمنم که کنارت ا اون

 که ساکت بشه    یر یو راه م ی ریگ یرو در آغوش م ی و هست  یپوش یرو م    تویگل گل  رهنیاون پ ی وقت

 

 .......  یهمه دار  یو اون همه عشق تو دلت برا   یهست ی که چه مامان ناز کنم یبا عالقه نگاهت م ممن

 

 و زخم خورده روزگار  ی همه عمل جراح نیدلشکسته و خسته از ا ی ایآر من
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 کنه    هی پسرم گر یوقت نزار  چیکه ه  نهیخواهش دارم و اون ا  هی ازت  

 

 بابا طاقت اشک هاشو   نداره   آخه

 

 ا یتا اون سر دن امیدم و باهات م  یرو از دست نم یفرصت  چیبدون ه نو یداشتم ا ی دوباره فرصت زندگ  اگه

 

 

 نداره   یانیهرگز پا نمون یعشق ب ی اریب اد یو به  یکه صبور باش   خوامینداشتم ازت م یفرصت گهیو اگه د 

 

  د یرس   میروز دوباره بهم خواه هی

 

 تمام کارها انجام شده   یرو سپردم و قانون زیهمه چ لم یهم به وک  ی رو اداره کن انیخودت و را ی که چطور زندگ نیمورد ا در

 

 

 

 کنارتون بودن تمام تالشم رو خواهم کرد    یبدون برا  نوی و ا 

   رمی میعشقمون کمه برات م یپونه دوستت ندارم چون برا گل

 

 ......  ایاون دل پاک و مهربونت آر مخلص
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 بودم که تمام صفحه نامه   ختهیاشک ر اونقدر

 

 چشمام گذاشتم .....  ی شده بود نامه رو بستم و رو سیخ

 

 انجام بدم   ادیاز دستم برم یخوب شدنش هر کار  یخودم قول دادم برا به

 

 

 کردم ......   هی که گر دند یهمصورتم ف  دن یبه طرفم اومدند با د انیبودم که آرش و را  االتم یخ تو

 

 دستشو دور گردنم حلقه کرد و گفت   انیرا

 

 ........ ی شده مامان خوب یچ

 

 خوبم تو نگران نباش   زمیعز ستین یز یگفتم چ  دمویبوس  دستاشو

 

 بهم کرد و گفت   ی با ابرو اشاره ا آرش 

 

 .....  یخوب
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 رو تکون دادم و گفتم خوبم ممنون ....  سرم

 

 صحبت کرد ....... ایاظهر همون روز آرش با دکتر جراح آر بعد 

 به کانادا نبود  ایموافق بردن آر دکتر 

 

 

 رو  یپزشک زاتیکه تمام تجه گفتیوم 

 

 و دعا    می صبر کن د یداره و ما فقط با مارستانیب نیهم

 

 

 

  یضربه ا ایبه آر یممکنه بعد از بهوش اومدن دوباره از نظر ذهن یبود که حت ده یعق نیو دکترش برا  ادیبهوش ب  ایزودتر آر که 

 اون تکرار بشه   ی دوره ا یدوباره فراموش   ایوارد شده باشه و 

 

 دوباره چشم هاشو باز کنه   یببره ول ادی تمام خاطراتمون رو دوباره از  ایبودم که آر  یاما راض ومن

 

 رفتم    مارستانیراحت به داخل ب الیخواهش آرش به خونه بازگشت و من باخ با ه یروز سا اون
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 و افسرده بود   نیاومد غمگ  رون یبداخل اتاق رفت و زود ب  یپدرش اومد مدت دنی نارگل به همراه آرش بد  شب

 شد   ره یخ ن ینشست و بزم یصندل ی برو

 کنارش نشست و سرش رو درآغوش گرفت...... آرش 

 

 پناه سرشو خم کرده بود .....  یگنجشک بال شکسته ب ه ی مثل   دخترم

 

 گرفت   بیعج ی بغض دلم 

 

 کرد یزل زده بود به نارگل و ساکت نگاهش م انیرا

 

 .........  یازش استقبال کن  ییخوایم ید یناام ن یبا ا  زم یعز نه ی بینگاهشون کرد و گفت بابا تو روم آرش 

 

 عموش نگاه کرد و گفت   یچشنا به

 

 مردم از انتظار   اد یبهوش م  یک پس

 

 نگران نباش ...... زم یعز شه یدستاشو گرفت و گفت درست م آرش 

 

 همون لحظه تلفنم زنگ خورد مامان بود   در
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 با مامان صحبت کردم   ی ا قه ی دق چند 

 

 رو بدم بهش با مامان صحبت کنه   ی ازم خواست گوش  انیرا

 

   ردکینگاهمون م نارگل

 

 و به طرفش رفتم   ا یو زدم به در  دل

 

 و زانو زدم و روبه روش نشستم   کرد ینگاهم م  رهیخ

 

 کرد    ینم ی حرکت چیه

 

   یبا مامان بزرگت حرف بزن خواد یگرفتم  و گفتم دلت م دستاشو

 

 بکشه   رونیکرد دستاشو از تو دستم ب یسع

 

 محکم نگه شون داشتم و گفتم   که 

 

 پسم نزن   یکارو نکن اگه پدرت رو دوست دار   نیا نارگل
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 بار بغلت کنم ......  هی مادرتم بزار  من

 

 

 دستاشو نگه دارم    کردمیم ی سع شتریداشت از دستم فرار کنه و من ب ی سع اون

 

 ....در گوشش گفت ...   یز یگوش نارگل برد و چ  کیسرشو نزد آرش 

 

 حرکت موند  یاون ساکت و ب  و

 

   دمیکش  قینفس عم هی چشم هام گذاشتم و  ی صورتم و رو کیبردم نزد  دستاشو

 

 .....  دمشونیبوس ی داشت دست دخترم تو دستام بود و من راحت م یلذت  چه

 

 کرد و آرش چشماش نمناک شد و گفت   ینم  یحرکت اون

 

   ی دون  ی نم یرو تو زندگ  یی زایچ هی نداره تو  یر یاون تقص نارگل

 

 به خاطر بابا ..... کنم یم خواهش

 

 تلفن رو چسبوند به گوش نارگل    یحرف چیبطرفمون اومد و بدون ه انیرا
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   رفت یو قربون صدقه اش م زدیاون ور خط داشت صداش م دمیشنیمامان رو م  یصدا

 

 فتم  لرزان همون طور که دستشو گرفته بودم گ  ییصدا با

 

 حرف بزن اون مادر بزرگته مثل من دوستت داره   زم یبزن عز حرف

 

 دلم صداتو بشنوم مادر   ز ینارگلم دخترکم عز زدی اون ور خط صداش م مامان

 

 برم ......  قربونت

 

 

 وگفت   د یاش به گوش مامان رس  هی گر ی کرد و صدا  هی اون آروم گر و

 

 خوش حالم مادر   ی کنار مادرت  دمیکه شن  نیبرات خوب حرف نزن هم رم یبم یاله

 

 ..... نم یروز اون صورت ماهتو بب ه یکنه  خدا

 

   نم یبلند شد و بهم اشاره کرد که کنارش بش آرش 
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 من از خدا خواسته آروم کنارش نشستم و شونه هاشو بغل گرفتم   و

 

 همه خوش حال بودن .... کردویم فی مامان تعر ی داشت برا انیرا

 

 کردمو اشکهاشو با دستم پاک کردم گفتم   نگاهش

 زم یبغلت کنم باور کن بابا هم االن خوش حاله عز یممنونم که گذاشت ازت

 

 اشت و با خودش برد  ساعت بعد آرش بچه هامو برد چند 

 

   یمعصومانه دستا  یشد و با لبخند  ک یآروم به نارگل نزد ان یرفتن را وقت

 رو گرفت  نارگل

 

 کرد یرو نگاه م انیرا  رهیاون همون طور خ 

 

 ره یتونه ازتون بگ  ینم  ی قانون و دادگاه  چیه نوی ا د یشما خواهر و برادر گفتم 

 

 

   

   کنهیکه تو رگهاتونه شما رو بهم جذب م یو خون  ی کامل دارم که رابطه عاطف  مانیحرف ا نیبه ا من
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 رو شونه نارگل گذاشتم گفتم   دستمو

 

   یانکار کن یتون ی رو نم می کیاحساس که ما به تو نزد نیا زمیعز

 به آرش سپردم و گفتم جون تو جون بچه هام   دمو یو بعد بچه هامو بوس  

 

 هستن ....  ا یآر یزا یراحت باشه اونا عز التیسرشو تکون داد و گفت خ اون

 

   یوقت  که یباشه آرزوها و خواسته هاشم کوچ ک یکه کوچ  دل

 

 باشن   یافتنیخواسته هاتم بزرگ و دست ن خوادی بزرگ باشه دلت م آرزوهات

 

   ی که قراره روزت رو شروع کن ی نیبیم  یرو اون طور  ایدن  ی کنیصبح چشم باز م ی وقت

   یترس   ینم ی مانع چیو از ه   یبه آرزو هات تالش کن دنی رس  یبرا  یدار  یسع درخشنیتو دلت م   د یام یها روزنه 

 

   ندهیبه آ د یبا ام می گذرونیم یجور  ن یعمر رو ا ی روزها تمام

 

تونم به آرزوهام برسم    ینم خواستیکه دلم م  یهر چقدرم که بخوام  اون جور  دم یو من فهم گذرهی م  خیهاست که از اون تار ماه

 نبود جز  سرنوشتم و بس و   ی صحنه کس نیا گر یچون  باز

 که سالهاست نتونستم ازش فرار کنم ......  ی قتیحق

 



 اه چشم به ر

286 
 

 که پشت پنجره  گلباغ  نشستم  االن

 

 

هم جزء سرنوشتم   ی مدل زندگ نیدارم که ا ن یقی  کنمینگاه م  رن یاز سر و کول هم باال م اط یقد که تو ح م یقد و ن ی به بچه ها 

 اون هستم  میبوده و من تسل

 

 رفت  ز یم ی بداخل اومد و بسمت کشو انیاتاق باز شد و را در

 

   ی داد باز هم دستتو زخم کرد ی کردمو گفتم ا نگاهش

 

 انگشتش زد و گفت   ی چسب برداشت و برو هی هول  با

 

 سوار بشن ....  ستنیبلد ن رن یگ یبچه هاست دوچرخه امو ازم  م ر یتقص

 

 خودتو   ی کرد ف یهم کث ی گرفتمو گفتم حساب دستشو

 

 

   د یعجله دستشو کش با

 رفتن گفت   موقع 
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 مامان   خوبم

 

 برگشت  اط یحرفم نشد و دوباره به ح ومنتظر 

 

 عوض کردمو به داخل بخش رفتم لباسم رو  کردند ی م هی گر  یبچه ها حساب بخش

 

 به بچه هابودند   ی دگیهمراه چند پرستار مشغول رس  ایدر

 

 جا چه خبره    نیداخل شد و گفت ا مامان

 

 کرد   دار یکرد و بچه ها رو ب  هی سره گر ه یماست   یمهمون کوچولو  نیا ر یبه ما کردو گفت همش تقص ینگاه پرستار

 

رو ساکت   هی به دفتر بق برمیم نو یدل درد داره من ا  ادیکرد و گفت به احتمال ز ی نوزاد رو بغل گرفت و صورتش رو نوازش  مامان

 د یکن

 

 تا ساکت بشه ......  اطیدستشو گرفتم دوباره  بردم ح  کردیم ه یخورده بود و گر ن یاز بچه ها زم یکی

 

 

 کم کم خوابش برد  و اون ساکت سرشو رو پاهام گذاشت و  میدرخت نشست ریز
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 بکشم   یاومد و کنارم نشست و گفت که براش نقاش  کردیم ی بلبل زبون نش یریو با اون زبون ش  رفتی راه م گهیکوچولوم د یهست

 

 فرشته بود   ه یرو دوست داشتم چون هر روزش کمک به  یزندگ نیا

 

 که داشتن   ی گذشته ا یک یکه تو عمق تار یی ها فرشته

 

 

 زده بود .....   بیبودند که بروح نازک و حساسشون آس  ه د یکش یی و رنج ها یسخت

 

  نییپا ختی ر یامشب تو راهه دلم هر  یافتاد که چه اتفاق مهم ادمیافتاد به انگشترم تازه  نگاهم

 

 نصف کارهامو نکرده بودم لعنت بهم   هنوز

 

 آورد  یاسترس منو از پا در م  نیا آخرش 

 

 ؟؟؟؟  نم یبب ایاشاره کردمو گفتم آقا ب ان یدور به را از

 کنم   ی نم یخودمو زخم گهیخوب د ی هاشو باال انداخت وگفت باز چکارم دار شونه

 

   ان یکمرم و گفتم اوووووف از دست تو را ه ی زدم  دستامو
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 ........ طون یبود ش  یچ قرارمون 

 

 کنم تازه    یمامان باور کن فردا امتحان ندارم بزار باز ی فکر کرد و گفت وا کمی

 

 خونه جا گذاشتم خانم      ک....تا.....ب....مو.......  من

 

 فکر کن امشب    ............  گهید  کم یخنگول    یتوهم کردمو گفتم تو واقعا پسر من  اخمامو

 

 

 کرد و بفکر فرو رفت .......... ز یدرشت و قشنگش رو ر یچشما 

 

   د یکش ادیبلند فر هوی

 امشب ........  آهان

 

 گلباغ و گفت    یبسمت سالن ورود  د یو اون دو  موید یباهم  خند  بعد 

 

 دوستت دارم ......  مامان

 

 

   ونه یام گرفت و گفتم منم دوستت دارم د  خنده
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 گفت    نشیریصورت ماهش افتاده بود نگاهم کرد و با زبون ش  ی جونم  که آفتاب برو یهست

 

 دوس .......  مامان

 

 گفتم   دمو یبوس  شویشونیکنار زدم و پ   شوییطال یموها

 

 قربونت برم تو رو دوس ....  آره

 

 که از برنامه شب جا نمونه .......   کردیبا عجله کارهاشو م ی و هر کس  میتو سالن جمع بود  یناهار همگ  وقت

 

 هست که تو گلباغم   ی شب نیکنارم نشست وگفت خاله امشب آخر ایدر

 

گل پونه هست که عاشقانه دوستت    هی بدون  یکه باش  ا یهر گوشه دن یهر جا باش  زمیگرفتم و گفتم برات خوش حالم عز دستشو

 ....  زمیکه عز ی دونیداره م

 

مهربون و صبور باش   شه یهم نجای باشه تو خوابگاه هم مثل ا ادتی   یقدم به قدم سرنوشتت رو بساز   یتونیو م یخانم شد  گهید

باشه ده ها   ادتی  یانجام داد تیو دانشگاهت رو با موفق ی شد  لیهر وقت درست تموم شد و فارغ التحص ی که برگرد  خوامیم ی ول

 توعه دلبندم گ قشن ی تو دستا  شونیسرنوشت و زندگ ایدر

 

 تموم کنم قول ......  یرو با نمرات عال رستان یدب دم یبازوم گذاشت و گفت خاله دوستت دارم بهت قول م ی وبر سرشو



 اه چشم به ر

291 
 

 

 ....... م یتا غروب هزار تا کار دار م یبهتره زودتر ناهار بچه هارو بد  گه یو گفتم خوب د دم یرو بوس  صورتش

 

   اطیسالن گلباغ و ح ن ییبود و من هنوز مشغول کار بودم تز غروب

 

 قشنگ     یصورت یز یبا روم د یسف ی زهایشده مرتب و م ده یچ یها یصندل

 

 از دور صدام زد و گفت   مامان

 مادر ...... ی پونه تو هنوز آماده نشد  گل

 

 به خودم دادمو گفتم   یکش و قوس   هی

 وقت دارم مامان   حاال

 

 نگذاشتم  ز یها رو رو م ینیریو ش  وه ی م هنوز

 

   ی همه کار کن نیا د یبا عجله بسمتم اومد و گفت آخه امشب که تو نبا یصادق خانم

 

 

 

 ...... ی و زود برگرد ی بر شگاهیبه آرا د یبا االن
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 برو ...... زم یشب توعه عز امشب

 

 کردمو گفتم   نگاهش

 

 استرس دارم ....... یصادق خانم

 

   یباش  یقو  خوامیتو بود استرس داشت ازت م تیتو موقع ی کرد و گفت گل پونه هر کس نگاهم

 

   زمیبه سرو وضعت برس عز کم ی برو

 

 ......  نمی فرشته بب ه ی یاومد  شگاهیاز آرا یوقت  خوام یم

 

   زمیعز  نمیچ یرو با کمک پرستارها م ی نیریو ش  وه ی خودم م من

 

 سالن گلباغ رفتم   یتشکر کردمو بداخل ورود ازش 

 

 مرتب بود ....   زیچ همه

 

 و برق زده  زیتم سالن
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 هر گوشه سالن    کیکوچ ی تو گلدونا م یسرخ و مر یبایز ی با گلها 

 

 

 

 نو  قشنگ بطرفم اومدن دورم جمع شدن و برام آواز خوندن   یبا لباسا زی مرتب و تم ی ها بچه

 گل پونه قشنگه امشب براش رنگ و وارنگه .......  خاله

 

 داده   هان  .....  ادتون ی یرو کس  نایا طونای گرفتم و گفتم ش  دستاشونو

 

 جونم   ایگفت در   کردیم ی از بچه ها همونطور که با موهاش باز یکی

 

 اسمش  ی به قشنگ  ی اومد با لباس بلند آب رونیفرشته از تو  اتاق ب هی  دم یلحظه د همون

 

 .....  نمیبب د یبر د یبخون ایخاله در یبرا د یدست زدم و گفتم بر براش 

 

 بسمتم اومد  مامان

 

 

 لبخند به لب داشت و خوشحال بود   



 اه چشم به ر

294 
 

 تا شب نمونده   یز یلباسهامو بدستم داد و گفت عجله کن چ کاور

 

 .......  یکردمو گفتم خوشحال  نگاهش

 

 

   شه یخنده هاته که دلم قرص م یازهمه برا شتر ین دادو گفت بتکو سرشو

 

   زمی عز نمیغمتو نب  گه ید خوام یم

 

 پشت و پناهمه ......  شه یو دعات هم  یو گفتم همش به خاطر دل مهربونته که هوامو دار دمشیبوس 

 

 اد یهم ب انیبرو االن هاست که را گهیرو به شونه ام زد و گفت حاال د دستش

 

 کمک و خوابوندن نوزادان به کمک پرستاران رفت   ی برا شه یخودش مثل هم و

 

 رو بردارم   فم ی اتاقم رفتم که ک به

 

   د یدر بزرگ گلباغ بگوشم رس  یصدا

 

 چرخوندم   سر
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 شد   اطیگل زده و بوق زنان وارد ح  نیبا ماش  ریام

 

 

 ها همه دورش جمع شده بودند   بچه

 

 شدند .....  ادهیپ نیاز ماش  ده یو مرتب با کت و شلوار اتو کش ک یش  انیو را خودش 

 

   زدند یها خوش حال بودند و دست م بچه

 

 

 شد و شروع کرد به دست زدن و خوندن     کش ینزد د یدرخشیم  یالماس تو لباس داماد ه یکه مثل   ر یام دن یبا د یصادق خانم

 

 انداخت  نییشد و سرشو پا د ی سرخ و سف ر یام شه یهم مثل

 

 شده بود هفت غروب بود    ر یبه ساعتم انداختم د ینگاه

 

 

 رفتم  اطیو با عجله بسمت ح  دمیلباس پوش  

 



 اه چشم به ر

296 
 

 لبخند زنان بسمتم اومد   د یتا منو د انیرا

 

 

 

   د یدرخشیمرد شده بود و مثل ماه م گه ید پسرم

 

 پر از اشک شدند  یاز شاد چشمام

 گرفت و با لبخند گفت  دستامو

 شدم مامان   خوب

 

   یبابات شد  هیچقدر شب زم یبود بغلش کردمو گفتم آره پرنس مامان .....عز ستادهیچشمام ا ی جلو ایآر انگار

 

 نه یزد و گفت برم مامان بزرگ لباسمو بب  یلبخند 

 

 وارد ساختمون شد  یشاد با

 

 ......  میکرده بود بسمتم اومد و لبخند زنان گفت ما خوب شد  دایت پ نجا یپرستارا و خانم صادق ی که از حلقه محاصره  ریام

 ..... د یشد  ی و گفتم هر دو عال دمویخند 

 

 شده   رمی د گه ید من
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 اومد گفت   یکه داشت پشت سرم با عجله م  همونطور

 

    رسونمتیم من

 رو تو هوا تکون دادمو گفتم ممنون  دستم

 

 تر از گلباغه   نییچند قدم پا نیهم شگاهیآرا

 

 بلند گفت منتظرم .......  ستادو یا ریام

 

 صدا   ی کوچه آروم و ب یکی تار ی شده بود تو کیتار هوا

 

 داشتم    یبرم  قدم

 

 قدمها ........ یراه و صدا یکیو بودم و تار من

 

   خواستیم دلم 

 

 رقم بخوره   کردمیطلوع کرد  سرنوشتم اون طور که فکرش رو م د یصبح خورش  ی وقت
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 .... سته یامشب و همون جا زمان با خواستینه که دلم م اگه

 

 رو رد کردم خنده ام گرفته بود   شگاهیفکر بودم که متوجه شدم آرا تو

 

   دمیرس  شگاهیبرگشتم و به در آرا دوباره 

   کرد یکه داشت منو آماده م  یزمان مدت

 افکارم غرق بودم  تو

 

   ی بانو تو فکر ه یبهم انداخت و گفت چ ینگاه نه یاز تو آ  شگرمیآرا

 

 گفتم نه خوبم   دمویخند 

 

 

   کنه یم  تیدلهره تو چشمات آدمو اذ ه ی تو هم کرد و گفت  یبا شوخ اخماشو

   زدم یم یالیخ ی خودمو به ب که یحال در

 

 دو دل هستم   کم ینه  گفتم 
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 بابا   یبه شونه ام زد و گفت ا  آروم 

 

   یحاال دو دل  یرس یم ار یبه وصل  گهیساعت د چند 

 

 نگاهش کردمو گفتم   نه یآ تو

 

 خودم هم باورم نشده .... هنوز

 

رفت و   دقت رو سر وضعم به عقب  یکارش تموم شد کمکم کرد تا لباسم رو بپوشم و بعد از کل  ی و به کارش ادامه داد وقت د یخند 

 از دور نگاهم کرد و گفت  

 

 

 

 عروس خانم ......  یمعرکه شد  واقعا

 

 خودم رو نگاه کردم   نه یو تو آ   برگشتم

 

 

 روز ازدواجم افتادم   اد یخودم قول داده بودم که شاد باشم اما به  به
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 داشت   ی چشم ازم برنم ایروز آر اون

 تا در رو باز کردم    د یرس  شگاهیآرا یکه بدنبالم اومد و جلو  ی وقت

   دادیدرشتش بهم زل زده بود و سرشو تکون م  یچشما با

 فقط چند شاخه گل رز بود   ی بودم  و دسته گلم از سادگ ده یکه دوخت مامان بود پوش   د یلباس ساده سف  هی  نکهیا با

 دستامو گرفت   ایآر  اما

 

 ه غش کنم برات  .......االنه ک  یو گفت دختر مثل ملکه ها شد  دشونیبوس  یو با شاد 

 

 دستش بود    ریرفاه ز لیها و وسا لیجوان و جذاب و خوش گذرون که انواع و اقسام اتومب یایآر

 

 

 

 و کنارم تا لحظه آخر موند  د یهمه بر از

 

 

 

 ثروتم   ا یگل پونه   ایاز خودش روند و براش شرط گذاشت  یکه مادرش اونو با سرد ی زمان  

 

 ساله مادرش شد ..... نیچند  نهیباعث خشم و ک  نیمنو انتخاب کرد و هم ل یبا کمال م اون
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خرج روزانه به مشکل   یبرا ی تو زندگ یو گاه م یها شروع کرد زیچ نیبا ساده تر نکهیبا ا نمیبیم کنمی که به اون دوران فکر م االن

 شد یم رهیهم خعاشقانه نگاهمون به  شهی کم نشد و هم نمون یاز عشق ب ی اما لحظه ا م یخورد یبرم

 

 طور باشه   نیا ی بزنه وقت کتیشر ی....اما از اون مهمتر قلبه که برا..  ی داد که نون مهمه تو زندگ  ادمون یعاشقانه  یزندگ سالها

 ....  هی کاف نمون ینصف کردن ب ی باشه برا کیکه تو سفره هست هر چقدرم کوچ ی..نون

 

 افتادم که سفارش کرده بود   ایآر  ینامه   ادیب کردم یخودم رو نگاه م نهیکه تو آ  همونطور

 

 بدون من کنارتم و تو رو در آغوش گرفتم   ید ی خودت رو د نهیوقت تو آ هر

 

 تو وجودم   د یچیحس پ نیبستم و ا چشمامو

 

   ایتو اون دن  یو حت   رمی که بم ی تا زمان ایآر

 

 از خودم و وجودم دوستت دارم  شتریب

 

 ......چشمامو باز کردمو گفتم   یی آروم به بازوم زد و گفت عروس خوشگلم کجا شگرمیآرا

 

 داشتم ....  ی به خاطر جمع اج یاحت خوبم
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 زودتر به گلباغ برگردم   د یبا

 

 تعجب نگاهم کرد و گفت   با

 

 دنبالت   ادینم ی آقا داماد چ پس

 

 

   ادی تونه ب ی کردمو گفتم اون فعال دستش بنده و نم  یا خنده

 

 ....ار یواجب تر از  ی چه کار یو گفت آخه شب عروس  د یخند 

 

 و شالم رو گذاشتم و گفتم   دم یپوش  پالتومو

 

 جور کارها .....   نیاز ما گذشته ا زمیعز تازه

 

 ی شد  بایعروس جوان و ز ه یمثل  زم یعز ی د یند  نهیگفت  پس خودتو خوب تو آ  

 

 زدم   رونیب شگاهیتشکر کردمو و از آرا ازش 

 

   دادیصورتم رو نوازش م یسرد بهار یهوا
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 هستم  یدوران خردسال  کیکوچ ی من دوباره حس کردم همون گل پونه  و

 

 و سبک مثل ابر   شاداب

 روح رو تجربه کنم  ی سبک نیبا لحظه لحظه عمرم ا خواستیم دلم 

 

   دم یبه گلباغ رس  ی وقت

 

 از مهمونا نبود   یخبر  هنوز

 

   یبسمتم هجوم آوردن و شروع کردند به دست زدن و شاد  دن یمنو د تا

 

   ینگاهم کرد و گفت چه شب پاک و مقدس  یبا خوشحال یصادق خانم

 

 حالم برات گل پونه   خوش 

 

 نم ییلبخندت رو ب  شهیدوست دارم هن زمیعز

 

 دستش رو توهوا تکون داد و گفت   دنمیبود با د ریکه مشغول صحبت با ام مامان
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 ماه  ......... ن یعروس شده ع دخترم

 

 

   زم یکه عز  ستیحرفا ن نی همه عروس شدن ا نجایشالم رو برداشتم و گفتم ا پالتوو

 

 ما شروع شد   شیآال یساده و ب ی بعد مهمون یوساعت

 

 شناخت یسر از پا نم یشاد بود اون شب پسرم خوش حال بود و از  گانهیبا ما ب ی بود خنده و شاد مدتها

 

 خنده ی باشه با بودن در کنارش لبهاتم م ر یگ یی جا هی به بهانه باشه اما دل که  اجیلبخند احت یبرا د یشا

 

 از وجودم شده بود   یانتظار جزئ  گه یو د دمیکشیبودم سالها بود انتظار م منتظر

 

 ممکنه در برات باز نشه   ریغ ی دل به راه بسپار ی وقت

 

 نشست   یبه انتظار خواه یر یبه اون لحظه که آرزوهاتو بغل بگ  دنیرس  ی برا یو ناتوان هم بش  ر یاگه پ یحت

 

 کردم    یخوشبخت یو عروسش آرزو   ریام ی پرسنل گلباغ برا ی  ه یاون شب من هم مثل بق 
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   دادیو دوست داشتنش رو بروز م  کردی م دایجرات پ ی اگه روز د یشا

 

 افتاد   ی چشمم م از

 

 به مامان گفته بود   شیچند وقت پ اما

 

 دوستم داره    رهیگ شم یدلش پ یلیخ

 من دلم   دونه یم اما

 

   عمرم

   نفسم

 بود اون   یگریبه کس د متعلق

 

 موضوع رو نداد    نیسالها به خودش جرات جسارت گفتن ا نیا تو

 

خواهد   دهی رو که کش  ییتمام عمر جبران تنها ی بمونه که از ته قلب دوستش داره و برا ی گرفت با کس م یتصم  نیخاطر هم به

 کرد 

   یچ  یعنیبگه واقعا دوست داشتن  ی روز بخواد به کس هی به مامان گفته بود که اگه  ریام
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   زنه یرو براش مثال م ایمن و آر نیب عشق

 

 و بدون اون نفس بکشه ......  اره یآدم قلبشو از جا در ب  شد یم مگه

 

اندازه دوستش داره و اون   نیتا ا ا یتو دن ی کس ه یبود که  ده یاز همه چون تازه فهم شتر یخودش ب  میبراش خوش حال بود همه

 که    قتهیحق  هی  نیا  رهیمواظبه  خط و خش نگ  شتر یوجود پاک و دل مهربون خودشه  که از همه ب

 

 عشق بورزه   گرانیتونه  بد  ی آدم خودشو دوست نداشته باشه نم تا

 

 امکان نداشت هرگز

 

   د یپرس ی و م  ومد یو م  رفتیبچه ام مرتب م انیرا

 

 ومد ین مامان

 

 تماس نگرفت  مامان

 

 

 شمردم ی ها رو م هی نشسته بودم و ثان ی صندل  یو من همچنان برو  
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 خسته شده بودند   ی اواخر جشن بود و همه از بزن و بکوب و شاد گهید

 

 کاره مونده بود  مهیبودم که جشنش ن  یو من عروس  کرد ینگران نگاهم م مامان

 

 شب گذشته و گل پونه عروس تنها و خسته دل هنوز چشم براه و منتظره  مهیبودند که ساعت از ن ده یفهم همه

 

  انیرو ترک کنن تا پا شون یمجلس شاد  ی و عروسش با نگران  رینکن که ام یوقت بدرقه کردن بود بخودم گفتم هرگز کار   گهید

 سپردم  د ی جشن لبخند زدم و دل به ام

 

  د یخوشبخت باش   شه یبخودم گفتم هم کردمیو بدرقه اشون م   دمیپاش یعروس و داماد نقل م ی برا ی وقت

 ختم ی ریگل م  گهیعروس د ه یبودم که بر سر  یمن تنها عروس  

 

 که حرکت کنه نگاهم کرد و گفت   شد یم  نشیداشت سوار ماش  ی عروسش رو سوار کرد و وقت ریام

 

 شد   ینخواه  مون یلحظه پش نیا ی وقت برا چ یکه ه دونمیممنونم م  زیهمه چ یبرا

 

  ید یجنگ   ریکه سالها با تقد   یهست یدارم تو همون   مانیبهت ا من

 گرفتم گل پونه    ادیکردن رو ازت   یکنم چون زندگ  ی ره که چطور زندگ ی نم ادمیهرگز  دمیمن بهت قول م  و

 

 که هرگز نداشتم دوستت خواهم داشت و   ی خواهر مثل
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 تشکر  ........  ز یهمه چ یبه همه ما کرد و گفت برا ینگاه

 

 

 خونه رو دوست دارم و خواهم داشت   نیشما و ا عاشقانه

 

 دوباره در خدمت همه شما هست   ر یو گفت صبح عمو ام  د یکش ی ها دورش جمع شدند و اون سرشونو دست بچه

 

 خونه بخت شدند  یو اون و نو عروسش راه   میهمه سال خدمتش به بچه ها دست زد ن یبه افتخارش و ا ما

 

  یجشن به جا انیکه پا  یعروس  نگاه و حواسشون به من بود  یچشم ر یبودند و ز زهایها و م  یصندل یمشغول جمع آور  همه

   کردیها رو جابه جا م ی و صندل  زیم  یو به خونه آرزوهاش بره داشت با لباس بلند عروس  ره یدست دلدارش رو بگ  نکهیا

 

 بخورم  نیبود بزم ک یکرد  و نزد  ریکفشم گ یپاشنه ها  ری بلندم به ز راهنیبار وقت حرکت ، پ چند 

 

 

   می کنیماهمه کمک م  یخواد کار کن ی نم مزی دستهامو گرفت وگفت عز ی خانم صادق 

 

 گوشم گفت   ر یمتوجه نشه ز ان یکه را ی طور بعد 

 ..کجا موند .....  پس
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 ......  ده ینگاهش کردمو گفتم تلفنش آنتن نم ید ینا ام با

 

 شده بود گفت  رهیخ نیکه بزم  ی انداخت و درحال  ریبز سرشو

 

   رفت یامشب مرتب داشت با تلفنش ور م انیرا

 

 رو تکون دادمو و گفتم بله حواسم بهش بود ......  سرم

 

 دمیکش ی قیو نشستم و نفس عم نی زم ی رو گذاشتم رو یصندل

 

 بند بود  ییو نه دستم به جا  شینه راه پس داشتم و نه راه  پ دنیلرز یم دستام

 

 سر بزن ه ی  بعد برو به مامان زمیگفت گل پونه عز  یصادق خانم

 

 

 بهت بگه ........  ادیبه خاطرت استرس داشت اما جرات نداشت ب یلیخ 

 

 یباش  ی قو د یبه خاطر پسرت و مادرت با تو

 

 برام نمونده ....  یقدرت  گه ینگاهش کردمو گفتم د د یو ناام  درمانده
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بهم ثابت   نی رو داره و ا یکرده قدرت و اراده هر کار  ی گلباغ مادر یبچه ها  ی که سالها برا یکس  ی تونی کرد و گفت تو م نگاهم

 زم یشده عز

 

 نشسته بود   ی و افسرده گوشه ا نیافتاد بچه ام غمگ  ان یبه را نگاهم

 ........  خوادیاون االن پدرش رو م گفتم 

 

صبر و   د ی ت بااوقا یو گاه ست یبه خواسته ها ن دنیهمش راحت رس  یبده زندگ  ادیرو شونه ام و گفت برو کنارش و بهش  زد

 تحمل داشت 

 

 و محکم بغلش گرفتم     ستادمیروش ا روبه 

 شده   یچ  ی عنیگوشم گفت  مامان   در

 

 زم یامشب هم روش عز یهمه صبر کرد  نیگفتم ا دمویماهشو بوس  صورت

 

 ......مامان بزرگ .  ش یپ رمی گفت من م ر یبراه افتاد و مغموم و سربه ز آروم 

 

 بزنم  اد یداشتم فر از ین شدمیخفه م داشتم

 

   رمیفاصله بگ  نجای دارم از ا اج یاحت د یرو بد  لتونیاتومب چیسو شه یانداختم و گفتم م ی به خانم صادق ینگاه
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   شمیاما تنها نرو نگرانت م  زم ینگاهم کرد و گفت آره عز د یترد با

 

 گردم  ی به خاطر پسرم هم شده سالم برم د یرو تکون دادمو گفتم نگران نباش  سرم

 

 افتادم و از گلباغ فاصله گرفتم .......  براه

 

 از گلباغ دور شدم   تونستم یم تا

 

 امی دن ی کجا دم یکه نفهم  اونقدر

 

 موندم  ره یها خ نیشدم و به ماش  اده یها در حال حرکت پ نیاتوبان بودم و ماش  وسط 

 

   زدند یو برام بوق م شدند یکدوم رد م  هر

  نیا دمیترس  ی کس نم  چیو ه زیچ چیکنار جاده  حرکت کردم از ه  ی کیباشه بسمت تار یعروس  ی بدرقه  هی  نیا کردند یم فکر

 موقعش بود    گهید شد یکه جلوتر رفتم نور جاده کمرنگ و کمرنگ تر م  ی کم دادیوجود خودم بود که آزارم م

 

  نیخودمو از شر ا ناًیقی باغ گل ی به بچه ها د ینبود و ام انیزدم وخودمو سبک کردم اون لحظه اگه وجود را ادیفر تونستم یم تا

 کردم یخالص م یزندگ

 

 دادم   هیتک  نیجاده به ماش  یی اشکبار برگشتم  و تو روشنا یچشمان با

 



 اه چشم به ر

312 
 

 

 نداشتم  یتوان و قدرت گه ید  زیچ چیه  یبرا 

 

 انداختم ....  ی به صفحه گوش  یرفتم و نگاه نیبداخل ماش  خورد ی مرتب زنگ م تلفنم 

 

 

 بار زنگ زده بود   نیچند   مامان

 

 گرفتم به گلباغ برگردم   م یتصم  کردمیاضافه م یبا نبودم به غمهاشون غم د ینبا سوخت یم زانمیعز  ی گشتم دلم برا  یبرم د یبا

 بسمت گلباغ براه افتادم   سیو چشمان خ اد یسوخته از فر ییرو روشن کردم و با گلو نیماش 

 

 

 شب بود   مهی بساعتم انداختم دو ن ینگاه

 

 مونده بود  ی باق جهیگرفته بودم و بدون نت ایآر ی که برا یاز بارها تماس  بعد  و

 

 گشتم    یروح برم یو خستگ  ب یعج یحال شانیپر با

 

 گلباغ بودم که تلفنم زنگ خورد    کینزد
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 انداختم  ینگاه یکردم مامان باز تماس گرفته  به صفحه گوش  فکر

 

 بالخره خودش تماس گرفت   دمید یم درست

 

 تلفن رو روشن کردم   ینگران با

 معرفت .....  یب  ی زدم کجابود اد یبلند فر و

 

 آروم تند   یدو تا قدمها  یکی  دمیدویکوچه م یکیتار  ی تو  دمیگلباغ رس   کینزد

 

 در منتظرم بود    یمزاحم بود بادست جمعش کردم مامان جلو  لباسم

 

 مادر   ی بطرفم حرکت کرد و گفت کجا بود د یحالمو د ی وقت

 

 پس کجاست ؟؟؟؟  گفتم 

 

 تکون داد و گفت   یبعالمت منف  سرشو

 

 دنبالت ...... ابونا یحرکت کرد تو خ  یستیخونه ن  د یتلفن زد و فهم ی کوچه اومد وقت ک ینزد تا

 

 گردم   یهامو باال انداختم و گفتم من که بهش گفتم دارم برم شونه
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 مامان رو گرفتمو گفتم   یدستا

 

 آورده بود با خودش  شید ید

 

   زم یعز دونم یشد و گفت نم نیچشماش غمگ  مامان

 

 داخل   ایحاال با من ب تو

 

 تو    ارنیب  گمیرو هم به بچه ها م ی خانم صادق نیماش 

 

 

   زمی عز ی کن  یرانندگ ینتون ممکنه درست ی استرس دار االن

 

 گلباغ قدم زنان با مامان همراه شدم .....  اطیح یدر آوردم و تو   کفشامو

 

   نیزم ی زانوهام قدرتشونو از دست دادن و افتادم برو  میراه که رفت مه ین تا

 

   کردیبود نگاهم م ستاده یا مامان

 بودم کمکم کنه   منتظر
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 رو باال آوردم و نگاهش کردم   سرم

 

 ناگهان دو تا دست از پشت کمرم روحلقه کرد ........  که 

 

 و قشنگ .....  ک یبار یبهشون انداختم انگشتا ینگاه

   شدمیخواب نبود و من واقعا امشب داشتم عروس م نیا

 

 

 و خشکش زده بود   کردیپشت سرم رو نگاه م مامان

 

 ..کنارم   یبرگشت  گفتم 

 دارم   یگفت چه مامان خوشگل شیو دوست داشتن  فی لط ی دااون ص با

 

 .........   ادیبهت م لباست

 

   دم یاز هم باز کردمو بطرفم کش دستاشو

 

 زدم مامان   اد یفر  یبود با خوشحال نارگلم
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 اومده ....... دخترم

 ....... بان یسر در گر مینشسته بود  ن یزم ی دو برو هر

 

 نگاهش کردم آره خودش بود بالخره اومد   دمو یکش ق ینفس عم هی

 

 گفتم نگاهش کن اومد   دمو یمامان رو کش دامن

 

 کنارمون نشست و گفت  مامان

 

 ........  دمید  دمید  زمیعز آره

 

 شد  ل یاومده و ما امشب واقعا جشنمون تکم دخترت

 

 گفت   کرد یهمونطور که  صورتشو رو  نوازش م مامان

 

 خودته مادر ......   یها ی نوجوون هی شب چقدرم

 موها    نیصورت و ا نیا

 گفت باباهم اومده ......   کرد یمتعجب منو مامان رو نگاه م   انیکه گر نارگل

 

 کرد یبود نگاهمون م  ستادهیدر گلباغ ا  یجلو
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 جلو      ایبسمتش دراز کردمو گفتم ب دستامو

 

 ........ ایب

 

 

 

 ...  کردیباشه ما رو نگاه م دهستایا انیگر  یکس و تنها گوشه ا   یکه ب  یبچه ا  مثل

 

 

   ی دستت دردنکنه قربونت برم  دخترم رو برام آورد گفتم 

 

   یسادیاونجا وا چرا

 

 پاهام توان راه رفتن نداره ....... گهیکه د  یدونیم

 

 منتظر بودم ........ ستاده یکه من تمام عمرم ا  زمینه عز ای ی دونیم ایآر

 

 تو دستات گم بشم ...   خوامیم ریدستمو بگ   اینوبت توعه ب حاال
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   یستادی تمام قد روبه روم ا نم یبب شمیاز جا بلند م  یوقت  خوام یم

 

 دلم    ز ینفسهاتو بشمارم عز ایب ایآر

 

 

   یباش  دم یسالها انتظار کش یمرهم  قلب خسته   تو

 

 دخترم صدام کرد مامان ....... ن یجلو بب ایب

 

 

 

 

. 

 

   ی ماریب ی از سالها رنج دور دهیخم ی با شونه ها  آروم 

 

 

 بلند کرد   نیبسمتم اومد و من و نارگل رو از زم 

 

 با همون چشما   ی روز اول عاشقانه و دوست داشتن ه یکردم شب نگاهش
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 وقت خووووووب   چینرو ه گه یرو بردم دور صورتش و گفتم د دستم

 

 تکون داد و محکم در آغوشم گرفت   سرشو

 

 برات عروس شده بودم   ید یگوشش گفتم لباسمو د  در

 

 

 گفت    کردیاشکامو با دستش پاک م که یتکون داد و در حال سر

 

 ......  یو تو همون گل پونه عروس خوشگل و جوون خودم هست ش یبه سالها  پ  می لحظه فکر کردم برگشت هی

 

   یدوستم ندار  ستمیقشنگ ن االن  یعنیدر گوشش گفتم   آروم 

 

 ......  یباتر یز شه یو گفت از هم  د یگرفت و بوس  دستامو

 

 .......   ی خودم لوس 

 بودم   دار یتمام راه ب دنتید  یبرا

 

 خوام حاال حاال ها بخوابم   ینم
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 کرد   ینفس زنان صورتش رو تو دستام مخف  و

 

و    رونیداون دوان زد ب  انیرا ت یجمع ونیند بلند شد و از مصحنه بود نی پرسنل گلباغ که تماشاگر ا ق یدست و تشو یصدا ناگهان

 .....  ستاد یوسط راه ا

 

   مینگاهش کرد ایآر  منو

 

 جلو بالخره بابا اومد کنارمون ......  ایدلم ب  ز یعز ایب گفتم 

 

 دستاشو باز کرد و گفت پسرم داماد شده که مامانش   ایآر

 

 .....  ادیچقدر بهش م لباسش

 

   د یمنتظرت بود تمام شب نگاهش به در خشک گفتم 

 

 

 دلم پهلون بابا ......   ز یعز ایکرد و گفت ب نگاهش

 

 بود  بای گذشته بود اون لحظه برام آسمون روشن و ز مه یاز ن شب
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   د یبخشی که آرامش به من و خانواده ام م  یو دلگرم د یهر چه بود نور ام  دمی د ی و شب رو نم یکیمن تار 

 

 هم ......  یو سرمون رو شونه ها  می هم حلقه زده بود دور 

 

 

 و من .......  داشتیجسم گرم قلبمو به تپش وام ه یدستام مثل   نیگرم دخترم ب یدستا

 

 غرق شده بودم و نفسم به شماره افتاده بود  یاون همه خوشبخت ونیم

 

 ....... هی دلمون سرده اون خنده مصنوع م یخند یاوقات م یگاه

 

  هی از سر شوقه و اون شب گر ه یاون گر  دهیاحساس خوب به آدم دست م  هی  زنهیموج م یاما تو دل شاد  م یکنیم  هی اوقات گر یگاه

 م یما از سر شوق بود و خنده به لب داشت ی

 

 کردن   یکردن   دست زدن و شاد مون یدر همراه یپرسنل گلباغ تا جلو  و  مامان

 برم خونه بخت ......  خواستمی آخه دوباره عروس شده بودم و بهمراه عشقم م دنیسرمون نقل و گل پاش  ی برو

 

   راز یخلوت ش  ی ابونایماه عسل چند ساعته تو خ میماه عسل شد  ی راه زانم یمن و عز 

 



 اه چشم به ر

322 
 

 

 م ی جاده زندگ یشدم و اونا همسفرا کم یاون شب من راننده خانواده کوچ م یبمون داریتا خود صبح ب م یخواستیم 

 

 مه یتو زندگ  یروز مهم  امروز

 

   کردم یاسترسم رو کنترل م ز یم ی به تلفن بود و با ضربه آهنگ انگشتام رو چشمم

 

 کنه   تیتو از بچه ها شکا  ادیب یکیبود که در هم باز بشه و   االن

 

   دمیشنیم  اطیدعوا شونو از تو ح داشتم

 

 متمرکز نبودم   اصال

 

 زنگ خورد    نیکه اول نیا تا

 همگام بااون در باز شد   و

 

 وارد اتاقم شد  تی دست هر دوتاشونو نگه داشته بود با عصبان که یدر حال ایدر

 

 دستم بهش عالمت دادم که ساکت باشه   با
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  دمینارگلم رو شن ی ور خط صدا  اون

 

 ........ مامان

 

 

 دختر   یجانم مامان بگو چکاره ا  گفتم 

 

 تموم شد   ز یهمه چ گهیکرد و گفت متاسفم د  ینچ نچ

 

 منتظرادامه حرفش شدم     یافتادن و بدون عکس العمل یهام از ناراحت شونه

 

 بچه ها گم شد  یاهویدوباره صدام کرد و صداش تو ه   اون

 

   گه یم ینارگل چ  نمیببر بب رونیوروجک ها رو ب  نیلحظه ا ه یکردمو گفتم دختر  ایبه در ینگاه

 

 گفت    زدمی که داشتم حرف م  همونطور

 

   ی خواهش که منو ببخش گه یان شااهلل سال د مامان

 

 ..... خواهش
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   زمیعز گهینداره سال د یبه ناچار گفتم اشکال یبودم ول  ناراحت

 امشب زودتر برو خونه   فقط 

 

 کنم شام درست کنم ......   یمن وقت نم  شهیارش زودتر  تموم مک بابا

 

 که تو صداش بود گفت باشه   یغم با

 ... یناراحت حاال

 

 

 

 گفتم   نانیکردم بروز ندم و با اطم یسع  ی ناراحت بودم  ول نکهیا با

 

 نگران نباش.... یدار   ادیدلم تو وقت ز ز یعز نه

 

   نمتیبیشب خونه م زم یکن من فعال کار دارم عز ی سع شتریب گهید سال

 

 و   م یکرد ی کوتاه یخداحافظ

 گفتم باز چه خبره ؟؟؟؟ ایبه در رو
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خاله خسته   ینشن گفت وا ر یگلباغ رو محکم نگه داشته بود که باهم درگ  طونیش  یدست دوتا از پسر بچه ها که یدر حال ایدر

 شدم از دستشون  

 دوست باشن .....  گهید  یبا بچه ها د یابفهمون که ب نای خودت به ا ایب

 

 

 

 بدم که تلفنم دوباره زنگ خورد   انیرو پا  یر یرفتم که در گ بطرفشون 

 

 ستم یمن ناراحت ن زمیگفتم برو خونه عز اره یاز دلم در ب خواد یم  دمینگاه کردم دوباره نارگل بود فهم برگشتم

 

 ........  زیو گفت سورپرا د یخند  بلند 

 

 ؟؟؟  ی چ ی عنیگفتم   متعجب

 و گفت   د یخند 

 

 در خدمت مامان جونش   ک یرشته گراف یدانشجو  کنم یم ی معرف

 

 ....  یقبول شد   زمی قربونت برم عز ی زدم اله اد یشوق فر با

 

   ی برام دعا کن خواستم یکه دوستش داشتم و ازت م ی زیگفت آره مامان همون چ  یخوش حال با
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 که ........ ی دونینفر رو خوش حال کن م هی  نجایا ایگفتم نارگل عاشقتم مامان ب دمویخند 

 

 فردا باشه ........ ی ول  امیو گفت م د یخند 

 

 ....... یکن  ریبابا رو هم غافلگ  د یبرو خونه با زمیباشه عز گفتم 

 

 و گفت حتما حتما   د یخند 

   نمتیب یعالمه کار دارم شب م هی من االن  گفتم 

 

 دوستت دارم مامان   د یکش اد یفر بلند 

 

 تلفنش رو قطع کرد   و

 

 کنه   رم یتونه دلگ  ی نم زیچ چ یرفتم و بغلشون کردمو و گفتم امروز ه ایبطرف بچه ها و در یخوش حال با

 

  اطیتو ح ایبا خاله در د یبر  د ینشده همو بوس کن ی شما وروجکا حاال تا خاله عصبان ی کردمو گفتم حت  طون ی ش  یبه پسر بچه ها رو

 د یبکش ینقاش 

 

 که رفتن بسمت اتاقش رفتم ......  اونا
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 در باز کردم   آروم 

 

 

 بود  ی زینوشتن چ مشغول

 

 شده   یز یگفت چ د یبدر انداخت و تا منو د ینگاه نکش یع ریز از

 

 رفتم   زش یرو تا آخر باز کردمو بسمت م در

 

   یستین  یصورتش شدم و گفتم امروز منتظر خبر  کینزد

 

 کرد و گفت خبر ؟؟؟؟؟  زیر چشماشو

 

 بله خبر   گفتم 

 

 فکر کرد و گفت   کمی

 کار دارم حاال برو گل پونه   یل یشم و االن هم خ یمنظورت رو متوجه نم  قا یدق

 

 شده   ی چ یبدون  د یگفتم کجا برم با دمویخند 
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 اش باز شد و گفت  اخمه یفکر کرد و بعد از مدت گه ید کمی

 

 اومد نارگل   ادم ی آهان

 

   ی رو تکون دادمو گفتم درست حدس زد سرم

 

 اد یشد  دستاشو باز کرد که سمت من ب بلند 

 که تلفنش زنگ خورد   می ریرو در آغوش بگ  گریهمد  و

 

 .....  ی به شماره انداخت و گفت خودشه نارگله چکار کنم بگم بهم گفت ینگاه

 

 گفتم نه بزار خودش بگه   دمویخند 

 

 تکون داد و گفت   سرشو

 

 باشه

 

 بلند گو گذاشت  یرو رو  تلفنش 
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 نارگل اومد ......  یصدا

 

 سالم مامان   الو

 

 

 چه خبر   زمی زد و گفت سالم عز  یلبخند 

 

 

 بهت خبر نداد   ومد یباور  کنم مامان ن یعنی کرد و گفت   یا خنده

 

 و اون گفت   م ید یخند  یرکیز ر یدو ز هر

   ی گ یم ی دختر چ  دمیاز صبح گل پونه رو ند  نه

 

 کلک   ی گفت ؟؟؟؟ ییصدا زد مامان گل پونه اونجا بلند 

 

 بگذره  قه ی دو دق ینگذاشت

 

   مزی عز یبهت نارگل خوش حالم کرد نی بهم زد و گفت آفر دستاشو

 

   نمتیبب  ایب زودتر
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 حتما ........ ام یبا ذوق گفت م نارگل

 با نارگل   یاز خداحافظ بعد 

 

   ایبهم و رفت تو رو روکرد

 

 شد  ی چ گفتم 

 تکون داد و گفت   سرشو

 

 کردم    یفکرشم نم ی حت یکه روز   یو گذشته ام شد کس یسرنوشتم متعجبم تموم زندگ از

 

 ...... ایمنم مثل اون رفتم تو رو  وبعد 

 

  د یراه برم گل پونه ببخش  کمی د ی جا بلند شد و دستشو رو شونه ام گذاشت و گفت من با از

 

 

 تکون دادمو    د ییرو بعالمت تا سرم

 

 رفت   رونیمتفکر از اتاق ب اون
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   د یاز قلمش ترس  د یداره و با یی ها یسرنوشت باز عجب

 

 کردم یچشم دوخته بود نگاه م نیو بزم   زدیقدم م اطیه داشت تو حک  هیپنجره رفتم و به سا کنار

 

   گفتم یهست م ی چه کس ن یزم ی دشمنم رو  نیبزرگتر  گفتند یو کما خارج شد م  یهوش یماه از ب  کیبعد از  ایکه آر  یاون سال د یشا

 ماجرا ...... نیو حاال پس از سه سال از گذشتن ا  د یرس  یبه ذهنم نم یا گه یباشه و فرد د تونه یم  هیاون شخص حتما سا

 

 سر پناه .... ه یبچه ها  یپرسنل خونه گلباغ شده و وجودش برا ن یاز مهربونتر یکی هیسا

 

   رهیانکار ناپذ  قت یحق هی  دهیداد و هر چقدر بخواد بد باشه اما قلبش اونو لو م  رییشه تغ  ی رو نم یکه ذات آدم نیا

 

رو بچشم   ایمن و آر ن یقشنگ عاشقانه ب ی مراقبش بودم و اون لحظه ها مارستانیب ی تا هفته ها تو ایر از بهوش اومدن آ بعد 

  د ید یم

 

 رها کنه گفت   مویبا انصاف باشه و من و زندگ شتریب  یازش خواستم که کم  ی وقت

 

 با انصاف باش   تو

 

 رو از آغوشت بردم از اون  کشور رفتم  دخترت

 

 فرزندم بزرگش کردم درسته کار من و عمه اشتباه بود   مثل
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 دخترمه   گه یاون د اما

 دارم    یمن باز هم دست از سر نارگل برنم م یآورد ش یسر زندگ یی که ما چه بال  یروز هم بهش بگ   هی اگه  و

 

 .اون بسته است ...  یمن به نفسها یپونه بفهم نفسها گل

 

  می کرد و من تسل د ییتا ی شه فقط با رابطه خون یرو نم  یعشق و عالقه مادر و فرزند  دمیبه حرفاش فکر کردم و د ی لیزمان خ اون

 سرنوشتم شدم  

 

 کن  نانیبه خونه ام و بمن که دخترت رو بزرگ کردم اطم ایکنه اون گفت ب ی در کنارم زندگ ایخواستم که اجازه بده آر  ازش 

 

 باشه   تونهیم  یبزرگ  سک یر ران یبردن اون به ا استیقصدت خوب شدن آر  اگه

 جا مراقبت بشه   نیاز اون هم د یبا

 

 ..... م یکرد ی گذاشتم و ماهها در کنار هم زندگ میعشق  بیمن پا به خونه رق بله

 

مابود روزها عذاب  ی خوشبخت که سالها مانع  ن یشرمنده شد از ا ای من و آر  نیهمه عشق و عالقه ب نیچند ماه از ا ن یتو ا اون

 کرد یوجدان داشت و خودش رو از ما پنهان م

 

 رو رهاو کنه    هیدخترم رو بهش بگه و سا  یزندگ قتی حق خواستمیم ا یهمه سال که از آر  نیکه چرا تو ا  دمیمن فهم و
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 شرمنده دخترم بشه  ......  ه یاومد سا یو دلش نم کرد یمقاومت م  اون

 

 رو شناختم  هیداره و من تو همون چند ماه خوب سا ی اون شخص چه باطن یتا متوجه بش یکن  ی زندگ یبا کس د یبا د یشا

 

 تونست باشه    ینم ی بدست آوردن محبت تالش کرده و حاال تنها گذاشتنش  کمتر از نامرد ی موجودتنها که سالها برا هی

 

 که اونا واقعا مادر و دختر هستن و من ........ دم یفهم کردیشروع م شو یزندگ ه یسا دنیبا د د یوقت که صبح ها دخترم با  اون

 

   شکستم یرو م میحر نیا د ینبا

 

 باز گشتم   ران یبه ا انیرو بستم و همراه را چمدونم

 کنه   یخواستم که منو پسرم رو فراموش نکنه و در کنار دختر و همسرش زندگ ایروزگار شدم واز آر میتسل

 

 و نارگل ......  ه یو دوباره برگشتنش در کنار سا ا یآر دنیظار و دل خوش به هر چند وقت دباز گشتم و چشم انت  من

 

 به خواسته هاست .....  دنیرس  ی برا زی همه چ ی شدن بهتر از نابود م یاوقات تسل یگاه

 

 باشه تونه یچرخه محبت م ه یمثل   ی همونطور که گفتم زندگ اما

 

 



 اه چشم به ر

334 
 

در حقش    یدخترش اعتراف کرد و گفت که با مشارکت مادر بزرگش چه کار ی جدا شد و خودش برا  ایاز آر  ی قلب  تیبا رضا هیسا 

 .....کردن و . 

 

 د یفهم ه یاز زبون سا شوی زندگ قتی بالخره حق دخترم

 

 اونها  به آغوشم باز گشتن ....... و

 

 تماس گرفتم و گفتم    هینبودم با سا ینا جوانمرد  ن یبه ا یمن که هرگز راض اما

 کنه ......   یبرگرده و در کنار ما زندگ رانیبه ا ه ک

 

 .عاشق خونه گلباغ ماشد و حاال ..... یباز گشت و بعد از مدت  رانیچمدون سفر بست و به ا یکس  یو ب یی اون از شدت تنها  و

 

 بچه هاست   یاز مادران دلسوز گلباغ برا یکی

 

 

بود  که از روز اول    ی پر اقتدار و جد  ه یچون اون همون سا برنیتو گلباغ دوستش دارن و صد البته که ازش حساب م  همه

 موضوع شدم نیمتوجه ا دمشید

 

 سفر شدند   یو نارگل  راه ه یو صبح زود سا   م یکرد  یخوش حال  ی کل  می نارگل جشن گرفت یتو خونه برا شب
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  یسر شیسر زدن هم شده بود به خونه پدر یبار برا هی دوست داشت و هر چند وقت  سیتو انگل  شویخونه و زندگ  ه یسا آخه

 گشت   یدوباره به آغوشم باز م رفت یاوقات نارگل هم همراه مادرش م ی گشت و گاه  یو دوباره بعد از چند ماه برم  زدیم

 

 

 تو اون کشور عادت داشت   یگبود که اون جا بزرگ شده بود به زند  قتی حق هی  نیا چون

 

 به خونه باز گشتم   زمیعز یایو همراه پسر و آر  م یاونها رو بدرقه کرد ما

 

 

در کنار هم بودن رو   د یبا ی زیبدست آوردن چ ی برا ی ندارم چون روزگار بهم فهمونده که گاه یتیشکا ی مدل زندگ نیاز ا امروز

 تجربه کرد 

   دونم یبودن رو قدرم ا یدر کنار آر ه یارزش قائلم هر ثان می لحظه لحظه زندگ یبرا

 دم یها کش یی در تنها  ییها ی هرگز متوجه نشه که چه سخت ایآر د یشا

قدر در کنارهم بودن   د یکوتاهه و با یکه زندگ  میرو فراموش نکن نیا میکن یم ی اما االن که کنارم هست و سرمون رو شونه هم سع 

 رو دونست 

 

 .............. انیپا

 

 دا یل سندهینو
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه  

 محفوظ میباشد . 

 

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهای بیشتر به برای دریافت رمانه
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