
 آرزو
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آرزو
 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آرزو
 

 
3 

 

:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 ریمادربزرگ  شد، امروز روز اوله اگه د یشدم که صدا یطرف و اون طرف م نیرختخوابم ا یآرزو هنوز داشتم تو 

ه . باالخرشمیچشم مادرجون، االن بلند م-بلند شو دختر.  دن،یبلند شد: آرزو جان بلند شو ساعت  نم 6راهت  یبرس

صورت نشسته و خواب آلودمو نگاه  نهیآ یرسوندم. تو ییاز رختخواب دل کندم و خودمو کشون کشون به دستشو

 رونیمادرجون از ب یلک درآوردم... هنوز صداشک نهیخودم تو آ یبه صورت کج و کوله م زدم و برا یکردم... پوزخند

... تند تند صورتمو شستم و دندونامو مسواک یدیلفتش م نقدریآخر ا یرسیم ری: دگفتیکه م ومدیم ییدستشو

آشپزخونه و   ی.رفتم تو دمیمدرسه رو پوش ی... رختخوابمو جمع کردم و لباسهادمیاتاقم دو یکردم و بدو بدو تو

 رمیمادرجون بعد از مدرسه هم م-و براش بردم.  ختمیمادربزرگ ر یهم برا ییچا هیخوردم.  ریچندتا لقمه نون و پن

گران ن وقتی امی. فکر کنم شب بمبچه هاش بمون شیبرم پ دیبا رون،یبره  ب خوادیخونه سوگل خانم، گفته عصر م

و از خدا خواستم کمکم  دمیکش یقینفس عم رونیباشه دخترم، برو خدا به همرات. از در خونه که اومدم ب-. نینش

 یزییدانشگاه خوب قبول بشم. هوا خوب بود و باد پا هی یرشته خوب تو هیکنه تا امسال بتونم خوب درس بخونم و 

 میمیدوست صم دمیرس یاز مدرسه. وقت یبود واسه کتاب و دفتر بعد از سه ماه  دور ه... دلم تنگ شدومدیم یقشنگ

  ؟یشده؟ چرا ناراحت ی... گفتم: چدیرسیم و سالم کردم. ناراحت بنظر مبه طرفش رفت دم،یرو د نیمیس

. ستیآرزو مامانم حالش خوب ن-. دونمیهست من م تیزیچ هیتو  ؟یپس چرا تو فکر-. یچیگفت: ه دهیلب ورچ با

 نمیبده بب حیآروم باش، درست توض نیمیس-شد. بغلش کردم و آروم نوازشش کردم.  ریاشک از گوشه چشمش سراز

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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انم مام یضیکه مر پرسمیاز بابام م یرچ. هستیهفتست که حالش خوب ن هی. االن مارستانهیمامانم تو ب-شده؟  یچ

. زدیو با خدا حرف م ختیریکه داشت اشک م دمید یواشکیشب  هی. کنهیم هی. شبها هم تا صبح گرگهیبهم نم هیچ

خه . آیو بچه دار یو زار هی. کارم فقط شده گردمیکش یهفته چ نیا یدونی. آرزو نمناستیکه نگران من و س گفتیم

 دست دادیناراحت شده بودم و بغض گلومو فشار م یساله رو نگه دارم؟! من که حساب هی هبچ هی تونمیم یمن چطور

ه، خوب یلیگرمه خ نایکه سرت به س نیجان، ناراحت نباش، هم نیمیبزرگه س یلیانداختم گردنش و گفتم: خدا خ

االن من  موندیزنده م دیحداقل ام یاز من که بهتره... اگه تو اون تصادف لعنت طتیباشه شرا ینکن. هرچ یناشکر

بود... ) شروع  دهیبغل مامانم آروم خواب یاونموقع فقط پنج ماهش بود و تو دی. امکردمینم ییاحساس تنها نقدریا

. واسش شهیزود خوب م یلیهستن. مامانت هم خ کردن( برو خدا رو شکر کن که پدر و برادرت کنارت هیکردم به گر

 نیمیما رو به خودمون آورد. س کردیم ییکه بچه ها رو به کالسها راهنما هناظم مدرس یصدا نیح نیدعا کن. درهم

 . یخوب یلیو گفت: آرزو تو خ دیآروم شده بود لپ منو بوس یمن کم یها یکه با دلدار

 یهم کل حیتفر یزنگها ی. توکردمیگذشت و من که عاشق درس بودم، گذشت زمان رو حس نم یم یبه تند ساعتها

خونه سوگل خانم شدم.  یو من راه میشد لیشد و تعط کیحرف زدم و آرومش کردم. باالخره ساعت  نیمیبا س

کرده بود. سوگل خانم زن  یمعرف هاشاز بچه  یپرستار یهامون من رو برا هیاز همسا یکیدور نبود،  ادیخونشون ز

 یبودن ول یطونیش یو شهاب بچه ها یداشتن. شاد یسال باهم تفاوت سن کینبود، دوتا بچه داشت که فقط  یبد

اومدن.  یبه نظر م یهم پولدار بودن و خانواده خوشبخت یلیدوست داشتن و بهم عادت کرده بودن. خ یلیمن رو خ

نبود، چند بار تو حرفاش گفته بود که  یکه انگار ازش راض گفتیوهرش ماز ش ییزهایاوقات سوگل خانم چ یگاه یول

شده بود، خودش  اهیبار هم که رفته بودم خونشون گوشه چشمش س هیفقط بخاطر پول با شوهرش ازدواج کرده. 

 باشبا همون صداقت بچگانه گفت که با دمیاز شهاب پرس یوقت یچشمش ول یزده پا نشیشهاب با ماش گفتیم

در خونه  یهستش و جلو هیبغل سوگل خانم در حال گر یتو یشاد دمید دمیبه خونشون رس یمامانشو زده. وقت

 یسالم. اشکال نداره، شاد-شده؟  رتونیکردم، د رید دیگفتم: ببخش یمنتظر من هستند. سالم کردم و با شرمندگ

بچه  یتعارف نکن مرغ درست کردم. هم غذا- 8ممنون.   ستم،ینه گرسنه ن- ؟یبرو تو. ناهار خورد عیو سر ریرو بگ

. اگه غذاشو ادیراحت.   م التونیچشم خانم خ-. مراقب بچه ها باش. امیها رو بده هم خودت بخور. من ساعت م

 . دیچشم حتما. نگران نباش-محمد ساعت  یراست- 5نخورده بود براش گرم کن تا بخوره.

ودمشون ب دهیبغلم.  روز بود که ند یتو دیپر دیتا منو د د،یکشیم یرو بغل کردم و رفتم تو. شهاب داشت نقاش یشاد

بچه ها رو دادم و هردو رو خوابوندم. خودم هم  یبوسش کردم. غذا یکل2چون رفته بودن خونه مادربزرگشون. 

ردم،   . به ساعت نگاه ککنهینفر داره در خونه رو باز م هیمتوجه شدم  4محمد  یمشغول درس خوندن بودم که  بود ول
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محمد آقا وارد خونه شد. اولش اونقدر  دمیکه د دمیترسیآقا قرار بود کم کم داشتم م5! ه؟یخونه. پس االن ک ادیب

محمد آقا  یاتاق.  ، صدا یتو دمیدو عیمتوجه شدم سر یوقت ستیسرم ن یزیبودم که اصال حواسم نبود چ دهیترس

مقنعه مدرسه م رو سرم کردم و به آشپزخونه  دمیخجالت کش یلی. خدیخندیکه داشت بلند بلند م دمیشن یرو م

 یاومد دوباره سرخ شدم و با خجالت سالم کردم. رو رونیاز اتاق ب ی. وقتدمیرو چ زیرفتم. غذا رو گرم کردم و م

شگل خو یلیخ یبدون روسر نکهیشد و بعد گفت: مثل ا رهیبهم خ خوردهینقش بسته بود.  یلبهاش لبخند مسخره ا

 رمیبله آقا خوابن. با اجازتون م- دن؟ینشده. بچه ها کجان؟ خواب یزی! حاال که چ؟یکشیچرا خجالت م .یتر

 یاز صندل یکی ی. با خجالت رونمیبب نیبش نجایا ای. بشنینم دارینه ب-. ترسنیبشن م داریکه تنها نباشن، ب ششونیپ

چقدر بهت  یسوگل روز-88آرزو چند سالته؟  سال آقا. نمیبب- د؟یدار ی: با من کارفتمآشپزخونه نشستم و گ یها

 چطوره؟  ی. مثال... روزیکاسب ش یتونیم نایاز شتریب یایخ یفقط؟! اگه زرنگ باش- 244تومن 44تومن آقا.  ده؟یم

 یایدوروز هم ب یکه هفته ا نهیا خوامیکه ازت م ینداره... تنها کار یول-... ینه آقا، ول-کمه؟  ه؟یچ-کردم...  سکوت

بلند شم و از خونه برم  خواستمی( مکردمیآقا من ... من... )داشتم از ترس سکته م-. قبوله؟ نیمن. هم شیکارخونه پ

. بغلش کردم و بدون رونیو بغض کرده بود از اتاق اومد ب دیمالیچشماش رو م کهیدرحال یشاد کدفعهیکه  رونیب

اکثرا  بودم. آخه دهیمحمدآقا رو د باریکنم. من تاحاال فقط  هینمونده بود که گر یزیبزنم به اتاق رفتم. چ یحرف نکهیا

 تمگفیخانم م هکنم. اگه ب کاریچ دیبا دونستمیاومد. کامال شوکه شده بودم. نم یاصال نم ایاومد خونه  یم رید ای

! کاش ؟یمادربزرگ چ یاآوردم؟! داروه یخرج خونه رو درم یاومدم چطور یهم نم نجایا گهی. اگه دکردیسکته م

اشت که د نطوریبغلم بود نگاه کردم. هم یکه تو ی. به شادکردمیم یفکر هی دی. بادمیدیمحمد اقا رو نم گهید شدیم

بچه ها نبود که  نیا فیح سوخت،یبود، دلم براش م یشنگق یلیخوابش برد. دختر خ دیمک یانگشت شصتشو م

ساعت داشت به  8 یصدا کدفعهیبا بچه ها بودم که  یو من مشغول باز شدیم کیداشته باشن؟  نزد یپدر نیچن

خودتو با بچه ها  یدار یلیخ-بله آقا؟ -رفتم.  ییرایو به پذ دمیمحمد آقا من رو از جا پروند. مقنعه ام رو جلوتر کش

سکوت کردم... خودمو جمع و جور کردم  یکرد( لحظه ا یهم منو سرگرم کن... )خنده بلند کمی ای... بیکنیم رمسرگ

 رو روشن کنم؟  ونیزیو گفتم: تلو

ه بچه ها ب دیمن با-... لمهیپر از ف ی... تو کشو اولمینیبذار بب لمیف هی. اصال میبا هم تماشا کن ایروشن کن بعد ب-

زنگ در من رو خوشحال کرد و فرصت  یاومد که صدا یآقا... بلند شد و داشت به سمتم م خوامیبرسم... معذرت م

نفهمه.  یزیکردم به خودم مسلط باشم تا خانم چ یسع یول نمک هیگر خواستیبه اتاق برم. دلم م عیکردم که سر دایپ

رو  کردنیم یکه داشتن باهم باز یکردم. شهاب و شاد تیآروم شدم و احساس امن دمیسوگل خانم رو که شن یصدا

ن ! صبر ک؟یزود نیسالم. صبر کن کجا به ا-. شمیسالم خانم. با اجازتون من مرخص م-. رفتم ییرایو به پذ دمیبوس
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د و درآور بشیو  تومن از ج دمیرو به سوگل خانم گفت: من بهش م کردیبدم. محمد آقا که داشت با اخم نگام م توپول

خانم -کنم. پولها رو گرفتم و به سمت در رفتم.  کاریچ دیبا دونستمیهول شده بودم و نم 244به سمتم گرفت. 

داشتم کفشهام  یوقت44 یرو رو هیجدا کردم و بق وخداحافظ آرزو جان، دستت درد نکنه. تومن از پول ها ر-خدافظ. 

ه ک ی. همه حال خوبکردمیم هیگذاشتم و به سرعت اونجا رو ترک کردم. تمام راه داشتم گر یجاکفش کردمیرو پام م

 یو با نگاهها کردنیمرد هوس باز خراب شده بود.. .مردم با تعجب نگام م هیشتم با چند چرت و پرت امروز دا

مسلط باشم. وارد  9کردم به خودم   یاشکام رو پاک کردم و سع دمیخونه که رس کی.نزد کردنیم المدنب نشونیسنگ

اتاقم رفتم و لباسام رو عوض کردم.  . بهدیخوابیعادت داشت ساعت م شهیمادربزرگ خوابه، هم دمیخونه که شدم د

 خسته بودم. روز سخت و  یلیخ

 بود که دلم یگلوم بغض یو تو کردیم ینیسنگ یدلم غم بزرگ ینبود، رو یرو گذرونده بودم. روز خوب ییپرماجرا

به اون  خواستیدلم نم گهیشدم. د ریخرد شدم، تحق کردمیبه شکسته شدنش کمک کنم. احساس م خواستینم

 دیکه با میداشت ازیهم واسه خونه ن گهید یزایچ یلیخ شد،یمادربزرگ داشت تموم م یداروها یرگردم ولخونه ب

. رهیکه هنوز مدرسه م یساله ا نیآخه کار کجا بود؟! مگه به ا یول گشتمیم یا گهیدنبال کار د دیبا دی. شامیدیخریم

بازهم به اون  دیبا یا گهیکردن هر کار د دایاون هم واسه دختر تا قبل از پ شه؟یم دایکار پ یراحت 88به هرحال 

اونقدر فکرم مشغول بود که  یول ومدی. خوابم مدمیبرداشتم و دراز کش ینداشتم. بالش یا ارهچ گشتم،یخونه برم

 دونمینکردن، نم تمیاذ ادیو شهاب ز یخسته بودم البته امروز شاد یبخوابم. حساب تونستمینم کردمیم یسع یهرچ

فکرا بودم که تلفن خونه  نیهم تومغزم خسته ست تا دست و پام.  شتریب ومدیآروم شده بودن. به نظر م نقدریچرا ا

خودم هستم.  - ؟یسالم. آرزو جون خودت- د؟ییبفرما-. دمیاومدم و به طرف تلفن دو رونیاز اتاقم ب عیزنگ زد. سر

 یزینه چ-شده؟  یزیسالم سوگل خانم. ممنونم. حال شما چطوره؟ چ اِ...- ؟ی. خوبزمیسوگل هستم عز-شما؟ 

-. یایبرم خونه مامانم و ن خوامیم یفکر کن دیبچه ها. گفتم شا شیپ یایحتما ب مرفت بهت بگم فردا ه ادمی. ستین

 . ایکه بهت بگم ن ییاز روزا ریمگه قرارمون هرروز نبود؟ غ ؟یتونینم-فردا...؟! آخه... 

 یمقدار پول رو جاکفش هی یچیه-نه چطور مگه؟ - ؟یآرزو تو پول گم نکرد یدستت درد نکنه. راست-. امیچشم م-

چشم -. به مادربزرگت سالم برسون. زمیعز شمیمزاحمت نم گهیمال تو باشه. حتما مال محمده. د دیبود گفتم شا

شده آرزو جون؟  یچ-به خودم اومدم.  ادربزرگم یماتم برده بود که با صدا ی. تلفن رو قطع کردم ولدیسالمت باش

. یاینره فردا هم ب ادتیآهان...سوگل خانم. گفت -بود؟  یک گمیحواست کجاست مادرجون؟ م-بله؟! -بود؟  یک

قربون دختر گلم برم...اشکال -انگار موفق نشدم.  یول دینش داریرو بردارم که ب یگوش عیکردم سر یسع دیببخش

و گفتم: خدا نکنه مادرجون من قربونتون برم. مادربزرگ  دمیشستم و گونه اش رو بوسن ربزرگنداره مادر. کنار ماد
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. من هم نهیگاهش کرد تا بتونه بش هیگذاشت و تک نیزم یبود دستهاش رو رو دهیرختخوابش دراز کش یکه رو

 هیتک ارویو به د رداشتمسرش بود رو ب ریکه ز یدستامو دورش حلقه کردم و کمکش کردم که راحتتر بلند بشه. بالش

ام دست یو چروکش رو تو ریپ یبالش کمر مادربزرگو نوازش کنه. دستا یِنرم وار،یتنه سرد و محکم د یدادم تا به جا

. سرمو کردیحرکت نگاهم م یو همونطور ب ودیمادربزرگ حلقه زده  یچشما یگرفتم و غرق بوسه کردم. اشک تو

اونقدر  خواستیدلم م داد،یمامانمو م یداشتم، مادرجون بو یبیل عج. حادمکر هیپاهاش گذاشتم و شروع به گر یرو

  یسرمو رو

ا صد یو من ب کردیمهربونش موهامو نوازش م ی. مادرجون با دستانمیبذارم تا خوابم ببره و خواب مامانمو بب پاهاش

 مادربزرگ نکهیبا ا! کردم؟یم کاری. اگه اونو نداشتم چکردمیو آرامش م تیبغلش احساس امن ی. توختمیریاشک م

مادربزرگ کم  یدستا یبرام قوت قلب بود. گرما ورشحض نیبود، هم یکه بود برام کاف نیهم یبود ول ضیو مر ریپ

صدا بلند شدم که باعث  یکنار مادربزرگ هستم. آروم و ب دمیکم آرومم کرد و خوابم برد. صبح که چشم باز کردم د

 یکه صدا ختمیر یم یحرفا بود. داشتم واسه خودم چا نیخواب مادرجونش سبک تر از ا یبشه ول دارینشم ب

 دمیشدم. ترس دارینه مادر، خودم ب-کردم؟!  دارتونیبله مادرجون. باز هم ب- ؟یداری: آرزو جان بدمیمهربونشو شن

کردم و گفتم:  ینده ا. خزمیدختر سحرخ نیآفر-مونم.  یجا نم ن،ینگران نباش-. یاز مدرسه ات جا بمون وقتی

و طبق  گذشتیبرق و باد م لدرد نکنه. بود که وارد مدرسه شدم. ساعتها مث زدستتیبر- زم؟یبر یمادرجون چا

 کترینزد کیساعت به  یهرچ یول دم،یفهمینسبت به درس گذر زمانو نم اقمیحدود ساعت معمول از شدت اشت4::0

شوهر سوگل خانم  دادمیبود که احتمال م نیا کردیم دوارمیکه ام یزی. تنها چکردیوجودمو پر م شتریترس ب شدیم

 نیمیاز س نکهیشد و بعد از کیحدسم درست باشه. باالخره ساعت  کردمی. دعا منمشیبیو من نم ستیخونه ن

در خونشون نبود.  یمحمد آقا جلو نیاز ماش یاثر دمیرس یخونه سوگل خانم شدم. وقت یِکردم راه یخداحافظ

 و با اعتماد به نفسِ  دمیاز سرِ شوق کش یقیخوشحال شدم. نفس عم

-رفتم. سوگل خانم در رو برام باز کرد.  یمحکم به سمت در ورود یکوتاه ول یزنگ در رو فشار دادم. با قدم ها کامل

 یول دنیخونست. بچه ها خوابآشپز یتو زیم یتو. ناهارت رو ای. بزمیسالم عز-سالم سوگل خانم. حال شما خوبه؟ 

ت تو راح شه،ینم داریاتاق خودمون خوابه، حاال حاالها ب یوقته خوابن. محمد هم تو یلیشن، خ داریفکر کنم کم کم ب

 هم شونی: مگه ادمیقورت دادم و با تعجب پرس ی. آب دهنمو به سختدیباش. حس کردم پاهام سست شد و رنگم پر

 خوامی. خودش هم گفت امروز حوصله کارو ندارم مرگاهیخراب بود گذاشته تعم نشیآره. ماش-خونه هستن؟ 

چشم حواسم -. شهیشه، وگرنه بداخالق و غر غرو م داریحواست باشه بچه ها شلوغ نکنن که ب فقطاستراحت کنم. 

به -ظ. سفارش نکنم. من خداحاف گهیدستت درد نکنه. پس د- 0کارم سبکتره.  کمی. امروز شاالیا امیهست.  م
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 یقبل مانتو و مقنعه  یااتاق بچه ها و در رو بستم. برخالف روزه یرفتم تو عیسالمت. سوگل خانم که رفت سر

 گرفتم خودم رو با درسهام میبذارم. تصم رونیپامو از اتاق ب دمیترسیم یگرسنه بودم ول یلی. خاوردمیمدرسم رو درن

. دیبه ذهنم رس یتمرکز کنم. فکر ذاشتیقار و قور شکمم نم یصدا یسرگرم کنم. مشغول درس خوندن شدم ول

 ینه. شادک تمیاذ تونهیبچه هاش نم دنیبا د ینطوری. امیکنم و باهم به آشپزخونه بر داریاز بچه ها رو ب یکیبهتر بود 

ز اش ا. گرمش شده بود و موهدمشیکوچکتر بود و پر سروصداتر، پس رفتم سراغ شهاب. سرشو ناز کردم و آروم بوس

 فوتش کردم که  کمیبود.  سیعرق خ

. باز هم بوسش کردم و دیخوابیو دوباره م خوردیتکون م ذرهی. فقط شدینم داریشه. اونقدر خوابالو بود که ب خنک

 داریب یخوایدلم. نم زیسالم عز-شد.  رهیقشنگش بهم خ ینوازشش کردم. کم کم چشماش رو باز کرد و با چشمها

بهم نگاه کرد و  ذرهیپام گذاشت.  یزد و سرش رو بلند کرد و رو یبره ها. لبخند کمرنگ یخوابت نم ؟شبیش

کن. بلند شد  یها... باهام باز یدلم. با همون لحن بچه گانه گفت:زود نر زیتازه اومدم عز- ؟یاومد یگفت:آرزوجون کِ

نگه. چه قش نیبب ده،یخر دیجد نیماش هیجعبه رو به سمتم آورد و گفت: نگاه گن بابام واسم  هیو رفت از گوشه اتاق 

 یخوشگله. امروز کل یلی. جعبه رو ازش گرفتم و باز کردم و گفتم:خنشیبازش کم بب-قشنگه.  یلیخ زمیزاره ع-

. بعدش میتو آشپزخونه ناهار بخور میحاال پاشو باهم بر-گفت:آره.  یی. خوبه؟ با لبخند تو دل برومیکنیم یباهاش باز

آرزو ناهار بخوره. بغلش کردم و به سمت  هخال میپس پاشو بر-من که غذا خوردم.  -. میکنیم یهم باهم باز

نشوندم و خودم هم شروع کردم به غذا خوردن. اون هم دائم با سوال هاش  یصندل یآشپزخونه رفتم. شهاب رو رو

محمد آقا از اتاق  کدفعهیکه  می. ظرفها رو شستم و دست شهابو گرفتم که باهم به اتاق برنداختیمنو به خنده م

 . دی! ببخشد؟یشد داریب میکه هول شده بودم گفتم:سالم آقا. سروصدا کردیاومد. درحال رونیب

ا اجازه. لب گفتم: ب ریانداختم و دست شهابو محکمتر گرفتم و به سمت اتاق رفتم. فقط ز نییبودم. سرمو پا دارینه ب-

 پاش یشهاب رو گرفت و جلو گهیبزنه. به سمتم اومد و دست د یو منتظر شدم تا حرف ستادمیحرکت ا ی. بسایوا-

 یباز یای. تو هم ممیکن یباز نمیبا ماش میریم میبله ممنون. من و خاله آرزو دار-پسر بابا؟  یزانو زد و گفت: خوب

، بودم ستادهیا ییرایپذ یو به سمت اتاق بچه ها رفت. منم هاج و واج تو دیآره پسرم. دست شهاب رو کش-باباجون؟ 

اتاق  از یینشون بدم، انگار مغزم قفل شده بود. بعد از چند لحظه محمد آقا به تنها یچه عکس العمل دیبا دونستمینم

برم  دین هم اگه اجازه بدقبول کنم. اال تونمیمن نم یول دیببخش- ؟یپولو نبرد روزیاومد و گفت: چرا د رونیبچه ها ب

 میریکنه بعد هم من و خاله آرزوش م یبهش گفتم خودش باز-کنم.  یشهاب. بهش قول دادم باهاش باز شیپ

 تیرو هم اذ یبشه که شاد دایپ یکیآقا؟! اگه بعدا  دیخوایم یلرزان گفتم: از من چ یبودم. با صدا دهی. ترسششیپ
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عقدت کنم اصال. عقد موقت  خوامی. میانجام بد یکار خالف خوامیدختر؟ من که نم یتیچه اذ- اد؟یکنه خوشتون م

 زد.  ی...  لبخندیشد یو واسه خودت خانوم یستیبچه ن گهی. تو دمیکنیم

من  یاومدم ول نجایباز هم به ا روزیگفتم: درسته با وجود اتفاقات د تیپررو بود. با عصبان یلیمتنفر بودم... خ ازش

نم قصد م یول دونمیم-. ذاشتمینم نجایپامو ا چوقتیه گهیو اگه مجبور نبودم د دیکنیکه شما فکر م ستمین یدختر

و  یاجبار پا نذار یجا از رو چیه گهیکه د یکنم اونقدر پولدار شیم یکنم. کار ازتین یاز پول ب خوامیندارم... م یبد

که از پول  یهمون بالش خودم راحتترم تا بالش یمن رو-. مگه بده؟! یبالش پر از پول سرتو بذار یهرشب رو

. مبر انجیکنم و از ا دایکار پ کنمیم ی. سعدینداشته باش یباهام کار گهید کنمیپر شده باشه. خواهش م یخودفروش

دختر لگد به بخت خودت نزن. کار کجا بود االن واسه -دارم.  ازیپول ن نینکردم به ا دایپ یا گهیکار د یفقط تا وقت

حالم داشت از  گهیمطمئن باش. د فهمهینم یچیهم ه چکسیه شه،یدرست م زیهمه چ ی! اگه به حرفم گوش کنتو؟!

من  یعنیکنم؟!  کاریچ دیبا ایبچه ها رفتم. خدا اتاقبه  عیسر یلیبگم خ یزیچ نکهی. بدون اخوردیحرفاش بهم م

 پول... . نهمهی. اینیریو ش یقشنگ نیبه ا ییبشم که دوتا هم بچه داره؟! اون هم بچه ها یزن موقت مرد تونستمیم

 دیجد نیکنم. چشمام رو ماش یشهاب تا باهاش باز شیهم... رفتم پ دی... شارهیگیازم م زموینه!!! اون پول همه چ

و. ر یلعنت طونیش نیکه مثل خوره افتاده به جونم؟! ازم دورش کن ا هیچ نیا ای... خداگهید یمغزم جا یبود ول ابشه

 نیزم ی. روداشتیبرنم هیدست از گر ی. ولدمشیرشته افکارمو پاره کرد. بغلش کردم و بوس یشاد هیگر یصدا

. بغلش زدیم غیهمچنان داشت ج یداشت. شاد خدرازش کردم و آروم به دلش ضربه زدم. تاپ تاپ... انگار دلش نف

 کردم و به سمت آشپزخونه رفتم. 

 بودم که محمد آقا از ینییپا یها نتیکاب یرو روشن کردم. دنبال عرق نعناع تو یکتر رینشوندمش و ز یصندل یرو

ات نب یعرق نعناع. راست- ؟یگردیم یحاال دنبال چ-. کنهیدلش درد م-بچه؟!  نیا زنهیم غی: چرا جدیپشت سر پرس

ه. درس خون هم که ت هم خوبه، دستپختت هم که خوبی. بچه دارینه بابا وارد -کجاست؟  دیدونی. شما مخوامیهم م

 افتیخب من آدم شناسم به ق -بوده دستپخت خانمتون بوده!  یمن تا حاال غذا نپختم واسه شما. هرچ-. یهست

...  دلم دیموهاش برد و به سمت عقب کش یزد و دو تا دستهاشو تو یدستپختت هم خوب باشه...   قهقهه ا خورهیم

... دکریم هیهنوز داشت گر یکنار گاز چشمم به عرق نعناع افتاد... شاد نتِیکاب ی... تودمیازش دزد و... چشمهامدیلرز

.  صداش شدیمحمدآقا مدام تو مغزم تکرار م یقهقهه  ی...صدایشاد یها هینه بخاطر گر د،یکشیسرم داشت سوت م

رو خاموش کردم. از  یکتر ریجوش اومده ها. به سمت گاز رفتم و ز یآب کتر-. دیکش رونیافکارم ب یایمنو از دن

رو بغل کرد و نوازشش  یانداختم.... محمدآقا شاد وانیل ینبات کوچولو برداشتم و تو دونهیظرف کنار قند و شکرها 

 مهنهیمنه... مثل باباش خوشگله. آدم ا هیشب یلیخ ؟یداشته باش یشاد هیدختر شب هی خوادیکرد و گفت: دلت م
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د و کر زتریو درشتش رو ر یشیم یتو چشماش نگاه کردم. .. چشما تیعصبانبودم...با  دهیندو پست به عمرم  حیوق

شم . چکردیباباش بود... نگاه نافذش داشت قلبمو سوراخ م هیشب یکه چقدر شاد یشد. وا رهیتر از قبل بهم خ حیوق

 ازش برداشتم... 

سرم  یتو یهرج و مرج وانیقاشق و ل یو شروع کردم به هم زدن... صدا ختمیآب جوش نبات ر یعرق نعناع تو کمی

آرزو؟! با خودم گفتم: تو که  یبگ یزیچ یخوایتو نم-...  شدمیخالص م طیشرا نیبه راه انداخته بود. کاش زودتر از

آرزو با تو ام -... یپرداختیم تی... به هرزگیآوردو دوتا بچه هم  یزن گرفت یکرد جایب یرو ندار یجنبه خوشگل

 دیمجبورم نکن کنمیصورتم داغ شد و گونه هام سرخ. صدامو صاف کردم و گفتم: خواهش م. حس کردم زمیعز

بته ! الیدار ازیچون به کارت ن یکنیکارو نم نیتو ا-رد و بدل شد مطلع کنم!  نمونیکه ب ییسوگل خانم رو از حرفا

 یدختر و زن... اونهم برا ادهیکه ز یزیاز شرش راحت شم. چ خوادیهم دلم م یلیاتفاقا خ ست،ین مهمهم برام  ادیز

وش رو ازش گرفتم و آبج ی... شادشهیکارخونه... اونوقت بهت ثابت م ایب شونینیبب ی! اگه خواست؟یکنیمن... باور نم

سراغ  دیو بر دیدست از سر من بردار دیکنینباتو بهش دادم... سرمو به نشونه تاسف تکون دادم و گفتم: پس لطف م

 بدبختت کنم. خوامی.ِ.. سنت هم کمه نمیکنیتو برام فرق م یبدست آوردم ول یتعهد چیخب اونا رو بدون ه-همونا؟! 

به  نکهیممنونم از -. همون سوگل رو عقد کردم واسه هفت پشتم بس بود! کنمیرو عقد نم یکس یوگرنه من که الک

و با  دیگولم بزن دیتونیم ستیسرم ن یپدر و مادر باال هیساچون  دی. فکر کرددیراحتم بذار ی... ولدیفکر من هست

نجات  یبه مراد دلم برسم تو رو هم از بدبخت خوامیمن م د؟یکدوم وعده و وع-! د؟یاریدلمو بدست ب دیوعده و وع

 بدم. منصفانست، مگه نه؟ 

. ... گناه دارندیبچه ها ظلم نکن نیگفتم: به ا بردمیبغلم بود و حاال آروم شده بود راه م یرو که تو یشاد کهیدرحال

روح خسته شدم... من از اول هم عالقه  یو ب کنواختی یزندگ نیاز ا گهیآرزو من د نیبب-چقدر معصومن...  دینیبب

به پام نوشته شده بود.  یخودم باهاش ازدواج نکردم.سوگل دخترعمه منه و از بچگ تیبه سوگل نداشتم و با رضا یا

 -دوتا بچه خراب بشه؟!  نیا یزندگ خوادیموضوعها بدونه. تو که دلت نم نیاز ا یزیچ خوامیمالبته بخاطر بچه ها ن

دست  که ینگم به شرط یزیچ یبه کس دمی. قول مکنمیحرفاتونو فراموش م گمیبچه هاست که م نیبخاطر هم قایدق

خودمو جمع و جور کردم و ... یبریحوصلمو سر م یدار گهیدختر... د یدنده ا هیچقدر تو -. دیاز سرم بردار

محمدآقا ذهنمو مغشوش کرده بود... عقد  ضیضد و نق یبغلم بود به سمت اتاق رفتم. حرفا یتو یشاد کهیدرحال

 یمن با خوشحال دنی... کامال معلومه که سرکارم...  شهاب با دستیحالش خوب ن نمیموقت... بچه... با خودم گفتم ا

ول پام نشوندم و مشغ یرو رو یحوصلم سر رفته. کنارش نشستم و شاد ییمن تنها... گهید میکن یباز ایگفت: خاله ب

ما خنده  یهم از خنده ها ی. شاددیخندیمن بلند بلند م یها یبا شهاب شدم. شهاب غرق لذت بود و از شوخ یباز
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 یایمنو از دن ییکه صدابا اونا بود  ی. حواسم کامال جمعِ بچه ها و بازدادیسر م یقهقهه ا یهراز گاه واش گرفته بود 

. امیب تا من دیکن ی. به بچه ها گفتم بازکردی. محمدآقا بود که صدام مدیکش رونیکه غرقش شده بودم ب یکودکانه ا

آدرس...    نمیکارخونه. ا ایفردا ب- د؟یدار یکار نو گفتم: با م ستادمیچارچوب در ا یبه سمت در اتاق رفتم و تو

 رو به سمتم گرفت.  یکاغذ

کارو  نیا دیتونیشما نم-هم نذار.  نجایپاتو ا گهید یومدی... اگه نیچون مجبور یایتو م-... دیآقا... ببخش امیمن نم-

 هم به من نگو آقا. نقدریا-بکنم.  مویزندگ دی! بذاردیدونیدارم خودتون هم خوب م ازیپول ن نی.. من به ادیبا من کن

 ای. بمیدیرس یا جهینت هیبه  دیشا میحرف بزن خوامی. نترس فقط مارمکارخونه کارت د ایاسم من محمده. فردا هم ب

 ینطوریمگه من لولو خورخورم که ا-. دیمنو بزن دی! تو رو خدا قم؟یباهم دار یآخه مگه ما چه حرف-. کنمیقانعت م

و منم دست از سرت برداشتم. راست  میدیرس یگه تو خواست یا جهیبه نت دی... اصال شامیکنی!صحبت م؟یلرزیم

دوم ک-رفتارتون بدونم؟!  نیواسه ا لتونویدل شهی. گفتم:متی... هم از ترس هم از عصباندمیلرزیداشتم م گفتیم

کرد و گفت: تو  یدختر محمدآقا اخم هیبه  نیکرد لهیهمه آدم پ نیا نیکه ب نیهم- 88رفتار؟!  ساله... اونم من...

خوشگل معموال جذبِ  ی. آدماادیواقعا. خب ازت خوشم م کنهیسِفت بودنت آدمو جذب م نی... همیچقدر بداخالق

و  یمرد س هیکردم و گفتم: باور کنم که  یمصنوع یداره. خنده ا یبرق خاص هی... چشمات شنیخوشگل هم م یآدما

به دختر هم 88ه؟!! اون و آرومش رو بهم بزن نیریش یبخاطر اون زندگ خوادیساله شده و م فتهیچند ساله عاشق و ش

 نیا شدیسر دادم.... باورم نم یبلند ی...! خنده میبعد بچه دار ش نی... عقد موقتم کنضیضد و نق یهمه حرفها نیبا ا

 نیچرا سوگل تا ا یدیاز خودت پرس چیدختر؟!ه یدونیم یمن چ یتو از زندگ-اومده باشه!  رونیصدا از حنجره من ب

 ! ام؟یاصال نم ای ونهخ امیم ریچرا من شبها د یدیپرس چیه اد؟یوقت شب خونه نم

حاال که  یول-به من داره آخه؟!  یشما چه ربط یخصوص ی. زندگدمیآقا. من کارمو انجام م شهیبه من مربوط نم نایا-

. اون میکنینم ی. من و سوگل مدتهاست که به عنوان زن و شوهر کنار هم زندگشهیبهت مربوط م ادیازت خوشم م

و من  کنهیخودشو مشغول کار تو شرکت باباش م روقتیو بس. اون تا د نیهامه و من پدر بچه هاش. هم مادر بچه

 نیا یول خورنیمارو م یها حسرت زندگ یلیخ دونمی. ممیخوشبخت هیدر و همسا یکارخونه. ما به ظاهر و جلو یتو

اونها باعث شده بود  یبه خونه  نکردم چون ورود من ی. از حرفاش تعجبمیکنیظاهر امره. ما فقط حفظ ظاهر م

شونه هامو باال انداختم و به اتاق  یحرف چی. بدون هدنیدینم انیها و اطراف هیکه همسا نمیک ببیرو از نزد یروابط

شهاب  یحالش بهتر شده بود و دائم از شکلک ها ی. شاددندیخندیبودند و م یو شهاب در حال باز یرفتم. شاد

خاله  یحاال چرا بستن-خوام. یم یشهاب گفت:آرزو جون من گشنمه، بستن د؟یستیگرسنه ن. گفتم: بچه ها دیخندیم

. دست بچه ها رو خوامیگفت:منم م یبا لحن بچگانه ا ی. شادخوامیم ینه خاله بستن-جون؟ برات غذا گرم کنم؟ 



 آرزو
 

 
12 

 

. از میکه ماهم بخور اریهم ب گهیدوتا د-آوردم و به دستشون دادم.  رونیب ی. دوتا بستنمیگرفتم و به آشپزخونه رفت

 هم گهیترسوندمت. دوتا د دیاالن. ببخش نیهم-متوجه نشدم!  دیاومد ی... کِدمیترسو گفتم:  دمیصداش از جا پر

 . می. خب ماهم دل داراریب

دوتاشو  نمتویمن که نم-. دییها رو رو به روش گرفتم و گفتم:بفرما یبرداشتم و به سمتش رفتم. بستن یبستن دوتا

 مبل گذاشتم و اون یزجلویم یها رو رو یاز بستن یکیآقا.  خوامیمن نم-. یکه تو هم بخور یاریخورم. گفتم دوتا بب

کردم و دست شهاب رو گرفتم و به سمت اتاق رفتم و  بغلرو  یگذاشتم. شاد زریفر یبه آشپزخونه بردم و تو ویکی

 کردمیساعت نگاه کردم. خدا م4::0بود. خسته شده بودم و خدا  ومدهیدر رو بستم. به شب بود و سوگل خانم هنوز ن

 هامبل یاز جام بلند شدم که خنده رو یسوگل خانم باشه با خوشحال نکهیا دیکه زودتر برگرده.  در اتاق باز شد. به ام

ن به سه برگشتنه بابا اون وا-قدم به عقب رفتم و گفتم:فکر کردم سوگل خانم هستن.  هیمحمد آقا  دنیمحو شد. با د

بود. بعد  ادیکارم ز ایبود  کیتراف گهیحتما م ادی. االن هم اگه بنهیکه کمتر منو بب کنهیم یخونه دائم بهانه تراش نیا

لحظه. با  هی رونیب ایمن با آرزو جون کار دارم... آرزو خانم شما هم ب دیکن یکرد و گفت: شما باز یرو به شهاب و شاد

 یرانلحظه. با نگ هی ایکه. ب خورمتیکرد و گفت:نترس نم یهیآقا. محمدآقا خنده کر دیجا بگ نیترس و لرز گفتم :هم

 د؟یبله؟!کارم داشت-عرق بود.  سیکرده بود و خ خی. کف دستام میرفت ییرایپشت سرش راه افتادم و به داخل پذ

بزنم فقط نگاهش  یحرف کهنیآورد و به سمتم گرفت.  بدون ا رونیب یکرد و دوتا تراول صدتومن بشیدست تو ج

 کردم. 

 نیا-. ریبگ گمیمن که... حرفم رو قطع کرد و گفت: اما و آخه نداره. بهت م یول-. پولِ کار امروزته. گهید ریچته؟! بگ-

انداخت و به نشونه تاسف تکون  نیی... سرش رو پایریآرزو. اگه نگ شمیم یدارم عصبان گهید-... تونمیآقا... نم ادهیز

و کار دست خودم و  ستیبرام مهم ن یزیچ گهیوگرنه د ریپولو بگ نیگفت: دهن منو باز نکن آرزو. ا ادیداد. با فر

چندش  یآروم ول ی.  جلو اومد و با لحندمیبه خودم لرز ادشیچشمام جمع شده بود و از فر ی!!! اشک تودمیخودت م

 یب منو  کردیم کیدلم. صورتش رو کم کم به صورتم نزد زیآخه عز یکرد می... عصباندیخب ببخش یلیآور گفت: خ

. میدیهردومون از جا پر یشاد غیج یتکون بخورم... با صدا تونستمی. انگار فلج شده بودم... نمدمیلرز یحرکت م

که  ییدستام گرفتم و همونجا یمن هنوز جونِ راه رفتن نداشتم. سرم رو تو یول دیمحمدآقا به سمت اتاق دو

 یفشارشون دادم تا حرصمو سر اون دوتا تراول لعنت شتریدستم مچاله شده بود... ب یبودم نشستم. پولها تو ستادهیا

از جام بلند شدم و به اتاق رفتم.   ی. به سختشدینم دهیشن ییو از محمد آقا صدا زدیم غیهنوز ج یکنم... شاد یخال

 یب یازهم جداشون کنه ول کردی. محمد آقا تالش مدیکشیمشتش بود و با تمام قدرت م یتو یشاد یشهاب موها

 باشه.  یواسه شاد دمیم نتویبلند گفت: شهاب ولش کن وگرنه ماش یبود.  با صدا دهیفا
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ندارم که... به سمت  نیماش گهیکند...د نمویآورد و با بغض گفت: چرخ ماش رونیب یشاد یدستش رو از موها شهاب

 یکردیکارو م نیا دیبود رفتم و در آغوشش گرفتم. محمدآقا با تحکّم به شهاب گفت:نبا هیکه درحال گر یشاد

سوگل خانم قدم به اتاق گذاشت و  نیح نیهم ر. ددمیخریبرات م گهید نیماش هی یگفتیخواهرت کوچولوئه. به من م

سالم خانم. چه عجب  کیعل-دعواشون شده.  نیسر ماش یچیسالم سوگل خانم. ه-چه خبره؟!  نجایبا تعجب گفت:ا

ال حا-شلوغ تهران.  یابونهایبه خ میو گفت: بله ما عادت دار دیبود. محمد آقا خند کیسالم. تراف-! دیآورد فیتشر

 عیسر شه،یانگار داره دعوا م دمی. ددینداشت فیامروز که بودم شما تشر-خونست!  شهیانگار خودش هم گهیم یجور

 خوانیخودم خونه هستم. دوستام م ،یایب خوادیباشه آرزو جان برو. فردا هم نم-. گهید رمیون من مگفتم: با اجازت

چطور تو هر روز و هر شب با -خانم دوباره شروع شد؟!چشم ما روشن...  یهفتگ یدوره ها-چشم. -. شمیپ انیب

! با عجله به سمت در رفتم که سوگل نم؟یدوستامو بب تونمینم باری یاونوقت من هفته ا یو اونور باش نوریدوستات ا

 چشم. -بردار.  یخانم صدام کرد: آرزو جون پولت رو گذاشتم رو جاکفش

نم که . االبرنیبراشون م یچیدست شما درد نکنه. نرگس خانم -صبر کن شام بکشم ببر واسه مادربزرگت.  یراست-

بله. خدا - اره؟یخوابن.  سوگل خانم به سمت در اومد و گفت:بنده خدا نرگس خانم هنوز هم واسشون غذا م گهید

 یآره واال. اون هم تو-خوب هم نعمته واقعا.  هی. همساکنهیقبول نم دیزحمت بکش خوادینم گمیم یعمرش بده. هرچ

 یمیمحله قد یباالشهر هست ول نجایزدم و گفتم:سوگل خانم ا ی. لبخندشناسهینم ویکس چکسیمحله که ه نیا

رفع زحمت کنم. خداحافظ.   بود که  گهیمن د-... یگیآره راست م-رو دارن.  گهیهمد یها هوا یمیهستش. قد

کردم که مادرجون از صداش  زونیآو یدیبه جاکل دویساعت کل9.زدیچُرت م رختخوابش یخونه. مادرجون تو دمیرس

واست  خچالی. نرگس خانم تو یسالم دخترم خسته نباش-بله مادرجون. سالم. -مادر؟  یشد و گفت:اومد داریب

نگاه کردم و از  رم! به دور و بزم؟یعز یچرا پَکر-اشتها ندارم مادرجون.  -زرشک پلو با مرغ گذاشته. بردار بخور. 

 یاروها. دمیفروخته بود یبهانه ا هیرو هر دفعه به خونه  لیوسا شتری. بدیلُخت بود دلم لرز بایکه تقر یخونه ا دنید

 خورد و خوراک و ...  ،یتیتقو یکالس ها هیمادرجون، شهر

 قاب عکس هیساعت و  هیو  ییرایکنار پذ ونیزیتلو هیفرش گوشه سالن بود و رختخواب مادرجون روش پهن بود.  هی

شکم  یلباش بود و دستش رو رو یرو یشمال. مامان لبخند یجنگلها یعکس از من و مامان و بابا تو هی. واریبه د

غرق در لذت  دیاومدن ام یو برا میبودم. هر سه شاد بود ستادهیمامان و بابا ا نیبرآمده اش گذاشته بود. منم ب

قشنگمون نمونده بود. مادرجون با اعتراض گفت:تو معلومه چته دختر؟!  یزندگ انیبه پا یزیچ نکهی.غافل از امیبود

گفت:منم از  یتر میمامان و بابام افتادم. مادرجون با لحن مال ادیلحظه  هیمادرجون.  دیببخش-حواست کجاست؟ 

. ییتو میهمه نگران یول ششونیزودتر برم پ خواستیدلم هواشونو کرده. دلم م یلیمادر. خ شمینم غافل ادشونی
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حرفا  نیقرار نشد از ا گهیو گفتم: مادرجون د دمیگونه اش رو بوس کردمیخودم رو لوس م کهیکردم و در حال یاخم

از تو  المیمن آفتاب لب بومم. اگه خ جونسُر خورد و گفت:مادر نییمادرجون به سمت پا یگونه  ی... اشک روایبزن

تلخ بسه.  یکه... حرفش رو قطع کردم و گفتم:مادرجون حرفها فیح یول رمیو م ذارمیراحت بشه سرم رو راحت م

من -رو ندارم.  یاز شما کس ری. من که بغدینکن ی. تو روخدا دل منوخالدیهم سر حال یلی!شما خد؟یگیکه م هیچ نایا

. بغض راه گلوم دیمن هست یشما بعد از خدا تمام هست یبا منه ول شهیخدا که هم-. یرو دار دادخترم؟تو خ کارمیچ

مادرجون. من هم برم بخوابم.  دیتراحت کنکنم. آروم و با بغض گفتم:اس هیمادرجون گر یجلو خواستمیرو بست... نم

 هیگر یگذاشتم و به آروم اونها یبه اتاقم رفتم و گوشه اتاق نشستم. پاهام رو در آغوش گرفتم و سرم رو رو

درآوردم و بهشون نگاه کردم. دوباره اشک تو چشمم  بمیمچاله شده رو از ج یکردم.چقدر تنها بودم... اسکناس ها

 از پول بدم  نقدریحلقه زد. تا حاال ا

ود و ب زونیکه لباسهام توش آو کیکمد کوچ هیفرش مونده بود و  هیبود. به اطرافم نگاه کردم. از اتاق من هم  ومدهین

بود. رختخوابمو پهن کردم و عروسکم رو در آغوش  میعروسک هم گوشه سالگ هیدو طبقه هم کتاب توش داشتم. 

فصل  انیفراموش کنم... پا زویبتونم بخوابم و همه چ دیامهام رو بستم تا شتولد گرفتم و چش یادگاریاتاق بود که 84

 اول 

  

  

رفتم. کنارش  نهیشیاونجا م شهیساعت هم4::0 نیمیس دونستمیکه م اطیاز ح یکه وارد مدرسه شدم وبه گوشه ا بود

که از  نیمیخانم.  س نیمیگفتم:سالم عرض کردم س یبلندتر ی. با صدادیدیانگار منو نم ینشستم و سالم کردم ول

- یچیه-! یشده خانم خانما؟بازم که تو فکر یچ-زد و سالم کرد.  یاومده بود لبخند کمرنگ رونیعالم خودش ب

هم خوبه. حتما حالش بهتره که مرخصش کردن  یلیعزا نداره خ نکهیخب ا-خونه  مشیآورد روزید-مامانت بهتره؟ 

ترا هم بده... دک مارستانویخرج ب تونستینم گهیبابام د- ؟یچ یعنی-بغض گرد و گفت: فکر نکنم...  نیمی. سگهید

 نییبغضش رو فرو داد و سرشو پا نیمیخونه... گفتن تو خونه خودش باشه بهتره! س دشیببر نیخوایگفتن پس اگه م

 انداخت. 

 گهیجونم. غصه د نیمیسر کالس س میم:پاشو برکه کامال متوجه منظورش شده بودم دست گردنش انداختم و گفت من

 ی. در تمام مدت حواسم جامیرو گرفتم و به سمت کالس رفت نیمیواسش... بلند شو. دست س میکنیبسه... دعا م

و مامانش هم گرفته  نیمیحاال استرس س مداشت ی. خودم کم بدبختشدمیمعلم نم یبود و اصال متوجه حرفها گهید



 آرزو
 

 
15 

 

 کاریچ خواستمیم ایاز محمدآقا گرفته بودم رو فشردم. خدا روزیکه د یکردم و آدرس بمیبودم! دستمو تو ج

 یحس هی. شهیم یبکنم چ خواستمیکه م یو آخر و عاقبت کار هیکار درست چ دونستمی! نمرفتم؟یم دیبا یعنیکنم؟!

 نیمی. سمیشد لیشد و تعط کیمشخص بشه. باالخره ساعت  فمیتکل دید تا آخر برم... بایراهو با نیکه ا گفتیبهم م

ناراحت  شهیحل م یهمه چ-. واسمون دعا کن. ترسمیم یلیآرزو خ-وگفتم:خدا بزرگه... غصه نخور.  دمیرو بوس

رتمو . صویبا ی. بامبرو دوست-شده.   رمید ی. من برم که حسابیبد هیو بهش روح یکن کنار مامانت باش ینباش. سع

سبتا راه ن دیکردم. با یبا یواسش بوس فرستادم و باهاش با رفتمیکه به سمت عقب م نطوریکردم و هم نیمیرو به س

رفتم و منتظر اتوبوس شدم. ده  ابونیخ گهیدرآوردم و نگاه کردم. به سمت د بمی. آدرس رو از جرفتمیرو م یطوالن

. دیکوبیم ما نهیترس به س و از کردیم یقراریشتربیقلبم ب شدمیم کترینزد یچ. هردینشده بود که اتوبوس رس قهیدق

شدم. از  ادهیآخر بود که پ ستگاهیبود که بتونم قانعش کنم تا دست از سرم برداره. ا نیا دمی. تنها امدمیترسیم یلیخ

  ادهیکارخونه پ یربع جلو هیگرفتم و بعد از  یاونجا هم تاکس

لرزان به سمت در  یشد. با پا دهیلحظه از هم پاش هیکه از صبح به خودم داده بودم تو  ی... تمام اعتماد به نفسشدم

اسمت -. یمَردان یبا آقا-دخترجون؟  یکار دار ی:با کدینگهبان پرس یکارخونه راه افتادم. دم در ورود یورود

ان به دنبال نگهب دهیپر یمهندس منتظرت هستن. با رنگِ یقاداخل... آ میبر ایب-آرزوئه؟ با تعجب گفتم:بله درسته. 

شده بود. دستامو  رید گهید یبودم. ول مونیبود... قدمهام آهسته تر شده بود... از اومدنم پش خیراه افتادم. دستهام 

م. کار سرِ رمینگهبان گفت در بزن و برو داخل... من م میدیگرم شم. پشت در اتاق که رس دیبردم تا شا بمیج یتو

 دشی... باورم نمستادمیپشت در ا هیجلوتر و موهامو مرتب کردم. چند ثان دمیرو کشآب دهنمو قورت دادم و مقنعه م 

در رو به سمت  رهی. دستگدییبفرما-اتاق اومدم... چند ضربه کوتاه به در زدم.  نیخودم تا پشت در ا یکه با پاها

تو دم در بده...  ایب یاومد چشم ما روشن... سالم آرزو خانم. خوش بهبه -سالم -و وارد اتاق شدم...  دمیکش نییپا

که برام بکار برده بودم تنم مور  ینگاهش کردم... از لفظ یرچشمی... ززمیلطفا در رو هم ببند عز-جلوتر رفتم...  یکم

 !!! با اکراه به سمت در رفتم و بستمش. زمیمور شد... عز

نده که گفته بود نشستم. خ یصندل ی. گوشه لبمو گاز گرفتم... رونیخودش اشاره کرد و گفت:بش یروبرو یصندل به

 رونیاز گلوم ب ییصدا یبگم ول یزی! خواستم چ؟یکشیخجالت م ینطوریکه ا هیکرد و گفت:مگه جلسه خواستگار یا

ا ت نجایمن اومدم ا-شاخ دارم؟!  ایدو سرم  وید منآرزو...  یدیکرد و گفت:فکر کنم ترس یبلندتر ی... خنده ومدینم

ن آرزو م نیبب-کرد...  یسر اصل مطلب!  خنده مضحک میریباشه م-لطفا.  دیهست بشنوم. حرفتونو بزن یاگه حرف

هم قشنگه...  تیسادگ نیهم یول یرسی... البته درسته اصال به خودت نمیهست ی. دختر خوشگلادیازت خوشم م

. سالمه... رسونمتیام آرزوهات م. منم به تمیمال من ش یکه قبول کن نجایا یای... خواستم بتویدوست دارم سادگ
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 دیتونی!چطور مد؟یکن یباز میآقا من با زندگ یول- 88 ادیدارم... چطور دلتون م میواسه زندگ الیفکر و خ یهنوز کل

هات.ِ  یشدم از حرفها و لجباز خستهواسم جانماز آب نکش.  نقدریا-! د؟یکن یاون تا طفل معصوم باز یبا زندگ

مرد  نیاز دست ا دیچطور با ای... خدازدمیم نیو نوک پامو پشت سرهم به زم کردمیم یندادم. با دستهام باز یجواب

دستش به من برسه. کار هم که از کار بگذره مثل  خوادی! مطمئن بودم همه حرفهاش دروغه و فقط مشدم؟یخالص م

 هم نه خونتون گهیدنبال کار... د گردمیاز فردا م- ؟یبگ یزیچ یخوای؟نمیچرا ساکت-. ندازهیدورم م یدستمال کاغذ

ند . از جام بلدیکنم دست از سرم بردار تونیکنم و راض داریوجدانتونو ب تونمیبودم که م الی... خوش خنجاینه ا امیم

 شدم و به سمت در رفتم. 

مانعم  یکردم بازومو از دستش جدا کنم ول یو سع دمیکش یکوتاه غیبازوم رو محکم گرفت. ج یمردونه ا یدستا

نشون  یچه عکس العمل دیبا دونستمیکرده بود. نم خیمنو به سمت خودش برگردوند. دست و پاهام  تیشد. با عصبان

 یگرما کهیکرد طور کیکم کم صورتش رو به صورتم نزد ؟یدیه؟ترسیچ-حبس شده بود.  نهیس یبدم. نفسم تو

سر داد و گفت:خوشم  یگفتم:تو رو خدا بذار برم. خنده بلند ومدیکه از ته چاه درم یی. با صداکردمینفسهاشو حس م

چشمام حلقه زده  ی. اشک تویواسم جذابتر یالتماس کن شتریب ینداره. هرچ یا دهی. التماس فایترسیازم م ادیم

م. خودمو آزاد کن تونستمینم کردمیتقال م یشدم. هرچ ریاس بهیغر یمرد یکه تو دستا کنمباور  خواستمیبود و نم

که برام  هی... بعد از چند ثانفتهیم یداره چه اتفاق نمی. چشمامو بستم تا نبکردیولم نم یاومد ول ینفسم داشت بند م

سمت لبهام بردم و محکم پاک  بهخوب بود! دستم رو  نجایتا ا یمثل چند سال گذشت بازومو ول کرد و گفت:مرس

برو اونور وگرنه -راهمو گرفت.  ی..به سمت در رفتم و خواستم بازش کنم.  جلوشد. یکردم. اشک از چشمهام جار

همه  ... گوشفتهیم ادیز نجایاتفاقات ا نی. ازرسهینم ییکرد و گفت:داد بزن صدات به جا ی... خنده عصبکشمیم غیج

 نشسته بود. زیپشت م یدر به عنوان منش رونیافتادم که ب یدختر ادیاسرارمه.  حرممن م ی. منشگهیعادت کرده د

 جادوگرها شده بود.  هیکرده بود... اونقدر که شب یظیغل شینداشت. آرا یچهره و سر و وضع جالب

محمدآقا  یپا ی. جلوادیب چارهیقراره سر منِ ب ییچه بال دونهیدورانو پشت سر گذاشته و حاال هم م نیاون هم ا حتما

 بمیپاشو ننه من غر-و شهاب...  یبرم. جون شاد دی... بزارکنمیم ... خواهشکنمیگفتم: التماس م هینشستم و با گر

در  به طرف شدیکه خودم هم باورم نم ی! با سرعتیبذارم بر یخالنکشوندمت که دست  نجایتا ا نهمهی... ااریدرن یباز

و  یوزغ یبا اون چشما ختشیریب یمنش دمیحمله ور شدم و درو باز کردم. خواستم از راهرو خارج بشم که د

!مگه من ؟یکجا بر-. وونهیبذار برم د-و دستاشو باز کرده که راه فرارو بهم ببنده.  ستادهیجلوم ا ششیپرآرا

تالش نکن...برگرد تو اتاق... دو  یخودی:بدیچیگوشم پ یمحمد از پشت سر تو یولم کن... صدا شعوریب-!!! ذارم؟یم

... دیخندی... محمد بلند بلند مومدمیم نجایبه ا دیکردم. نبا هیسرم زدم و وسط راهرو نشستم و زار زار گر یتو یدست
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خنده ها قطع شده بود! سرم رو باال آوردم... سوگل خانم روبروم  ی... صداومدین ییصدا گهیگذشت... د یچند لحظه ا

و  زدیچشماش موج م یتو تیگرفتم و از جا بلند شدم. عصبان واری. دستم رو به دشدیباورم نم ایبود! خدا ستادهیا

 کاریچ نجایبود گفت:تو ا دهیلبهاش ماس یخنده رو کهیشده بود.. .محمد آقا در حال رهیشوهرش خ یچشما یتو

 کاریچ نجایچه خبره؟! رو به من کرد و گفت:آرزو تو ا نجایمعلوم هست ا-داخل؟!  یایاجازه ب یگذاشته ب ی!ک؟یکنیم

 ! ؟یکنیم

به  ...یخوشحال ای!ترس... خجالت... کردمیم هیگر یبخاطر چ دونمی... نمختمیریاشک م اریاخت یشده بودم و ب شوکه

... تسین یچیگفت:حرف بزن دختر... محمدآقا با استرس گفت:ه یبلندتر یمِن مِن افتاده بودم. سوگل خانم با صدا

جام داده باشم. سوگل ان یریداشت خواستم کار خ یکارخونه دستشو بند کنم.مشکل مال یکه تو ادیخودم گفتم ب

 ییوگرنه معلوم نبود چه بال دیدی! بالفاصله گفتم:نه خانم.... خوب شد شما رسگه؟یخانم رو به من کرد و گفت:راست م

 قدرنیا گهیگفت:بسه د تیکن!!! سوگل خانم با عصبان یو خوب ای! ب؟یگیزد:چرا چرند م ادی! محمدآقا فرومدیسرم م

ت بود پش یو افاده ا سیکه دختر پر پ یمنش ؟آره؟یکرد و گفت:تو هم باهاش همدست ینکن! رو به منش یباز لمیف

 دای! من که حاال فرشته نجاتمو پکنمیم عمل م فهیفقط به وظ ستم،ین یکاره ا نجاینازک کرد و گفت:من ا یچشم

خراب  شونیزدختر با یمهندس کمک کن یکه  به آقا نهیت ا فهیآسوده شده بود گفتم:وظ المیکرده بودم و خ

!سوگل تو که حرفاشو یکنیمنو خراب م یمزخرفت زندگ یبا حرفا یدختر... تو دار گهینشه؟!!! محمدآقا گفت:بسه د

وز هم ...امرینظرم ریوقته ز یلی!تو خست؟یحواسم بهت ن یاتفاقا حرفاش درسته... فکر کرد-...مگه نه؟ یکنیباور نم

تاحاال  ی.از کِیاریسرش ب ییهول برم داشت و اومدم تا نذارم بال نجایا ادیساده داره م تردخ نیکه متوجه شدم ا

 به کارت یکار یناجور یدنبال متعلقه ها و دخترها دمیدیمجرد و کم سن و سال؟! قبال که م یتو کار دخترها یافتاد

 بچه  خواستینم لموقت بود تموم شده بود و د یلیما خ ی. زندگاوردمیخودم ن ینداشتم و به رو

نکنه. سوگل خانم دست منو  یپدر اهیصدسال س خوامیم یپدر نیبسه. چن گهید یبدون پدر بزرگ شن. ول هام

نشده. بعد رو به شوهرش گفت:  یزینکن... حاال که چ هیگر گهیگفت: د کشوندیدنبال خودش م کهیگرفت و در حال

 انداختم و گفتم:معذرت نییسرم رو پام. یکارخونه رفت رونی. با سوگل خانم به بنمتیبیدادگاه م یمهندس تو یآقا

و  فتادیاتفاقات نم نیخونتون ا ومدمیاگه من نم دیشا-. ینکرد ی!تو که کار؟یخوایمعذرت م یتو واسه چ-. خوامیم

نه -. حاال هم سوار شو که ببرمت خونه. ختهیوقته بهم ر یلیما خ یزندگ-بود...  ختهیشما بهم نر یاالن هم زندگ

رد و  نمونیب یحرف چی!سوار شو. تا خونه ه؟یبر یخوایم یحالت چطور نیفتم سوارشو. با اگ-. رمیخودم م یمرس

شکسته شد و سوگل خانم  میدر خونه متوقف شد یروبرو یحاکم بود که وقت نیماش یتو یبدل نشد. سکوت

.  از رسونهب بیهستش و ممکنه بهت آس یا نهیآرزو. محمد آدم ک یمحله بر نیگفت:فکر کنم بهتر باشه از ا
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خونه بزرگ بدرد ما هم  نی. ارمیم نجایخودمو نباختم. گفتم:چشم از یول ختیر یشوکه شدم... دلم هُر شنهادشیپ

 یو همه جاش واسم خاطره ست. ول دهیپدر و مادرم روم یبوده که بو نی.اگه تاحاال نفروختمش بخاطر اگهید خورهینم

آرزو...حاللم  دیببخش-تر واسمون مناسب تره.  نییمحله پا هی یتو کیخونه کوچ هیهم خرج داره...  یخب زندگ

که گوشه چشمم جمع شده بود رو پاک کردم و  ی. اشکفتادیاتفاق نم نیآواره ت کنم. کاش ا خواستیکن... دلم نم

 . ستیشما ن ری... تقصدیگفتم:خودتونو سرزنش نکن

 واسشون تنگ یلی...دلم خدیو شهابو ببوس ین شادگفتم:از طرف م شدمیم ادهیپ کهیباز کردم و در حال نویماش در

 فصل دوم  انیرفت... پا یحرف چیبغض کرده بود سرش رو تکون داد و بدون ه کهی. سوگل خانم در حالشهیم

  

درس و مدرسه م بود.   کردیکه نگرانم م یزیفروش خونه به چند تا بنگاه سفارش کردم. تنها چ یاون روز برا یفردا از

نداشتم. انگار  یشد که به سمت خونه راه افتادم و قدم زنان مشغول فکر کردن بودم و به دور و برم توجه کیساعت 

نم. اصال خا دیهول شده بودم گفتم:ببخش کهی... در حالدمیاز جا پر برعا هینبودم.  با برخورد به  ایدن نیا یکه اصال تو

کردم و به راهم ادامه دادم... دم در که  یعذرت خواهحواست کجاست دختر... جلوتو نگاه کن. م-حواسم نبود. 

به زن و  یسهراب یمنتظرند. جلو رفتم و سالم کردم. آقا بهیغر یخانم و آقا هیبه همراه  یسهراب یآقا دمید دمیرس

مادربزرگتون خونه -داخل؟!  دیپس چرا نرفت-. ننیهستن.اومدن خونه رو بب یمرد جوان اشاره کرد و گفت:مشتر

عذر -. میگفتن قصد فروش ندار تیآوردم درو باز نکردن. با عصبان یخونه مشتر یگفتم برا یهرچ یبودند ول

تا اول اونها  ستادمیانداختم و در رو باز کردم و کنار ا دیداخل... کل دیی. بفرماستنین انی. مادرجونم در جرخوامیم

 بشن.  اطیوارد ح

گفت و به من چشم غره رفت. جلوتر  یبه مادرجون سالم کردند. مادرجون سالم میوارد خونه شد نکهیمحض ا به

 یعصبان دمیم حیبراتون توض-آرزو؟!  یکن کاریچ یخوایمعلوم هست م-رفتم و گفتم:سالم مادرجون مهربون خودم. 

تش راس-بهمون؟  دیدیهم م فیخفگفت:ت بود یکه مشتر ییخونه رو برانداز کردن آقا یحساب نکهی. بعد از انینش

 هیدر  یول شمیچون شرمندتون م دیاز من انتظار نداشته باش یآنچنان فیدارم. تخف ازین یلیخونه خ نیمن به پول ا

پس -. گهید شونیسپردم به ا زویکامال مورد اعتماد من هستن. همه چ یسهراب یاشکال نداره. آقا یحد مبلغ کم

 نیا دیتونب دوارمیگفتم:ام یبا خونسر یبهم برخورده بود ول نکهیخانم کوچولو. با ا شاالیا میایم ربنگاه باهم کنا یتو

 یخانم کوچولوئه! رو به آقا نیچون فعال که طرف حسابتون هم دیکن یخونه راض نیا دیخر یخانم کوچولو رو برا

دندون شکن من خنده اش گرفته بود  جوابکه از  یسهراب یآقا ؟یسهراب یآقا میقرار بنگاه بذار یگفتم:کِ یسهراب
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به سالمت. دررو که پشت سرشون بستم -.فعال با اجازه. دمیبعد به شما خبر م کنمیهماهنگ م شونیگفت: من با ا

 یلی... چقدر خسته شدم امروز... مادرجون خششششیآخ-ولو شدم.  نیزم یمقنعه م رو درآوردم و رو عیسر

 . رهیگیدلم م گهههههیمادرجون اخم نکن د- ش؟یبفروش یخوایرا مچ- ؟واسه خوردن هست یزیگرسنمه... چ

 کشویکوچ دونهیخونه واسه ما بزرگه...  نیخب ا-زده به سرت؟!  هویشده که  یفقط بگو چ کنمیباشه اخم نم-

 ادگاریخونه  نیا یول-. میاریمقدار از مخارجمونو درم هیو  میخریواسه خونه م لهیوس یسریهم  شیبق م،بایخریم

ه خونواد لیو تشک یکن یزندگ یمن توش به راحت رگواسه تو که بعد از م هیسرپناه هیمامان و باباته آرزو... تازه 

 یخونه بزرگ اما خال هی.هیادیخونه واسه ما ز نیا یاز سرم کم نکنه ول تونویمادرجون؟!خدا سا هیحرفا چ نیا-. یبد

تو غار  می... انگار دارچهیپیصدام توش پ زنمیاالن که من دارم با شما حرف م نیهم دینیخوره؟ببیبه چه درد ما م

مدرسه  هی یتو میدیخونه خر ن،هرجاینگران نباش-! ؟ی... مدرسه ت چیچیخونه ه نیحاال ا-. میکنیم یگزند

.. .کننیاونجا.معدل من باالئه همه جا قبولم م رمیو م رمیگیمدرسه م نی.پروندمو از اکنمیاونجا ثبت نام م کینزد

 یواال هرچ دونمیبخورم آخه؟!چم ویک غصهتکون داد و گفت: غصه تو رو نخورم  یمادرجون.. سر نیغصه منو نخور

اِ مگه نرگس خانم بهتون سر -! میهم ندار یی.البته غذارمینه مادر س- ن؟یمادرجون شما ناهار خورد-خدا بخواد. 

دختر نرگس خانم دردش گرفته بردنش  مهیفه شبی.درهینشده. خ یزینه چ-! فتاده؟یکه ن ینزد؟!اتفاق

 خب-که کمک حالشون باشه.  ششونیاومده.اونم مونده پ ایکه دخترش به دن اد.صبح هم زنگ زد خبر دمارستانیب

 ی.فقط اون قرصهادستت درد نکنه دخترم-. میکه باهم بخور کنمیناهار خوشمزه درست م هی. پس االن یبه سالمت

 که بخورم.  اریمنو هم ب

به روز وقت داشتم تا  یزیمادرجونو بردارم.جعبه قرصهاشو نگاه کردم... چ یچشم. به آشپزخونه رفتم تا قرصها-

خودم گفتم:خدا  ایکردم و  یتموم شدنشون نمونده بود...شمردمشون...فقط مادرجونو بخرم... پوف 5 یدوباره قرصها

از هر مدل از قرص ها برداشتم و به مادرجون  دونهیآب و  وانیل هیهم هوامو داره،مطمئنم...  ندفعهیبزرگه...ا

کردم وجودمو پر کنم از  یدادمشون. دوباره به آشپزخونه برگشتم تا غذا درست کنم. به دور و بر نگاه کردم و سع

 فصل سوم  انیتو... پا دیبه ام ایمثبت... بلند گفتم: خدا یانرژ

  

کردم و به سمت خونه به راه افتادم.  یخداحافظ نیمیهم از س کیل هر روز به مدرسه رفتم و بعد از ساعت مث صبح

قسمت  یها بخرم و تو یازمندیگرفتم روزنامه ن میمدرسه افتاد...تصم کینزد یِچشمم به دکه روزنامه فروش

نه -هاش.  یازمندینداره فقط ن یرادیاگه ا بته... الخوامیم یهمشهر هیسالم...-هاش دنبال کار بگردم.  یاستخدام
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ا ب گشتمیها م یفهرست روزنامه دنبال صفحه استخدام یتو کهی! بفرما... تشکر کردم و در حال؟یرادیدخترم چه ا

خودکار  فمیک ی... از توخوردیبه چشمم خورد که به نظرم بدرد من م یآهسته به راه افتادم. چند تا آگه یقدمها

 یاستخدام یتمام صفحه ها بایتقر 24 دهیتاشونو خط کش دمیبه خونه رس ی. وقتدمیخط کش نرشوبرداشتم و دو

 بودم و حدود بودم.  دهیروزنامه رو د

لباسامو عوض کنم به  نکهیبود سالم کردم و بدون ا ونیزیتلو یخونه شدم و به مادرجون که در حال تماشا وارد

ه م ب گهیتلفن دستم بود با دست د کهیو درحال ستادمیسمت تلفن رفتم. مادرجون با تعجب نگاهم کرد.صاف ا

کردم و براش بوس  ییصدا یشد.خنده ب بُرکرد و از خنده روده  یگذاشتم. مادرجون پِخ یسیمادرجون احترامِ پل

ه بل-. نیخوایم یمنش دیتماس گرفتم.نوشته بود تونیه آگهسالم.واس-از پشت خط سالم کرد.  یفرستادم.مرد

... بعد از ساعت مدرسه ام میدانشگاه شی.پرمیبدونم.قبلش بگم من مدرسه م طتونویشرا خواستمیم-.  دییبفرما

وقت  تمام یخانم ما منش-بله؟!!! -! ن؟یخواینم یزیچ یکرد و گفت:نوشابه ا یخنده ا ن... مرد پشت تلف امیب تونمیم

و گفتم:فضول!!! مادرجون با تعجب  دمیدستگاه کوب یرو تیرو با عصبان ی. برو به درس و مشقت برس. گوشمیخوایم

...  خوامی:بله قربان عذر متممادر؟!!!خب داغون شد که... گره ابروهامو باز کردم و گف یگفت:چرا با تلفن دعوا دار

کرد و  یلطف هیدارم... خدا بهم  یبزرگ یها میدرجون... تصمبله ما-ها آرزو...  یامروز خوشحال-کردم...  یزیخنده ر

مادر... حاال تو چه  یبخند شهیهم شاالیا-باشم...  یقو خوامیبشم... م دیناام خوامیمخمصه نجاتم داد... منم نم هیاز 

!بدو یکرد هاتیبچگ ادی... طونیش یا-شرمنده قربان... پرونده محرمانست... -مگه؟!  یبود افتاده ریگ یمخمصه ا

 برو لباستو عوض کن... 

داد  ییرایپذ یو گفتم:اطاعت قربان... به اتاقم رفتم تا لباس عوض کنم که مادرجون از تو دمیکوب ینظام یپا

برن خونه مادربزرگشون  خوانیاتاق داد زدم:م ی! از توشه؟یم یاونا چ فی؟تکلیسوگل خانم چ یبچه ها یزد:راست

. لباسهامو عوض کردم و به شهیدور م یلیهم خ رمیمس می.تازه ما که خونه رو عوض کنرمیاونجا نم گهیبه بعد. د نیاز

-. سیرتد یمزاحم شدم.برا تونیآگه یسالم برا-رو گرفتم.  یبعد یبرگشتم. تلفنو برداشتم و شماره آگه ییرایپذ

 ییو راهنما یدبستان یبه بچه ها تونمیهم خوبه...م انمیدرسم خوبه... قدرت ب ینه متاسفانه. ول- د؟یسابقه کار دار

 یبا تجربه ا یکمه... موسسه ما معلم ها یلیسنتون خ-هستم.  یدانشگاه شینه...پ- د؟ییدانشجو-کنم.  سیتدر

بله چشم. ممنونم. مادرجون -. میریگیباهاتون تماس م میدید ازی...اگه ندیفرم پر کن دیاریب فیداره... حاال شما تشر

نم دست و پا ک یچیبه چشم...من برم  یآ-بعد مادر...  هشروع شد...بذار واس لمیکرد و گفت:ف ادتریز ونویزیتلو یصدا

 ییرایپذ یبلند از تو ینوه گلم. به آشپزخونه رفتم و مشغول پخت و پز شدم که مادرجون با صدا کالیبار-. میبخور

 احمد؟  ییدا شیپ رازیش میبر میخونه رو بفروش یخوایگفت:آرزو م



 آرزو
 

 
21 

 

و  ستادمیچارچوب در ا یدستم تو یتو یِگازو کم کردم و با قاشق چوب ریاز تعجب گرد شد... ز چشمام

مگه اون  یگیراست م-... شهینم نیدونیمادرجون...خودتون خوب م شهینم-! ه؟یخب مگه چ-گفتم:مادرجووووون... 

 نیاشکال نداره مادرجون دعا کن-انداخت...  ییمن و پسرم جدا نیکه ب نهینب ری!خذاره؟یو افادش م سیزنِ پر پ

 کاریپس من چ ییدا شیپ رازیش دیبر نیخواستی... مکنمیکه من دق م نیمن نباش شیواسشون... شما اگه پ

پشت خط بود.  یسهراب یرو برداشتم. آقا یو گوش دمیزنگ تلفن بلند شد... به سمت تلفن دو ی! صداکردم؟یم

ود ساعت نگذشته ب می. نانیب توننیهروقت بخوان م میما خونه هست گفتم... منم ارهیب یواسه خونه مشتر خواستیم

 یاز خونه خوششون اومده.بعد از بررس ومدیخونه اومدن. به نظر م دنیبه همراه دوتا مرد واسه د یسهراب یکه آقا

 هیبق و به شستمتلفن ن یپا و سفره رو جمع کردم دوباره میناهار خورد نکهیرفتن. بعد از ا یحرف چیکل خونه بدون ه

که عالمت زده بودم زنگ زدم. قرار شد فردا بعد از مدرسه به چندتاشون سر بزنم. به اتاقم رفتم و  ییها یآگه

 فصل چهارم  انیپاک کنم و حواسمو فقط به درس بدم. ِ پا یکردم ذهنمو از همه چ یمشغول درس خوندن شدم.سع

  

 لبهام نقش یرو یصبح لبخند ییروشنا دنیمادربزرگ از کابوس شبانه نجاتم داد.چشمهام رو باز کردم و با د یصدا

 :آرزو پاشو مادرجون...ساعت ومدیمادرجون هنوز م یصدا 0خواب بود خوشحال بودم.  شد. زیهمه چ نکهیبست. از

شدم مادرجون.کتابهام  داریگفتم:چشم ب کردمیرو پاک م میشونیپ یعرق رو کهیعجله از جام بلند شدم و در حال با

درحال درس خوندن خوابم برده و  شبیافتاد که د ادمیگذاشتم و تازه  فمیک یپخش بودن رو تو نیزم یکه رو

 یچرا خوابم برد؟! فکرم به سمت خواب وووووفبپرسه! ا دویبخونم... امروز قرار بود درس جد دوینتونستم درس جد

بود که  ییچه کابوسها نیا ایبودم پرتاب شد...آب دهنمو قورت دادم و کابوسم رو از نظر گذروندم... خدا دهیکه د

!!پاشو ؟یدی:آرزو دوباره خوابدمیمادرجون دوباره از جا پر ی!! با صداکرد؟یخواب هم ولم نم ی!چرا محمد تودم؟یدیم

دوشم انداختم و به سمت در رفتم و  یه م رو روو کول دمی. لباسهام رو پوششمیچشم دارم حاضر م-شد...  رتید

مادرجون  یافتاد برا ادمی دفعهیشده...  رمینه مادرجون د-دخترم؟!  یخوریصبحانه نم-گفتم من رفتم مادرجون... 

 ی. توکردیدم م یچا شدیم داریب مازن یبه آشپزخونه رفتم. مادرجون هرروز صبح که برا عی...سرختمینر یچا

 ینیس یهم درست کردم و همه رو تو رینون پن کیکوچ چیساندو هیو  ختمیر یمادرجون چا کِیاستکان کمر بار

م و برداشت نیزم یاز رو فمویبره صبحانتونو. ک ادمیبود  کیمادرجون نزد دیببخش-گذاشتم و بردم واسه مادرجون. 

 هم شده.فعال.  رمیاالن اشتها ندارم... د-! ؟یپس خودت چ-گفتم:من رفتم. 
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بهم مشکوک شده بود... همش  یحساب نیمیاول که گذشت به سمت دفتر معلم ها و ناظم ها راه افتادم. س زنگ

با  هیدفتر... چه خبره؟! در حال یبر یخوای...االنم که میری...هر روز زود میتو چته آرزو؟!همش تو خودت دیپرسیم

 یمگه چ- ؟یناراحت نش یدیبگم قول م یچیگفتم:اگه  رفتمیمدرسه به سمت دفتر م یراهرو یآهسته تو یقدمها

.. .فروشمیدارم خونه رو م یعنی-! ؟یچ یعنی!!!!؟یچ-. میریمحل م نیاز ا میدار-بگو...  گهید دیشده جونم به لبم رس

- ؟یشد وونهی!حالت خوبه؟!مگه د؟یگیم یدار یآرزو چ-خواستم برم.  یبگم پروندمو بدن وقت رمیاالنم دارم م

بغض  نیمیندارم که بگم. س شویروح طیاالن شرا یکردم ول فیبرات تعر یروزی دی.نپرس چرا.شانیمیمجبورم برم س

برم  خوامیسخت ترش نکن.نم می. بغلش کردم و گفتم:تو رو خدا وانمیانداخت تا نتونم اشکشو بب نییکرد و سرشو پا

م  هی.گردمیشنیشو م هیهق هق گر ی. صدامیمونیدو تا دوست خوب م شهیشهرم.ما هم نیکه.تو هم رمیبم

رو به  نیاز ا تیشبه زندگ هیو  یبذار کجایبغل هم... چقدر سخته همه خاطراتتو  ی... تومیکرد هیگرفت.بلند بلند گر

ه اومد نییگونه ش پا یکه رو ی. اشکزدیچشماش موج م ینگاه کردم... غم تو نیمیاون رو بشه... چقدر سخته... به س

 یهمه چ یبد دیغصه ها رو واسم کمرنگ کن... اگه تو بهم ام نیبده...ا هیبهم روح نیمیبود رو پاک کردم و گفتم:س

 ... رهیم شیبهتر پ

... امیو گفتم:عاشقتم. تو برو سر کالس...منم االن م دمیکنارتم. لُپشو بوس شهیباشه آرزو.غصه نخور دوستم...من هم-

لم ...دوتا از معزدیرو ورق م ینشسته بود و دفتر بزرگ زشیناظم مدرسه پشت م گانهیبه سمت دفتر راه افتادم. خانم 

و گفتم:سالم  ستادمیناظم ا زیم یخوردن و بگو بخند بودن. در زدم و وارد شدم.جلو یها گوشه دفتر مشغول چا

 میدار-بگو -باهاتون داشتم...  یکار هی-! ؟یسر کالس محبّ یسرشو تکون داد و گفت:چرا نرفت گانهیخانم. خانم 

ازه دختر خوب؟ت هیراحت نیمگه به ا-... گهیهفته د دی... شارمیپروندمو بگ خواستمیم-خب؟ - میکنیو عوض مخونمون

 رونیبزرگترِ من مادربزرگمه که ب نیدونیشما که م-. ادیب دی...بزرگترت بادنیاگه هم موافقت بشه پرونده رو به تو نم

دانش  نیارز بهتر یکیآخه؟!تو  یبر یخوایم االن وسط ساله آرزو...کجا-. ستیبراش راحت ن یلیاومدن خ

باشه بگو -مجبورم خانم. -به درسِت لطمه بخوره...  ترسمی... میدانشگاه شیوقت سال اون هم پ نی...ایآموزهام

 با اجازه... -. زمیحاال هم برو سر کالست عز-چشم -. رهیمادربزرگت فردا باهام تماس بگ

دوتا  یکیفرم پر کردم و  ییکرده بودم رفتم.چند جا دایکه واسه کار پ ییهاشدم به سمت آدرس  لیتعط نکهیاز ا بعد

دستش گرفته بود و نشسته بود سر  یحیحدود ساعت مادرجون تسب4::5خونه. دمیجا هم مصاحبه شدم.   بود که رس

مادرجونِ گل -. یدق کردم از نگران رزنیپ منِدختر؟! ییسجاده ش. تا چشمش به من افتاد گفت:معلوم هست کجا

ار ماد وقت. کن نیول نه تا ا یریم یگفت-نداره که.  یدنبال کار. نگران رمیمن سالم. من که گفتم فردا بعد از مدرسه م

هم  نیاز ا رتریدلم هنوز  تا جا رفتم...من که تاحاال د زیدستام گرفتم و گفتم:آخه عز یجون نشستم و دستاش رو تو
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... مطمئن بودم یکجا رفت دونستمی. میاون موقع ها دوتا خونه اونور تر بود-ساعت 6 هم نشده... 4بودم خونه.  اومده

دلم گفتم:کاش جام امن بود... اونوقت االن مجبور نبودم آواره  یهمش. تو زدیامروز دلم شور م یجات امنه... ول

خوردم...خدا  زمیآره عز- ن؟ی...قرصهاتونو خورددیفداتون بشم...ببخش یبشم... رو به مادرجون کردم و گفتم:اله

ناهار -و به اتاقم رفتم.  دمیچشم دستاشو بوس-خبر نذار آرزو...  یدختر ماهِ من... فردا منو ب یمن بش ینکنه فدا

که نشد ناهار مادر...من  کیک- ن؟یو خوردم. شما ناهار خورد دمیخر کیک هیمادرجون... رمیس-دخترم؟  یخورد

رو  یبرام گذاشته بود شبیکه از د ییواسه تو...خودم غذا خچالیگذاشتم  یل...نرگس برام ناهار آورد ووردمخ

 خوردم. 

دو  نیگذاشتن با نرگس...دو روز ا فتی. شششیامروز صبح اومده. مادرشوهرش اومده پ-اِ از خونه دخترش اومد؟! -

بگن خرت به  ومدنینم میدییزایما م میتو رو خدا؟!قد ینیبیروزگارو م-چه خوب... -روز هم مادرشوهرش... 

 دیکه ببخش میکردیم یهزار بار عذرخواه میکردیو افاده هاشونو هم جمع م سیپ دیچند!تازه اگه دختر بود که با

مبارکمون باشه بچمون پسره!انگار نه انگار ما  گفتنیم ومدنیهفته م هیبعد از  شدی!اگه هم پسر ممیدییدختر زا

-... دمیندخیواسه بچه هاشون! دلمو گرفته بودم و بلند بلند م کننیکه نم کارایاالن چ نیو بب ای! حاال بمیبود دهییزا

!هرچند اون موقع میدییاز بخت بد ما بود که تو اون دوره زمونه زا نمیبگم واال مادر. ا یچ-هاااا مادرجون...  پُرهدلتون 

و خوش  میداشت یو انگار همه چ میساختیم یبزرگ نبود... با ندار ایها قشنگتر بود و غصه هامون قد امروز یزندگ

 که تلفن دادمیمادرجون گوش م ی. داشتم با دقت به حرفهاندسته گل بزرگ شد نی. ماشاال بچه هام هم که عمیبود

واسه ساعت  تیخوایم8بودن و  دهیبود.  قرار بنگاه بذاره. اون دوتا آقا خونه رو پسند یسهراب یزنگ زد.آقا

 ییما که هنوز جا-. شاالیا رهیگفتم:خونه داره فروش م یمعامله. تلفنو قطع کردم و با خوشحال یپا انیب خواستنیم

امروز...فردا هم  دمیدوتا جا د یکی!؟ی...نوه تونو دست کم گرفتهیچه حرف نیا-مادر؟!  می...آواره نشمیدیند ور

 . نینباش .نگرانمیریخوب و جمع و جور بگ یجا هی میتونیم ستی...پولمون کم نگردمیم

 چوقتیشما که ه یبله رفتم تو مسجد خوندم... راست-دخترم؟  ینماز ظهر و عصرت رو خوند ی... راستشاالیا-

سجاده  ینگرانت بودم مادر... پا-ساعت 5! ن؟یکردیم کاریسجاده چ یبعدازظهر پا  فتادینم روقتینمازتون به د

ه نوه گلم... مگه نه؟ دستامو به نشون شهیتکرار نم گهید شاالیا-نگرانتون کردم  دیببخش-... کنهینشستن آرومم م

خب خدا رو شکر. مادرجون لبخند -... شهیتکرار نم گهی... حتما ددیخجالت رو چشمام گذاشتم و گفتم ببخش

مامانم  هیکه چقدر لبخندش شب ی...واختیر یداد و شروع کرد به جمع کردن سجاده ش. دلم هُر لمیتحو یقشنگ

 فصل پنجم  انیشکرت... پا ایصورت آروم و مهربون رو دوست داشتم.خدا نیبود...چقدر ا
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 ویرفتم و شماره خونه رو گرفتم.بعد از چند تا بوق مادرجون گوش یشدم و به سمت تلفن عموم ادهیپ یتاکس از

 شبیدکه  ی.رفتم اون بنگاهگردمیدنبال خونه م-پس؟  ییسالم دخترم. کجا- د؟یسالم مادرجون. خوب-برداشت. 

اتاق خواب   دونهیست،ی. خونه ش بدک ندنکر دایپ خورهیکه به پولمون م یزنگ زدن و گفتن که طرف نواب خونه ا

و صالحه همون بشه  ریهرچ خ-داره. 04. هیمعامله کنم.خونه دلباز نوی.فکر کنم همستیهم ن یبد ادیز یمتره.جا

 . میخونه بر نیاز ستین یمن دلم راض یانشاال.ول

.االن که میش کن هیتخل میو فقط :هفته وقت دار میفروخت روزی. خونه رو هم که دمیما حرفامونو قبال زد مادرجون-

اومدم.فقط  ریاگه د دیمادرجون زنگ زدم بگم نگران من نش-بگم واال مادر؟!  یچ-!!! ستیشدن ن مونیوقت پش

 ناابوینداره دختر جوون شب تو خ تیَ...خوباین رید مه یلینه مادر....مراقب خودت باش.خ- رم؟یبگ دیالزم ندار یزیچ

بودم  دهیکه پسند یخونه ا یکایگرفتم نزد میکردم و گفتم:چشم. فعال. تلفن رو که قطع کردم تصم یباشه. خنده ا

 یسالها بود بزرگتر نکهیداشتم، حس بزرگ شدن،حس شجاع شدن... با ا یبیمدرسه خوب بگردم.حس عج هیدنبال 

بزرگونه انجام نداده  یکارها نقدریتا حاال ا یخونه به عهده خودم بود ول یکنارم نبود و همه کارها جوناز مادر ریغ

 یدانشگاه شیو هم پ رستانیکه هم دب یمدرسه دولت هیاطراف  یاز کوچه ها یکی یبودم. پرس و جو کردم و تو

نشسته بود که  زهایاز م یکیپشت  ینکردم. وارد مدرسه شدم و به سمت دفتر راه افتادم. خانم مس دایداشت پ

اومده بود در حال روزنامه خوندن بود. دو ضربه  رونیمقنعه ش ب ریکه از ز یمشک یو بندها زیر یها شهیبا ش ینکیع

شد.  زونیآو نکیرو درآورد و بندهاش رو دور گردنش رها کرد و ع نکشیکوتاه به در زدم و آروم سالم کردم. ع

! برو سر ؟یتو چ-من...من... -! ؟یستیبهم انداخت و گفت:چرا سر کالست ن یکرد و با تعجب نگاه زیچشماش رو ر

 هیچ یروپوش سرمه ا نیپس ا-. ستمین نجایخانم من دانش آموز ا-مونده تا زنگ بخوره...  یلیکالست هنوز خ

 تنته؟! 

 یکرد و با لحن مهربون یکوتاه ی. خنده نمیبب رویمد ایخانم ناظم  خوامیهستم. م یآخه. من محب امیاز مدرسه م-

-. یدار کاریهستم. بگو چ نجای. من ناظم ارونیب یو از کالست اومد یعصر فتیش یگفت:فکر کردم از بچه ها

ونه خ نطرفایو ا میخونمونو فروخت ی. ولمیهدانشگا شی. پخونمیدرس م هیفرمان یتو یمدرسه بوعل یراستش من تو

 یلیاز اول سال تحص یاالن؟!سه ماه-.البته با اجازه شما. نجایا امیو ب رمیاون مدرسه بگپروندمو از  خوامی.ممیدیخر

ر و انداختم و گفتم:پد نیی. سرم رو پاشهیم یچ نمیتا بب ایپدرت ب ایبا مادر  ؟برویدخترم.حاال چرا تنها اومد گذرهیم

راه  ادیز تونهیهم دارم که نم ریمادربزرگ پ هیکه به عهده خودمه. هیعمرشونو دادن به شما.کارهام چند سال مادرم

ثبت نام کرد.  شهیکه نم ینجوریآخه هم یعمر خودت و مادربزرگت باشه.ول ی... بقازمیخدا رحمتشون کنه عز-بره. 

ضمانت حرفت...سند خونه هم الزمه  یبرا یبزرگتر هیهم  دو بع یاریاول که پروندتو برام ب-کنم؟  کاریچ دیخب با-
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ناظمم باهاتو تماس  ای ریبه عنوان بزرگتر مد شهیم یول ارمیچشم پروندمو م-حرفت صحت داره.  میکه مطمئن بش

. سیشماره مدرستو واسم بنو-. نیشینم مونیاز ثبت نامم پش دمیخوبه...قول م یلیمن درسم خ دیکن رن؟باوریبگ

 طیشرا نکهیکارو هم واسه ا نیکنم.ا یریگیکن تا خودم پ ادداشتیاظمت هم برام و ن ریخودت و مد لیاماسم و ف

 یلیچشم... ممنونم خ-مشکل توئه نه مشکل ما...  یگیکه م یینایها... وگرنه ا دمیخاصه انجام م نقدریا تیخانوادگ

 کردم.   یفظورق نوشتم و خداحا یکه گفته بود رو رو ییزهای. همه چدیکنیلطف م

که امروز باهاش قرار مصاحبه داشتم راه افتادم. دلم روشن بود که امروز واسم روز  یسرعت به سمت شرکت به

 دی.  بود...باکنمیم دایامروز کار هم پ نیهم کردمیداده بود و حس م یفوق العاده ا ی... معامله خونه بهم انرژهیخوب

 یگرفتم و بعد از آگه24اونجا بودم.  قهیبه ساعتم نگاه کردم...ساعت دق4::: ی. تاکسشدیم رمیداشت د کردمیعجله م

ا خودم ب یشرکت بشم ول هی یمنش یروزی کردمیذهنم فکر نم یتو چوقتیه نکهیبود...با ا یمربوط به استخدام منش

شت پ یشدم. خانم کارو هم امتحان کنم. بسم ا... گفتم و وارد شرکت نیکردم ا دایپ یخوب طیگرفتم اگه مح میتصم

 ینشبه م نکهیمزاحم شدم. مثل ا تونیواسه آگه-. دییسالم.بفرما-نشسته بود.جلو رفتم و سالم کردم.  یز منشیم

. رمیمهندس تماس بگ یتا با آقا دینیبنش-قبل از ساعت 5واسه مصاحبه. امی.گفتن امروز   بنیداشت ازیپاره وقت ن

کرد و ادامه  یداخل؟ مکث انیاومدن.بگم ب یشمن یمهندس واسه آگه یتلفن رو برداشت و شرو به صحبت کرد:آقا

رو گذاشت و  یشما...بله بله...چشم... گوش شیپ انیها ب یاتاقشون هستن...آخه گفتن متقاض یداد: پدرتون تو

تکون دادم و با چشم قدمهاش به سمت اتاق روبرو رو دنبال  ی. سرسییر یآقا شیتا برم پ نیگفت:چند لحظه بش

 کردم. 

... ونهدیراه بره خدا م تونستیکفشها م نیبا ا یبزنم... چجور یپاشنه کفشهاش باعث شد پوزخند یتَق تَق...صدا تَق

 یرب یتونیبرگشت و گفت: م قهیبودم.  دق دهینپوش یا گهید زیو کفش تخت چ یاز کتون ریمن که تاحاال غ

مهندس  یآقا یکه به جا یآورد و گفت: شانس آورد نیی:بعد از صداشو پا-4شمس منتظرتون هستن  یداخل...آقا

باشه واهمه  دهیصداش شن نکهیپدرشون. مهندس عجله داره امروز. به دور و بر نگاه کرد...انگار از ا شیپ یبر دیبا

 هی دیمهربون و دلرحم هستن.شا یلیپدرشون خ یول رهیسختگ یلیمهندس خ یگفت:آقا یآرومتر یداشت و با صدا

ه سمت .با اجازه. بتونیبابت دلگرم ی...مرسنطورهیا دیزدم و گفتم:شا ی. لبخندیموفق باش بروتو کاره.پاشو  یحکمت

گرم مرد مسن داخل اتاق که اجازه ورود  یصدا دنیرفتم. چند ضربه به در زدم و بعد از شن سییر یدر اتاق آقا

 یپرپشت یبود.موها شستهن یچوب کِیش زیکه به نظر سال نداره پشت م یدیموسف رمردیداخل شدم... پ دادیم

ه ب گفتیافتادم...راست م یخانم منش یحرفها ادیاز داشت و صورت گندمگون معصوم و مهربون... شتریب دیرسیم64

و ر نکشیمن ع دنیه تن داشت. با دب دیسف یمردونه  رهنیپ کیبه همراه  ی...کت و شلوار مشکومدینظر مهربون م



 آرزو
 

 
26 

 

صورتش جابجا کرد و  یداشت رو ینسبتا بزرگ یها شهیم ش ندهیآ هناظم مدرس یخانم مستوف نکیکه برخالف ع

فتم تا بود ر زشیم یروبرو قایکه بهش اشاره کرده بود و دق یگفتم و به سمت صندل یدخترم. سالم نیبش ایگفت:ب

 از یگرافویب هی. برام ینداشته باش یادیسن ز رسهیداد و گفت:خب به نظر م ی. سرشرو به نشونه سالم تکوننمیبش

 خودت بگو دخترم. 

 ی... مدرسه م و شما هم منشیآب دهنمو قورت دادم و صدامو صاف کردم و گفتم:آرزو محب 88...دانش آموز سالمه

 نجایاز ساعت : ا یانیبله...خانم ک- 8صبح تا  82. دمی... چون تا رسمیدانشگاه شیپ 8خدمت  دیخواستیپاره وقت م

ما  یمنش 4تا  0از شب هم خانم بنده نواز 4::82تا4::8. ساعت ستین مونی:: هم ساعت کار8 4مشغول بکارهستن. :

 شونیهم از ا یلیمارو ترک کنن وگرنه ما خ خوانیو م کننیدارن ازدواج م شونی. اشونیدیاالن د نیهستن که هم

 نیا ی. حاال شما به من بگو به چه علت تودادنیو کارشون هم با دقت انجام م ومدنی.چون سر وقت ممیبود یراض

خدا -دارم.   ریمادربزرگ پ هیخرج خونه آقا. پدر و مادرم فوت شدن. فقط - ؟یمگه کنکور ندار ؟شمایسن دنبال کار

خونه رو  شهیم یچند روز یخونمون. ول کیاز دوتا بچه نزد یپرستار- ؟یکردیم کاریرحمتشون کنه. تاحاال چ

 یاینم ریدرس و مشقت د یبه هوا رمتیاگه بپذ-که قصد دارم قولنامه کنم.  دمینواب پسند یخونه تو هی.میفروخت

باز کردم و  فمویک پیمدرک ز- LDCIش؟یشده بود. دار دیق یآگه یبهتون.   تو دمیوجه. قول م چینه به ه-سرکار؟ 

راحت کامال به  التونیگذاشتم و گفتم:خ زیم یمدرکمو که پارسال از طرف مدرسه بهم داده بودن رو درآوردم و رو

 یقراره فردا خونه رو تو-تا از حرفات مطمئن بشم؟  یاریبرام ب یتونیم یکِ دویجد هسند خون-مسلطم.  وتریکامپ

 خدمتتون.   ارمیمسند بخوره  نکهی. به محض امیبنگاه معامله کن

خلوت  شهیم یهممون. ساعت میکه سرسام گرفت میمراجعه کننده داشت نجایا نقدریدخترم از صبح ا نیبب-

 زشیم یرو از رو یمن آورده... برگه ا یبرا ستشونویل 8پسرم قابل قبول بوده که  یبرا طشونیها شرا یلیشده.خ

 شیدخترم اگه پ نیکمک به شما. بب یراباشم از طرف خدا ب یواسطه ا خوادیدلم م یبرداشت و بهش اشاره کرد. ول

 ی. ولستیها ن سکیر نجوریاصال اهل ا شونیچون ا گرفتیقرار نم ستیل نیمطمئنا اسمت جز ا یپسرم رفته بود

دخترم امروز دوشنبه ست.خانم بنده نواز تا  نی. ببیکردن رو دار سکیو ارزش ر یهست یدختر خوب کنمیمن حس م

ه هفت نیاول هم یتونیمشغول به کار هستن. شما بعد از آوردن سند و پر کردن فرم مشخصات م نجایهفته ا نیآخر ا

 یزبونم بند اومده بود... سع یآورد و جلوم گذاشت. از خوشحال رونیکشو ب یرو از تو ی.  فرمیکارت رو شروع کن

 با خوب کار کردنم طفتونوبتونم ل دوارمینم. ام... با ذوق و شوق گفتم:واقعا ازتون ممنوارمیکردم آرامشمو بدست ب

رک تشکر شرکت رو ت یزد و گفت:انشاال فرم رو پر کردم و بعد از کل یمیکنم. لبخند مال دتونیجبران کنم و رو سف
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ساعت بخورم از شدت 6شام  نکهیمادرجونو دادم و بدون ا یقرصها نکهیخونه. بعد از ا دمیکردم.  بود که رس

 ان فصل ششم یخوابم برد. پا ونیزیتلو یجلو یخستگ

  

 یبود و به دلم نم یخونه خال م،یکه ما داشت یکم لیوسا نیبا ا04هم مثل غار بود. باز هم دور و بر خونه  یمتر

 به ابن خونه سر و  تونمیکه م گفتیدلم م یتو یحس هینشست. 

ود که به ب نیا کردمیپول م هیبا بق دیکه با یکار نیدستمون رو گرفته بود. اول یبدم. از فروش خونه پول خوب سامون

 دیماه و خر هی یمادرجون و خرج یداروها دیخر یپولها برا یمقدار از رو هیسر و سامون بدم.  دمونیخونه جد

با  میبانک تا بتون یگذاشتم که بذارم تو یکیکوچ یستد فیک یرو هم تو هیخونه جدا کردم و بق یلوازم برا یسری

بهتر بود و حداقل مطمئن بودم  یچیاز ه ینداشت ول ی. هرچند سود چندانمیبهترو تجربه کن یزندگ هیسودش 

رختخوابش نشسته بود و  یرو دمونیمادرجونو بخرم. مادرجون گوشه خونه جد یداروها یهرماه بدون نگران تونمیم

با  یکارهام برسم مادرجون.کاربه  رونیب رمیمن م-شده بود.  رهیروبروش خ واریتو هم بود به د هاشاخم کهیدر حال

ه. ک مونهینم یا گهی...کار دمیداد لی...خونه رو هم که تحومیدیدوتا اثاثو که چ نیبه کدوم کارها مادر؟!ا- ن؟یمن ندار

کنم. بعد هم سندو ببرم شرکت. قول داده بودم  یمادرجون.از دوستام هم خدافظ رمیبرم مدرسه پروندمو بگ دیبا-

االن خوش قول باشم تا روم حساب  نیاز هم دیقبل از تموم شدن هفته براشون ببرم.امروز هم که چهارشنبه ست.با

عقب بمونم.  ترسمی...دوروزه که از درس و مدرسه دورم. مدمیپروندمو ببرم مدرسه جد دیکنن. البته قبلش هم با

 گهید یو گفتم:اخم کرد دمیاخم کردم؟! خند ی...من کِزایوا چه چ-من؟!  یمادرجونِ اخمالو رمب تونمیحاال م

ا مادرجوووووووون قرار شد اخم -ِبرام نازک کرد و گفت:برو به سالمت...  یعشقم...سِگِرمه هات تو همه... پشت چشم

 . دادیو باباتو م انمام یدلم واسه خونمون تنگ شده...هرگوشه اون خونه بو-هاااااااا  ینکن

 یکه آرزو قربونتون بره منم دلم تنگ شده ول یو گفتم:اله دمیرو بوس شیشونیکنار مادرجون نشستم و پ رفتم

 زیعز دونمیم-... نیبد یاالن منو دلدار دیرو به شما بگم...شما با نایا دی...من که نباگهیهم داره د یسخت یزندگ

 شما یوقت-انشاال.  شهیغصه نخور مادر...درست م تو. شنیبچه م شنیم ریشدم. آدما هم که پ ریپ گهیدلم...منم د

کردم و از کنارش بلند  یلُپشو بوس محکم 84مادرجونِ خوبم...  صبح بود. خورمیاصال و ابدا غصه نم دیمن هست شیپ

-گفتم:خودمو تا  8و  2. میاهم بخورکه ب رمیگیناهار خوشمزه هم م هیخونه... رسونمیشدم. به ساعتم نگاه کردم. م

واد که نرم باشه نخ ریبگ یزیچ یکباب هیها...  یریبگ تزایم تزایپ یندارم...نر یمن که دندون درست و حساب رمدخت

گرفتم و  یخدا به همرات مادر. تاکس-. یبا یبجوم. از حرف مادرجون خنده م گرفت و گفتم:رو جفت چشام.با ادیز
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 زحمتیب- 84.ستادیداروخانه ا هی یبود که جلو ذشتهنگ قهینگه داره.  دق یداروخانه شبانه روز. یاول یگفتم جلو

من  یدارو جلو دیخر یشدم و وارد داروخانه شدم. دو نفر برا ادهیپ نیتا برگردم. از ماش نیصبر کن یچند لحظه ا

 یسخه رو به دکتر نشون بدم پسر جوننخواستم ن نکهی. به محض ادینوبت به من رس قهیبودن.بعد از چند دق ستادهیا

کرد و اسم دوتا قرص  یبا صاحب داروخانه سالم و احوالپرس یاومد و به گرم شخونیپ یو مردونه جلو یپ رسمیبا ت

 شده بودم. انگار نه انگار که منم اونجا آدم بودم. گفتم:آقا نوبت من بود.  یعصبان یلی. خارنیرو هم گفت که براش ب

 یدرشت با مژه ها یطوس یداشت...چشمها ییبایبهم انداخت. صورت مردونه و ز یرو برگردوند و نگاه سرش

که با جذبه ش کرده بود.  ابروهاس رو بهم گره زد و  یکم پشت شیو ته ر ومدیکه به صورتش م یمتوسط ینیپرپشت،ب

االن  و ضهیمن عجله دارم.پدرم مر-!!! دیدیشما انگار منو ند یبله گفتم نوبت من بود.ول-خانم؟  دیگفت یزیگفت:چ

 ی. اخمدیریکه بدون اجازه نوبت منو بگ ستی.درست نضهیمادربزرگ منم مر-داروهاش رو ببرم.  دی.بامارستانهیب یتو

انم خ نکهیخانمو بده. از ا نیا یجان اول داروها دیکرد و گفت:بفرما خانم کوچولو.  ر به دکترِ داروخانه کرد و گفت:سع

پدربزرگ!!! داروها رو گرفتم و به سرعت از  تونیممنون از سخاوتمند یلیخطابم کرد لجم گرفت و گفتم: خ ولوکوچ

دادم و  هیتک یشده بودم. آدرس مدرسه رو به راننده دادم و سرم رو به صندل یکُفر یاونجا خارج شدم.حساب

درسه بود که به م قهیادب... دق یبداخالقِ ب ی هپررو بود. پسر یلیکم بشه. واقعا که خ تمیچشمامو بستم تا از عصبان

بلند  یکنم. با قدمها یخداحافظ نیمیاز س تونستمیساعت م84:45بود و  حیبود چون زنگ تفر ی. خوب موقعدمیرس

رسوندم. تنها چمباتمه زده بود و  نشستیم شهیهم نیمیکه س ییهمونجا اطیح یخودم رو به گوشه  عیو سر

خانم چندتاش غرق  دیبود. کنارش نشستم و گفتم:ببخش رهیکرده بود و به روبرو خ بدستاش رو دور پاهاش قال

 ... دیحرفمو تکرار کردم. از جا پر یبلندتر ینشون نداد... با صدا یعکس العمل چیشده؟! ه

معرفتم؟!دست شما درد  یب نقدریمن ا یعنی-. نمتیبینم گهیکردم د ؟؟؟فکریآرزو اومد یگفت:وااا یخوشحال با

 نقدریو گفتم:ا دمی. گونه هاشو بوسیخوشحالم که اومد یلی!!! دستاشو دور گردنم انداخت و گفت:خگهینکنه د

 ی! بغض گلومو فشار داد... تو؟یخدافظ یکرد و گفت:اومد ی! مکث؟یواسه چ-! رهیگیم م هیخودتو لوس نکن که گر

 دایاوضاع خودمو پ نی...تو اختمیصدا اشک ر یبغلش کردم و ب ؟یبر یخوایآرزو... م-نگاه کرد...  قتریچشمام دق

لمو به د شتریب نیمیهق هق س ی... صداکردیم ینیدلم سنگ یبود که رو یغصه بزرگ نیمیاز س یدور یکرده بودم ول

س بو هیچشماش بود...اشکاشو پاک کردم و گفتم:پاشو  یاز غم تو ینگاه کرد...کوه شماش... به چاوردیدرد م

لومه مع-که...مگه نه؟  یکنیآرزو ولم نم-سرکالس...  یبر دیبده که برم به کارهام برسم... تو هم با تیخوشمزه به آج

رفت سر کالس و  نیمی. باالخره سمینیبیرو م گهیهم همد باری...هرچند وقت میکنی... هر روز باهم صحبت موونهید

بلند گفتم:دختر خونه  یخونه. با صدا دمیساعت بود که رس 8رفتم.  دمیمنم پروندمو از دفتر گرفتم و به مدرسه جد
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. خوندیسجاده ش بود و داشت نماز م یشدم.مادرجون پا ییرایبستم و از راهرو وارد پذ 4اومده ها.. در خونه رو ::

 یونمیر و پآشپزخونه. سفره پ یکه گرفته بودم رو بردم تو ییرو عوض کردم و بعد غذاها هاماتاق و لباس یرفتم تو

 انداختم و کنار سفره منتظر مادرجون شدم. 

خواهش -...دستت درد نکنه دخترم. یکباب یگفت:به به چه بو کردیکه سجاده ش رو جمع م نطوریهم مادرجون

مدرسه  رمیبله. از فردا م- ؟یمادر؟ثبت نام کرد یکرد کارایخب چ-تا غذا سرد نشده.  دیی.بفرماکنمیم

که تو دست تنها  رمیمن بم یاله-. نجابرم او دیدوباره.داروهاتون هم گرفتم. فقط هنوز شرکت نرفتم.بعد از ناهار با

.شما هم ستمیناراحت ن یزی. من که از چنیخدا نکنه مادرجون. تو رو خدا اخم نکن-مادر.  یانجام بد دیکار با نهمهیا

کاره  نیبزرگتر نیهم-. کنمیفقط دعات م ستیکه از من ساخته ن یبگم واال مادر؟!کار یچ-... نیناراحت نباش

. میغذامونو خورد یحرف چیحاکم شد و بدون ه نمونیب یشما هستم. سکوت یدعاها ونیدقربونتون برم. من م

کم  میتا خستگ دمیدراز کش یا قهیمادرجونو دادم و سفره رو هم جمع کردم.بعد از مرتب کردن ظرفها و دق یداروها

 ادی. بعد ذاشتینم تملحظه راح هی نیمیس ونیگر یآشپزخونه گذشت. چهره 24چشام  یبشه. اتفاقات امروز از جلو

که بهش زده  یداشت. از حرف یقشنگ یداروخونه افتادم. برخالف اخالق زشتش چهر یحق به جانب پسرِ تو افهیق

به چهره معصوم مادرجون که گوشه سالن  ی!!!نگاهشدیاگه پدربزرگم م شدیبودم ناخودآگاه خندم گرفت...چه بامزه م

دوباره خنده م گرفت...دست  یو با خودم گفتم:خجالت بکش آرزو... ول گرفتمانداختم... گوشه لبم رو گاز  زدیچُرت م

 یه نواز و سالمخانم بند شیرفتم پ کراستیخوب حالشو گرفته بودمااا.   بود که وارد شرکت شدم.  یخودم نبود...ول

 دارن؟  فیتشر سییر یساعت گفتم:آقا4کردم و 

 یتساع مین نکهیمثل ا-...االن حالشون بهتره؟ یوا یا-.  مارستانیناخوش بودن بردنشون ب کمی.امروز ستنینه ن-

راستش قول داده -هست اومدن.  یا قهیمهندس پنج دق یمرخصشون کردن و خونه در حال استراحتن.آقا شهیم

مشغول به کار  یفرمودن به زود سییر یآقا زبله همون رو-کنم؟  کاریچ دی.حاال باارمیبودم سند منزل رو براشون ب

- واقعا دیبله درست گفت-شمس.   یشما و آقا دارید یهست تو یحکمت هیخوشحال شدم.گفتم که  یلی.خدیشیم

همسرم موافق با کار کردن من  یبودم...ول یاز کارم راض یلی...من که خدیداشته باش نجایرو ا یاوقات خوب دوارمیام

 یتلفن رو برداشت و اتاق آقا یلحظه صبر کن... گوش هی. حاال هم زمیممنونم عز-. دیبش بختانشاال خوش-. ستنین

واسه  ارنیبآوردن...قرار بوده سند خونشونو  فیتشر یمهندس خانم محب یمهندس رو گرفت...سالم آقا

من گفت:برو اتاق  هرو گذاشت و رو ب یاالن... گوش نیمن مشغل بکار بشن...چشم هم یپدرتون...بله بله قراره بجا

. نشسته بود زیپشت م یمهندس. با دست اتاق رو بهم نشون داد... تشکر کردم و به سمت اتاق رفتم. مرد جوون یآقا

 نییپا . سرم رودینیبش دییرسا گفت:بفرما ییبلند کنه با صدا زشیم یحساب و کتاب رو یسرش رو ازرو نکهیبدون ا
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رها کرد و دفترش رو بست و گفت:خب خانم  زیم یخودکارش رو رو هیثان دنشستم.بعد از چن یصندل یانداختم و رو

 شما قرار بود...  یمحب

ادامه نداد و حرفش رو  گهید یحرفش رو بزنه ول هیدوخته بودم منتظر بودم بق زیم یرو یچشم به کاغذها کهیحال در

بودن...داشتم سکته  ختهیسرم ر یتشت آب سرد رو هیقطع کرد. چشم از کاغذها برداشتم و نگاهش کردم...انگار 

باهاش دعوام شد! اون هم داشت با تعجب بهم  نهداروخو یکه همون پسره ست...همون که تو نیا ای...خداکردمیم

انداختم و  نیی... سرم رو پازنهیم رونیکه حس کردم هر لحظه از حدقه ب یو چشماش گرد شده بود جور کردینگاه م

 یکمتچه ح گهید نیا ایکنه. خدا رونمینگفتم... از جاش بلند شد... هرلحظه منتظر بودم با خشونت از دفترش ب یزیچ

 یرکتش کار کنم. مطمئن بودم اگه خودمو توش ی.محال بود اجازه بده تودمیدی!کارم رو از دست رفته م؟داشت آخه

که  یزیفکرها بودم که مهندس شروع به صحبت کرد. چ نیا ی! توکنهینم یفرق چیه واریرنگم با گچ د نمیبب نهیآ

 ردکینگاه م رونیبه ب کهیو درحال دبو ستادهیتفاوتش بود.پشت پنجره اتاقش ا یبود لحن آروم و ب بیواسم عج

ر از ته که انگا ییبا صدا د،درسته؟یاریپدرم ب یقرار بوده سند منزلتونو برا نکهیمثل ا یخانم محب-حرفشو ادامه داد. 

به سند انداخت.  یبرگشت و نگاه زشیدوباره پشت م 5حاکم  نمونیسکوت ب یا قهیگفتم:بله. دق ومدیچاه درم

 دیتونیاز شنبه م-... شکستیرو م یسکوت لعنت نیا...کاش زودتر دمیشنیبه وضوح م دموخو ینفسها یشد...صدا

 ... دیکارتونو شروع کن

سرم رو باال گرفت و بهش نگاه  یلبهام نقش بست...با خوشحال یرو تیاز سر رضا یو لبخند دمیکش یقیعم نفس

 یازه مرخصانداختم و گفتم:ممنونم...اج نییچند لحظه نگاهمون باهم گره خورد...با خجالت سرم رو پا یکردم...برا

 کرد و ی. اخمدیریسر وقت هم م دییایمهمه...سر وقت م یلیمن خ ی.فقط نظم و انضباط برادیبر دیتونیم- د؟یدیم

گفتم و سند رو برداشتم و  یکالهمون بره تو هم... چشم خوادی...دلم نممیدوستانه در کنار هم کار کن دیادامه داد:بذار

ابن  ایتازه کردم...  خدا یو نفس ستادمیکردم. به سرعت از اتاق خارج شدم و چند لحظه پشت در اتاق ا یخداحافظ

 هی. متر اونطرفتر رونیکردم و از شرکت زدم ب ی!!! از خانم بنده نواز خدافظکهیچقدر کوچ شیرغم بزرگ یعل ایدن

 یچهره  ادی رفتمیم ستگاهی.حدود زنان به سمت ابه دور و بر نگاه کردم.. 54قدم  کهیاتوبوس بود. در حال ستگاهیا

 دی!نبایآدم عُنق رو تحمل کنم؟!چه کار سخت نیا خواستمیم یمن چجور ایجذاب مهندس افتادم... خدا یعبوس ول

 فصل هفتم  انی... پاکنهیم یو تالف رهیگیحالمو م یوگرنه بدجور دادمیآتو دستش م
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اتوبوس شدم و  الِیخینرسم ب رید یروز اول نکهی. واسه ارونیزدم ب یمعطل یشدم و ب لیاز مدرسه تعط کی ساعت

 رید وقتی. دل تو دلم نبود که نکنه دادمیم 8:20بود که  قهیاول بهونه دست مهندس دق نیاز هم دیگرفتم. نبا یتاکس

 تا بناگوش باز شد...  شمیدادم و ن کالیدر شرکت...تو دلم به خودم صد تا بار یجلو دمیساعت رس قایبرسم. دق

 یمنش زی... سر و وضعمو چک کردم...صدامو صاف کردم...وارد سالن شدم... مهندس پشت مستادمیدر ا پشت

 یپیت بودمش...عجب دهیکردم...تاحاال ند یانیبه ک ی. با تعجب نگاهکردیصحبت م یانیبود و داشت با خانم ک ستادهیا

جواب سالمم رو  یلوس یبهم کرد و با صدا یا هنگاه پرعشو یانیداشت!!! جداگانه به هرکدومشون سالم کردم...  ک

 یاز گلوش خارج نشد! سه ییصدا یداد... مهندس سر تا پامو نگاه کرد و سرش رو به نشونه سالم برام تکون داد ول

-مهندس؟!  یکرده آقا رییصبحتون تغ یکار منش کردم دست و پامو گم نکنم...با اعتماد به نفس گفتم:ساعت

 ستین تونیکار طهیکه در ح ییو تو کارها دیبرن...شما به کارتون برس رتریبود که خواستم د یجب...امروز کار واریخ

ادش با دهن گش یانیمطلعتون کنن! ک خوامیم یانیبود که به شما مربوط بود از خانم ک یریی...اگه تغدیدخالت نکن

 یلیخ یلی...خیانیخانم ک المتبه س-مهندس.  یرو برداشت و گفت:خداحافظ آقا فشیبه مهندس زد و ک یلبخند

منضبط  نطوریهم شهیهم دوارمیبه ساعتش انداخت و رو به من گفت: واسه امروز خوب بود...ام ی! نگاهدیخوش اومد

سرخ  تیصورتم از شدت عصبان دمکریبود و حس م ومدهی... به سمت اتاقش رفت... از لحنش اصال خوشم ندیباش

کرده بود  یانیهم که از ک یکه به من داد و استقبال گرم یروح یو ب شک... جواب خرهیبگ شیآت خوادیشده و م

 هنوز  یانیچرا ک یپرسیکه م یدرآورد... بگو دختر تو مگه فضول شتریحرصمو ب

 مگه گشت کنه؟تویم کاریمهندس چ شیساعت که شرکت خلوته پ نیدختره تو ا نی!آخه به تو چه که انجاست؟یا

هندس... م یآقا میگفتم بچرخ تا بچرخ رلبیو ز دمیکوب زیم یرو رو فمیرفتم و ک زمیپشت م تی!!! با عصبان؟یارشاد

با  که آقا صادق ارمیتا بتونم ازشون سردرب کردمیشرکت بودم و تالش م یپرونده ها و دفتر دَستکها یمشغول بررس

بود و  یمهربون و چشم پاک رمردیاومد.  سالم کردم و از جام بلند شدم. آقا صادق پ زمیبه سمت م ییچا ینیس هی

زد و گفت:  یلبخند دش،یسف یاحترام گذاشتن به مو یبرا یصندل یشرکت بود. با بلند شدن من از رو یآبدارچ

گذاشت و  زمیم یقندون رو دونهیو  یدخترم فنجون چا کنمیخواهش م-ممنون  -. نیبش خترمآوردم د یبرات چا

گذشت که از  یساعت میهم بود به سمت اتاق مهندس رفت. مشغول کارم شدم... ن گهید یچا هیکه توش  ینیبا س

دن خور یکردم. به سمت آبدارخونه رفتم. آقا صادق درحال چا دایپ یمشک قیانگشتر با عق هیدفترها و پوشه ها  ریز

شده؟  یبگو باباجان... چ-اجازه هست؟  دیبه در زدم و گفتم:ببخش ی. ضربه اکردیگوش م ویهمزمان راد بود و

  ه؟یانگشتر مال ک نیا نیدونیزدم و گفتم:شما م یلبخند
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افتاده از دستش...حتما تاحاال  رهیوضو بگ خواستهیدقت به انگشتر نگاه کرد و گفت:بله مال مهندسه...احتماال م با

شتم انگشترو تو مُ-ببرم براشون...  دیشمسه...بد یآقا هیانگشتر...هد نیا زهیعز یلیدنبالش گشته...واسش خ یلیخ

 مبیج یانگشترو تو عی. سردیگفت:باشه خودتون ببر وتکون داد  ی... سربرمیپنهون کردم و گفتم:نه خودم م

 ی! خنده امیایدرم یمهندس...به وقتش هم از مساو یآقا میش کی کیرفتم... حاال قراره  زمیگذاشتم و به سمت م

 دایساعت پ4::6 زتونیم یرو یزیشما چ یکردم و کارهامو ادامه دادم.  بود که مهندس اومد سراغم و گفت:خانم محب

ق ح یبا چهره ا د؟یگردیم یمهندس...دنبال چ یهست آقا زهایچ یلیمن خ زیم یتفاوت گفتم:رو یب یلیخ د؟ینکرد

 ییهامن به آدم افهیبشه گفتم:ق جادیصورتم ا یتو یرییتغ نکهیدارم؟! بدون ا یت:خانم من با شما شوخبه جانب گف

... با دمیآهان بله د-! گردمیم نگشترممن دنبال ا یکرد و گفت:خانم محب ی! اخمکنن؟یم یکه دارن شوخ خورهیم

 یوزخندپ نِشیبد دیپنهان کنه با تحکم گفت:لطف کن شویخوشحال کردیم یاز حرفم خوشحال شده بود و سع نکهیا

 برنداشتمش!  ستین میکار طهیتو ح دمیمهندس... د یزدم و گفتم:شرمنده آقا

 یبا من شوخ ستیبا نظرم به نفعتون ن ی!ولد؟یندازیم کهیبه من ت دیصورتش سرخ شد و گفت:شما دار دمید هوی

 یحساب نکهی... با ادیانتخاب نکرد یتالف یرو برا یبا ارزشه...موضوع خوب یلیمن خ ی!!!اون انگشتر هم برادیکن

 لیکردم تحو داشیبه هرحال پ یانداختمش ول کجا دونمیکردم خودمو نبازم و با آرامش گفتم:نم یبودم سع دهیترس

بهم نگاه کرد...چشماش کاسه خون بود... به سمت اتاقش راه افتاد  تیکنن!!! با عصبان متونیکه تقد دمیم یانیخانم ک

نه ...ناخودآگاه شودینباشه! در اتاقش رو بهم کوب زمیم یبه حالت اگه فردا انگشتر رو یگفت:وا رفتیو همونطور که م

ه از استرس خشک شده؟ لبهامو ک یزیاومد و گفت:چ رونیبه باال پرتاب شد... آقا صادق با عجله از آبدارخونه ب امه

مشکوک بهم کرد و به  ی... نگاهدییآقا صادق...شما بفرما ستین یزیکردم و گفتم:چ سیشده بود با آب دهنم خ

کرده بودم افتادم و خنده م  بود...کارهامو  یانیک سما یکه رو یدیتاک ادیآبدارخونه برگشت... دلم خنک شده بود...

راه اتفاقات امروزو مرور کردم...  ی. تورونیگرفت...به ساعتم نگاه کردم...حدود ب0جمع و جور کردم و از شرکت زدم 

م باعث بشه کارمو از دست  انهیاخالق انتقام جو نیا دمیترسیم یبودم ول یحال مهندسو گرفته بودم راض نکهیاز

 فصل هشتم  انیبتونه سر به سرم بذاره! پا ینبودم که کس یه هرحال من دختر... ببدم

  

نشستم و مشغول  زمیبرسم. پشت م رید وقتیکردم تا مبادا  یمعمول راه مدرسه تا شرکت رو با سرعت ط طبق

 نگذشته  شتریب قهیامروز شدم... چند دق یقرار مالقاتها یبررس
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 یبودم افتاد... سرم رو باال گرفتم...مهندس بود... با چهره ا شیکه مشغول بررس یدفتر یرو یا هیکه سا بود

 مینفرض ک-گفتم:سالم  یاز جام بلند شم با خونسرد نجای! بدون ادمیند زمیم یرو یبرافروخته گفت:امروز انگشتر

مگه قرار بود -... مدیرو ند یانیخانم ک امروزمهندس بنده  یآقا-... دیسالم...جواب سوال منو نداد کیکه عل

 امروز هم... دیگفتم شا دمشونید روزید نکهیخب نه ا-ترک کردن...  نجارویدوساعته که ا کِینزد شونی!اد؟ینیبب

رو  زرویانگشترتونوه م د یندارم...راست یمن؟!من مشکل-! ه؟یشما مشکلتون چ یحرفمو قطع کرد و گفت:خانم محب

من  یخانم محب نی! ببن؟یمسخره رو تمومش کن یشوخ نیا دیخواینم یعنی- گهید نیهم-خب؟! -... مکرد دایپ زمیم

 تونهینم یحاال که چند روز خوامیپدرم سفارشتون رو کرده...نم نکهیو ا یکه دار هیطیبخاطر شرا کنمیاگه اخراجت نم

نداره که... نذاشتم به حرفش ادامه بده و گفتم:من  یکنم وگرنه برام کار یچیکه بهم زده سرپ یشرکت از حرف ادیب

 یو... دست تونمیمد شونیبه ا یلیندارم!خدا شفا بده پدرتونو که زودتر برگردن شرکت...من خ یبه دلسوز یاجیاحت

ازم  شهیکه به من مربوط نم یبه بعد هم کار نیگذاشتم و گفتم:لطفا از زمیم یکردم و انگشتر رو رو بمیج

مهندس انگشترو برداشت و گفت:تا وبه سمت 5...دیتو اتاق من باش گهید قهی...   دقکنمینم تدخال گهید ...مندینخوا

 اتاقش رفت. 

!به هرحال حق ؟یبودم هم نبودم... اگه اخراجم کنه چ مونیگفته بود. از کارم هم پش یآخرشو کامال آروم و جد جمله

تاده باهاش اف نکهیبرام بسوزه... ا یدلِ کس خواستیکنه. دلم نمکارو ب نیاعتراض نداشتم...به نظر من که حق داشت ا

نبود...نسبت بهش حساس شده بودم... به اتاقش رفتم... با  دمبودم رو دور کَل کَل برام تعجب آور بود...دست خو

. چند آماده کرده بودم زیهمه چ ی... خودمو برازدینم یدر مقابلم نشسته بود و حرف یعبوس و کامال جد یچهره ا

! تُن صداش دلمو د؟یدار یشما با من مشکل یگفت:خانم محب یآروم یمِنوال گذشت که با صدا نیبه هم یلحظه ا

 یمن انگشتر خانوادگ-مثل خودش برخورد کرد...  دیندارم...من معتقدم با هرکس با یگفتم:مشکل تی... با جدزوندلر

ه ک میروز اول کار ی...اونهم تودیخرد کرد یانیخانم ک یغرورمو جلو-از شما برداشتم؟!  یا گهیبا ارزشِ د زیچ ایشما 

... دیکردیامور شرکت دخالت م یتو دیشما هم نبا یکنم ول خردمن قصد نداشتم غرورتونو -داشتم...  اقیاونقدر اشت

 یو سکوت کردم... بعد از مکث ...به غرورم غلبه کردمیبود حاضرجواب یکاف گهید یول ارمیجلوش کم ب خواستمینم

که از قفس آزاد شده باشه به سرعت اتاق رو  یحرف مثل پرنده ا نیا دنی. با شندیبه کارتون برس دیبر دیتونیگفت:م

 ترک کردم... 

 دمیفهمیو تازه م کردمیتا ساعت فکر م0مهندس نباشم...دائم به جر و بحثمون  دید یوجه جلو چیه هیکردم  یسع 

تموم شد با سرعت هرچه  میساعت کار نکهیکودکانه م... به محض ا یو تالف یشوخ نیکردم با ا یبزرگ سکیچه ر

 نیاشم هینظرم رو جلب کرد.  ینیبوق ماش یصدااتوبوس منتظر بودم که  ستگاهیا یاومدم. تو رونیتمام از شرکت ب
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 یم ایبو گفت: نییپا دیرو کش شهیش .نمیراننده رو بب تونستمینم شیدود یها شهیکه بخاطر ش یمشک یمدل باال

 ایم...بسال-که به وضوح مشخص بود گفتم:سالم...  یجلوتر رفتم و با استرس یرسونمت. مهندس بود... با دستپاچگ

 ییجا هیتا  تونمی...مکنمیبهم انداخت و گفت:تعارف نم ی... نگاه سرددیی...شما بفرمارمیبا تندرو م منممنون -باال... 

 انیچهره ش نما یتو یرییتغ نکهیراحتترم! بدون ا ینطوریمهندس.منم تعارف ندارم...ا یممنون آقا-برسونمت... 

 یبه سمت صندل یجون یگاز گذاشت و به سرعت ازم دور شد... ب ب ی...خدافظ. پاشو رویبشه گفت:هرطور راحت

! زدیحرف م ی...انگار باهام خودمونحرف زدن فکر کردم قهیرفتم و دوباره نشستم... به طر ستگاهیا یها

 عصریخونه. چقدر خسته بودم...از ول دمی!!! بود که رسهیادب فکر کرده ک ی..!!! پسره بی...هرجور راحترسونمتی...مایب

 بود.  کیساعت اون وقت شب اوج تراف4::8 ینبود ول یتا نواب راه

 یعصر بود ول 82مشغول اتفاقات  شب بود  یبه رختخواب رفتم...ذهنم حساب میبا مادرجون شام خورد نکهیاز ا بعد

 نکهیشدم...با ا داریزنگ ساعت از خواب ب یخوابم برد...ساعت که با صدا یچجور دمیاونقدر خسته بودم که نفهم

 ی:صبح بود که رو یکایبخونم و تست بزنم. نزد سدر یتا چند ساعت شدمیم داریب دیبا یبودم ول دهینخواب ادیز

با مهندس هم کالم نشم و   درس هم  ادیز کردمیم یو من سع گذشتیمنوال م نیکتابام خوابم برد... روزها به هم

از کنکور غافل نشم...  کردمیم یعالوه بر کار سع دیشلوغ بود و با یو، سرم تو کار خودم باشه. سرم حساب خوندمیم

 یخونه مشغول درس و کارها یبود و من هم تو لیتعط نیا روز پنجم فرورد...شرکت تدیرس نیو فرورد ذشتماه ها گ

ش بهتر شده. چند  هیکه روح کردمیو حس م دیرسیبنظر م یراض یلیخونه خ یخونه بودم. مادرجون از بودنم تو

چند  نیکنارش باشم. ا شتریب کردمیم یسع نیواسه هم کردیم ییو تنها یاز قبل احساس دلتنگ شتریبود که ب یوقت

ون نوروز خونم دیع دنینبودم. با رس مونیداده بودم پش میزندگ یتحول رو تو نیا نکهیبود و از ا لمیماه واقعا باب م

خونه  یبرا یدیجد لیاز پول فروش خونه، وسا یبا مقدار میگرفته بود چون تونسته بود یتازه ا یهم رنگ و بو

بود و  توش یادیداشتم که پول نسبتا ز یحساب بانک هیاالن  گهیبه نفعمون شده بود...د یلی. فروش خونه خمیبخر

ششم  5.  روز استراحت رفتم سرکار...کردمیپس انداز به همون پول اضافه م یاز پول کارم رو برا یهرماه هم مقدار

م دصبح هم خو فتیبودم که ش شدهگرفته بود و مجبور  یمرخص یهفته ا هی یانیو من بعد از خانم ک دیرس نیفرورد

 و  سییر یبود. آقا ومدهیسوت و کور بود. مهندس هم ن یلیقبول کنم. شرکت خ

 هیچرا  دونمیشدم. نم یناخودآگاه عصب ستیمهندس ن دمیفهم ی. وقتمیسه تا از کارمندها داخل شرکت بود فقط

هردوشون به طور همزمان اعصابم رو  بتی. غگذرونهیم یانینوروزش رو با خانم ک التیکه داره تعط گفتیبهم م یحس

دلم هواشو کرد و دلم خواست  دفعهیافتادم...  نیمیس ادی یبود که به طور ناگهان دهی.  ساعت ناهار رسختیریبهم م

گرفته و کلفت از پشت تلفن به گوشم خورد...  یصدا هیرو برداشت.  یصداشو بشنوم. بعد از سه چهار تا بوق، گوش
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گرفته پشت تلفن گفت: بله خودم هستم.  یجون تماس گرفتم؟! صدا نیمیس یبا گوش دیگفتم:سالم، ببخش

... شدیبود؟! باورم نم نیمیس یصدا نیا یعنیبگم... دیبا یچ دونستمیمکث کردم...نم لحظهچند  ی! براد؟ییبفرما

 چیادامه داد: چرا ه!  با بغض ؟ییجون گفت:آرزو تو یب ییصداشو صاف کرد و با صدا نیمیمنم آرزو. س نیمیگفتم:س

 هی!چرا گر؟یشده آج یجون چ نیمیس-کرد..  هیآرزو؟! شروع به گر ی! چرا تنهام گذاشت؟یاز خودت بهم نداد یخبر

سه -! ؟یمن...کِ رمیبم یاله-آرزو مامانم... مامانم تنهامون گذاشت... -شده آخه؟!  یبودم... چ ری!بخدا درگ؟یکنیم

و  شدیم یدرمان یمی...دائم شادیز یلیبد بود...خ یلیچند وقت...حال مامانم خ نیا دمیکش یچ یدونی... نمشیروز پ

 ...باور کن از خدا خواسته شدیروز به روز هم بدتر م

 آرزو... بغض دیکشیزجر م یلیزجر نکشه... خ نیاز ا شتریراحت بشه و ب نکهیا ایمعجزه کنه و شفاش بده  ای بودم

خبر بودم. چرا نتونستم در کنارش  یدوستم ب نیگلومو گرفته بود...از خودم بدم اومده بود که چرا سه ماه از بهتر

برگزار  نیمیکه هفتم مامان س یو حرف، آدرس مسجد هیگر یمقدار از دردشو کم کنم. بعد از کل هیباشم و حداقل 

 فصل نهم  انی... پارمیرو گرفتم و بهش قول دادم که حتما م شدیم

  

چم شده بود  دونمیبود که از صبح تا مهندس. نم یچهار روز0بود و نه از  یخبر یانینه از ک یسرکار...ول رفتمیم شب

 شمس رفتم یمهندس خفش کنم. به اتاق آقا دنیبه محض د خواستی...دلم مگرفتمیم شیآت یداشتم از حسود یول

 بود واسم... به محض یسخت یلیبرسم. روز خ نیمیس نو اجازه گرفتم که ساعت : از شرکت برم تا بتونم به ختم ماما

که چقدر  یشد... وا یاز اشک از چشمام جار یلیسِ 88و ساله من،  رمیاشکام رو بگ ینتونستم جلو نیمیس دنید

 یبودم ول یزنها هیشب شتریب 4: دهیرو چش یمادر یودم هم درد بخ نکهیشده بود...دوست ساله شده بود... با ا ریپ

از پشت  یواشکیاتاق من بود... ی!!! شب که رفتم خونه، مادربزرگ توسوختیاز خودم م شتریب نیمیس یدلم برا

 لب باهاشون  ری.عکس مامان و بابام دستش بود و زکردینگاهش کردم...داشت آروم هق هق م وارید

دوبار اسم خودم رو از  یکیدقت کردم نتونستم متوجه حرفاش بشم...فقط  ی. هرچختیریو اشک م زدیم حرف

سالم مامان بزرگ مهربون خودم -که متوجه حضورم بشه صدامو صاف کردم و وارد اتاق شدم.  ی! طوردمیزبونش شن

 نمی...نبستیوقت ن یلیخ-! ممتوجه نشد یاومد یاشک هاش رو پاک کرد و گفت:سالم مادر...کِ عیسر یلیخ

آخه؟!  یدار یتینه مادرجان...تو چه اذ-کرده؟!  تیمعرفتت اذ یب یشده؟!نوه  یباشه مادر جون.چ ونیچشمات گر

 یمنو خجالت بد یخوای...میآخه؟!شما تاج سر هیحرفا چ نیا-منم...منم که سربار تو هستم.  کنهیم تیکه اذ یکس

 دونمی...مذارمیمادرجون همش شما رو تنها م دیمادرجون؟! کنارش نشستم و سرمو رو پاهاش گذاشتم و گفتم: ببخش
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ن ... مادرجوذارمیتنهات م یمنه که هِ ری...همش تقصیهاتو باهاش پر کن ییکه تنها ستین ینرگس خانم نجایا گهید

ذهنم  یتو یجرقه ا هدفع هی! ستین میزی...چزمیدلم گرفته بود عز کمیگفت: یشروع کرد به نوازش موهام و با مهربون

نگذشته  یزیچ یلحظه برق زد... ول هی یمادرجون برا یمشهد مادرجون؟ چشما میدو روز بر نیخوایم-زده شد... 

 از چشماش محو شد...  یخوشحال نیبود که ا

 دایصبح م فتیش یِمنش گهیدو روز د-! شه؟یم ی!بعدش هم کارِت چیمونیبه کنکور نمونده...از درس هات م یزیچ-

من بمونه... نگران درسهام  یهم اون بجا یازش بخوام دو سه روز تونمیبودم م سادهیسرکار...چون چند روز جاش وا

 فصل دهم  انیرضا... پا امپابوس ام میبر میخوایهم نباش مادرجون...چمدونتو ببند که م

  

 یتو ندیبه خواب یخسته بودم ول یلیخ نکهیبخوابم...با ا ذاشتیقطار اصال نم یتولوق تلق تولوق... سروصدا تلق

به ساعتم نگاه کردم... 82شب بود...4 ی. عالوه بر صدامیکه راه افتاده بود شدیم یسروصدا اصال عادت نداشتم! ساعت

ام از ج یحوصلگ یبا ب !کردیم وونمیبودن، داشت د کوپمون یکه تو گهیخر و پف مادرجون و دوتا خانم د یقطار صدا

رستوران نشسته  یسر کردم.  به سمت رستوران قطار راه افتادم...فقط دو نفر تو مویبلند شدم و مانتو و روسر

 یاهیس دمیدیم یبود و هرچ کیشدم. همه جا تار رهیخ رونیها نشستم و از پنجره به ب یاز صندل یکی یبودن... رو

 ا... لطف ییچا هی-خانم؟  ارمیبراتون ب دیخوایم یزیبه گوشم خورد:چ یمرد یبود... تلق تولوق قطار رو مُخم بود... صدا

از  یزیچیپر رنگ و لب سوزش تنگ شده بود.  یها یینشده دلم واسه چا روزیآقا صادق افتادم...هنوز  یها ییچا ادی

مهربونش  یهاش و واسه بابا یشرکت، واسه مهندس و بداخالق دلم واسه کردمی...حس مکردیم تمیدرون داشت اذ

 دهیاز مهندس ند زینگاه محبت آم هی یتاحاال حت که! من بردمیم یبودنِ خودم پ وونهیتنگ شده.  واقعا داشتم به د

 دهی...   روز بود عرفان رو ندیشیم زیعز شتریب یکن یمحل یب یهرچ گنیبودم...پس چرا دلتنگش بودم؟! راست م

 صداش کیذهنم با اسم کوچ یبه بعد تو نیاز خواستیلبهام نقش بست... دلم م یرو یعرفان...!!! لبخند 88بودم...! 

من چم شده بود؟!! خبر رفتنِ عرفان به شرکت  ایکنه و مور مور بشم... خدا خیتمام تنم  شدیباعث م اسمشکنم... 

 یبهش بگم... جور ادیاز دهنم درم یکم مونده بود هرچ دمیشن یانیامروز از ک نویا یواسم گرون تموم شده بود... وقت

رکت ش یبودن و نبودنشون تو نکهیکنه!  ا یعصب منو خوادیخبرو از پشت تلفن بهم داد که کامال معلوم بود م نیا

رفتارش  یموضوع رو تو نی...هر چند مهندس اصال ادادیباهم هماهنگ بود به وضوح ارتباطشونو نشون م شهیهم

 ... کردیرو ثابت م زیهمه چ یانیک یعشوه ها یول دادین نمنشو
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من به عرفان، واسه  یمسخره  ی.  عالقه رفتیصداش غَنج م دنیمثل روز روشن بود، ته دلم با شن زیهمه چ نکهیا با

خوردم و به کوپه خودمون  مویی... چاکردیم یدست خودم نبود... نگاهش ته دلمو خال یمعنا بود!!! ول یخودم هم ب

ذهنم  یشرکت مشغول کار بودم رو تو یرو که تو یسه ماه نیو تمام ا دمیتختم دراز کش یسروصدا تو یرفتم... ب

... رفتینظرم اونورتر نم یلحظه از جلو هیدرشتش  یهاش...اخم هاش...خنده هاش... چشم ها یمرور کردم... بداخالق

بخوابم.  صبح  خواستیقطار اونقدرها هم عذاب آور نبود... دلم م یصدا گهید... حاال شدیم نیچشمام داشت سنگ

اتاقمون  یتو لمونوی.وسامیرفت میکه از قبل رزرو کرده بود یبه هتل کراستیساعت 9مشهد... میدیبود که رس

صدا اشک  یکرد...ب یحرم، اشک مادرجون رو جار یی... گنبد طالمیحرم امام رضا شد یِراه یو بدون معطل میگذاشت

امام رضا تنگ شده بود...بچه که بودم با مامان و  ارتی. دلم واقعا واسه زگفتیو ذکر م دادیلب سالم م ریو ز ختیریم

 .  دلم لک زده بود واسه اون روزا...کاش االن مامان و باال هم باهامون بودن...  ارتیبابا اومده بودم ز

هم نماز  دی. از طرف مامان و بابام و اممیشد ارتیو نماز ز ارتنامهیاز صحن مشغول خوندن ز یمادرجون گوشه ا با

 یو برا میحرم، به هتل برگشت ی... بعد از خوندن نماز ظهر و عصر توکردمیم یبجا آوردم...  احساس سبک ارتیز

 میکه تصمساعت : بود  یکای... نزدمیاز عزا درآورد یو دل میگرسنه بود ی. حسابمیخوردن ناهار به رستورانش رفت

از  یراث چیه یبخوابم... ول ریدلِ س هی خواستیخسته بودم و دلم م یلی... خمیاستراحت به اتاقمون بر یبرا میگرفت

 یحرف زدن و حت ینا دید ی! وقتزدیوجود مادرجون نبود ...انگار جون تازه گرفته بود و مُدام حرف م یتو یخستگ

فرو  یقیبرداشت و شروع کرد به صلوات فرستادن و منم به خواب عم حشویکردن به حرفاشو ندارم تسب وشگ

م... به بازار بر یسوغات دیواسه خر یگرفتم چند ساعت میگذشت... عصر روز دوم تصم ارتیدو روز به ز نیرفتم... کل ا

بخرم  یهم سوغات یانیک 85واسه  شدینم یراض م... دلدمیهمکارها و آقا صادق خر یبرا حیتا جانماز و مهر و تسب

شمس  یبود که واسه عرفان و آقا دهیکردم... آخه اونو چه به مهر و جانماز!!! حاال وقتش رس دیناچارا براش خر یول

که در شان خانواده شمس باشه  یزیچ خواستیباشه و دلم م هیاونها مثل بق یسوغات خواستمیبخرم... نم یزیهم چ

 . ببرمرو براشون 

ض که در عر یارزششو داشت... تمام پول یول شدیبخرم... گرون م قینگشتر نقره با سنگ عقگرفتم دو تا ا میتصم

هم داشتم! اون شب  یخوب یلیحس خ یاصال ناراحت نبودم...حت یرو خرج کرده بودم ول کردمیماه پس انداز م کی

 هنکیاز یساکت تر بود ول روزی... مادرجون برخالف دمیراه آهن شد یِراه میبه حرم رفت یخداحافظ یبرا نکهیبعد از ا

ا ب یقطار دو تا خانم مسّن همسفرمون بودن که حساب ی... تودیرسیبنظر م یراض یلیخ میسفر اومده بود نیبه ا

موضوع اعتراف  نیکه البته اگه خودشون به ا نیو شه نیمه یمادرجون گرم گرفته بودن. دوتا خواهر به اسمها

با  یخانم سبزه و مومشک نیروشن و شه یو بور بود با چشما دیخانم سف نیحدس نبود. مه قابلاصال  کردنینم
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تر خانم که جوون نی!!! شهدیستیبه هم ن هی!اصال شب؟ی: آخه چطوردمیبا تعجب پرس شدی. چون باورم نمرهیت یچشما

درمون خدا . پکننیفرق م رهامونماد یول یکی. از پدر میهست یگفت: دخترم ما خواهر ناتن دادیاز خواهرش نشون م

بود که مادرش فوت   کیکوچ نیبود با مامان من ازدواج کرده بود. مه نیبعد از مرگ همسر اولش که مامان مه امرزیب

که  دیهست یمیباهم صم نقدریچه سخت...چه خوبه که شما ا یآخ-اومدم فقط  ایمن به دن یکرد...وقت6سالش بود.

 . دیریبا هم مسافرت هم م یحت

شوهرامون هم  نکهی. بعد از امیبه هم وابسته هست یلیکرد و گفت: آره آرزو جان...ما خ یکوتاه یخانم سرفه  نیمه

دل خالش هنوز  زی...عزشمونهیهم پ نیپسر شه رضای. علمیشیو اصال از هم جدا نم میخونه گرفت هیفوت شدن 

 گهیخاله جان د گمی...بهش مخوامیزن نم گهیم یخودش...دکتره. ول 4: شهیشده واسه سالت م یمجرده...ماشاال مرد

 یبهش معرف لیو فام هیدختر خوب تو در و همسا یانگار نه انگار. تا حاال هرچ یبه حال خودت بکن ول یفکر هیداره 

ر من پس نیخانم ا دهیخواهرشو ادامه داد و گفت:جونم برات بگه سع یخانم بالفاصله حرفا نیقبول نکرده! شه میکرد

مطب  هیکار و بارش سکه ست... یتو درس و کتاب بوده از اول...االنم که مشغول کاره...بچم سالشه ها ول شهمش سر

هم  گهیبه ما وابسته ست. من سه تا دختر د یلیداره واسه خودش. فقط خ 20هم  نی...خونه و ماشردامادیداره تو م

 یرضایعل یول نیمه نیبچم. هم کشهیزحمت م گهید جوریواسم  5دختر و  هیتا بچه داره ها...4تا پسر  نیا یدارم ول

س . بکنهیخودش نم یکه واسه بچه ها کنهیم یواسش دلتنگ یجور نتشی...اگه دو روز نبگستید زیچیمن واسش 

و  دادیتکون م دییتا یسرشو به نشونه  یکه بچم مهربون و با معرفته. مادرجون تمام مدت ساکت بود و فقط هراز گاه

دار ابن دوتا  یمعن یو جواب نگاهها کردمیخدا حفظش کنه...خدا نگهش داره... من هم فقط گوش م گفتیهم م یگاه

اونجا رو ترک کنم و ساعتها  روز  خواستیو منم دلم م شدیم نی. کم کم فضا داشت سنگدادمیخواهرو با لبخند م

 یوابسته شدم. دلم برا یو حساب رمخلوت خودم به عرفان فکر کنم. دا ی:تو8بهم فهمونده بود که بهش عالقه  یدور

 تنگ شده بود. دلم  شیدرشت و طوس یچشما

...  هر لحظه تپش ومدیمن م زیاتاقش به سمت م یاز راهرو یزده بود واسه اخمهاش، واسه تق تق کفشاش وقت لک

 یه خانم شمار نیتهران... شه میدیهر چه زودتر به سمتش پر بکشم.  بود که رس خواستیو دلم م شدیقلبم تندتر م

از ادامه ارتباطم با  نکهی. با اارهیدرب ییاز تنها روصبح ساعت گرفته بود که به قول خودش ما 8خونمونو از مادرجون 

موضوع استقبال کردم.  نیکامال از ا ینگفتم حت یزیدل مادرجون نشکنه چ نکهیا یبرا ینبودم ول یاونها راض

بودم شستم و  دهیرو که خر ییها وهیکنم.  بود...م دیبدر خر زدهیا واسه سمادرجون رو بردم خونه و خودم هم رفتم ت

فصل  انیو مشغول ناهار درست کردن شدم.... پا ختمیر خچالی یا کیخونه نزد دمیرس یوقت82 وهیجام یتو

  ازدهمی
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 کیپالست یها رو تو ی. سوغاتنمیاز ساعت   روز عرفان رو بب6خواب شده بودم... یب یبودم.حساب داریصبح ب  

بود.  دارمونیعرفان و لحظه د یبعد از گذاشتم و با خودم به مدرسه بردم. تمام حواسم پ خواستمی: امروز م8 یبزرگ

. زنگ آخر که خورد با دمیبهش م شویسوغات یو چجور گمیبهش م یچ نمشیبب یکه وقت کردمیذهنم تصور م یتو

جلو اومد و باهام  دیمنو د نکهیبه محض ا یانی. کدمیساعت هم رسعجله به سمت محل کارم راه افتادم و سر 

 کرد.  یروبوس

تانه دوس یروبوس هی...فقط ژست دمیبوسیکردم...البته بوسش نکردم اصال...در اصل هوا رو م یاکراه باهاش روبوس با

جمع کرد و رفت.   ... جانماز  لشویدادم... با عشوه و ناز ازم تشکر کرد... بعدش هم با عجله وسا شویرو گرفتم! سوغات

برم تو اتاق  عتریسر خواستمیدلم نبود...م یاز اون دل تو ،بعدباهاشون خوش و بش کردم یهمکارها رو دادم و کم

ه شمس برم... ب یگرفتم اول به اتاق آقا می. تصمکردیم یتاب یب دنشید یبهش بدم...دلم برا شویعرفان و سوغات

.کف دخترم.. هیچه حرف نیا-. دیشرمندم نکن دینیوارد اتاقش شدم از جا بلند شد... گفتم: تو رو خدا بش نکهیمحض ا

-قبول.  ارتی...زیخوش اومد یلیخ-تو رو خدا...  دینگ-... ستین یزیکه چ نیا دیبوس دیزائر اما رضا رو هم با یپا

 کرد و یانداختم... سرفه ا نییگذاشتم و گفتم: ناقابله. سرم رو پا زشیم یممنونم ازتون... بسته انگشتر رو رو

گرنه بودم...و ادتونیبه  دیفقط خواستم بدون-کار نبود.  نیا به یازی...اصال نیلطف کرد یلیگفت:ممنونم دخترم خ

 . ستین یقابل زیچ

با  ...کنمیخواهش م-منونم واقعا. رو نداشتم...م یسوغات نی...اصال توقع همچهیکه عال نیرو باز کرد و گفت:ا بسته

تکون دادم و از اتاق خارج شدم.  ی...باز هم بابت لطفت ممنون. سریخانم محب دییبفرما-اجازتون برم سر کارم. 

نگ س خواستمیاسترس داشتم که انگار م نقدریدادم...ا ورتق یهم که باشه نوبت عرفانه... آب دهنمو به سخت ینوبت

آکنده از عشق گفتم:سالم  ی... وارد شدم و با قلبدییقشنگش اومد:بفرما یآروم در زدم... صدا یلیقورت بدم... خ

همونجا غش کنم... خودمو کنترل  خواستیدلم م ی...سالم...حال شما چطوره؟ وایبه به خانم محب-مهندس.  یآقا

 یچقدر موفق بودم ول دونمی. نمدلم برپا بود معلوم نشه.. یکه تو ییرفتار کنم که غوغا یکردم جور یکردم و سع

دم مشهد بو-. یخانم محب ییدایممنونم. کم پ- د؟ی. سالم کردم و گفتم:شما خوب هستکردمیداشتم تمام تالشمو م

 مهندس...  یآقا

هم  تیاهم ی...پس براش بدهیاز باباش پرس ستمیشرکت ن یتو دهی...حتما دختیر یآره بابا بهم گفت دلم هُر-

گذاشتم و چند قدم به عقب برگشتم. به جعبه نگاه کرد و  زشیم یزدم و جعبه انگشتر رو رو یلبخند... یلیخ ستمین
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به انگشتر انداخت.  یمتعجب چشم به من دوخت. گفتم:ناقابله...سوغات مشهده... جعبه رو باز کرد و نگاه یبا نگاه

به  دیمهندس...فقط خواستم بدون یآقا کنمیخواهش م-...واقعا ممنون. باستیز یلیکرد و گفت:خ یمکث کوتاه

! گفتمی...کاش جمله آخرو نمدمیکشو گذاشت... خجالت کش یزد... جعبه رو بست و تو یبودم... پوزخند ادتونی

 یدهن باز کنه و من برم توش...چه پوزخند مسخره ا نیزم خواستی... اتاقو ترک کردم... دلم مونگفتم:با اجازت عیسر

ن م ادیمشهد به  یدختره تو نیبهم زد...حتما با خودش گفته من با دوست دخترم سرگرم عشق و حال بودم اونوقت ا

 بوده!! 

بکشم...اونقدر حواسم پرت بود که  غیبود ج کیو نزد دیچیپام پ یتو یدیغرق افکارم بودم که درد شد یحساب

نکشم ناخودآگاه دستم رو گاز گرفتم...  غیج نکهیا یراهرو بود نشدم و زانوم خورد بهش...برا یکه تو یمتوجه صندل

 وضع نی... آخه دختر نونت نبود آبت نبود تو افرستادمیو به عشق مزخرفم لعنت م دادمیدلم خودمو فحش م یتو

از  نیاگه بعد از ا کردمیبود...فکر م ختهی: تمام تصوراتم بهم ر8یچیه گهید نمشیبود...   روز بب یعاشق شدنت چ

 یتحمل کنم...هرچ زشویرآمیتحق یرفتارها تونمیدوسش دارم راحتتر م دمیحاال که فهم کردمی...فکر مخوامیخدا نم

 یلیکه آخرش بهم زد خ یکه موقع ورودم به اتاقش بهم گذاشت با پوزخند یاونهمه احترام دمیدیم کردمیفکر م

 چرا هر وقت دونمیباشه؟! نم تونستیم یپوزخندش چ یبفهمَمِش...معنا تونستمی!!! نمیموج یتضاد داشت...پسره 

... بود ختهیبهم ر یلیخ زیم یرونشستم...  زمی... پشت مشدیخراب تر م زیهمه چ دمیکشیانتظار م یزیچ هی یبرا

مام چش یجلو یانیک یشلخته... چهره  ی...  دختره کردیذهنمو مغشوش م شتریب زیم یرو یختگیکالفه بودم...بهم ر

 بود...خوشحال و پر ادعا... 

 یقراردادو نگاه یکشو...برگه ها یقفسه ها گذاشتم و منگنه و چسب رو تو یمرتب کردم...پرونده ها رو تو زویم

لفن رو پوشه گذاشتم... دو تا ت یو تو دمیشلوغ بوده...همه رو پشت سر هم چ یلیچند روز سرشون خ نیانداختم...ا

به  یزیهم مرتب شده بود... چ زیکردم...آره صاف بودن...م زیدادم و چشمامو ر هیتک یکنار هم گذاشتم...به صندل

 ی...! گهگاهیعشق و عاشق یسرم خلوته درس بخونم...گور بابا خوردهیگرفتم حاال که  میکنکور نمونده بود...تصم

تا بهش فکر  کردمیخودمو م ی... داشتم سعموندیکتاب ثابت م یخط ها یو چشمام رو شدیفکرم از درس دور م

 شهیهم اتیدرس خوندم...ادب یساعت کیآشفته بودم  نکهی... با وجود اختیریاعصابمو بهم م دشنکنم... پوزخن

 نیاز کردیدورم م شهیصفحاتشو...هم زدمیبود برام...عاشقانه ورق م زیفاصله گرفتن از همه چ یبرا نهیگز نیبهتر

-سالم دخترم -تلفن رو برداشتم...  ابرحم و پر مشغله... تلفن زنگ خورد... شماره خونمون بود...با اضطر یب یایدن

 به محل کارم...تعجب کردم...  نیآخه سابقه نداشته زنگ بزن-اِوا چرا مادر؟! -بخدا...  دمیسالم مادرجون...ترس
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االن که -خونه؟  یایم یآرزو جان کِ-خدا نکنه -ناخوشم؟!  یمادر؟!فکر کرد هیکرد و گفت:چ یزیخنده ر مادرجون

...بچم گرسنه ست...تازه ادیبرنم یاومده...از دست منم که کار یآخه عل-... گهید امیساعت : هستش...مثل هر روز م

که... خب خودش بلند شه  رمیبگ یباز مرخص تونمی...نمسرکارروز اومدم  نهمهیمادرجون من بعد از ا-... دهیاز راه رس

 ینکن ریکه پسراشو خوب کدبانو بار آورده... مادرجون با خنده گفت:باشه مادر...پس شب د ییکار کنه...ماشاال زندا

ه ب فظ...خدادیشما هم سالم برسون-... رسونهیسالم م یبال...عل یچشمت ب-چشم حتما... -... میکه شام دور هم باش

و خودم رو سرگرم کتابهام  دمیاومد...نگاهم رو ازش دزد رونیمهندس از اتاقش برو گذاشتم  یگوش نکهیمحض ا

چشه  دونستمی...نمشدیشدن قدمهاش ضربان قلبم تندتر م کتری...با نزدشدیم کینزد زمیکردم...کم کم داشت به م

باز هم دست  یول دمیفهمیو کورم کرده بود...خودم م ربراش بس نبود؟! عشق ک یاحترام یب نهمهی...اوونهیدل د نیا

 مهندس  ینگاهش کردم و گفتم:بله آقا تی... با جدیو گفت:خانم محب ستادیسرم ا یخودم نبود... باال

ماس هر وقت ت دیبله منتظر تماسشون هستم...لطف کن-...قرار بوده زنگ بزنن؟! ریخ-تماس نگرفتن؟  یانیخانم ک-

ود...حس کرده ب خیگاهش کردم...زبونم قفل شده بود...تمام بدنم به اتاقم... با تعجب ن دیوصل کن یگرفتن بدون معطل

 بله-!حواستون به منه؟! ؟یخانم محب دیمتوجه شد-... مندار ییتکون دادن انگشتهام هم توانا یبرا یحت کردمیم

از همکارها رفت... چشم ازش برداشتم... دستم رو مشت کردم و از شدت  یکی زی... به سمت مکنمیبله...چشم وصل م

 دنینبا ش یرو برداشتم ول یجواب بدم...با اکراه گوش خواستیتلفن بلند شد... دلم نم یفشار دادم... صدا تیعصبان

 د و داشتو راحت تر از قبل جوابش رو دادم... مهندس برگشته بو دمیکش یقیپشت تلفن نفس عم یمردونه  یداص

از  یبربود و خ کیفاتح رو ادامه داد...  نزد یصحبتش با آقا ستیپشت تلفن ن یانیمتوجه شد ک ی...وقتکردینگاهم م

 یجواب به خواستگار یبرا کردمیحس م یساعت به طرف0از  یزنگ نزده خوشحال بودم ول نکهینبود...از یانیک

 ...  کنهیمهندس مشغول فکر کردن هست و االن هم زنگ نزده چون داره ناز م

به سرعت از  ی... فکرشترهیب شیزشت تره باز یهر چ مونیموضوع حالم بد شد...م نی... با فکر کردن به ایواااااااا

داره!  یگوشبه شرکت زنگ بزنه...عرفان که  یانیبود پس چرا ک یخواستگار هیذهنم عبور کرد...خب اگه قض

 ی! سراره؟یلج منو درب خوادیکجا معلوم عرفان نم ازکاسه ست... اصال  مین ریز یکاسه ا هیزدم... یناخودآگاه لبخند

چشمام گذشت...اَه چه عروس  یو عرفان از جلو یانیک ی... روز عروسدمیخودم خند یالیتکون دادم و به خوش خ

آرزو! قبل از رفتنم دو تا از  یا وونهیکردم و تو دلم به خودم گفتم:تو د ی... پُفیپیخوشت نیداماد به ا فی! حیزشت

هماهنگ کردم و راس ساعت  0اومدم. رونیهمکار   از شرکت ب یشرکتها رهیمد ئتیعرفان رو با ه یفردا یهاقرار

زن  هی.کنارش دمیدر حال حرکت د ابونیعرفان رو اون سمت خ نیاتوبوس نشسته بودم که ماش ستگاهیا یتو
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 یعنی... یانی... خودش بود...کنمیبب رکردم تا بتونم بهت زیبه جونم انداخت... چشمامو ر یبزرگ شینشسته بود که آت

 هست...  یزیچی یانیعرفان و ک نیشد...ب لیتبد نیقی!!  شکّم به دم؟یدیدرست م

گرفتم و به انگشتام که همزمان در حال کندن گوشه هاش بودم  ابونیچشمام جمع شد... نگاهم رو از خ یتو اشک

فردا  نکهیبود از خودم بدم اومد... فکر ا گهینفر د هی شیعالقمند بودم که دلش پ یبه مرد نکهیشدم... از ا رهیخ

 یجد نقدریموضوع رو ا نیدلم ا ی... کاش توکردیم وونمیدوباره با عرفان رو به رو بشم د دیبا یچجور

 نیبه ا یعاشق مرد نکهی... از اکردمینم یالبافیخ نهمهیو ا کردمیذهنمو مشغولش نم نقدری...کاش اگرفتمینم

 دمیشده بودم خودمو مسخره کردم و به اعتماد به نفس خودم پوزخند زدم...   بود که رس یو پولدار یپیخوشت

 دنیغافل شده بودم و با د یراه به عرفان فکر کرده بودم که از اومدن عل یتو قدرساعت اون کینزد 9خونه...

به سر و وضعم  یاومده... دست یافتاد مادرجون گفته عل ادمی دفعهیدر تعجب کردم...  یجلو بهیغر هی یکفشها

 یور یمصنوع یلبخندبرگرده...  یو تو هم رفته م به حالت عاد نیصورتم تا چهره غمگ یزدم تو یو چند بار دمیکش

خوش آمد  یخوردن بودن... سالم کردم و به عل یو مادرجون در حال چا یلبهام نشوندم و وارد خونه شدم... عل

 گفتم... 

 شهیم ی...دو سالیدخترعمه؟چقدر عوض شد یخندان از جا بلند شد و بهم سالم کرد و گفت:چطور ییرو با

مادرجون چشمش به  ی...ولیچی!من ه؟یبه ما زد یشده سر ی!حاال چیعوض شد یلیممنون...شما هم خ-. دمتیند

آرزو. وگرنه قبلش  گهیکرد و گفت:سرباز بودم د یاصال... خنده ا ستین یخبر چکدومتونیدر خشک شد...از ه نیا

 ی...خوابگاهت تا خونه قبلشدیم داتیپ باریاون موقع هم سه چهار ماه -. زدمیدانشگاه مُدام سر م رفتمیکه تهران م

حرفمو قورت دادم.  هیکردم و بق یرو ادهیز دمیاخم مادرجون فهم دنیبازم...! با د یراه نبود ول شتریساعت ب میما ن

 یکه داشت به عل ومدیمادرجون م یانداخت... صدا نییسکوت کرد و سرشو پا ی... علفتمبه سمت آشپزخونه ر

ازو گ ریو ز ختمیروغن ر تابهیماه یگوجه برداشتم...تو نداره... تا یآرزو منظور ریمادرجون...به دل نگ نی:بشگفتیم

رفتم... چهره م  نهیآ ی... جلومسه تا تخم مرغ و کم کردم... به طرف اتاقم رفتم تا لباسهامو عوض کن خچالیاز 4

 صورتم گذاشتم...  ی... انگشتهامو رودیرسیبه نظر م یخسته و عصب

 یغنچه و صورت ی... لبهایکردم...جوون بود و بدون چروک... به چشمهام نگاه کردم..درشت بود و مشک لمسش

 دمیحرفا...شا نیبچه بودم واسه ا یلیهنوز خ دیاز من قشنگتر بود؟! شا یانیک یعنیکم داشتم؟!  یرنگ... من چ

صدام کرد:آرزو  یبلند یبا صدا یعل ...یانیبرام در برابر ک شدیحساب م یخانواده کامل ضعف بزرگ هینداشتن 

به سمت  دمیانداختم سرم و دو مویروغن رو گاز بود...روسر تابهیماه ی... واااادااایم یی!از آشپزخونه صداها؟ییکجا

پا اومد...به عقب  یتوش... صدا ختمیرو کم کردم...گوجه ها رو رنده کردم و ر تابهیماه ریآشپزخونه... ز
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 یزیچ یخورشت هیصبح  یایم دونستمیاگه م دی...ببخشکنمیاملت درست م- ؟یکنیم کاریچ-بود...  یبرگشتم...عل

-...من سرزده مزاحم شدم... هیهم عال یلی!خه؟یحرفا چ نینه بابا ا-... گهیبود د ریاالن د یول رفتمیو م ذاشتمیبار م

 ! ؟یچ- ؟یتو چ-خوشحاله...  یلی...مادرجون خیاومد یخوب کرد

 نیی... سرشو پاگهیاومده بهمون سر بزنه...خوبه د میینباشم؟!پسردا یواسه چ-! ؟یستیخوشحال ن ؟تویتو چ گمیم-

-شرکت  هی یام تو یمنش- ه؟یکارِت چ-شکوندم و مشغول هم زدن شدم...  تابهیماه یانداخت... تخم مرغ ها رو تو

خسته  گهیآره...د یخونه قبل یتو-... هیخونه همسا یوت یمادرجون گفته بود پرستار دو تا بچه ا-چرا؟!  یچ-چرا؟! 

مرتبط با رشته م کار  رمیبگذره م یدانشگاه قبول بشم و دو سه ترم شاالیهم موقت هستم...ا نجایشده بودم...ا

ه ب-تموم شد دنبال کارم...  می...سربازرمیاومدم مدرک دانشگاهمو بگ-تهران؟!  یشد که اومد یچ- شاالیا-... کنمیم

شهر عادت  نیتو ا یمن تهرانو دوست دارم...به زندگ-ما؟  شیپ رازیش یایب خوادیآرزو هنوزم دلت نم- یمتسال

 خوبن؟عباس چطوره؟  ییو زندا ییبحث عوض شه گفتم:دا نکهیا یکردم و برا یکردم... مکث

 یب مونییکال از داواال ما که -االن بهتره...  یداشت ول یکسالت هیبابام  شیاونا هم خوبن خدا رو شکر. ماه پ-

 باری یسر بزنه...سال هیبه مادرش  کنهیوقت نم یپابند کرده که حت رازیرو تو ش ییخوب دا یی...ماشاال زندامیخبر

عادت  گهی...ما هم دگهید هینجوریبگم آرزو؟!اخالقش ا یبابا چ یا-... کنهیاز مادرجون دوا نم یزنگ زدن هم درد

د چشم خانم خانما... بع-... ارمیسفره رو بنداز تا غذا رو ب یگذاشتم و گفتم:عل نتیکاب یسفره رو رو لی... وسامیکرد

. ماتاقم مشغول درس خوندن شد یکنار مادرجون پهن کردم و خودم هم تو ییرایپذ یرو تو یاز شام، رختخواب عل

راغ چ یه شو نداشتم ولپشت دره...اصال حوصل یگذشت که در اتاقم به صدا دراومد... مطمئن بودم که عل یساعت مین

وارد اتاق شد و  یتو... با خوشحال ایسرم کردم و گفتم:ب موینبود جز باز کردن در... روسر یاتاق روشن بود و چاره ا

 یا قهیاجازه هست چند دق-ممنون - یخسته نباش- گفتمن یزیزدم و چ یلبخند سرد ؟یخونیدرس م یگفت:دار

 ! ؟ینذارم درس بخون

منظورش  دونستمیاز حرفش جا خوردم...م ؟یحرف خودت هست یهنوز هم رو-بپرس -سوال دارم  هی-چطور؟ -

از  بعد شیما دو سال پ- یکنیبا من ازدواج نم نکهیپروا گفت:ا یب یلی:کدوم حرف؟ خدمیپرس ی... با خونسردهیچ

اون موقع سنِت کم بود...من هم  تو ی...ولدونمیم- 25...  میمسئله صحبت کرد نیتموم شدنِ درسِت راجع به ا

از تو  ریبه غ تونمیبدم...نم امونیسر و  میبه زندگ خوامیتموم شده...م میسالمه...سرباز گهیبودم...من االن د کتریکوچ

 نایهمه ا-... یندار یتیمحدود چی...مطمئن باش هامیدنبالت م یفکر کنم...هرجا دانشگاه قبول بش یا گهیبه کسِ د

تو رو به عنوان  تونمیاگر هم بخوام نم یازدواج کنم...حت خوامیمن هنوز هم سنم کمه...نم ی...ولیلع دونمیرو م

کنارت  تونمینم اهامیرو یتو یبگم بهت عشق خواهرونه دارم...نه اصال...ول خوامیشوهرم دوست داشته باشم...نم
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! ؟یچ یول-... یول یهم خوب یلی...خیتو بد مبگ خوامی...بخدا نمیذهنمه کال فرق دار یکه تو یزیبسازم...با چ یزندگ

که بهش دارم  یباشه که عالوه بر عشق یکس دیندارم...تنها کس من مادرجونه...شوهر من با چکسویمن ه یعل-

 از  ییکه زندا یدونیخانواده به من بده...خودت خوب م هیبتونه 

سکوت  یا قهیچند دق ؟یشیهم تنها باشم...متوجه منظورم م ندمیآ یزندگ یتو خوامی...من نمادیخوشش نم من

من دوستت دارم  یگفت:ول یگرفته ا یبشه و با صدا یسکوت طوالن نیاجازه نداد ا یعل یحاکم شد ول نمونیب

 ی...حتیزنم بود اهامیتو رو یبچگ همون...از یمیدوستت دارم...تو عشق دوران بچگ شتریب گذزهیکه م یآرزو...هرچ

من دوسش نداشتم...عالوه بر اون  یبود ول یپسر خوب یرو از ذهنم پاک کنه. عل یزیهم نتونست چ یدوسال دور

و باحال  طونیشوهر ش هی خواستیخانواده شاد و پر جنب و جوش بگذرونم...دلم م هی یتو ندمویآ خواستیدلم م

ش و متفاوت رو کنار جانیپره یزندگ هیبتونم نبود که  یبود... اون کس نیو سرسنگ مآرو یلیخ یداشته باشم... عل

دلم رو لرزوند. دوست نداشتم من  کبارهیکه به  زدیتوش موج م یداشته باشم... به چشماش نگاه کردم...غم بزرگ

 نی... سکوت کرد و سرشو بیکار دار ی...فردا کلیگفتم:برو بخواب عل یآروم یچشماش باشم. با صدا یباعث غمِ تو

 به همون حالت یا قهیباشم... چند دق شیشاهد ناراحت خواستمیدستاش گرفت... شروع کردم به ورق زدن کتابم... نم

 نشست... 

باز هم  ارمیدوست داشته باشم آرزو...اگه نتونم تو رو بدست ب ویکس تونمیاز تو نم ریباال گرفت و گفت:من بغ سرشو

رو متوجه  کطرفهی یعشق ها نیحکمت ا ایباشه... و اتاقم رو ترک کرد... خدا ادتی نویفقط تو رو دوست دارم...ا

 فصل دوازدهم  انیبازم شکرت... پا یول شمینم

  

اون روز  یبودم و فردا دهیرو ند یعل گهیاتاقم، د یبود و سخت مشغول درس خوندن بودم. از اون شب تو رماهیت اول

از مادرجون اومده بود که من سرکار بودم.  یخداحافظ یبرا یوقت یحتشده بود.  رازیش یبعد از گرفتن مدرکش راه

ذهنم آزادتر باشه و  نکهیهنوز ادامه داشت. بر ا یلکمتر شده بود و یانیمشکوک عرفان و خانم ک یرفت و آمدها

 یگرفتم. روز به روز پراسترس تر م یکه کنکور داشتم رو مرخص رماهیتا هشتم ت ریکمتر به عرفان فکر کنم از اول ت

سال پشت کنکور بمونم روز به  هیسال اول قبول نشم و مجبور شم  نیهم نکهی. ترس از اشدمیالغر م شتریشدم و ب

 یخانم، برا نیخانم و مه نیهمون شه یعنی یافسانه ا یخواهرها یبود که زمزمه ها ی... چند روزکردیم الغرترمروز 

دو تا خواهر دوست  نیا یبود که خودم برا یاسم یافسانه ا ی... خواهرهاکردیم اضافه مبه اضطراب یخواستگار

 انتخاب کرده بودم.  یداشتن



 آرزو
 

 
45 

 

مامان و خاله ش  یحد نور چشم نیشاهزاده سوار بر اسب رو که تا ا نیا ومدیبودم بدم نم دهیپسرشون رو ند نکهیا با

ه هفت کی نیهماهنگ نکنه. ا یخواستگار یبرا یاز کنکور برنامه ا... از مادرجون خواهش کردم تا قبل نمیبود رو بب

م بود دهیبود که از جلسه امتحان رس یتموم شد... چند ساعت هباالخر یعمرم بود... ول یهفته ها نیاز سخت تر یکی

که شک  ییمضطربش دوباره وجودم رو سرشار از استرس کرد... تست ها یبهم تلفن کرد... صدا نیمیخونه که س

 راجع خواستیدلم نم گهیبحث نداشتم و د نیبه ا ی... اصال عالقه ادادمیو منم با غر غر جواب م دیپرسیداشت رو م

 لیدل نی...  به همرمیبخوره و از اون فضا فاصله بگ ییهوا هیبه سرم  خواستیبه کنکور حرف بزنم و دلم م

اصال حوصله حرص خوردن ندارم باور کن... همزمان که با  بود گذشت... یهرچ گهیبس کن تو روخدا... د نیمیگفتم:س

تختم  ریکردم و ز یرو بسته بند بهاممشغول جمع و جور کردن اتاقم شدم... تمام کتا کردمیصحبت م نیمیس

رزو؟!  آ یزنینفس نفس م نقدریچرا ا-. شمیدادم که قبول م نانیکارم به خودم اطم نیبا ا یگذاشتم... نگران بودم ول

که  مکنیکتابامو دوباره جلد م رمی... من که االن میچه اعتماد به نفس-... کنمیبا خنده گفتم دارم کتابامو مفقود م

 نو باشن...  گهیدواسه سال 

مّت از ع یاِ راست-آره جون عمّم... -... یشیتو قبول م دونمی... من که منیمینکن س یباز لمیف-... دیبلند بلند خند و

 ... اونوقتیخوب نیعمه به ا چارهیب-... رهیو م دهیباشه انجام م ی... کارونیروز در م هی زنهیسر م ادیخوبه م-چه خبر؟ 

عمه  شیپ-! اد؟یکجاست؟چه عجب صداش نم نایس-خنده...  ریز می... زدزاینچیجونشو قسم بخور واسه ا یتو ه

 یرفتیاز حوزه امتحان م کراستیخب -اونجا... گفته شام منتظرتم...  لباسامو عوض کنم برم دی... منم االن بامیمر

 ی... راهروزیبا تو حرف بزنم بعد برم... ناهار هم داشتم از د ریدل س هی خواستمیم-خونه؟  ی... چرا رفتگهیهمونجا د

-... یچاق شد یلیالغر شو... خ کمیآره تو رو خدا -... ستین5...کمی شمی... اتفاقا خوبه الغر مهیرو ادهیپ قهیکه  دق

و  دمی... خندخورمیمن استرس دارم همش م یدونیاسترس کنکورو داشتم آخه... تو هم که م یلیماه آخر خ هی نیا

 ... شهی... االن مادرجون نمازش تموم ممیدرست کنم بخور یچینشه... منم برم  رتی... برو دشناسمتیگفتم: آره م

شام شدم... تلفن دوباره زنگ  یبرا یحاضر زیچیکه قطع کردم به آشپزخونه رفتم و مشغول آماده کردن  تلفنو

رو هم بپرسه... به سمت  گهیجواب دو تا سوال د خوادیخورد... سرمو با خنده تکون دادم و با خودم گفتم:حتما باز م

.. از مادرجون. نهیمیفکر کنم س-برداشت...  ویگوش نادرجوبودم که م دهیسالن رس یها مهیراه افتادم... به ن ییرایپذ

قرار  خوادیخانم پشت خطه مطمئن بودم که م نیمادرجون متوجه شدم شه یها یصحبت ها و احوالپرس

کردم... انگار  زیو گوشهامو ت ستادمیا واریپشت د یبه آشپزخونه برگشتم ول نیرو بذاره... واسه هم یخواستگار

 ادیز هذارینم یبد نبود ول گهیم دمیواال ازش پرس دونمی:نمگفتیچون مادرجون م دیپرسیم کورمکن جهیداشت از نت

صاحب  کنمیسکوت کرد و بعد گفت:خواهش م یا قهی:دق-... رمیگیاسترس م گهیبپرسم... م یزیراجع بهش چ
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دادم...  فشارچشمام گذاشتم و چشمهامو بهم  ی... دستامو جلوستین یمادرجون نه مشکل2... دیباش فیتشر

  یبود ول مینبود چون عرفان تنها عشق زندگ ی... موضوع اصال برام جدشدیباز هم باورم نم یانتظارشو داشتم ول

خونواده  نیبا ا یچند روز خواستینبودم و دلم م یناراض یوجه از قرار خواستگار چیگل کرده بود... به ه طنتمیش

باال انداختم و شروع به سرخ کردن  ی! شونه اان؟یقراره ب یکِ نکهیاذهنمو مشغول کرده بود...  یسرگرم باشم... سوال

هفته  نیرو گفت و ازم خواست تا واسه جمعه آخر هم یخواستگار هیشدم... مادرجون موقع شام قض ینیزم بیس

 ینقص یب ییرایدوران قبول کردم که پذ نیرو فراهم کنم... من هم با خجالت مخصوص ا ییرایپذ یتدارکات الزم برا

شرکت کدوم  یبود که فردا تو نیساعت تمام فکر و ذکرم ا84...دمیتختم دراز کش یازشون بکنم.   بود که تو

وست از د نکهی... دلم به شدت براش تنگ شده بود. با انمیهفته عرفان رو بب کی...  قرار بود بعد از وشممانتومو بپ

ال خاطر دلم به ح نیو به هم دادیبه عرفان واقعا عذابم م بودن عشقم نسبت کطرفهیفکرِ  یول بردمیداشتنش لذت م

خوام برد و صبح بنا به  الهایفکر و خ نیا مامکم کم با وجود ت 6.  از خواب کردمیو کامال درکش م سوختیم یعل

 .  گذشته بود که بادمیراحت خواب الیبرم مدرسه با خ ستیقرار ن گهیاومد د ادمی یشدم... وقت داریعادت ساعت ب

راه برگشت  یبه تره بار رفتم. تو وهیو م ییساعت از غذا8مواد  یکسری دیخر یو بعد برا میمادرجون صبحانه خورد

رو با اصرار از دستم گرفت... با تعجب  وهیم یکهای... به سرعت جلو اومد و پالستدمیرو د یعل یاباوردر کمال ن

 ! ؟یعل یکنیم کاریچ نجایگفتم:ا

 ادی. ناخودآگاه نمتونیو بب امیزود به زود ب خوامیتموم شده م میبزنم... حاال که سربازاومدم به مادرجون سر -

به خودم اومدم  عی... حاال چه وقت سر زدن بود آخه پسر؟! سردمیافتادم و به شانس و اقبال خودم خند یخواستگار

 خواستیدلم م یعنی... فتمیراه ماحتماال... جمعه شب  متا آخر هفته هست- ؟یمونی. چند روز میو گفتم: خوش اومد

 کهنیبه محض ا یرد و بدل نشد ول نمونیب یا گهیحرف د چیکنم؟! تا خونه ه کاریخودم خفش کنم. حاال چ یبا دستا

 دمینشن یزیکه انگار چ یجور ه؟ی! مهمونکار؟یچ نیخوایم وهیهمه م نیا ی:راستدیدر با تعجب پرس یجلو میدیرس

رم رفتا نیکار از کار گذشته بود و با ا ی. ولکنهیذوق م یلیخ یتو که اگه مادرجون بفهمه اومد ایباش ب زودگفتم:

و  کردم ی! سرفه ا؟یکنی!چرا بحثو عوض مه؟یو گفت: آرزو خبر ستادیدر ا یسر جاش جلو یوضعو خرابتر کردم...! عل

شد و در رو پشت سرش  اطیوارد ح یباشه؟! عل خوادیم یتو درو ببندم... مثال چه خبر ایب یگرمه عل یلیگفتم:خ

 مهمه؟!  کنه؟مگهیم یچه فرق-آرزو؟!  یواسه خواستگار ادیب یقراره کس-بست... 

ه منو ب یادیاز پشت دستم رو گرفت و با زور ز کدفعهیرومو برگردوندم و به سمت آسانسور حرکت کردم که  عیسر

چشماش هم خشم بود و هم  یبود دو سه دور، دور خودم بچرخم... تو کیکه نزد یسمت خودش برگردوند، طور

 چشم دوختم... دستش نییو به پا گرفتمگذاشتم... نگاهمو ازش  نیزم یکه دستم بود رو ییها کیالتماس... پالست
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 یعل-... دمیترس شییپروا یگفت:آرزو جوابمو بده... از ب یآرومتر یچونم گذاشت و سرم رو باال آورد... با صدا ریرو ز

نشست... سرش  اطیانداخت و گوشه ح نییازدواج کنم؟! دستش رو پا چوقتیه دیمن نبا یعنی! ؟یآخرش که چ

... دلم به حالش سوخت... جلو رفتم و کنارش کنهیم هیاز لرزش کمرش متوجه شدم که داره گر یبود ول نییپا

 نیه اب ستیبهش بگم که قرار ن خواستیآرومش کنم... دلم م خواستیدلم م یلینشستم... زبونم بند اومده بود... خ

 ی... با صداستیمن ن جازدوا ی نهیگز یبود که عل نی! مهم اکرد؟یم یچه فرق یجواب مثبت بدم... ول یخواستگار

 ... می... زشته... پاشو برشهیم دهید اطیها ح هیباال... از پنجره همسا میپاشو بر یگفتم:عل یآروم و مهربون

 یها رو بردارم که با صدا کی... از جام بلند شدم و خواستم پالستامیگفت:تو برو... من خودم م یگرفته ا یصدا با

و با  رمیقرض بگ گهید یباعث شد دوتا پا دیکه سرم کش یادی... تو دست نزن. فرارمیگفت:خودم م ینسبتا بلند

 به محض ینداشتم ول یبودم حس خوب یو غصه کس یباعث ناراحت نکهیبه سمت خونه بدَوَم... از ا یشتریسرعت ب

رو  یبه مادرجون خبر اومدن عل یمصنوع یجانیو ه یزدم و با خوشحال یزور یدر خونه رو باز کردم لبخند نکهیا

... یدست عل-کو؟!  دهاتیخر-... اطی... تلفنش زنگ خورد مشغول صحبته تو حادیداره م نهییپا-پس کو؟! -دادم. 

 دادیو دائم دستور م شناختیسر از پا نم نهیقرار بود نوه اش رو بب نکهی... مادرجون از اارمیم خومبود گفت  نیسنگ

به  تونستمی... غذا گرم کن واسش حتما گرسنست..ِ کاش منم ماریب وهیظرف م هیدرست کن...  یکه زود باش چا

عرفان  دنید دیبه ام یول یحوصلگ یبا ب رخوشحال باشم!!! اون روز بعد از خوردن ناها یعل دنیاندازه مادرجون از د

 عرفان حالمو از قبل هم بدتر کرد...  ومدنیبه شرکت رفتم و ن

 رقابلیشرکت برام غ یتو زیچ 6شرکت بودم برام مثل  یکه تو یساعت64ساعت گذشت... بدون حضور عرفان همه  

 دمیبرام مشکل بود...   گذشته بود که رس دنیکوتاه شده بودن و نفس کش وارایتحمل بود... انگار در و د

شد...  یسپر یمن و عل نیب یکالم چیهبود... اون شب بدون  نیخونه هم برام سنگ یساعت از حال و هوا8خونه...

نشد... با تابش  یاز عل یخبر چی... تا صبح هادیآخر شب هم در اتاقمو قفل کردم تا مثل اون شب به اتاقم ن یحت

نبود... رختخوابش هم جمع کرده بود و  یشدم... به سالن رفتم... عل داریچشمام از خواب ب یتو دینور خورش میمستق

... به زدیرختخواب چُرت م یمادرجون هنوز تو کیبه ساعت نگاه کردم... نزد9بود...   بود... شتهگذا ییرایگوشه پذ

 هیبود...  یاومد... در رو باز کردم... عل ونفیزنگ آ یسماور روشن بود... صدا یدرست کنم ول یآشپزخونه رفتم تا چا

از  روزید نکهی. با ادیرسینظر م بهسرحال  یلیو خامه و عسل هم دستش بود. خ ریپاکت ش هیسنگک تازه و 

و احساس کردم  دمیترس شتریب ینتونست خوشحالم کنه... حت شیخوشحال دنید یناراحت شدم ول شیناراحت

 تو سرشه...  ییفکرا
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که  میبخور اریصبحانه توپ ب هی... زود باش ریرو داد دستم و گفت:به به سالم آرزو خانم... صبح بخ کیو پالست نون

 زیگلم... چه سحرخ یپاره شده بود گفت: سالم نوه ها یعل ی... مادرجون که چرتش از سروصداهایمردم از گشنگ

گفتم:سالم مادرجون... 8 کیگذشته و نزد 9شده... شما  ! مش داریآخر از همه ب دیمن با گهیشما دوتا... حاال د دیشد

من  یو گفت:ول دیبالفاصله خند یعل 0شدم و  داری!  بیشده تازگ ادیساعت از خوابتون ز مینشد زیما سحرخ

پسرم  تیعروس شاالیدستت درد نکنه مادر... خدا عمرت بده... ا-... دیشدم مادرجون... ساعت رفتم خر زیسحرخ

نگران تر  گذشتیم یمشکوک بود و هرچ یو گفت: خدا از دهنتون بشنوه مادرجون... رفتار عل دیخند دلاز ته  یعل

پشت در  یآشپزخونه بودم که زنگ در رو زدن... مرد یظهر بود و واسه ناهار درست کردن تو یکهای... نزدشدمیم

رو باز کرد و با  یو در ورود دیدو همگفت باز کن آشناست... خودش  یصداشو نشناختم... عل فونیبود که از پشت آ

ه عجل یفهمیزد و گفت:م ی! لبخند مهربونیشد یرعادیغ یلی! خه؟یامروز خبر یعل-شد...  رهیبه راه پله خ اقیاشت

 چارچوب در از تعجب خشکم زد...  یتو ییدا دنیفکر بودم که با د ینکن! هنوز تو

 یتو یانداختم که از خوشحال یبه عل ی! نگاه؟یچرا مبهوت ...ییدل دا زیکرد و گفت: سالم عز یاحمد خنده ا ییدا

 جان... ییدوباره گفت:شماها چتون شده؟! آرزو سالم دا یی! دا؟یتو سرته عل یو گفتم:چ دیگنج یپوست خودش نم

ساکش رو به  ییکجان؟! دا یی... زندانیاز ما کرد یادی... چه عجب ییخودمو جمع و جور کردم و گفتم:سالم دا عیسر

من که هنوز از 5-. زمیعز یبزرگ شد یلی... خیعاطفه شد هیداد و من رو در آغوش گرفت و گفت:چقدر شب یلع

 یمادرجون که صدا 6...دمتونیکه ند شهیم ی..ِ فکر کنم  سالییدا نیشد ریبهت خارج نشده بودم گفتم:شما هم پ

 رهیخ ییپر از اشک به دا یرسوند و با چشما یبود با کمر خم شده خودش رو به در ورود دهیشن رد یمارو از جلو

شون  هیگر یرو بغل کردن... صدا گهیاحمد هم چشماش پر از اشک شد و به سمت مادرجون رفت و همد ییشد... دا

و اشک  دیبوسیرو م ییدا یشونیها در رو بستم. مادرجون دائم صورت و پ هیاونقدر بلند بود که از ترس همسا

 یو چا میتر شده بود. دور هم نشسته بود یخونه عاد طیو شرا گذشتیم ییاومدن دا از یساعت کی... ختیریم

 و مادرجون در حال حرف زدن بودن.  ییو فقط دا میتمام مدت ساکت بود یتو ی... منو علمیخوردیم

 ییدا یناگهان دارید نیواال زبونم بند اومده از ا-بگو...  یزیچیجون...  ییدا یبه من کرد و گفت:ساکت ینگاه ییدا

من تعجب کرده بود گفت: ماشاال زبونت اصال به  ییپروا یکه از ب یی! دان؟یتهران هست اننیدر جر ییجون. زندا

 نی. من که چشمام از ادنیبرسه ... و شروع کرد به خند یلجون... خدا به داد ع یینرفته ها دا امرزیعاطفه خدا ب

شده بود  دیسف واریکه رنگش مثل گچ د یجون؟! عل ییمنظورتونه دا یگرد شده بود گفتم: کدوم عل ییحرف دا

 احمد که تا اون ییمنم بفهمم خب... دا دیمادر؟!بگ هیچ هی... مادرجون گفت:احمد قضستیگفت:بابا جان االن وقتش ن

مادر من از مادرجون پاشو دراز کرد و گفت: راستش  یکرد و بعد از عذرخواه یموقع چهارزانو نشسته بود ناله ا
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به تهران اومده  رازیاز ش یواسه خواستگار ییکنم... حدسم درست بود و دا یخواستگار یاومدم تا آرزو رو واسه عل

چهره  6 نیشدن آرزو! سال به خونه ما خوش اومد ریسر داد و گفت:خواستگارها سراز یبود... مادرجون خنده کوتاه

دردونتون واستون مهم  زیاز پسر عز شتریب کمیکاش مادرتون  یجون بعد از ول ییو گفتم: دا دمیم رو درهم کش

 نوبره واال...  یسماجت عل نیا یکرده باشم ول یاحترام یب خوامیزدم... بخدا نم یبود... من قبال حرفامو به عل

 ییابه دصحبت نکن... رو  ینطوری... با بزرگترت انمیبب سایلحظه وا هیکرد و گفت: آرزو جان مادر  یسرفه ا مادرجون

 دونمیو آشنا... من م لیواسه فام یداره حت یرسم و رسوم هی یزیهر چ یول یآرزو هست ییکرد و گفت:درسته تو دا

گه ! اط؟یشرا نیکجاست تو ا هیآس یول هیقیپسر خوب و ال اقعاکه و دونمیخوب هم م یلیبه آرزو عالقه داره... خ یعل

که تا االن سکوت کرده  یآرزو هم بعد از ازدواجش مثل تو از من جدا بشه... عل خوامی... من نمهیحتما ناراض ومدهین

 چیو ه ممادرجون. من نوه شما هست دمیاجازه رو نم نیو گفت: من ا دیحرف مادرجون پر یبود و فقط شنونده بود تو

رو به من  یا گهیکس د خوادیدلم نم ی. مادرجون من خبر دارم آرزو خواستگار داره ولدیتنها بمون ذارمیوقت نم

 آرزو برسن یخواستگارها نکهیاز بابا خواستم قبل از ا نیدوست داشتم واسه هم ی. من آرزو رو از بچگدیبد حیترج

 تیزل زده بودم. آب دهنمو فرو دادم و با عصبان یبه عل بکنم. من که تا اون لحظه با تعج یمن ازش خواستگار

شده؟! به سرعت از جام بلند شدم و به  یتا حاال ازدواج هم اجبار ی. از کِهیمنف من به تو گفته بودم جوابم یگفتم: ول

 تخودمو   به شرک تونستمیم یخونه بودم. چطور یبود و من هنوز تو کیاتاقم رفتم. به ساعت نگاه کردم... 

حاضر  عیدم.  سراون بود که ساعت رو فراموش کرده بو ریکالفه بودم... همش تقص یساعت از دست عل4.:8برسونم؟!

 ! ؟یبر یخوایآرزو قهر نکن. کجا م دیسدّ راهم شد و گفت: ببخش یکه عل رفتمیم یشدم و داشتم به سمت در ورود

رم گفتم: دا یمحل یخودمو کنترل کردم و با ب یخنده م گرفته بود ول رمیفکر کرده بود قهر کردم و دارم م نکهیا از

بدرقه م کرد...  یحرف چیدر کنار رفت و بدون ه یاز جلو یهم شده. بذار برم. عل رمیسر کار. از صدقه سر شما د رمیم

  زدهمیفصل س انیپا

  

ساعت که عرفان شرکت نباشه و از  کینزد یدربست گرفتم ول نکهیبا ا 2 کردمیشرکت. خدا خدا م دمیبود که رس 

... به محض ورودم به شرکت، چهره موندیاز نظر عرفان پنهون نم یزیچ چیه یانیمطلع نشه. هرچند با وجود ک بتمیغ

شرکت! حاال که دلم  ادی!! چند روزه دلتنگشم نمنداشتم م ی...! عجب شانسدمیخودم د یعرفان رو روبرو یعصبان ی

مهندس. نگاه خشم  یکردم خودمو نبازم و گفتم:سالم آقا یباشه زودتر از من تو شرکته! سع ومدهین خواستیم

-بود.  کیمهندس تراف یشرمنده آقا-! ؟یسالم. ساعت چنده خانم محب کیبه سر تا پام انداخت و گفت:عل یلودآ
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 هی مهندس، یامروز استثنا بود آقا-! د؟یکه به موقع برس دیکنیرو جز برنامه هاتون محاسبه نم کیشما تراف یعنی

 نیکه دلتنگ ا وونمیبود؟!! من د یک گهید نیخفش کنم... ا تیاز شدت عصبان خواستیداشتم. دلم م یمشکل

 دعواهاش با من!  ه،یانیو بگو و بخندش با ک ی... عشق و عاشقشمیبداخالق م

.. ... و به اتاقش رفت.دیاتاق من باش یتو گهیساعت د مین-. نهیصورتمو نب یانداختم تا برافروختگ نییرو پا سرم

 مین نیاز استرس تو ا کنمی! خب من که دق مگه؟یساعت د می... آخه چرا ندمیکوب نیو پامو به زم دمیلبهامو ورچ

ه نبود و هم ینه... خدا رو شکر پشت سرم کس ای ستمتوجه من ه یکس نمیساعت... به پشت سرم نگاه کردم تا بب

پسرا همشون مشکل دارن اصال...  نیدستهام گرفتم... ا ینشستم و سرم رو تو زمیاتاقهاشون بودن... پشت م یتو

احساس و  یب نیهم مثل ا یکیشورشو درآورده بس که عاشقه  یمثل عل یکی... گهید نیدل داشته باشخب تعا

 نقدریار اب هی واریسرمو بکوبم به د خواستمیعاشقش بودم که م یبه حد باریخودم معلوم نبود...  با فمیبداخالق... تکل

رم گفتم... ب یخنده... عجب جمله باحال ریپِخ زدم ز!!!  واریسرمو بکوبم به د خواستمیکه باز هم م شدمیازش متنفر م

که آقا صادق رو  دمیخندیها داشتم با خودم م وونهیراحت شم از دست همشون... مثل د واریکال سرمو بکوبم به د

االن  نیواال هم-...! دمی! نفهمنجا؟یا نیاومد ی... دستپاچه شدم و گفتم: اِ سالم آقا صادق... کِدمیخودم د یجلو

 ! ؟ی... چه خبره به سالمتیخانم محب نی... امروز خوشحالنیانگار شما تو برهوت بود یاومدم ول

اِ خدا نکنه -... خندمیکنم م هیگر نکهیا یکردم به جا ینشده آقا صادق آب روغن قاط یچیکردم و گفتم: ه یا خنده

که  شاالیا یول اوردمیگذاشت و گفت: واال من که سردرن زمیم یرو رو ی... استکان چاستین یچیه-! ه؟یچرا گر

 یساعت لعنت میتو دلم گفتم اخراج نشم شانس آوردم فقط... باالخره اون ن شاالی! با لبخند زمزمه کردم: ارهیخ

و آروم سالم کردم  یاجازه ورود داد وارد شدم و با صدا نکهیگذشت و با ترس و لرز در اتاق عرفان رو زدم. بعد از ا

ت: گف یمیمال یکرد... نشستم... با صدا مییراهنما زشیم یروبرو ی. با اشاره دست به سمت صندلستادمیدر ا یجلو

 یقاآ ادهیبراتون مناسبه؟!  ماه ز یچه مجازات دی... خودتون بگدیشیم میباره که باعث ناراحت نیدوم نیا یمحب مخان

ه گفت:پس ب ادیلبهاش ب یرو یلبخند نکهیبدون ا یگفتم: به نظرتون دوبار تو یبا چهره حق به جانب6مهندس؟!

 یدنق مهیجر نباریخاطر ا نینه کامال...! به هم یول ارم! منم اعتقاد دد؟ینشه اعتقاد دار یضرب المثل تا سه نشه باز

ه وجود نداشت یدفعه بعد رمدوای! البته امگذرمیاز خطاتون نم یراحت نیدفعه بعد به هم یبراتون در نظر گرفتم ول

 باشه. 

 یاگفتم: آق یخودمو حفظ کنم و با لحن نسبتا آروم یکردم خونسرد یسع گرفت،یم شیتمام بدنم داشت آت انگار

ت شرک نیا ی. شما تودیگرفته باش شیپ یخوب هیکه رو کنمیواقعا فکر نم یندارم ول یمهندس شمس من اعتراض

! واقعا دیبه اتاقتون و بازخواستم کن دیکن ارماحض عیازم سر بزنه و سر یاشتباه هیاز همه توجهتون به منه تا  شتریب
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تا خودم استعفامو  دیبهم بگ دیکنیو فقط به احترام پدرتون هست که من رو تحمل م دیاگر از حضور من ناراحت

ه از من ب یا نهیاز شما. اگر هنوز از موضوع داروخانه ک شنیپدرتون هم دلخور نم ینطوریکنم...ا متونیو تقد سمیبنو

به شما رو نداشتم!  نی... من اونروز واقعا عجله داشتم و اصال قصد توهدیآزارم ند رکردنمیبا تحق ینجوریا دیدل دار

 حرفهام نکهی. بعد از اکردیمن گوش م یفقط به صحبتها یحرف چیبه لب داشت و بدون ه یعرفان لبخند کمرنگ

حرفهات به دلم نشست آرزو... تو  یبخوا شوندارم... راست یا نهیگفت: من از شما ک یمهربونتر یموم شد با صدات

 چند نکهی! اادیخوشم م یکنیو از حقت دفاع م یزنیخوب حرف دلتو م نقدریا نکهی... ازیهست یو محکم یدختر قو

ندارم باهات.. چند روزه خواب و خوراک  یخصومت شخص یول هیمسائل شخص لیهستم به دل ختهیبهم ر هیروز

... کمیمدل حرف زدنش با من... از تو خطاب قرار دادنم... از صدا کزدن اسم کوچ دندارم...  چشمام گرد شده بو

سرکارت... از جام بلند شدم و به طرف در اتاق راه  یبر یتونیحاال م-... نیاز خجالت آب بشم برم تو زم خواستمیم

 ... به عقب برگشتم و نگاهش کردم.. یتراس-افتادم... 

به حقوقتون محاس یپس رو- ستین یکه نداره؟! متعجبانه گفتم:نه مشکل یپابرجاست... اشکال تونینقد مهیجر-

 دمیبشم در لحظه آخر ناام دواریبه محبت و توجهش ام خواستمیهروقت م شهی... از اتاق خارج شدم... همشهیم

 ییسپرده بودم که تلفن زنگ خورد... دا یشبه فرامو بایرو تقر زیاز اون ماجرا گذشت و همه چ ی!  دو ساعتکردیم

! فقط زنگ زدم بگم شب از سرکارت ؟یجان چه مشکل یینه دا-! ؟ییاومده دا شیپ یمشکل-احمد پشت خط بود... 

خوش بگذره  دیخستم. شما بر امیب یمن وقت ییدا-... میدور هم باش میخوای... مدونیرستوران دور م ایب کراستی

 یتونم حرفب نکهی. قبل از استیجان. بهونه هم قبول ن ییدا می. منتظرتایگفت:حتما ب یشتریبا تحکم ب ییبهتون. دا

 کتریتلفن رو سر جاش گذاشتم و به کارهام ادامه دادم.   نزد یحوصلگ یرو گذاشت... با ب یمخالفت کنم گوش ایبزنم 

  یکاینزد0بود. یانیزد... ک گساعت به  .. بود که تلفن زن یهرچ0...شدمیصله تر محو یکِسِل تر و ب شدیم

ع اطال یخودم رو ب یمتوجه شده بودم که با عرفان کار داره ول نکهیمهندس هستن؟ با ا یگفت: آقا یناراحت یصدا با

گفت: با عرفان کار دارم. تلفن رو  یو مضطرب شونیپر یپسر؟ با صدا ایمهندس؟! پدر  ینشون دادم و گفتم: کدوم آقا

از پشت تلفن گردنشو فشار بدم...  خواستیجا خورده بودم... دلم م یخاموشه! حساب شیوصل کن... گوش عیسر

 یدخویبود... داشتم ب جهینت یب گهیعشق د نی... ادادیتلفن رو وصل کردم. بغض گلومو فشار م یحرف چیبدون ه

داشت کُتش رو تن  کهیباز شد... در حال یادیفکر بودم که در اتاق عرفان با شدت ز ی... توکردمیخودمو داغون م

ومد و ا شیتماس گرفت بهش بگو کار واجب پ یروانیش ی... عجله دارم... اگر آقایبرم خانم محب دیگفت: من با کردیم

 یخداحافظ هیبدون  یو حت یمهندس... بدون معطل یبله چشم آقا-. رمیگیرفت. بگو خودم فردا باهاش تماس م

ه که باش زیبراش عز تونهیچقدر م یانیکافتاده بود؟!! آخه مگه  یچه اتفاق یعنیشرکت رو ترک کرد...  یخشک و خال
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 هیبه  یشرکتو به فردا موکول کرد؟!! شک نداشتم به زود یسهام دارها نیو قدرتمندتر نیاز بزرگتر یکیتلفن 

ل کردم او کاریبه نشونه تاسف تکون دادم و گفتم: منو بگو که با دلم چ ی! سر شمیبزرگ و مجلل دعوت م یعروس

 ... یجوون

و  کردمیبود... در تمام طول راه به عرفان فکر م نیبه شدت سنگ کیساعت تراف0. رونیشد و از شرکت زدم ب  

 ینگاه پرمحبت و گاه هی ی... گاهاقیمهربون و پراشت یروح... گاه یسرد و ب ی... گاهکردمیرفتارهاشو مرور م

 ینداره و ب یدوونده آخر و عاقبت خوب شهیوجودم ر یکه تو یعالقه ا کردمی...! حس میزخم ریش هیترسناک تر از 

رستوران  یقسمت سنت یساعت وارد رستوران شدم و تو4.:8... دونیبه رستوران دور م دمیست...   بود که رس دهیفا

 دیاعدتا باو ق نهیبش یصندل یرو تونهیمادرجون نم دونستمیم نکهینبود... با ا یخبر یگشتم ول نایا ییدنبال تخت دا

 که دمید یها رو هم چک کنم... در کمال ناباور یو صندل زیگرفتم قسمت م میتصم یتخت ها باشن ول از یکی یرو

 یو مادرجون کجان؟!! عل ییسالم کنم گفتم:دا نکهینشسته... جلو رفتم و بدون ا زهایاز م یکیتک و تنها پشت  یعل

از  یکی یچرا رو نهیبش نجایسختشه ا ادرجونخب م-... رسنیاونها هم کم کم م نیاز جا بلند شد و گفت:سالم... بش

 میایکه امشب ب ستین یخب حاال اجبار-گفت:همه تختها رزرو بود...  دی! مِن مِن کرد و با ترد؟یتخت ها ننشست

 آرزو...  نیحاال بش-... میبریم میریگیهم غذا م نجایخونه... از هم میرستوران... بلند شو بر

سفارش  یچی-! ؟یخوریم یچ-... دمیلطفا... نشستم و گفتم: گوش م-تنگ کردم و بهش نگاه کردم...  چشمامو

حاکم بود  نمونیب ینیسکوت سنگ یا قهی!! چند دقم؟ی... مگه قرار نبود دور هم باشمیکنن که ببر یبسته بند میدیم

... یکه بخوا ی... هرچکنمیمن همه رو برات فراهم م ؟یدار یت چه توقعات ندهیگفت: آرزو تو از همسر آ یکه عل

... مینکیشروع م مونوی... همونجا هم زندگکنمیو به نامت م خرمیم نیکنیم یکه االن زندگ یخونه ا نیهم یطبقه باال

... با رمیگی... سرتا پاتو طال مخرمیم نیواست ماش ؟یشیم یراض ینجوری. خوبه؟ ایاز مادرجون جدا بش ذارمینم

 خوبه و تو رو شیمال طیشرا ییدا نکهیرو بذار کنار. ا یتکرار یامروز حوصله ندارم. بحث ها یگفتم: عل یآروم یصدا

ل من پول دارم... مشک یا گهیمن به تو گفته بودم که مشکل د ی. ولدونمیرو کامال م کنهیاز همه لحاظ ساپورت م

... عشقمو کنمیآرزو ازت خواهش م-... میبر اشوپ انینم ییو مادرجون و دا هیسر کار هی. االن هم اگه قضیعل ستین

 یباال انداختم و گفتم: به به پس کم کم حرفا ییواقعا...! با تعجب نگاهش کردم. ابرو ستیجواب نذار... به نفعت ن یب

از جام بلند شدم و رستوران رو ترک  تیآقا... با عصبان یعل کالی! بارشهیم لیتبد دیعاشقونت داره به خشونت و تهد

 ... کردم

 لحظه... هیشدم  ینداشتم... عصبان یگفت: آرزو باور کن منظور یاومد و با التماس م یپشت سرم م مهیسراس یعل

 وجه مانعم چینتونست به ه ی. علکردمیندادم و هر لحظه قدمهام رو به سمت خونه تندتر م یتیآرزو... اهم دیببخش
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 دمیرس یصحبت بودن... سالم کردم و به اتاقم ،وقت الدر ح ییبه سمت خونه نرم...   مادرجون و دا ییبشه که تنها

 نینداشته واسه هم یخوب جهینت یمن و عل نیدرب و داغونم معلوم بود مکالمه ب یخونه رفتم... از چهره 

 ازیتا پ ریس یکامال مشخص بود که عل یعل84خونه...  دیبعد از من رس هقی.  دقدنینپرس یزیازم چ چکدومشونیه

... یبرگردن... البته با دلخور رازیفردا صبح زود به ش یو عل ییکرده چون قرار شد دا فیتعر ییدا یماجرا رو برا

رچه ه رهیبگ میباعث شد تصم نیعشقش حضور داشته باشه و هم یخواستگار یتو خوادیدلش نم یواضح بود که عل

کالفه بود و  ییخوابم کرده بود... مادرجون از رفتن دا یزودتر از خونمون بره. عذاب وجدان به سراغم اومده بود و ب

 فصل چهاردهم  انینبود... پا یندیکدوم از ما شب خوشا چی... اون شب واسه هکردیم یریدائم بهونه گ

  

 ساعت 8شب بود... 

سماور بود و پارچ شربت  یرو یقور یتازه دم تو ی... چاینیری... شوهیگذاشته شده بود... م زیم یآماده رو زیچ همه

ه بود شد نییتز ینقره ا یش با منجوق ها قهیرنگ که دور  یشمی یکوتاه جلوبسته  یمانتو هی... خچالی یآلبالو تو

... حس کردم ستادمیا نهیآ یسرم انداختم و جلو یرو رو یشمیراسته تنم کرده بودم. شال سبز  یشلوار مشک هیو 

رژ  هی... زدنِ دمیچشمام کش یآوردم و تو رونیب شمیلوازم آرا فیاز ک مویکم داره... مداد مشک یزیچیصورتم 

! آماده ؟ییبزنم...  مادرجون صدام کرد:آرزو جان مادر کجا تیاز سرِ رضا یکمرنگ به لبهام باعث شد لبخند یصورت

سرم انداختم و  یداشت رو یبا رنگ مشک ییکه سبز کمرنگ بود و طرحها مویهااا... چادر رنگ انیاالن م ؟ مهمونایا

 و ستادمیداده بود... جلوش ا هیتک یرفتم... مادرجون چادرش هم سرش کرده بود و حاضر و آماده به پشت ییرایبه پذ

کرد و گفت: ماشاال ... خدا رحمت کنه عاطفه رو. کاش  پامبه سر تا  یزدم تا خوب نگام کنه... مادرجون نگاه یچرخ

مادرجون نشستم و گوشه چادرشو بو  ی... جلودیدیداره... کاش بزرگ شدنتو م یچه دختر دسته گل دیدیبود و م

هردومون حلقه  یچشما ی... اشک توچوقتیمادرجون... تنهام نذار ... ه یدیمامانمو م یشما بو-... دمیکردم و بوس

 مادرجون؟  دی... با بغض گفتم: از دست من دلخوربودزده 

ف مخال یبهت بگم با ازدواج تو و عل دیهستش با یدادنت به عل ینه مادر. چرا دلخور باشم؟! اگه منظورت جواب منف-

تا آسمون فرق  نیو با مامان و باالش زم هیو با عاطفه ا یپسر خوب یمجبورت کنم. عل خواستیدلم نم ینبودم ول

قسمته... اگه قسمت باشه بعد از دم عقد و 24اگه قسمت نباشه تا  یول دیرسیهم که شده بهم م  زیهمه چ یول کنهیم

که زنگ در رو زدند...  می... مشغول صحبت با مادرجون بوددیشیاز هم جدا م نحالیو با ا دیریم شیپ یعروس

خانم جوون  هیدردونشون و  زیبه همراه عز یا افسانه یو دونه دونه وارد خونه شدن... خواهرها دندیخواستگارها رس
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وجه فکر  چیداشت... به ه یچهره مهربون و مردونه ا رضایخواهرشه... عل دمیفهم رضایبه عل ادشیکه از شباهت ز

 ی.. چشما.کردیبا تصوراتم فرق م یلیخ یذهنم بود ول یتو دهیمثبت و اتو کش افهیق هیباشه و  یشکل نیا کردمینم

 یچیبوده و ردِ ق شگاهیامروز آرا نیبود هم خصکوتاه مردونه که کامال مش یداشت... موها ینسبتا درشت و قهوه ا

باعث شده بود همه از صد  میبدون فر نکیو ع یپرکالغ یمشک یپرفسور شی... ردادیم ینوئ یسرش بو یرو

از ب یداشت و از همون اول به دلم نشست ول یخوب افهیق رضایدکتر جوون روبروشونه... عل هیمتوجه بشن  یفرسخ

خانم و  نیمه یخنده ها یو صدا گذشتیاز اومدن مهمونها م یساعت میچشمهام بود... ن یهم چهره عرفان دائما جلو

مامان و  یبه حرفها یساکت بود و فقط هر از گاه رضایخونه رو پر کرده بود... سمانه خواهر عل یخانم فضا نیشه

 بود و فکر کنم  نییتمام مدت سرش پا رضای... علزدیخاله ش لبخند م

...! مادرجون و گفتیچند تا گل داره بدون کم و کاست تعدادشونو م ییرایوسط پذ یقال دمیپرسیازش م اگر

 یاز خوردن چا یا قهیفراموش شده بود...!  دق یبه کل یسرگرم صحبت بودند و هدف اصل یافسانه ا یخواهرها

 انویل یبود... شربت رو تو یو تگر خنکشربت  هیاز جام بلند شدم و به آشپزخونه رفتم... وفت 24و حاال  گذشتیم

خانم  نیکرد... شه یادآوریبردم... تعارف شربت به مهمونها هدف گم شده مجلس رو به همه  ییرایو به پذ ختمیها ر

اومده بودن  یاتاق و حرفاشونو بزنن... از وقت یو عروس گلمون برن تو رضایعل نیخانم اگه اجازه بد دهیگفت: سع

نداره...  ینبودم... مادرجون گفت:بله حتما... اشکال یراض یلیموضوع خ نیو از کردنیصدام م فظل نیدائما با هم

قبول نکرد زودتر از من وارد اتاق بشه و با خنده گفت:  رضایعلseidalکردم...   ییرو به سمت اتاقم راهنما رضایعل

tdrlفِرست)  زیدیلِ fرو  ریتحر زیم یوارد اتاق شدم... صندل لوترو ج دمیخوشم اومد...  خند شیا شهیکِل ی( از شوخ

 ... دییو با اشاره دست گفتم:بفرما دمیکش رونیب

 که میساکت بود یدوختم... چند لحظه ا نیلبه تختم نشستم و چشم به زم یکرد و نشست... روبروش رو تشکر

هست که از طرف مامان و خاله تحت فشارم واسه ازدواج کردن... تا  یشروع به صحبت کرد: من چند سال رضایعل

 فیازتون تعر یشماست و حساب ریو خ ذکرخونه ما  یهست که تو یراستش چند ماه یبار نرفته بودم... ول ریحاال ز

 بله همون-نکردم... با تعجب گفتم:عکسم؟!  یبا اومدن به خونتون مخالفت گهید دمی. عکستون هم که دکننیم

 میراض یافتاد که اون روز با هزار بدبخت ادمی... تازه دیقطار انداخته بود یکه کنار مامانم و مادربزرگتون تو یعکس

 شونیخانم با گوش نیاومد... مه ادمیزدم و گفتم: بله  ی... پوزخندمیریبگ یدسته جمع سعک دونهیکردن که 

 دیممنون شما لطف دار-چهره معصوم و پاک...  هیبله درسته... به هرحال چهرتون به دلم نشست... -ن. انداختن ازمو

بله حتما... - 20... خونه ردامادهیم یخوندم... مطبم تو یسالمه... پزشک د؟یاز خودتون بگ کمی دیکنیبه من... لطف م

. خواهرهام هر سه ازدواج کردن. خواهر کنمیم یبا مامانم و خالم زندگ شتریب ی... جداگانه هم دارم ولیناطق رضایعل
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خواهرهام و  باری یهفته ا دی. من حداقل بامیبهم وابسته هست یلیمن و خونوادم خ د؟یدیرو که د کمیکوچ

خانم ها  یعض... بمیچقدر بهم وابسته ا دیگفتم که متوجه بش نوی... مادر و خالم هم هر روز... انمیخواهرزاده هامو بب

 ... ادین شیپ ندهیدر آ ی... صادق بودم تا مشکلادیخوششون نم ادیروابط ز نیاز

ه باهم داشت یا ندهیندارم... اگه قرار باشه آ یموضوع مشکل نیزدم و گفتم:ممنونم از صداقتتون... من با ا یلبخند-

تنها بودم و در حسرت خانواده  شهی... من همشمیداشته باشم خوشحال م یمیخانواده بزرگ و صم نکهیاز میباش

گذشته بود که  24حرفها و رفتارش نبود... یتو یکی... نقطه تارمیباهم حرف زد یا قهی...  دقتیشلوغ و پرجمع

ساعت رو فراموش  یکردن که همگ یساعت از شوخ88بامزه و مهربون از بس حرف زدن و  یخواهرها نیرفتن... ا

... کنمیمادرجون... من ظرفها رو جمع و جور م دیپهن کردم و گفتم:شما بخواب . رختخواب مادرجون رومیکرده بود

نبود  یبخدا مادرجون. پسر بد دونمینم-دخترم؟ازش خوشت اومد؟  هیزد و گفت:نظرت چ یمرموزمادرجون لبخند 

نم... با فکر ک شتریب دیبا ی... رو به مادرجون کردم و گفتم:ولگستید یدلم جا یدلم گفتم: ول ی! تو؟یچ یول-... یول

 فصل پانزدهم  انی... پاشهیمشخص نم یزیجلسه که چ کی

  

ربع زودتر  هی نکهیشرکت... از ا دمیساعت  . رس 8به سمت شرکت حرکت کردم...   شهیشنبه سرحال تر از هم روز

 85خوشحال بودم...  یلیبودم خ دهیرس

عرفان هم متوجه  خواستی... دلم مرونیناهار از شرکت رفتن ب یهمه برا دیرسیجا سوت و کور بود... به نظر م همه

 زدمیگرفتم گزارش روز پنج شنبه رو حضورا براش ببرم. حدس م میتصم نیبشه امروز زودتر اومدم سرکار... واسه هم

 یو تو اوردیناهارشو از خونه م شهیبودم وقت ناهار شرکتو ترک کنه و هم دهیند چوقتیاتاقش باشه چون ه یتو

 از ییصدا هیدر بازه و  یال دمی. گزارش رو برداشتم و به سمت اتاقش رفتم... خواستم در بزنم که دخوردیاتاقش م

از درو ب یگل کرد... آروم ال می... حس فضولکردیم هیآروم گر یلینفر داشت خ هیبود...  هیگر ی. انگار صداادیداخل م

 یسه بار چشمامو بستم و بهم فشار دادم و دوباره باز کردم ولنبود...! دو  یباورکردن دمیدیکه م یزی... چکردم

!! ! دکریم هیآغوش عرفان گر یبود که تو یانیدقت کردم... خودش بود... ک شتریبود؟!!! ب یداشت... اون زن ک قتیحق

کارش  نیو از ا دی... بدنم لرز کردینجوا م یانیک وشگ یتو نیغمگ یو با چهره ا دیکشیسرش دست م یعرفان رو

م... کن هیو زار زار گر نمیهمونجا پشت در بش خواستیتحمل بود... دلم م رقابلیبرام غ دمیکه د یبدم اومد... صحنه ا

 یو به زور رو ومدیو همه کس بدم م زیبهم وارد شده بود. از همه چ یادی. شوک زدادیبغض به شدت گلومو فشار م

 نشستم.  زمیسروصدا از اتاق عرفان فاصله گرفتم و پشت م یبودم. ب ستادهیا پاهام
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ت . شکسشدندیو تار م رهیو ت رفتندیچشمام راه م یجلو زینبود... همه چ فیوجه قابل توص چیکه داشتم به ه یحال

ز سرم خراب شد...  ا یمثل آوار رو زیهمه چ ینفر دل بستم و عشقو تجربه کردم ول هیبار به  نیاول یخوردم... برا

بستم که اشتباه محض بود... من از عرفان  یدل به کس یاول راه جوون یبدون عشق گذشتم ول یسن پربحران نوجوان

 هیتک یبه کس خواستیدلم م ،ییهمه تنها نیبعد از ا دیدور بودم... شا یلیخودش ساخته بود خ یکه برا ییایو دن

  لیدل کردمیفکر م دی... شاکردیکه با تمام تصوراتم فرق م یذهنم ساخته بودم... نه عرفان یکه تو یکنم... به عرفان

به  تونمیم کردمیحس م دیشا یانیاز حدش به ک شیتوجه ب لیبه من، نجابت و دل یتوجه یب نهمهیا ته،ی!... انسان

طاق شده بود که  ییسال تنها نهمهیتحملم از ا دیبسازم... شا ندمویکنم و آ هیو محکم عرفان تک یقو یبازوها

عادت  یبود...  ول ریدل کندن د ی... زمان برادیو عقل و فکرمو دزد دیرنگ عرفان سر بزنگاه رس یچشمان طوس

 یرفتن و تنهام گذاشتن... تو د،یکه نبا ی... خانوادم هم درست زمانیموقع و هول هولک یب یداشتم به دل کندن ها

اومد... نگاهش در نگاهم  رونیرمز همچون کاسه خون از اتاق عرفان بپف کرده و ق یبا چشمان یانیشوک بودم که ک

 تکون داد و از شرکت خارج شد.  یهم خداحافظ دیشا ایبه نشانه سالم  یگره خورد... سر

شه... بک رونمیهم نتونست از برهوت ب میزنگ گوش یصدا ینشسته بودم... حت زمیجون پشت م یحرکت و ب یب هنوز

رو برداشتم...  یدوبار زنگ زدن خسته بشه. گوش یکیحرفا بود که با  نیکه پشت خط بود مصمم تر از ا یاما کس

هستم آرزو خانم... آب دهنمو قورت دادم و  رضایعل-شما؟! -از پشت خط بهم سالم کرد...  ییبایز یمردونه  یصدا

کرد و گفت:مثال چه  یجذاب ی! خنده افتاده؟ یکردم و گفتم:سالم... اتفاق یصدامو صاف کردم... مکث کوتاه

امکانش هست امشب بعد از کارتون  نمیو حواستون کامال پرته... راستش زنگ زدم بب دی!مشخصه سر کار؟یاتفاق

جواب  دیتا بتون میآشنا بش شتریب دیمادربزرگتون گفتن شما خواست رون؟یب میبر بتصح یصرف شام و کم یبرا

رفتن... سکوت  رونیب یگرفتن تا بتونم با شما هماهنگ کنم برا شونیشما رو از ا... مادرم هم شماره دیبد یقطع

 دنبالتون؟  امیب-بله؟! -آرزو خانم... -کردم... 

خب؟! -آها بله -... شتریب ییآشنا یدادم براتون... برا حیتوض نهمهیا-بله بله -شما حواستون به منه؟! -! ؟یواسه چ-

ساعتِ... سکوت - ام؟یب یچه ساعت-... ستین یباشه مشکل-دنبالتون؟!  امیکرد و گفت:ب ی! خنده ا؟یخب چ-

 0. لطفا!  ..؟ی... چه ساعتدیآرزو خانم نگفت-نبود...  وبتمرکز کنم... حالم خ تونستمی... نمدیکشیکردم... سرم سوت م

  د؟یآدرس محل کارتونو واسم اس ام اس کن نیکنیلطف م-آها بله... -

و بعدا  شهیاگر بگم نه مادرجون ازم ناراحت م دونستمیرو قبول کردم... م رضایدعوت عل بله چشم... به اجبار-

اومد...  رونیخانم... عرفان از اتاقش ب نیمه یجلو یپول کرد هیو منو سکه  یکنه که چرا نرفت ممیج نیس خوادیم

و  دخوریو دندونام بهم م دیلرزیدادم... تمام بدنم م وننش یوتریکامپ یانداختم و خودمو مشغول کارها نییسرم رو پا
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 گزارش-سالم - یسالم خانم محب-... می... فکّم رو سفت کردم تا مشخص نشه ناراحت و عصبدادیصدا م کیت کیت

شدم... با تعجب  رهیخ وترمیگذاشتم و به صفحه کامپ زیم یپوشه رو رو د؟یکنیروز پنج شنبه رو لطف م

 زیم یبه اتاقش برگشت... سرم رو رو یحرف چیندادم... پوشه رو برداشت و بدون ه یجوابهست؟!  یگفت:مشکل

 هانیهمه ا نکهیو از شدمیم داریاالن ب نیاتفاقات خواب بود... کاش هم نی...  کاش تمام اختمیگذاشتم و آروم اشک ر

 ... کردمیخواب بوده خدا رو شکر م

شده بود... ساعت  سیمانتوم از اشک خ نیچشمام رد شد... آست یجلو بودم از دهید یانیکه از عرفان و ک یریتصو

هنوز منتظر آدرس بود... آدرس رو  رضایبلند شد... اس ام اس بود... عل میگوش ی... صدایبه کند یول گذشتیها م

شرکت رو  نیسنگ یهرجور بود فضا 0لمو جمع کردم یپرتاب کردم...  بود... وسا فمیک یتو مویبراش نوشتم و گوش

تحمل کردم... ساعت و به سرعت از اونجا خارج شدم تا مجبور نشم دوباره با عرفان چشم تو چشم بشم... هوا به 

بلند برام دست تکون داد... رومو  یشاس دیسف نیماش هی ینفر از تو هیبود... به اطراف نگاه کردم...  یشدت بارون

 نکرد... هنوز هم حالم جادیبرام ا یتیجذاب چیه نشیماش دنیبود... د ارضیشد... عل کتریبهم نزد نی... ماشدماونور کر

سالم آرزو خانم... خسته -سالم -بودم... به سمتش رفتم و سوار شدم...   یشکست عشق یخوب نبود و تو حال و هوا

... هیچه حرف نیا-... دیمن خوشحال باش دنیاز د ادینم ربه نظ-نه... چطور؟! -افتاده؟!  یاتفاق-ممنونم -... دینباش

 ... کنهیسرم درد م خوردهی

...  دی... دلم لرزومدیاومد... داشت به سمت ما م رونیدوختم... عرفان از در شرکت ب رونیچشم به ب نیپنجره ماش از

 دمید نیماش نهیو از کنارمون رد شد... از آ اوردیخودش ن یبه رو ی... تعجب کرد ولدید رضایکنار عل نیماش یمنو تو

با  گازش رو گرفت و از کنارمون یوقت یول نهیبب یمنو با کس خواستیپشت ما پارک شده...  دلم نم قایدق نشیکه ماش

بله -آرزو خانم حواستون هست؟ -هم بد نشد... حداقل دلم خنک شد...  ادیسرعت رد شد با خودم فکر کردم که ز

 زشوایبه پ ر... امسال زودتارهیتابستون بارون حال آدمو جا م یگرما یآره واقعا تو-لحظه محو بارون شدم...  هیبله... 

کجا  مکنیتکون داد و گفت:پس من انتخاب م ی... سردی... هرجا شما بگدونمینم- م؟یانگار... خب کجا بر میرفت زییپا

نزد...  یهم تا اونجا حرف رضاینزدم... عل ی... تمام مدت تو خودم بودم و حرفمیتو راه بود یساعت میامشب. ن میبر

. سرکار خانم.. دییپارک کرد و گفت: بفرما کیرستوران ش هی یجلو نکهیانگار متوجه شده بود حوصله ندارم... تا ا

... بعد از سفارش دادن غذا مینشست زهایاز م یکیو پشت  میزدم و گفتم:ممنون وارد رستوران شد یلبخند کمرنگ

 حاکم شد...  نمونیب یسکوت

 د؟یناراحت رونیب میباهم اومد نکهیهست؟از یسکوتو شکست:آرزو خانم مشکل نیا رضایگذشت تا عل یا قهیدق چند

ش گو شمیخوشحال م دیکن فیتعر دییاگه بخوا-سردردم...   کمی نینبوده واسه هم ینه اصال... امروز برام روز خوب-
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به غذا نداشتم و به زور چند  یلیم دیاشه هرطور راحتب-... میراجع بهش حرف نزن دیاگر اجازه بد-کنم به حرفاتون... 

 ینگاه یهر از گاه رضای...  علمیکردم... در سکوت کامل شاممون رو خورد یباز یقاشق خوردم و در ادامه با غذام باز

 دییخوایانداخت. بعد از تموم شدن غذا شروع به صحبت کرد:آرزو خانم نم یم نییو بعد سرش رو پا کردیبهم م

-داشت؟ سکوت کردم...  میخواه یا ندهیباهم آ دیکنیفکر م-بگم واال...  یچ دونمینم-! د؟یراجع به من بگ ظرتونون

 مدی... بهتون قول مدیمن باش یبرا یهمسر خوب دیتونیم کنمی... حس مدیمن از شما خوشم اومده... به دلم نشست

... حاال که از بگم دیبا یچ دونستمیانداختم... نم نییپا رمو... سدیبهم بله بگ هیبراتون بسازم... فقط کاف یخوب یزندگ

 ... کردمیراحت تر فراموشش م ینطوریا دی... شامیدنبال زندگ رفتمیم دیشده بودم با دیعرفان ناام

اهم آشنا ب شتریکنم... بهتره ب دتونیاالن بله رو بگم و بعد ناام خوادیدلم نم رضایآقا عل- د؟یبگ یزیچ دییخواینم-

شما همسر  کنمیچرا حس م دونمی... نمهیدواریام یهم جا مییایو ب میباهم بر شتریب دیدیکه اجازه م نیهم-... میش

... کاش عرفان یناراحت ایاز خجالت  دونمی... صورتم داغ شد... نممبهتون دار یحس خاص هیزود...  ای ری... ددیشیمن م

 ادهیدر خونمون پ یمنو جلو رضای...  بود که علکردمیو منم براش ناز م زدیحرفا رو م نیرو به روم نشسته بود و ا

 دیساعت اجازه گرفت تا در طول روز بهم اس ام اس بده... خواستم بگم نه اجازه ندار88ازم  یکرد... موقع خداحافظ

خواب... لباسهامو سر و صدا وارد خونه شدم... چراغها خاموش بود و مادرجون  یچرا قبول کردم...! ب دونمینم یول

بالش فرو کردم... دلم  یکردم... خودمو رو تختم پرت کردم و سرمو تو زونیآو رمیتحر زیم یصندل یدرآوردم و رو

و هق هق نبود... انگار  هیاز گر یخبر یشده بود... بغص داشتم ول خشکچرا اشکم  دونمینم یکنم ول هیگر خواستیم

نه عاشقا یلمایخواب باشه... کاش مثل ف زیهمه چ خواستیدلم م یول شهیم یآخرش چ دونستمیبرزخ بودم... نم یتو

ان فصل ی... پادمیرسیبه عشقم م یکابوس بوده و آخرش هم در کمال ناباور زیهمه چ دمیدیو م دمیپریاز خواب م

 شانزدهم 

  

 ... گذشتیم رضایاز ارتباط من و عل یهفته ا کی

روز اول  یرغم رفتارش تو یعل نطوریبود... هم یهر دختر یدر کنارش آرزو یبود و زندگ یمهربون و مودب پسر

با عرفان رو به رو نشم...  ادیکردم ز یهفته سع کی نیا یو خوش سر و زبون بود... تو یبه شدت احساسات ،ییآشنا

 انتیرو داشتم که شوهرش بهش خ یزن حس... دست خودم نبود... کردمیبه چشماش نگاه نم دمشیدیاگر هم م

هاش  یاز عشق عرفان... با اس ام اس باز ییرها یشده بود برا یبهونه ا رضایببخشمش... عل تونستمیکرده... نم

 نیساعت کاش ا2بهم اس ام اس داد:سالم عشقم  رضای...  ... بود که علکردمیسرگرم بودم و کمتر به گذشته ها فکر م



 آرزو
 

 
59 

 

خسته م... دلم  کمی- 0بشه برم خونه...   رون؟یب میدنبالت بر امیشب ب-... جواب دادم:سالم دادیلقب رو بهم نم

...   رمیم یتاکس ایزحمت بدم... خودم با اتوبوس  خوامیممنونم نم-دنبالت برسونمت خونه؟  امیآرزو ب-زودتر  خوادیم

 6د از اون سپردم بع یبه منش یض دارم ولیگفتم و نوشتم:نه ممنون  مر یپس راس ساعت نُچ- 0!زمیدنبالت عز امیم

 نوبت نده... ساعت  یساعت به کس 0...نمتیبیدلم تنگ شده... من تا   م دمتیدو روزه ند-

و ر غاممیناراحت شده... دوباره پ غاممی! متوجه شدم از پام؟ین-! د؟یختیبرنامه هاتون هم ر یوقت دیپرسیپس چرا م-

زدم و با خودم گفتم:چه دکتر  یچشم  لبخند-نوشتم:ساعت 0نمتونیبی...   مدونستمیخوندم... حرفم بد بود خودم م

باهام تماس گرفت و گفت تو  رضای...   بود که علشدمگذاشتم و مشغول کار  فمیک یرو تو می! گوشیحرف گوش کن

... رونیب یایب زنمیزنگ م دمیرس یشرکت بمون وقت ی... تورسمیم گهیساعت د0 قهیکردم و ده دق ریگ کیتراف

... عرفان میشرکت مونده بود ی... فقط من و آقا صادق و عرفان تورفتنیو م کردنیم یدونه دونه خداحافظهمکارها 

ونمتون برس تونمیمن م-دنبالم...  انیمنتظرم ب-! ؟یخانم محب دیاومد و با تعجب گفت:چرا هنوز نرفت رونیاز اتاقش ب

زدم و  یافتاده؟! پوزخند ی... اتفاقیخانم محب دیتسیسرحال ن هیمدت-راهن...  ینه ممنونم... تو-... ییجا هیتا 

 ... ستین یگفتم:نه مشکل

کون ت ی... سرگهینباشه... من برم د یکه مشکل شاالیا-! سکوت کردم... دیریدلگ یزیاز چ کنمیچرا حس م دونمینم-

 یزیچیتا  دادیرفت! کاش غرورم اجازه م رونیچشمام از شرکت ب یتفاوت از جلو یدادم و گفتم:به سالمت... عرفان ب

... دادیعذابم م نیو ا کردیم یتوجه یخسته شده بودم... در اوج توجه بهم ب ضشیضد و نق یبهش بگم... از کارها

 رضای... تلفنم زنگ خورد... علدوارهیدلو ببرن که هنوزم ام نی... مرده شور اشدمیو راحت م کندمیکاش ازش دل م

 هه بب-... تلفن رو قطع کردم و به سمتش رفتم... دمید نشوی... ماشرونیرو بردارم رفتم ب یگوش نکهیبود...  بدون ا

ماهت به چشمون  یسالم به رو-کردم و گفتم:سالم  ی... خنده ایاز دلتنگ دیآرزو خاااااانم... بابا دلمون پوس

 پَ نه پَ من... -! ما چطوره؟ ابروهامو باال انداختم و گفتم:من؟ ی... دختر ته تغاراهتیس

هم  نجای... ایدیجواب م یو رسم یجد یلیگاز گذاشت و دوباره گفت:تو اس ام اس که خ یکرد و پاشو رو یا خنده

-چرا؟! -افتاده؟!  یبه ما رو بده آرزو خانم... با تعجب گفتم:اتفاق کمی... یو بازم خشک و جد یکشیکه خجالت م

آرزو... دلم واقعا برات تنگ شده  نمتیبیبعد از دو روز م نکهیخوشحالم از ا یلیبخدا خ-آخه!!!  دیخوشحال یلیخ

 نیا به ادیو ادامه داد:درسته ز دی... خندیکنیتو دلم جا باز م شتریب یکه دربرابرم دار ییایشرم و ح نهمهیبود... با ا

... ختیر ی... دلم هُرشمیچرا روز به روز بهت وابسته تر م دونمینم یول یدیخوش نشون نم یرو چارهیدکتر ب یآقا

وش نگاه تو ر تونمیم یجواب مثبت بدم چجور رضایو به عل امیاگه نتونم از عرفان دل بکنم... اگه نتونم با خودم کنار ب

اندازه...  یجابت بو ن ایشرم و ح نیاز ا ترسمیتودار نباش... م نقدریآرزو تو رو خدا ا-انداختم...  نییکنم؟! سرمو پا
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ز اول ا رضایآقا عل-کنار تو نقش برآب شه...  ندهیآ یباشه و همه تصوراتم برا یف... نکنه جوابم منینکنه تنهام بذار

 منو نترسون آرزو -... میقرار نبود وابسته بش میهم قرار بود باهم اشنا بش

م که قول هم بد تونمینم یول هیکه جوابم منف ستین نی... منظورم اگمیم قتویدارم حق یبترسونمتون ول خوامینم-

لمه... سا ستمیچم شده... من پسربچه ن دونمینم یمثبته! سکوت کرد... بعد از چند لحظه گفت:حق با توئه آرزو... ول

... واقعا با تمام وجود یا گهید زیچیو هوس باشه... برام  اکه عشقم هو20تو  یدلمو نلرزونده ول یدختر چیه چوقتیه

کرد و  ادمیدر خونه پ ینزد... منم سکوت کردم...  جلو یحرف گهی... دزمیانتخاب با توئه عز تیدر نها یول خوامتیم

 ی... صدامازم دور شد... وارد خونه شدم و بعد از سالم به مادرجون به اتاقم رفت یخشک و خال یخداحافظ هیبعد از 

شام  یهفتست درست و حساب هیبابا  یا-ن اشتها ندارم ممنون مادرجو-شام بخور دخترم  ایمادرجون بلند شد:ب

 یبخوابم... تو خوامیخوردم مادرجون... خستم م رونیب یچی-ها...  یشیم فیشده آخه؟!ضع یدختر... چ یخورینم

ازم ناراحت شد... کاش  رضای... علارهیحالمو جا ب شینکتشک فرو کردم تا خ ی... دست و پامو تودمیتختم دراز کش

 یچی... هرضایبهتر از عل ینبود تا االن صدبار بهش جواب مثبت داده بودم... ک ی... اگر عرفانکردمیباهاش بهتر تا م

 که بود...  مبود... عاشقم ه نی... از همه نظر بهتری... نه از لحاظ مالیاجتماع تیکم نداشت واقعا... نه از لحاظ موقع

شده دختر گلم؟! از جام بلند شدم و دست مادرجونو گرفتم و  یچ-کشون کشون خودشو به اتاقم رسوند...  مادرجون

دارم با خودم کلنجار - ه؟یپس چ-نه بابا  -دعوات شده؟!  رضایبا عل-نشده مادرجون  یزیچ-تخت نشوندمش...  یرو

نه -! ؟یجواب دادن اعتصاب غذا کرد هیه ... واسستین یزیچ نکهیخب ا-بهش بدم...  یچه جواب دونمی... نمرمیم

تخت  ینگفتم... مادرجون دستاشو رو یزیچ م؟یآخر هفته دعوتشون کن یخوایم-... رمیس دیمادرجون باور کن

م... بگ دیبا یچ دونستمیخانم فردا. نم نیبه شه زنمیگفت و از جاش بلند شد و گفت:پس زنگ م یاعلیگذاشت... 

بگم پسفردا  خوامی... ممیکار دار یبخواب فردا کل رینگاه نکن... بگ یاونجور-نگاه کردم...  نهاج و واج به مادرجو

 ... اس ام اس بود... نگید نگیخونمون ناهار...  د انیب

نارم ک یروزی نکهیاز ترسمی... هرچند منهیری... انتظارش هم شیتا فکراتو بکن مونمیمنتظر م یتا هروقت که بخوا-

چشمامو بستم و خوابم برد... پنج  زمیعز ریشب بخ- ریباشم... نوشتم:شب بخ نیخوشب کنمیم ی... سعیول ینباش

زرشک پلو با مرغ و سوپ جو درست کردم... ژله و  هار... نادیشنبه هم با سرعت برق و باد گذشت و جمعه از راه رس

بچه  نیخواهر و دامادهاشون و همچنو سه تا  رضایخانم به همراه عل نیخانم و مه نیمخلفات هم آماده کردم... شه

ساکت و  یبود... شوهرش هم مرد یبودم. دختر خوب و خوش خنده ا دهیهاشون اومده بودن...  سمانه رو از قبل د

 نیدندونپزشکن... ترانه هم  ماهشه... آخر کمیخانم به شوهر سمانه اشاره کرد و گفت:داماد کوچ نی. شهبود یخجالت

زد و گفت:خدا حفظش کنه... چقدر هم شکل سمانه جونه...  ی... دخترشونه مادرجون لبخند 6ال.منه... البته فع ینوه 
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که دکتر داروساز هستن... دوتا هم پسر دارن که  دهمسرشون آقا فرها را،یخانم ادامه داد:دختر بزرگم سم نیشه

هم دختر و  درضایساره و آقا حم-... یی... مادرجون گفت:ماشاال... چه آقا پسرالینشستند... آقا سپهر و آقا سه نجایا

 نیو حس هی... هانمارستاننیب ریبهداشت و درمان هستن و مد تیریمد سانسیهم فوق ل درضایداماد دومم... آقا حم

 گلشون...  یبچه ها مه

خانم  نیمه ماشاال... خدا واسه هم حفظتون کنه...-خانم...  دهیهم از خانواده ما سع نیا-به به خدا نگهشون داره... -

که صدا به صدا  شهیشلوغ م نقدریا گهیمن هم باشن د یبودن... بچه ها نیشه یتازه بچه ها نایخانم ا دهیگفت:سع

زد و  یافتاد... بهم چشمک رضای... تو اون لحظه چشمم به علتادنخانم به خنده اف نیواال... همه از حرف مه رسهینم

د ... از جام بلناوردمیخودم ن یانداختم و به رو نییتو اتاق... سرمو پا میبر گهیاشاره کرد به اتاقم... متوجه شدم که م

با شد و گفت: نهوارد آشپزخو رضاینگذشته بود که عل یلی... خختمیریم ییشدم و به آشپزخونه رفتم... داشتم چا

 یخوایم یآرزو تا کِ- دیبعد ببر زمیهمشو بر-رو  ینیبده من ببرم س- دییو گفتم:بفرما دمیجلوتر کش مویاجازه روسر

 نداره  یبیع-راحتم اونوقت تو...  نقدریمن ا رمیگیخب عذاب وجدان م- دونمینم-! ؟یباهام حرف بزن یرسم نقدریا

 دیبا-وله؟ تو اتاق... قب میحرف بزن کمی میبعد بر برمیرو م ییچا- ییچا ینیس نمیرو به طرفش گرفتم و گفتم:ا ینیس

رو ازم گرفت و به  ینیس یو گفتم:قبوله با خوشحال دمیکمک خند امیپس منم م-آماده کنم آخه  زویم لیوسا

...   بود... ناهارمونو خورده یتوجه یو از من ب توجه رضایمنوال گذشت... از عل نیبه هم یرفت. چند ساعت ییرایپذ

ذاشتن کمک کنم و به زور منو با کردم ن یساعت هرکار4و سمانه و ساره در حال شستن ظرفها بودن...  میبود

خانم در حال خوش و بش بودند...  نیخانم و شه نی... مادرجون هم با مهمیبه اتاق فرستادن تا حرف بزن رضایعل

ها هم  ینجورینه بابا ا-... واقعا دستپختت حرف نداره... یبود دهیزحمت کش یلیزد و گفت:خ یمهربون ندلبخ رضایعل

 یتو دختر محکم-بله -آرزو -ممنون -بود واقعا...  یخانم... عال دیینفرما یشکسته نفس-نوش جان  یول ستین

 تا به امروز  یدیکش ییها یچه سخت دمی... شنیهست

... چند میممنون هردو سکوت کرد-خدا رحمت کنه پدر و مادر و برادرتو -نزدم...  یشدم و حرف رهیانگشتهام خ به

 ینعی-کنکور  جیفکر کردم و گفتم:بعد از نتا کمیآرزو؟  یبد مویقراره جواب خواستگار یکِ-گذشت...  یا قهیدق

رفتم  یلحظه ا ی... برادمیگناه کردم؟! خجالت کش ماگه االن بگم دوستت دار-بله حدودا -! گه؟یحدودا سه هفته د

 اومد... اس ام میگوش ی... صداکنمیم تتیاذ یلیآرزو من خ دیببخش-... دمیشنیحرفو از عرفان م نی... کاش اایتو رو

کنار  مویاس ام اس رو درلحظه پاک کردم و گوش ؟یداریبود... نوشته بود: آرزو ب یاس بود... بازش کردم... عل

ه ب ادیز- عیصنا یمهندس- ؟یعالقه دار یبه چه رشته ا نمیگفت:خب اصال ولش کن... بگو بب رضای... علتمگذاش

 مطمئنم... انتخاب چندمته؟  یشی... حتما قبول مهیرشته خوب دونمیم یول ستمیآشنا ن یاضیر یرشته ها



 آرزو
 

 
62 

 

خه؟! آ یرحم یب نقدریقشنگت تنگه آرزو... تو چرا ا یچشما ینوشته بود:دلم برا یبلند شد... عل میگوش یصدا باز

-! ؟ینگفت-عرفان تنگ بود!!  یچشما یرحم نبود... آخ که چقدر دلم برا یب نقدریا ایدلم به حالش سوخت... کاش دن

رو  رضایآخر... هرجور بود عل ی... الیسوم ری... خواجه نصیدانشگاه تهران انتخاب اولم... علم و صنعت دوم عیصنا

مهمونا به گوشم  یخداحافظ یکه صدا کردمیدست به سر کردم و به آشپزخونه رفتم... داشتم ظرفها رو خشک م

که  میبر گهینه د-حاال  دیداشت فیرفتم و گفتم:تشر ییرایگلم بدو بدو به پذ آرزو جان خداحافظ عروس-خورد... 

کوچه بدرقشون کردم و به خونه برگشتم... همه جا رو جمع و  یتو نییاستراحت کنن... فردا روز کاره... تا پا کمیمردا 

 بدون نیبودم... واسه هم .. .خستهدمیتختم دراز کش ی..  بود که تودمیچ نتیکاب یتو زویتم یجور کردم و ظرفها

 فصل هفدهم  انیخوابم برد... پا یشب ساعت زحمت84 چیه

  

ن و جوابشو از م ادیب جیتا نتا کردیم یروزشمار رضایبه اومدن جواب کنکور نمونده بود... عل یزیمرداد بود و چ اواسط

ه خانم رفت نیبه خونه شه باریدرجون سه هفته من و ما نیا یبودم... تو ومدهیمن هنوز هم با خودم کنار ن یول رهیبگ

 و راحتتر کنمینم یبیغر رضایبا عل گهید کردمیرفتم... حس م رونیب رضایبه همراه عل یو من هم چند بار میبود

ن حال سرد بودن م نی... با اتونستمیمن نم دادیاونقدر که اون احساساتش رو بروز م یول کنمیباهاش ارتباط برقرار م

 ایح و رممنو به حساب خجالت و ش ینبود و رفتارها رگذاریوجه تاث چیاحساساتش به ه زانیم یرو رضاینسبت به عل

... کردینم افتیاز طرف من در یجواب چوقتیه یهمچنان ادامه داشت ول یعل یشبانه  ی... اس ام اس هاگذاشتیم

 9آشپزخونه مشغول آماده کردن  یشدم و تو دارینزده بودم...  از خواب ب رضایبه عل یحرف چیموضوع ه نیمنم از ا

صداش به شدت  دنیپشت خط بود... از شن نیمیزد... س نگاول هفته بود... ساعت صبحانه بودم که تلفن خونه ز

 چیبه ه یو خوشحال بود ول جانیکنکور اومده... هرچند صداش پره یوحشت کردم چون متوجه شدم که جوابها

... رتبه ت زمیجون... مبارکه عز نیمیسالم س-سالم آرزو جونم... من قبول شدم... -وجه استرسم رو کمتر نکرد... 

 :4دانشگاه تهران...  می... ما که رفت 8-نکن  تیاذ گهیبگو د-آوردم آرزو... حدس بزن...  یخوب رتبه-چند شده؟ 

بگو تا واست نگاه کنم از  تویزود باش رمز و کاربر-... رمیمی... من دارم از استرس منیمیخوشبحالت س یوا-

 یدست بردار نبود... اونقدر اصرار کرد که راض نیمیس ی. ولنمیبینت م یکاف رمیخودم م نیمیولش کن س-... نترنتیا

... دیاز پشت تلفن کش یغیتو دهنم... ج ومدیداشت م مقلب نهیرتبمو بب خواستیکه ساکت بود و م یشدم... تمام مدت

 کی ی... حتومدینفسم باال نم064بخدا...  می!   آرزو... من و تو معرکه ان؟یمیچته س- ... دیکشیگوشم داشت سوت م

 یهر جا بر گفتیو م زدیم غیپشت تلفن سوت و ج نیمیآوردم... س یباور کنم رتبه سه رقم تونستمیلحظه هم نم

نم بند اومده بود... باالخره شوکه شده بودم و زبو ی... از شدت خوشحالمیشد ی... تو دانشگاه هم همکالسامیدنبالت م



 آرزو
 

 
63 

 

 ی... مادرجون گفت:آرزو مادر چکردنیجواب زحماتمو از خدا گرفتم... کاش مامان و بابام هم بودن و بهم افتخار م

مادر قربونت بشه... خدا رو صد هزار مرتبه  یاله- خوببله با رتبه - ؟یقبول شد-رتبه ها اومده مادرجون -شده؟ 

 شکر... 

 یوشبود... گ ی... علیباشه ول رضایبلند شد... حدس زدم عل میگوش یکه صدا کردمیصحبت م نیمیداشتم با س هنوز

جواب ندادم...  یبراش نوشتم: دوباره بهم زنگ زد ول064رو برنداشتم... بهم اس ام اس داد:رتبه ت چند شده آرزو؟  

 هیت:کگف نیمیس یی:ممنون پسردا... من هم نوشتمزمیعز یبگم. موفق باش کیبالفاصله نوشت:فقط خواستم تبر

خب بهش بگو نامزد کردم - ستیآره ولکُن ن- ده؟یاوا هنوز اس ام اس م-بابا...   هیآرزو؟ صدامو آروم کردم گفتم:عل

م دل-بدبختو  گهی... جوابشو بده دیخوب نیپسر به ا رضای... علگهیآرزو لوس نشو د-چرا دروغ بگم خب؟! - گهید

بهت  که اصال ینیبیرو دوست داره... م گهید یکینکن آرزو... عرفان  تیاذ- نیمیس تونمیچرا نم دونمینم یول خوادیم

 !! ؟یکنیازش که دل نم یدید ی... آخه چکنهیتوجه نم

 یزیچیچرا تو چشماش  دونمینم نیمیمادرجون متوجه صحبت هامون نشه به اتاقم رفتم و آروم گفتم:س نکهیا واسه

اه اشتب یبه نظر من که دار-مرموزه...  ییجورای... اصال فهممینم شویتوجه یب لیدل یمثل عشق... ول یزیچیهست... 

-چه حالل زادست خودشه...  نیمیس یوااا- ه؟یک-زنگ خورد...  میماهه بخدا... گوش یلیخ رضایآرزو... عل یکنیم

سالم -سالم -برداشتم...  مویفضول گوش یو گفتم:ا دمیبشنوم... خند خوامیهااا منم م یخب... قطع نکن ویبردار گوش

... با اعتراض ی... تو همسر باهوش منهیکه رتبه ت عال گمیم دیند-! ؟یدونیخانم مهندس با تعجب گفتم:از کجا م

جواب  کنهیحرفات آدم جرات نم نی...  گفتم:با ادمی! خجالت کشرضا؟یو گفت:جانِ عل دیخند رضااااااااایگفتم:عل

 که آخه...  بده یمنف

باور -به من دروغ نگو -46شد؟  هزار یرتبه ت چ نمیبخدا... حاال بگو بب گهید کنمیم یبشنوم خودکش یجواب منف-

- 064-کرد و گفت:پس بگو  ی!!  خنده قشنگ؟یذاریم هیواااا چرا از مادرجونِ من ما-بگو به جان مادرجون -کن 

کردم و  یواسه مراسم بله برون؟! مکث میایب یخانم ما کِ-ممنونم -... ــــهیدختر خوب... عال ــــنیآفرررررر

آرزو... بذار  کنمیگفت:خوشبختت م یآروم یشد دختر؟! سکوت کردم... با صدا یاِ چرا بادت خال- دونمیگفتم:نم

... دیشن یرو نم رضایعل یصدا یحرفامو... ول دادیهنوز پشت خط بود و داشت گوش م نیمی... سمیباهم ازدواج کن

 چم شده...  دونمی... نمرضایکنم عل کاریچ دونمیگفتم:نم رضایو به عل دمتلفنو قطع کر

دنبالت... اون مانتو  امیعشقم... م یدونیرو نم یچیتو که ه- دونمینم- رون؟یب میسرکار دنبالت بر امیامشب ب-

نو م تونهیدوباره سرخ شدم و خدا رو شکر کردم که از پشت تلفن نم یرو بپوش که دوست دارم... باشه؟ وااا هیزرشک
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 یکردم و گفتم:من برم تلفنو جواب بدم... کار استفادهبود... از فرصت  نیمی... تلفن خونه زنگ خورد... سنهیبب

 با نیمیرو برداشتم...س یممنون... خدافظ گوش-مراقب خودت باش -باشه -... باشه؟ نمتیبیپس شب م- ؟یندار

راستشو بگو... جواب -بخدا  یچیو گفتم:ه دمیبهش؟هان؟! خند یگفت ینامرد؟!چ یو داد گفت:چرا قطع کرد غیج

ده با خن  کشمتیم یآرزو اگه امشب جوابشو ند- رونیب میامشب بر ایبابا دلت خوشه... گفت ب نه-! ؟یمثبتو داد

 ! رضا؟یعل ای یبابا تو دوست من یگفتم:ا

برم صبحانه بخورم... با هزار  خوامیبرو حاال گشنمه م-کارو تموم کن...  گمی... به فکر تو ام که موونهیدوست تو ام د-

 هیو بعد از درست کردن  میبا مادرجون صبحانمونو خورد4.:82تلفنو قطع کردم و به آشپزخونه رفتم...  از  یبدبخت

رفته  یانیک دمیرس یگرفتم... وقت ینیریجعبه ش هی... تو راه هم تساعت خونه راه افتادم به سمت شرک یناهار حاضر

و ر هیرو به همه تعارف کردم و بق ینیریخراب بشه... ش دنشیروز خوب با د نیا ستیبود... خوشحال شدم که قرار ن

 یاتاق آقا به ییبذاره و به همراه چا یدست شیپ یتو ینیریبه آبدارخونه بردم... از آقا صادق خواهش کردم چند تا ش

... گمیم کیتبر یسالم خانم محب-اومد...  رونیگذشت و عرفان از اتاقش ب یساعت کیشمس و عرفان ببره... 

کارو با من  نی... آخه چرا ازدیم ی... قلبم به تنددیمارو فراموش نکن نیخانم مهندس شد نکهیبعد از ا دوارمیام

! لبهامو با زبونم تر کردم و ؟یرو بدم چرا مهربون شد رضایجواب عل خوامیعرفان... حاال که امروز م یکنیم

گه و گفت: البته ا دیبه شرکتتون خدمت کنم... عرفان خند گهید گاهیجا هی یتو شاالیمهندس... ا یگفتم:ممنون آقا

 به درد شرکت ما بخوره...  تونیرشته انتخاب

 داشتمیعشق مسخره دست برنم نیاز ا نکهیا بخواد... بخاطر یمسخره م کرد ناراحت شدم و گفتم:تا خدا چ نکهیاز

زدم و با مادرجون تماس گرفتم و  ایعرفان به اتاقش برگشت دلمو به در نکهیبه خودم لعنت فرستادم... به محض ا

. ..ومدیکردنِ مادرجون از پشت تلفن م هیآروم گر یابدم... صد رضایازش اجازه خواستم تا امشب جواب مثبتو به عل

ممنونم مادرجون... -... یخوشبخت بش شاالیمادر... ا هیخوشحال هیگر-قربونت بشم؟  یکنیم هیگرمادرجون چرا -

 یباشه دخترم ساعتها به تند-... گمیخودمون بمونه... خودم امشب بهش م نیموضوع ب نی... ازمینکن عز هیگر

راس ساعت 0رفتم... رونیکت بنه...   از شر ایکه گرفتم درسته  یمیتصم دونستمیداشتم... نم ترس... اسگذشتیم

رخ پر از رز س ینشسته بود... سوار شدم و سالم کردم... دسته گل نشیماش یپشت در شرکت تو رضایطبق معمول عل

 خانم خانما؟  یبد ینیریش ابه م یخواینم- یلطف کرد یلیخ یمرس-به طرفم گرفت و گفت:مبارکه خانم مهندس 

رو خب باشه ب- م؟یشام خوشمزه بخور هی ینیریش یبجا شهیم-بخرم  ینیریواست ش یبا خنده گفتم:خب برو قناد 

تو از کجا فست فود تو ولنجک  طونیش یا-خوشمزه بهت بدم  یتزایپ هی خوامیم-چرا ولنجک؟! -ولنجک 

 ! با تعجب بهش نگاه کردم...؟اونجا خانم خوشگل یرفت یشد و گفت:با ک یجد یلحنش کم گهید گهید-! ؟یشناسیم
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 میدستاشو باال برد و گفت: اصال تسل دهیشک م یگفتم:سوالت بو تیشدم و با جد یکنجکاو شدم عصبانخب -

... نکنه جواب مثبت دمیترسیشکاک م یشدم... از مردها رونیب ینگفتم و رومو اونور کردم و مشغول تماشا یزیچ

 سکوتم ادامه دادم... بخدا بهت شک نکردم به -ندادم...  یآرزو جواب-کنم؟!  چارهیبدم و خودمو ب

 یرقسم بخو خوادیباشه نم-نداشتم... فکر بد نکن راجع به من...  یفقط کنجکاو شدم... منظور نیبه جون مامان شه-

 نیماش شهینگفت... منم از ش یزیسکوت کرد و تا ولنجک چ نیکرده واسه هم یخرابکار یحساب دونستیخودش م

  ادمهی... میکرد داشیهم پ عیسر یلیو خ دادم قیآدرس دق میدیرس کایبه اون نزد ی... وقتکردمیتماشا م رونویب

-... میستنش زهایاز م یکی... پشت تیبا موفق یینها یاونجا... به مناسبت اتمام امتحانا میرفته بود نیمیپارسال با س

 یاز چ-خب...   یترسونیآدمو م- گهیمهمه که سِگِرمه هات رفته تو هم د- ستیمهم ن- گهیآرزو جان اخم نکن د

رار جملتو تک گهید باریگرد شد... با تعجب گفت: رضایعل یچشما خوامیخب من شوهر شکاک نم-! شقم؟ع یدیترس

 یآرزو؟!!تو تا حاال به من نگفته بود یدیبهم جواب مثبت م یدار یعنی نیا- خوامیشوهر شکاک نم گمیم-کن... 

 خب حاال گفتم -شوهر... 

... گوشه لبمو گاز گرفتم و سرمو کننی... مردم دارن نگامون مسیه-قبوله آرزو؟  یعنیداد زد: یبا خوشحال رضایعل

اول بهم قول بده که سر قولت -آرزو، جونِ من االن خجالتو بذار کنار... بگو بله تا باورم بشه -انداختم....  نییپا

خونه خودمون رو  نیی. اصال من طبقه پا..زمیقبوله عز- نهک یما زندگ کیمادرجون نزد نکهیا- ؟یچه قول- یهست

شکرت... فدات بشم خانم گلم  ایبه آسمون نگاه کرد و گفت:خدا رضایبـلـــــــه عل-... خوبه؟ کنمیبراش اجاره م

 فصل هجدهم  انیلب گفتم:خدا نکنه... پا ریانداختم و ز نییسرم رو پا

  

از خودم  یچه عکس العمل دیکه اگه آرزو بگه نه با کردمیبود...  هر لحظه فکر م یپر استرس ی: سه هفته رضایعل

 سر کنم...   دنشیبا نبودنش، با ند یچجور دینشون بدم... با

... شدینم یشده بود. ..از صبح تا ساعت هم اتاقم خال ادیکارم هم به شدت ز 9لحظه  هی یشب مطب بودم و حت 

 ادمیکه تخصص اطفال قبول شدم رو  ی!  روزشد؟یم داشونیاز کجا پ ضیبچه مر نهمهیفصل گرما ا یتو دونمینم

 نیا تیزیو نقدریا یحداقل آخر عمر یشدی:کاش تخصص کهنساالن قبول مگفتیبا خنده م نی... مامان شهرهینم

 یو تودار یدختر خجالت یلی...  آرزو خمیرفت رونیسه هفته سه بار با آرزو ب نیا ی!!! تودادمیدکتر و اون دکتر نم

آقا  یبود که به جا نیا شرفتشیتنها پ یمدت طوالن نیتازه بعد از ا کردمیو خنده م یباهاش شوخ نهمهیبود... ا

 از ینجابتشو دوست داشتم ول ی... از طرفدیارز یم ایدن هیهم برام  نشی!! هرچند همرضایعل گفتیبهم م رضایعل
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شدم و  داریبهم بگه نه...  از خواب ب انس نگرفته و ممکنه یلیباهام خ نکهیاز ا کردمیاحساس ترس م گهیطرف د

گردومو که هر روز  ریچ نون پنیو ساندو دمیسر کش ریشنبه بود... طبق معمول ساعت ش0 وانیل هی یهول هولک یلیخ

پارک روبرو در  یزدم... مامان و خاله که بر طبق عادت تو رونیرو برداشتم و از خونه ب ذاشتیاپن م یرو نیخاله مه

ساعت به محض ورودم خانم 9مطب...  دمیو براشون دست تکون دادم...   بود که رس دمیبودند رو د یرو ادهیحال پ

 جلوم سبز شد...  یسعادت

ا... ت  م؟ی... امروز چند تا مراجعه کننده دارریسالم خانم... ممنون صبح شما هم بخ- ریدکتر صبحتون بخ یسالم آقا-

خب -همون - 84گهید   ان؟یب یکِ  یگفت-فعال که - 2باز  رنیواسه امروز وقت بگ زننیچند نفر زنگ م مینیتا بب

نشستم و مشغول خوندن روزنامه  زیرفتم... پشت م اتاقمباشه چشم به -زحمت  یبه من بده ب ییچا هیخوبه... پس 

 ره آرزو رو گرفتم... شکرو برداشتم و شما یگوش یروزنامه... بدون معطل یاصل تریکنکور اعالم شد... ت جیشدم... نتا

-... دلتنگ صداش بودم... انگار که دیدلم لرز 84...دمیسالم  ساله صداشو نشن-... شنومیم ینداشتم که خبر خوش

 ... ی... تو همسر باهوش منهیکه رتبه ت عال گمیم دی! با ذوق و شوق گفتم:ند؟یدونیاز کجا م-سالم خانم مهندس 

آدم  حرفات نی!  با مکث گفت:با ارضا؟یگفتنش ضعف رفت و با خنده گفتم:جانِ عل رضایعل یدلم برا رضااااااااایعل-

 کنمیم یبشنوم خودکش یگفتم: جواب منف یبا شوخ یشد ول یبده که آخه... ته دلم خال یجواب منف کنهیجرات نم

بگو به -باور کن -... گهیدروغ م دونستمیدروغ نگو م منبه -46شد؟  هزار یرتبه ت چ نمیبخدا. .. حاال بگو بب گهید

دختر  ــــنیآفرررررر- 064-و گفتم:پس بگو  دمی!!  خند؟یذاریم هیواااا چرا از مادرجونِ من ما-جان مادرجون 

  دونمینم-واسه مراسم بله برون؟  میایب یخانم ما کِ-ممنونم -... کنهیم دمیروسف دونستمی... مــــهیخوب... عال

رزو... آ کنمیگفتم:خوشبختت م ی... با مهربوناوردمیدلشو بدست م دیشد دختر؟! سکوت کرد... با یاِ چرا بادت خال-

 رون؟یب میسرکار دنبالت بر امیامشب ب-چم شده...  دونمی... نمرضایکنم عل کاریچ دونمینم-... میبذار باهم ازدواج کن

رو بپوش که دوست دارم... باشه؟  هیدنبالت... اون مانتو زرشک امیعشقم... م یدونیرو نم یچیتو که ه- دونمینم-

من برم تلفنو جواب -تلفن خونشون بلند شد...  یبا اون مانتو... صدا شدیکه چقدر قشنگ م یتصورش کردم... وا

 ممنون... خدافظ -مراقب خودت باش -باشه -... باشه؟ نمتیبیپس شب م- ؟یندار یبدم... کار

قطار کنار مامان و مادرجونش بود رو باز کردم... به  یکه تو ی... عکسیگالر یدم و رفتم توباز کر مویگوش قفل

 یعکس چیمدت اجازه نداده بود ه نیا یچشما مال من بشه... تو نیا خواستیچشماش نگاه کردم... چقدر دلم م

 چشماش ی... توکردمیساعتها نگاش م شدیدلم تنگ م یبود... وقت نیکه ازش داشتم هم یو تنها عکس رمیازش بگ

قفل کردم و  مویدرو باز کرد... دستپاچه گوش ی... خانم سعادتکردمیآغوششو تصور م یو گرما شدمیغرق م
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... دیدکتر در زدم که... شما متوجه نشد ینازک کرد و گفت:وااا آقا ی!!! پشت چشمیخانم سعادت یزدیگفتم:قبال در م

شده بود  ینطوریمدت ا هی... پسر منم دایجد یواال فکر کنم شما عاشق شد-پس...  واقعا؟!! اصال متوجه نشدم-

.. شدم. می... من عاشق همکالسیبرام خواستگار دی.... دو روز بعد گفت بردیشنیانگار نم میزدیباهاش حرف م یهرچ

 بابا  یا-نشد...  یول یخواستگار می... رفتدیسالمت باش-... یاِ خب به سالمت-

ف ازدواج کنم... بعدش کاش گهید یکیبا  خوامیبه پسرم گفت م هویباهم دوست بودنااااا.. . نکهیگفت نه... با ادختره -

... کم کم یماه  یوا یا-انتخاب کرد...  نشویبه عمل اومد که خانم با :نفر دوست بوده همزمان... آخرش هم پولدارتر

و  دمیحرفش پر یآره االن هم... تو-خب خدا رو شکر - اخالصه پسرم افسرده شد ت گهید-: -4بهتر شد...

 زگذاشتیم یرو رو یکردم! چا یباز پرچونگ دیاوا ببخش-! ؟یبذار زیم یرو رو یچا یقصد ندار یگفتم:خانم سعادت

افتاد فراموش  ادمی هوی 6نوبت بده...   یتکون دادم و با خنده گفتم:از دست تو خانم سعادت یو گفت:با اجازه سر

ساعت   6اومدم... رونیبرداشتم و باهاش هماهنگ کردم...   بود که از مطب ب ویربع به گوش هیبهش بگم فقط تا  مکرد

 یآروم یراس با صدا0و   بود که آرزو اومد...  دمیدسته گل خر هیراه  یتو 5به  قهیدق 0هم پشت در شرکت بودم... 

 مهندس  خانمبهم سالم کرد... دسته گل رو بهش دادم و گفتم:مبارکه 

واست  یخب برو قناد-خانم خانما؟   یبد ینیریبه ما ش یخوایگفتم: نم یبه شوخ یلطف کرد یلیخ یمرس-

چرا -خب باشه برو ولنجک تعجب کردم... - م؟یشام خوشمزه بخور هی ینیریش یبجا شهیم-بخرم  ینیریش

 یا-رفته بود اونجا؟!  یبا ک یعنیشد...  رشیخوشمزه بهت بدم ناخودآگاه ذهنم درگ یتزایپ هی خوامیم-ولنجک؟! 

انم که واسه پسر خ ینکنه اتفاق گهید گهیگفت:د طنتی! با ش؟یشناسیتو از کجا فست فود تو ولنجک م طونیش

خب -اونجا خانم خوشگل؟! با تعجب بهم نگاه کرد و اخم کرد...  یرفت یبا ک-!!! فتهیافتاده بود واسه منم ب یسعادت

ا کردم... آرزو ب یفکر نیکه چرا همچ دمیازخودم خجالت کش دهیشک م یگفت:سوالت بو تیانکنجکاو شدم با عصب

  می... گفتم: اصال تسلکردمیبهش شک م دی... نباکردیفرق م گهید یدخترا

بخدا بهت شک نکردم بازم -... زدمیآرزو بهم نگاه نکرد... کاش اون حرفو نم-تماشا کرد...  رونویاونور کرد و ب روشو

نداشتم... فکر بد نکن راجع به من... با اخم  یفقط کنجکاو شدم... منظور نیبه جون مامان شه-محلم نداد... 

کردن  دایپ یرد و بدل نشد... فقط چند کلمه برا نمونیب یتا اونجا حرف خاص یقسم بخور خوادیگفت:باشه نم

مه مه- ستیمهم ن- گهیگفتم: آرزو جان اخم نکن د یو شرمندگ ی... با ناراحتمینشست زهایاز م یکیآدرس... پشت 

 یاز چ-رفت...  یلیو یلیخب...  ته دلم ق یترسونیو گفت:آدمو م دیلب ورچ گهیکه سِگِرمه هات رفته تو هم د

 جملتو تکرار کن...  گهید باریبا تعجب گفتم: خوامیخب من شوهر شکاک نم-عشقم؟!  یدیترس
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آرزو؟!!تو تا حاال  یدیبهم جواب مثبت م یدار یعنی نیا- خوامیهر شکاک نمشو گمیم-... دمیکردم اشتباه شن حس

 حرفانیدارم ا شدی... باورم نمدمیگنجیپوست خودم نم یتو یخب حاال گفتم از خوشحال-شوهر...  یبه من نگفته بود

انداخت...  نییسرشو پا دیخجالت کش کننینگامون م رن... مردم داسیه-قبوله آرزو؟  یعنی-... شنومیرو از آرزو م

آرزو، جونِ من االن خجالتو بذار کنار... بگو بله تا -ببوسم...  شویشونیو پ ارمیهمونجا سرشو باال ب خواستیدلم م

قبوله -کنه  یما زندگ کیمادرجون نزد نکهیا- ؟یچه قول- یاول بهم قول بده که سر قولت هست-باورم بشه 

چشمام جمع  یبـلـــــــه اشک تو-... خوبه؟ کنمیخونه خودمون رو براش اجاره م نیی... اصال من طبقه پازمیعز

 شکرت... فدات بشم خانم گلم  ایبود از طرف خدا... به آسمون نگاه کردم و گفتم:خدا هیهد نیبزرگتر نیشد... ا

 فصل نوزدهم  انیپا

  

آخه چرا -و مامان...  یدونیخودت م گهی.. دنظرمو گفتم. باریهااااا... من  یکنیم میعصبان یالناز دار-: عرفان

نه و صد بار بهت  باری-عرفان بگه...  یهرچ گهیمامان م یدونی!تو که م؟یبفهم یخوایعرفان؟!من دوستش دارم نم

پسره دل  نیا یِ...آخه تو به چ ینه خانواده درست و حساب ،ینه زندگ ،ی... نه کارخورهیپسره بدرد تو نم نیگفتم ا

 و دینگاه کن وارویدر و د دینیبش دییخوایتا آخر عمرتون م-! دهیهم بهش م یباباش پولداره همه چ-! ؟یخوش کرد

تو  یونتیعرفان تو نم-... کارستیچ ستیهم نداره... اصال معلوم ن یدرست یباباش باشه؟! تازه بابا بیدستتون تو ج

صدبار از بابام غر  یالناز حالت خوبه؟! من تو رو به زور تو شرکت نگه داشتم... روز- ؟یدست بهزادو بند کن شرکت

 آخه من... -بکن...  تویتو خونه بابات زندگ نیبزن... بش دشویق یچیه-کنم؟!  کاریپس من چ-... شنومیم

دوسش داشتم...  یلینداشتم و تلفنو قطع کردم... سرم در حال انفجار بود ...خ شویتکرار یحوصله حرفا گهید

 دیو! باآرز الیهم فکر و خ یالناز و از طرف یفیطرف بالتکل هیباشم... از  شیسکوت کنم و شاهد بدبخت تونستمینم

اومده و مطمئن شدم سال مهم و سرنوشت ساز  هم... حاال که جواب کنکورش گفتمیدلمو بهش م یهرچه زودتر حرفا

ذکرش  باشم که فکر و نینگران ا ستین یازین گهی... االن دگذرهیتو سرم م یبهش بگم چ دیگذشت با ریبخ شیزندگ

گرفتم... تلفنم زنگ خورد... الناز بود... برنداشتم... با آبدارخونه تماس گرفتم و به آقا  شرفتشویپ یمنه و جلو ریدرگ

 یمهتاج بانو حرف نداشت... از وقت یداشتم... غذاها هی... امروز ساالد الوارهیبرام ب خچالی یگفتم ناهارمو از تو قصاد

مامان و بابا از هم جدا شدن بابا  یوقت یو به مزه غذاهاش عادت کرده بودم... حت کردیتو خونمون کار م ادیم ادمی

کرد و  شتریدست خودت مهتاج بانو... حقوقشو ب یچیو ق شیر گهینذاشت از خونمون بره و بهش گفت حاال د

من 5 چوقتیکه مامان و بابا از هم جدا شدن... بابام ه میمن و عاطفه رو هم بهش سپرد...  ساله و :ساله بود یسرپرست
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ازدواج  یانیبازار معروف بود به حاج آقا ک یکه تو یبازار یحاج هیسال بعد با  هیمامانم  یو عاطفه ازدواج نکرد ول

 تر بنام الناز شدن... دخ هیسال و سه ماه بعد از ازدواج هم صاحب  کیکرد و 

وقتا بهشون سر  یمنم گاه 2... کردنیم یفوت شده بود و مامان و الناز تنها زندگ یانیکه حاج آقا ک شدیم یسال

 ... آقا صادقزدیبهشون سر م ریبه د ریبود، د طونشیش یمشغول شوهر و دوتا پسرها یعاطفه که حساب ی... ولزدمیم

 خواستمینون سنگک تازه توش...   بود... م هیو  هیالو االدظرف س هیگردِ بزرگ وارد اتاق شد...  ینیس هیدر زد و با 

امروز فرق  یول کردمیم یبه ساعت نگاه کردم... هر روز واسه اومدنش لحظه شمار82.45امروز حرفامو به آرزو بزنم... 

 هشهم باهاش تند حرف زدم ازش معذرت بخوام و ب ییوقتای نکهیبابت ا خواستی... استرس داشتم... دلم مکردیم

غذامو خوردم  نکهی... بعد ازاششیریخواستگار س نیالنازه که سه چهار ماهه رو مخ منه با ا نیا ریبگم همش تقص

 هیبلند یاون پسره شاس ادی 4.:8استراحت کنم... کمیدادم و چشمامو بستم تا قبل از ساعت    هیتک یسرمو به صندل

آرزو  دونستمیبه خودش مشغول کرده بود... م یدنبال آرزو... فکرمو حساب ومدیم یبود هراز گاه یماه هیه افتادم ک

در  یصدا8.24... بازم برنداشتم...    بود...زدیم میبود پس؟!! الناز هنوز داشت به گوش یپسره ک نیا یبرادر نداره ول

با تلفن  ارهکه د ومدیآرزو م یبه صدا دراومد...  صدا یمنش زیاومد... حدس زدم آرزو باشه... ساعت تلفن م یورود

 ...  تلفن اتاقم زنگ خورد... برداشتم... کنهیصحبت م

 ینداره... صدا یاشکال یخانم محب دیوصل کن-پشت خط هستن... گفتن وصل کنم...  یانیمهندس خانم ک یآقا-

 قدرنی... خسته شدم ازمیحوصله نداشتم عز-پس؟!  یردایبرنم تویچرا گوش-جانم  -الناز از پشت تلفن اومد:عرفان 

مامان گفت -! ؟یزنگ زد یداشت کارمیاالن چ-داداش...  گهینکن د تیعرفان... اذ یچه لوس-بهزاد بهزاد...  یگفت

تو  یدیاووووف که منو دق م-راجع به من و بهزاد حرف بزنه باهات...  خوادیم-! ؟یواسه چ- نجایا ایبهت بگم شب ب

... االنم قطع کن کار دارم.. صداشو لوس کرد و گفت: چشم تلفنو قطع کردم و دیگیم یچ نمیبب امیآخر الناز... باشه م

خانم  دیزود اومد-مهندس  یگفت:سالم آقا یجد یلیخ یبه به سالم خانم مهندس محب-آرزو رفتم...  زیم متبه س

 مهندس 

 دییایب شهیم-نگفت...  یزیانداخت و چ نییلطفو کرده سرشو پا نیا یک دستشون درد نکنه هر-بله رسوندَنَم امروز -

گوشه اتاقم  یقد نهیآ یپس من منتظرم به اتاقم رفتم و روبرو- امیچشم الساعه م-تو اتاقم کارتون دارم؟ 

-ستم... رفتم و نش زمیپشت م عیسر ی... با قدمهاومددر ا یصاف کردم... صدا قموی... موهامو مرتب کردم و ستادمیا

با من -که چقدر عطرشو دوست داشتم...   یاتاقو پر کرد... وا یعطرش تمام فضا یآرزو وارد اتاقم شد... بو دییبفرما

 زمیم یهم براتون آوردم... به سمتم اومد و گزارش رو رو روزیگزارش د یراست-بله  -مهندس؟  یآقا دیداشت یکار

 ... ذاشتگ
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... عرق نندازیکه حلقه م یانگشت یتو قایانگشتش نظرمو به خودش جلب کرد... دق یتو یقشنگ نیتک نگ انگشتر

... دیون برسبه کارت دیبر دیتونیگفتم:ممنونم م تینشست... دست و پامو گم کرده بودم... با عصبان میشونیبه پ یسرد

انداخت و از اتاق خارج شد...  نییکارتون سرشو پا رس دیینه نه بفرما-مهندس؟!  یآقا دیبا من داشت یکار خاص-

هم اون  دیآوردم... شا یرو درم هیقض یته و تو دیپرت کردم... با نیزم یو گزارش رو رو دمیکوب زمیم یرو یمشت

  ستمیفصل ب انینداشت... پا یقیبه ازدواج حق یبود و ربط انیاطراف یِانگشتر فقط واسه رد گم کن

  

هم  راحت با میباشه تا بتون تیمحرم غهیص نمونیب ی... قرار بود دو سه ماهمینامزد بود رضایبود که با عل یماه کی

نبود گرفته بشه و  یبعدش اگه مشکل م،یباهم آشنا بش شتریب 85 لیبا حضور فام یو آذر عقد مختصر میبر رونیب

 ونیو دو سه روز درم زدیهرروز بهم زنگ م رضایعل 0 ومدیم راستی.  از مطب میریبگ ینوروز هم عروس التیتعط یتو

 خونه.  رسوندیمنو م ابونایگشت و گذار تو خ هیهم ساعت دنبالم و بعد از 

 کهیت بهم یلیخ گهیبود که د نیا شیخوب یول دونستمینم لشویبود... دل نیهم بود که عرفان باهام سرسنگ یمدت

... کردمینم رشیبودم و چندان ذهنمو درگ دمیجد طیو شرا ی... منم سرگرم زندگختیریو اعصابمو بهم نم نداختینم

هست بهش  رضایمن و عل نیب یکه تعهد الحا خواستیدلم نم یول لرزوندیاوقات چشماش دلمو م یهرچند گاه

ماه، انگشتر  کی نیا یبا تمام وجود بهش وفادار بودم... تو تیمحرم غهیخونده شدن ص یکنم و از لحظه  انتیخ

 یآوردم... عرفان متوجه ازدواجم شده بود ول یلحظه هم درنم هی یده بود رو حتدستم کر نیکه مامان شه ینشون

هم همچنان ادامه داشت و  یعاشقانه عل یهم بهم نگفت... اس ام اس ها یو خال خشک کیتبر هیبرخالف تصورم 

 هنکیداره به ا دیهنوز ام یعل دونستمینگفتم... م رضایبه عل یزیحال چ نیبا ا یول کردیروز به روز نگرانترم م

 چمیپاپ گهیو د دارهیرمکارهاش ب نیعقد کنم دست از ا رضایبا عل نکهینشه و مطمئن بودم به محض ا یازدواجم رسم

و  یسرگرم خاله باز ی... حسابکردمیو بدون جواب به اس ام اس هاش پاکشون م دادمینم تی. منم بهش اهمشهینم

داشتن...  یبودن... اکثرا هم آخر هفته ها دورهم یخانواده پر رفت و آمد و شلوغ رضایبودم... خانواده عل ایبرو و ب

... گذشتیجمعشون بهم خوش م ی... تونیخونه مامان شه میرفتیدنبالم و ناهار م ومدیهر هفته جمعه صبح م رضایعل

مانه جور بودم و ازهمه با س شتریب ی... منم دوسشون داشتم ولگرفتنیخواهراش دوستم داشتن و باهام گرم م

 ... میزدیساعتها باهم حرف م

ماه  وری... اواخر شهرشدیبند نم کجایبود و  یبرخالف چهره ساکت و آرومش دختر شلوغ و پرجنب و جوش سمانه

 یاونهم تو عیسرِ ذوق بودم... خوندن رشته صنا یدانشگاه ثبت نام کرده بودم و حساب یبود که تو یبود... چند روز
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من بود و به قول خودش تو  یمعمول سرجهاز بقهم که ط نیمیآرزوهام بود... س نیدانشگاه تهران جزو بزرگتر

قبول شده بود و کالسهامون باهم فرق داشت... عصر بود و  وتریکامپ نیمیدانشگاه هم وبال گردنم بود... البته س

گذاشتم... همزمان ذهنم  زیم یساعت سرمو رو4قرص مُسَکِن خوردم و  هیبهم هجوم آورده بود...  یدیسردرد شد

 پشت خط رضایزنگ خورد ... عل میکه گوش کردمیامروز بود و داشتم متنش رو با خودم مرور م ردادنوشتن قرا ریدرگ

 کمی ستین یزیچ-شده آرزو؟!  یبا ناله گفتم:سالم با استرس گفت:چ یسالم به خانم گلم...خسته نباش-بود... 

زودتر بخواب و  کمی... شبها هیمال کم خواب یدونیمنو... قربونت سرت بشم من که م یترسوند یوااا-سردردم... 

 امیولش کنم...  م تونمیحساسش که نم یبه جا رسهیم یو گفتم:خب وقت دمیکتاب و رمان... خند یپا نینش نقدریا

 از دست تو... آرزو ساعت - 0دنبالت... باشه؟

. داشتم.. ضیهاااا...  مر پرنیم ضهاتی!!!مر؟یایب یکن لیزود تعط یخوای... باز ممیبود رونیب روزیما که د رضایاِ عل-

تو  یدار یعجب زبون-دلم باز شه...  کمی... بخدا امروز از پرنینترس نم- 4.:8 نمشیدنبال خانمم بب امیب خوامیم

... من زنهیمادرجون بفهمه سرمو م رضایعل-خونه من  میبر التدنب امیم-! ؟یچ-خونه من  میریم یراست-!!! گهید

و بعدش  میخوریهم شاممونو م شیدوساعت پ یکی... یکه شبو بمون خوامیآرزو نم-خب...  رونیب می... برامینم

هااااا...  یآخه نداره... تو زن من-آخه...  رضایعل-همسرم...  کنمیآرزو خواهش م-خونه... سکوت کردم...  رسونمتیم

بدم اگه بفهمه کجا  یجواب مادرجونو چ یدارم ول-! ؟یهااا... تو به من اعتماد ندار خورهیآرزو بهم برم-رسماً نه -

 ! م؟یبود

از مادرجون اجازه  زنمی... اصال خودم زنگ میکنیشلوغش م یادی... تو زدونمیمادرجون به من اعتماد داره... م-

از دستت ناراحت  یلیکه امروز حالم خوبه وگرنه خ فیح-بعد خبرشو بهم بده... باشه پس زنگ بزن -... رمیگیم

 ارمیاز دلش درب نکهیگفت:باشه... خدافظ بدون ا یخودتو لوس نکن... برو کار دارم... با دلخور رضایعل-شدم... 

خونه  میبود که بر یصرارحاال چه ا دونمیهامو فشار دادم... من نم قهی... با انگشتهام شقدیکش ریگفتم:خدافظ سرم ت

سالم دختر گلم... آرزو جان دخترم -سالم مادرجون -نشده بود که مادرجون بهم زنگ زد...  قهی!!! پنج دقرضایعل

 و دیهم هست شیپ یدو ساعت یکیاِ نداره مادر... -خونش؟! با تعحب گفتم: اِ مادرجووووووون...  رضایبا عل یرینمچرا 

لجباز نباش...  نقدریبرو دخترم... ا-آخه من... -... دمیاعتماد دارم...برو مادر... من اجازه م رضای... من به علدییایبعد م

  رمیتکون دادم و به اجبار گفتم:چشم م یواال... سر دارهپسر مهربون تر باش... گناه  نیبا ا کمی

کاغذ با سربرگ شرکت برداشتم و  هیپوشه  ی... خدافظ از جام بلند شدم و از توینکن ریمادر... فقط شب د نیآفر-

االن -خانمم  رونمیمن ب-بله؟ -ساعت 0زنگ زد... میبه گوش رضایشروع به نوشتن متن قرارداد کردم...   بود که عل

! همونجا ؟یایبا تعجب گفتم:کجا ب5...امیم یا قهیتو  دق امیپس منم م-... رمیمهندس بگ یامضا از آقا هی دی... باامیم



 آرزو
 

 
72 

 

برگه  نیمهندس ا یآقا-اومد...  رونی... عرفان از اتاقش بلمیکردم وشروع کردم به جمع و جور وساباش تلفنو قطع 

و در  تمذاشکشو گ یتو دی! با اخم گفت: عجله دارم... برگه رو با عصباند؟یببر فیتشر نکهیقبل از ا دیکنیرو امضا م

باال انداخت و بهم نگاه  یی... ابرویانیمتنفرم از ک ... احتماال باز با عشقش دعواش شده بود... اَهدمیکشو رو بهم کوب

 ادامه دادم...  زمیو به مرتب کردن م دمیکرد... چشم ازش دزد

در  یرو جلو رضاینگاهشو دنبال کردم و عل هیپرت شد... زاو یزیحس کردم حواسش به چ یبگه ول یزیچ خواست

... حس زدیچشماش موج م یتو یتیبزنم دوباره به عرفان نگاه کردم... عصبان یحرف نکهی... بدون ادمید یورود

ز انداخت و با سرعت ا نییکه سرشو پا نمک یرو بهش معرف رضاینمونده که منفجر بشه... خواستم عل یزیچ کردمیم

م که رو لِه کن یانیک نیبزنم ا گهیم طونهیباز چِش بود؟!! ش وونهید نیرفت... دهنم باز مونده بود... ا رونیدر شرکت ب

 یسالم خانم گلم با ناراحت-شده...  بیغر بیعج نقدری... حتما باز دعواشون شده که عرفان اکنهیم تیاذ نویا نقدریا

 الیخیب-... کنمیم تیبشه بعد به همه معرف یخب بذار عقدمون رسم-چرا؟!!! -داخل  یومدیکاش نم رضای:علمگفت

-بود؟!  یک نیا یبدون یخواینم-گذاشتم و دنبالش راه افتادم...  فمیک یو بسته قرصمو تو می... گوشمیبر ای... بیخانم

  رونیکه رفت ب یعصبان یآقا نیهم-! ؟یک

باال انداختم و  یوا با خنده گفت:واال شونه ا-از اخم و غرورش -! ؟یدونیاز کجا م- گهیمهندستون بود د یحتما آقا-

بود که منو واقعا  دهیچ یشام فوق العاده ا زیساعت م8... رضایخونه عل میدیشدم...   بود که رس نشیسوار ماش

 ینکردم خانم گلم... واسه شما هرکار یکار-... یدیکش تزحم یلی... خرضایعل یزده کرد. با تعجب گفتم:مرس رتیح

جعبه رو گرفتم و باز  یبه سمتم گرفت... با خوشحال یکادو هم مال توئه... جعبه ا نیکنم بازم کمه خانم خانما... ا

 دلبه مناسبت تو-به چه مناسبت؟!  یول رضایعل یمرس-پالک به شکل قلب...  هیبا  فیظر ییطال ریزنج هیکردم... 

 26 ایهمسر دن نیباتری... شبِ تولد زوریتولد؟! مگه امروز چندمه؟!  ... شهر-خانمم... 

 ی...  مرسورهیامروزو اشتباه زدم تو شرکت... فکر کردم  شهر یخایو پنجم بود؟! پس همه تار ستیاِ امروز ب-

... گذشتیم یساعت کیمن...  یقابل تو رو نداره آرزو-: 2... هیقشنگ یلیخ ی... کادویلطف کرد یلی... خرضایعل

قرمه ... از کشک بادمجون و شدیم دایپ زیرو م زیشاهانه... همه چ زیم هیشام مفصل با  هی... میشاممون رو خورد

ت دلم خواس هوی... میآشپزخونه گذاشت یو تو میباهم جمع کرد زویم یرو ی...  ظرفهاایو الزان تزایگرفته تا پ یسبز

.. ظرف بشورم. خوامیم-آرزو؟!!  یکن کاریچ یخوایم-... ستادمیا ییظرفشو یبند بستم و پا شیظرفها رو بشورم... پ

ه خون نی... مگه من خانم ارضایبشورم عل خوادیمن دلم م یول-...  ونیزیتلو یپا مینیبش اینداره بذارم... ب کانام-

و دخالت نکن... شروع به شستن ظرفها کردم... دستاشو از پشت دور کمرم حلقه کرد...  عرق  نی! پس برو بشستم؟ین
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نترس -  مایم ذارمیم ییمنم چا نیبش ییرایبرو تو پذ رضایعل-... زدینشست و قلبم به شدت م میشونیپ یرو یسرد

 آرزو فقط بغلت کردم 

نج کردم و با آر یرفت... پوف ییرایکنم... دستاشو از دور کمرم باز کرد و به پذ تتیاذ خوامیچشم... نم-نکن لطفا... -

 یچ- 5... ستادیبرافروخته کنارم ا یبا چهره ا رضایعل دمیکه د گذشتیم یا قهیپاک کردم...  دق مویشونیعرق پ

-... مهییفقط... اون هم پسردا شناسمیم یعل هیمن -جواب سوالمو بده لطفا -چطور؟!!! - ه؟یک یآرزو عل-شده؟! 

 نیآرزو؟!ا یکرد چهیمنو باز-!! ؟یگیم یدار ی! خشکم زده بود... با ترس و لرز گفتم: چد؟یچند وقته با هم در ارتباط

! دستامو ؟یمن دست زد یبه گوش ی... تو اصال به چه اجازه ارضایخجالت بکش عل-!! ه؟یاس ام اس عاشقانه چ

رو  میو گوش دمیپوش مویبند و دستکشها رو درآوردم... به سرعت به سمت اتاق رفتم و مانتو و روسر شیو پ شستم

!!!صبر کن... آرزو بذار ؟یری:کجا مگفتیو م ومدیدر دنبالم م یتا جلو رضای... علرونیهم برداشتم و از خونه زدم ب

 ... میحرف بزن

 یرو تو گهیزن د هی یحق داشت... اگه منم اس ام اس ها رضایعل دیحرفا بدهکار نبود...  شا نیگوشم به ا یول

بودم...  ینبود... عصبان هیتموم شده بود و قابل توج نیکارش برام سنگ نیباز هم ا یول کردمیداغ م دمیدیم شیگوش

 یاصل ابونیکردم... داشتم به سمت خ یوچه رو طک ضعر ع،یبلند و سر یخودم... با قدمها رضا،ازیعل ،ازیاز عل

و  دیکش نییپا نویماش شهی... شزنهیو بوق م ادیپشت سرم م نشیداره با ماش رضایکه متوجه شدم عل رفتمیم

... میباال باهم صحبت کن ایآرزو ب-بهش نگاه کنم به راهم ادامه دادم...  نکهی... بدون اروقتهیباال... د ایگفت:آرزو ب

... اصال مینصحبت ک ایب یبعد بگ یتهمت بزن نکهی... نه ایزدیم تتیقبل از عصبان دیحرفو با-باال...  ایب کنمیم شخواه

... اس ام اس تیبود آرزو... من اصال دست نزدم به گوش زیرو م تیگوش-!! ؟یمن دست زد یتو به من بگو چرا به گوش

 نقدریباهام ا نمیبیم یاز دستت بدم... وقت خوامیباال آرزو جان... بهم حق بده... نم ای... بدفعهیرو صفحه باز شد 

چاک  نهیبخدا... از همه جا عاشق س بارهیداره برام م واریرو هوام... از در و د کنمیخب.... هنوز حس م ترسمیم یسرد

!! رضا؟یعل چاک نهیکدوم عاشق س-و سکوت کنم...  نمیرو بب زایچ نیا تونمی... آرزو من دوسِت دارم... نمرسهیسر م

... اگه قرار بود بهش جواب مییطرفست از طرف پسردا هیعالقه  هیبهت بگم اون فقط  دیکه با یگیرو م یاگه عل

 ...  دمیکارو کرده بودم... من اصال جواب اس ام اس هاشو نم نیا شیسال پ یلیمثبت بدم خ

صال... ا زنمیباشه حرف نم-... فقط برو... رضایاالن حوصله ندارم عل-... میزنیباهم حرف مباال  ایقبوله... ب زمیباشه عز-

... کنارم ترمزکرد... سوار ستادمیبرسونمت... دلم به حالش سوخت... سر جام ا ای... بیسوار شد یفکر کن تاکس

جراتشو نداره...  یباهام حرف بزنه ول خوادیم کردمیشدم... حس م رهیخ رونیبه ب نیماش شهیشدم... تمام مدت از ش

ندادم و در رو  یآرزو... جواب-شدم و گفتم:خدافظ  ادهیپ نیدر خونمون ترمز زد...  از ماش یگذشت تا جلو یساعت مین
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تو - خانماخانم  نیبه به افتخار داد-رو گرفتم...  یوارد خونه شدم شماره عل نکهیپشت سرم بستم... به محض ا

 یخوایمن نامزد کردم؟! م یدونی! تو نم؟یدیبه من اس ام اس م یچرا ه-آخه؟!  یواسه چ-!! ؟یلع یکشیخجالت نم

 ! ؟یکشیآرزو چرا داد م-! ؟یزیمنو بهم بر یزندگ

اس ام اس تورو  رضایکارهات بردار... من نامزد کردم... امشب عل نی!از اول بهت گفتم دست از است؟یچراش معلوم ن-

قط ... ففتهیاتفاق ب نیا خواستمی... باور کن من نمخوامیآرزو من معذرت م-... انتکاریخ هیخوند... حاال در نظرش شدم 

 یداشتم ول دیبشه... هنوز ام یازدواجت رسم نکهی... قبل از امبدست آوردنت بکن یتمام تالشموبرا خواستیدلم م

بود...  رضاینگاه کردم... عل ی... به صفحه گوشکردیم وونمیداشت د یبوق پشت خط ی... صدادیاشتباه کردم... ببخش

 مویرو قطع کردم و پشت خط یچشم دخترعمه... چشم... گوش-... بذار به حال خودم باشم... یتمومش کن عل گهید-

قطع کردم...  ویگوش اریاخت یجمله دوباره داغ کردم و ب نیا دنیآرزو؟!! با شن یزدیحرف م یبا ک-جواب دادم... 

تخت ولو شدم... چشمام پر از اشک  یخاموش کردم و رو موی... گوشکردمیو من قطع م زدیپشت سرهم بهم زنگ م

غرورم اجازه  یحق داشت که بهم شک کنه ول رضایعل دیبار هم شکست بخورم... شا نیا خواستیبود... دلم نم

پهلو به اون پهلو  نیبخوابم... دائم از ا تونستمینم کردمیم یدر برابر تهمتش سکوت کنم... هر کار نیا دادینم

که شدم متوجه شدم مادرجون داره ناله  ییرای...  از جام بلند شدم تا به آشپزخونه برم و آب بخورم... وارد پذشدمیم

 ... کنهیم

... عادت ستین یزیچ یول کشهیم ریقلبم ت کمینه مادر... -شده مادرجون؟  یزیشدم و آروم گفتم:چ کینزد بهش

شما بخوابم  شیپ نیخوایم-آره دخترم... نگران نباش خوبم... برو بخواب... - ن؟یقرصهاتونو خورد-..  گهیکردم د

 یو به آشپزخونه رفتم... رفتم پا دمیرو بوس شیشونیبرو راحت بخواب سر جات... حالم خوبه... پ زمینه عز-امشبو؟ 

داغون بود و هم  رضایهم بذارم... هم اعصابم از دست عل یچشم رو تونستمی...  نمدمیسر کش شهیو آبو با ش خچالی

 تا بتونم ستادمیا یسرش م یاوقات باال ینگران مادرجون بودم... اون شب تا صبح چند بار به مادرجون سر زدم.. گاه

.. سرم .رفتنیذهنم رژه م یدائما تو رضایعل ی... حرفهاکشهیو مطمئن شم که نفس م نمیش رو بب نهیقفسه س کتحر

  کمیو  ستیفصل ب انیبهتر بود... پا ینطوری... آره اکردمیفکر م رضایبه ادامه رابطم با عل شتری... کاش بکردیدرد م

  

 : عرفان

 هیقض یته و تو دیدنبال آرزو... با ادیبشه و ب داشیپ هیبلند یبود که گوش به زنگ بودم تا اون پسر شاس یروز چند

و خودمو سرزنش  ختمیریبهم م شتریب دمیدیم نشی...  هر دفعه که آرزو رو با اون انگشتر تک نگاوردمیرو درم
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 ... آرزو پشترونی...ِ ساعت : بود که از اتاقم اومدم بدمکر گرانید میصبر کردم و عشقمو تقد نهمهیکه چرا ا کردمیم

شدم... داغ دلم تازه  رهیخ کردیحرکت م بوردیک یکردن بود... به انگشتهاش که تند تند رو پیدر حال تا زشیم

مهندس...  یآقا کنمیم پیدارم تا-متن قرارداد آمادست؟  یخانم محب-کردم و به سمتش رفتم...  یشد...  اخم

بله حتما دستامو پشت کمرم گره زدم و با -به شروع جلسه نمونده...  یزی... چدیعجله کن کمی-... گهید موندهن یزیچ

قورت  یدستام گرفتم و آب دهنمو به سخت یصدادار از کنارش رد شدم و به اتاقم برگشتم... سرم رو تو یقدم ها

بهش بگم که دوسش دارم؟!!  تلفن اتاقم  یعنی... نمک کاریچ دیاگه بفهمم واقعا ازدواج کرده با دونستمیدادم... نم

 اومدن...   یاریمهندس، جناب مهندس  یآقا-زنگ خورد... 

  ...میجلسه رو شروع کن میخواستیشد و م داشونیبله چشم سهامدارها دونه دونه پ-داخل  ارنیب فیتشر دیبگ-

 ارمیمهندس قرارداد آمادست... ب یآقا-که تلفن اتاقم به صدا دراومد...  میهمه اومده بودن و در حال صحبت بود

ش دلمو به لرزه درآورد... پوشه  دهیدرشت و کش یچشمابله بله حتما...  آرزو در زد و وارد اتاق شد...  -خدمتتون؟ 

 رونیب طیاون مح یآرزو از حال و هوا ادیبا  یو هر ازگاه دیطول کش ی... ساعتدمیرو گرفتم و نگاهمو ازش دزد

 ینطوریبه ا قهیده دق0به دختر بتونه  کردمیفکر نم چوقتینداشتم... ه یخوش ادی...  بود... حال زدمیپریجلسه م2

 یراه افتادم که همون پسره رو تو نمی... به سمت ماشرونیرو جمع کردم و از شرکت زدم ب لمی...  وسازهیبر بهممنو 

...  با خودم گفتم:اگه نامزدش باشه امیدرب یفیاز بالتکل خواستی! دلم مکردم؟یم کاریچ دیبا ای... خدادمید نشیماش

 !! ؟یچ

... با انگشت رفتمیو همزمان به سمتش م کردمیسوال و جواب م... با خودم شیبره دنبال زندگ یذاریم گهید یچیه

مهندس شمس هستم... -شما؟! -چند لحظه باهاتون صحبت کنم؟  تونمیم-... دیکش نییرو پا شهی... ششهیزدم به ش

شاگرد  یصندل ی...  در رو باز کردم و رودییآها بله... بفرما-... کننیتوش کار م یکه خانم محب یشرکت سیرئ

مهندس... انگار دهنم قفل شده بود... به  یآقا-کرد... نامزدم...   خینامزدم افتاده؟! تمام بدنم  یبرا یاتفاق-م... نشست

: دیاز دهنم پر یچرا ول دونمی! نمن؟یداشت کاریپس با من چ-نشده  یزیچ ریو دست و پاشکسته گفتم: خ یسخت

 ادهیپ نیبا تعجب گفت:چرا براتون مهم بود اونوقت؟! دستپاچه شدم و از ماش نینسبتتون رو بدونم... هم خواستمیم

 خوشحال شدم...  تونییبرم... از آشنا گهی... من دینطوریشدم و گفتم:هم

زود اخراج کن...  یلیلطف کن نامزدمو خ-... دمیفهم قتویکه حق نهی... مهم استیمهم ن گهید-!! د؟یبهش عالقه دار-

انجام بدم... به سرعت ازش دور شدم... دلم  تونمینم نکارویمن ا یول-به کارش ادامه بده...   نجایا خوادیدلم نم

بود و من بازنده... اون شب هرطور  دونیم روزینبود بلکه پ بیرق هیباهاش هم کالم بشم...اون برام  گهید خواستینم

جام بلند شدم و به آشپزخونه رفتم... مهتاج بانو باز کردم... حس کردم داغم... از  یکه بود گذشت... چشمامو به سخت
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تب دارم...  نگارچمه... ا دونمینم-! ده؟یسالم آقا... خدا مرگم چرا رنگ و روتون پر-سالم  -مشغول پخت و پز بود... 

تو اتاقتون استراحت  دیسرکار... بر دیامروز بر خوادی... نمدیبله آقا داغ یوااا-گذاشت...  میشونیپ یدستشو رو

م به اتاق یاعتراض چیآرزو رو نداشتم... بدون ه دنیبود... طاقت د یخوب شنهادیبراتون... پ پزمی... منم سوپ مدیکن

 ...  دمیخواب یعتقرص خوردم و دو سه سا هیرفتم... 

شتم... با وجود کار عقب افتاده دا یسوپ خوشمزه مهتاج بانو رو هم خوردم حس کردم حالم بهتره... کل یوقت

ساعت به آرزو سالم هم نکردم 2شرکت... دمی...   بود که رسرونیمهتاج بانو حاضر شدم و از خونه زدم ب یاعتراض ها

تو چشماش نگاه کنم...  از  تونستمینبود... نم خودمدست  یول شهیناراحت م دونستمیبه اتاقم رفتم... م کراستیو 

زن شوهردار بود و منم حق  هیاالن  گهی... اون دگفتمیبهش م یزیچ دیبا خودم کلنجار رفته بودم... نبا یلیخ شبید

 یاومدم ول رونیگذشت... صبر کردم تا ساعت از از اتاقم ب یساعتها به تند0نداشتم عالقمو بروز بدم...   بگذره... 

م:عجله گفت یجد یلی! خد؟یببر فیتشر نکهیقبل از ا دینکیبرگه رو امضا م نیمهندس ا یآقا-آرزو هنوز نرفته بود... 

 نی... با تعجب بهش نگاه کردم... بهتردیکشو گذاشت و در کشو رو محکم بهم کوب یشد و برگه رو تو یدارم... عصبان

اون پسره از در وارد شد... چشمام داشت از  یاخراجش... خواستم با توپ و تَشر اخراجش کنم ول یبهانه بود برا

... نذاشتم آرزو به حرفش ادامه بده و از شونیمهندس، ا یآقا-... کردیم میبه شدت عصب دنشی... دزدیم رونیحدقه ب

 و دوم  ستیفصل ب انیاومدم... پا رونیشرکت ب

 

روز اول دانشگاه لباس بخرم... به  یبرا خواستیکار داشتم...م یساعت امروز کل8شدم...  داریصبح از خواب ب    

حض به م دونستمیروشن کنم دوباره سرجاش گذاشتمش...  م مویگوش نکهینگاه کردم... بدون ا میگوش اهیصفحه س

با مادرجون صبحانه  مینداشتم.. داشت و... اصال حوصلششهیهم شروع م رضایعل یروشن بشه تلفن ها نکهیا

-م سالم خانم-...  تلفن رو برداشتم و به اتاقم رفتم...  رضاستیکه تلفن خونه زنگ زد... مطمئن بودم عل میخوردیم

نم... فکر ک کمیدارم  اجی... احتریلطف کن امروز اصال باهام تماس نگ رضایعل-آرزو؟!  یاخماتو باز کن یخواینم-سالم 

تند  دونمی... مخوامیآرزو جان من که گفتم معذرت م-جمون... به ادامه رابطمون... به ازدوا-آرزو؟!  یکن فکر یبه چ-

 ... ادمیز یرفتم... بذار به حساب عالقه 

 ... تلفنو قطعیتو بخوا یگفت:باشه هرچ یدی... خوبه؟ به نااممیکنیکار دارم... شب صحبت م یامروز کل رضایعل-

الزم  یزی... چدیخر رمیو گفتم:مادرجون من دارم م ییرایحاضر شدم...  بدو بدو رفتم تو پذ عیسر یلیکردم و خ

 یدر برا یاز جلو یبا یبا-برو خدا به همرات -... گهید رمیخوردم... س-مادر...  یصبحانتو کامل نخورد- ن؟یندار
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حدود ساعت 84شدم  ادهیپاساژ پ یدر ورود یشدم...  ... بود که جلو دیمرکز خر یمادرجون بوس فرستادم و راه

طبقه به اون  نیمغازه به اون مغازه... از ا نیرو بخرم... از ا نهایبهتر خواستیذوق و شوق داشتم و دلم م یحساب

ساعت از از خودم کالفه بودم... خب بخر  88طبقه...   گذشته بود و من فقط موفق شده بودم دو تا مقنعه بخرم... 

بود با  یبود... رنگش زغال سنگ کیش یلیشمم رو گرفت... خمانتو چ هیاز مغازه ها،  یکی نیتریبابا!!! پشت و یا گهید

کدش رو نگاه 840...  ...نهاشیسرآست هیشب یسنتداشت با طرح  بیج هی... طرف راستش هم یسنت یها نیسرآست

 کردم... کد 

...   زتون؟یسا-کد  یآقا مانتو دیببخش- 840...خواستمیمغازه شدم و با چشم دنبال فروشنده گشتم...   رو م وارد

ون  هم قایبله بله دق- د؟ییخواینداره... همون رنگو م یبله اشکال-... فکر کنم قیواال دق دونمینم- 6پرو کنم؟: شهیم

خوشم اومده بود... اونقدر که از  زیسا6قشنگ بود... واقعا ازش : یلیختنم  یکرد و بهم داد.تو دایمانتوها پ نیرو از ب

آشنا به گوشم  یصدا هیکه  دمیپوشیخودمو م ی... خودِ خودش بود... داشتم مانتودمیرقصیم نهیآ یجلو یخوشحال

 هیکه با  دبو یانیک ی... حدسم درست بود... صدانمیدر صاحب صدا رو بب یکردم از ال یزن... سع هی یخورد... صدا

... در لحظه دیخندیممعروفش  یدست پسره انداخته بود و با عشوه ها یپسر در حال بگو و بخند بودن... دست تو

 یفکر کردم... ناخودآگاه لبخند کمی... کردیم خیو مو رو به تنم س لرزوندیشدم... خنده هاش تنم رو م یاول عصبان

ز ا خواستیخوب بود... دلم م یلیخ نیبود عرفان نبود و ا دستکه باهاش دست تو  یلبهام نقش بست... پسر یرو

 سرش رفته...  یخبرو به عرفان بدم تا متوجه بشه چه کاله نیهمونجا به سمت شرکت پر بکشم و ا

شرکت باشه!!! صبر  دیدوباره به ساعت نگاه کردم... هنوز با82! االن کرد؟یم کاریچ نجایا یانینشده بود... پس ک 

-وب بود؟ خ نیهم-گذاشتم...  شخونیپ یاومدم و مانتو رو رو رونیبره... بالفاصله از اتاق ب رونیکردم تا از مغازه ب

پارچش  نی... ادیخانم جنس خوب انتخاب کرد-چه گرون!  یوا یا-884چند بود؟!  تومن متشیبله بله... فقط ق

 ی...  تومن پول شمردم و رودمیشنینم یزیمن اصال چ یول گفتیمانتوئه م یایترکه... فروشنده داشت از مزا

پولها رو شمرد و گفت:نه باور  5روش... دیبذار یتومن  فمیک یاز تو844گذاشتم و گفتم:خدا بده برکت... شخونیپ

 نشخویپ یرو از رو کی... پالستگهی... دستت درد نکنه دیلیآقا من عجله دارم خ- هیبرام...  نقدریراه نداره ا دیکن

تند  ی... خوشحال و با قدمهادیبپوش یتکون داد و گفت:خدا بده برکت... به شاد یباش... سر یبرداشتم و گفتم:راض

رو به کل فراموش کرده  رضایذوق داشتم که عل فانخبر به عر نیبه سمت شرکت راه افتادم.... اونقدر از گفتن ا

 ... کردمیم یاپردازیذهنم رو یبودم... دوباره دلم به عرفان قرص شده بود و داشتم تو

... اصال ستیشرکت ن یتو ساعت8.84 یاز عرفان و آقا صادق کس ریاالن غ دونستمیشرکت... م دمیبود که رس 

... خودش در رو به روم باز کردمیم یلحظه شمار دنشید یدر اتاق عرفانو زدم... برا یبهتر بود... بدون معطل ینطوریا
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دس مهن یگفتم:سالم آقا یو با ناراحت نییرو انداختم پا رم!!فکر کردم آقا صادقه...  سد؟ییشما یاِ خانم محب-کرد... 

... رفت سالم کنم... سالم ادمیشرمنده -به عقلم شک نکنه!  وقتیبهش بدم که  نیخبر رو با چهره غمگ نیبهتر بود ا

 ی... روداخل دییدر کنار رفت و گفت:بله بله بفرما یچند لحظه باهاتون صحبت کنم؟! از جلو شهیم-افتاده؟!  یاتفاق

 یاررکیغ میتا انیبه پا یزیلطفا... چ عتریرس کمی یخانم محب-انداختم...  نیینشستم و دوباره سرمو پا یصندل

هستش سختمه بگم... با تعجب  یخبر بد کمی کنمیکردم و گفتم:چون حس م سینمونده... لبهامو با آب دهنم خ

 نی... همدمیپاساژ د یتو ییآقا هیرو با  نامزدتونگفتم: هیکردم و با کنا یمکث 8پس... ساعت  دیگفت:زودتر بگ

 ! ه؟ینامزدم کنامزدم؟!! -... شیپ

-کرد و گفت:چطور مگه؟!  ی! خنده مضحکد؟یدار یچه نسبت یانیبپرسم... شما با خانم ک یسوال هیاول  دیاصال بذار-

 اتاق یاز جام بلند شدم و به سمت در خروج تیزده؟! با عصبان یحرف نیهمچ یک-! ستن؟ینامزد شما ن شونیمگه ا

تونو تا جواب دینیبش دییبفرما-... ادامه ندم بهتره... دبراتون مسخره بوفکر کنم حرفم -! ؟یکجا خانم محب-رفتم... 

منه... مادرمون مشترکه...  یخواهر ناتن شونیا-نشستم و شروع به کندن گوشه ناخنم کردم...  یصندل یبدم... رو

 نویاشرکت  یتو چکسیگفتم:پس چرا ه یباشن جا خوردم... بدون معطل ختهیسرم ر یرو یتشت آب نکهیمثل ا

شرکت پنهان موندن رابطه  نیا یپدرم از مادرمون... شرط مشغول شدن الناز به کار تو نهیبخاطر ک-! دونه؟ینم

حرف زدن نداشتم... رَکب  ییتوانا ی... دست و پاهام شُل شده بودن... حتمیبود که هردو قبول کرد مونیخواهر برادر

 یبا دفعه ها ندفعهیا یبرم که دوباره صدام کرد ول رونیاز جام بلند شدم و خواستم از اتاق ب یخورده بودم! به سخت

 آرزو... -فرق داشت...  شیپ

برات  نقدریموضوع ا نیچرا ا-شدم...  رهیاسمم از زبون عرفان در جا خشکم زد... برگشتم و به چشماش خ دنیشن با

آرزو -... ی... ولیبزنم چون دوستت دارم... چون تو عشق اولم بود ادیفر خواستمیمهم بود؟! زبونم بند اومده بود... م

 نهمهیو من تحمل ا فتادیاتفاق م عیداشت سر زیحبس شد... همه چ نهیس ی... آره؟! نفسم تویتو به من عالقه دار

گرفتم و چشمام رو بهم فشار  واری... دستم رو به دستهیا یشوک رو نداشتم... حس کردم قلبم داره از حرکت م

 تخواسیچشماش نگاه کردم... دلم م ی.. حالت خوبه؟! سرم رو باالرفتم و تونیبش نجایا ایدادم... با استرس گفت:ب

حاکم شد... حس کردم چهره عرفان سرخ  نمونیب یزود قضاوت نکرده بودم... سکوت نقدریو بغلش کنم... کاش ا بپرم

 ... بعد از چندگشتیم زیجمله محبت آم هیذهنش دنبال  یداشت تو دیرفته بود... شا فکر فرو یشده... به شدت تو

 ستیح نصال گهید ی... ولیاگه بخوا کنمیم دایکار پ ت... خودم براسیکرد و گفت:لطف کن استعفاتو بنو یپوف قهیدق

 شده بود...  دیناام دمیدوباره تمام ام قهیچند دق یچشمام جمع شد... تو ی! اشک تویکار کن نجایا
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واقعا قدرتشو نداشتم... به  یبگم ول یزیچ خواستیدلم م یلیرو بهم فشردم... صورتم غرق اشک شد... خ چشمهام

 و سوم  ستیفصل ب انیلحظه درنگ شرکتو ترک کردم... پا هی یاز جام بلند شدم و بدون حت یسخت

  

... مادرجون گوشه دیترکیساعت از حالم اصال خوب نبود و سرم داشت از درد م 8خونه... دمیگذشته بود که رس  

نشد... به اتاقم رفتم و لباسهامو عوض  داریدر هم ب یاز صدا شهیفرو رفته بود و برخالف هم یقیسالن به خواب عم

ک انگشتِ اشاره گوشه چشمم پاک شد... با نو یجار شمم... اشک از گوشه چستادمیا نهیآ یکردم...   اشکمو از، جلو

که راجع به عرفان اشتباه کردم... تلفن خونه به صدا در اومد... به سمت تلفن  دمیفهمینم چوقتیکردم... کاش ه

گفتم:بله؟ به مادرجون  یآهسته ا یرو برداشتم و با صدا ینکنه... به سرعت گوش داریتا مبادا مادرجون رو ب دمیدو

هم  نشد و باز داریسروصدا ب نهمهیبود که با ا بی...  برام عجدیپهلو به اون پهلو شد و دوباره خواب نیکردم... از ا اهنگ

 ... دیخواب

ب خ-! ؟یچرا به خونه زنگ زد رضایعل-! ؟یزنیحرف م واشیسالم خانم گلم... چرا - دییاتاقم رفتم و گفتم:بفرما به

له ب-آرزو -سکوت کردم...  دیببخش-... یکن داریمادرجونو ببود  کینزد-خاموش بود... دق کردم از صبح...  تیگوش

 هی یبه بعد حت نیتند رفتم... بخدا بهت اعتماد دارم... از دونمیآرزو جان م-باز هم سکوت...  ؟یمنو ببخش یخواینم-

ه ب ... اوندمی... ازش خجالت کشدیکوبیسرم م یتو ی... حرفهاش مثل پُتکدمی... قول مکنمیلحظه هم بهت شک نم

دلم به حاش  ؟یآرزو جان... آشت-گذشته!!!  یاز صبح به من چ دونستیکه نم یکرده بود در صورت دایمن اعتماد پ

 ... یآشت زمیباشه عز-فراموش کنم...  دیگذشته... با گهی... با خودم گفتم گذشته ها دوختس

تو -... رضایتو هم منو ببخش عل-که خوشبختت کنم...  دمیآرزو... قول م کنمینم دتیناام گهی... دیدل من زیتو عز-

 یدور هی میریآره م-االن؟!! -دور دور؟  میدنبالت بر امیآرزو خانم گلم ب-! سکوت کردم... زمیعز ینکرد یکه کار

 من- 0...  شب صبر کنم آخه؟!میری... فردا مرضایاالن نه عل-خونه.. دلم برات تنگ شده...  رسونمتیو بعد م میزنیم

 یکرد و با خوشحال یچرا؟!  مکث-... رمیمن فردا سرکار نم-شد تو دلم...  ختهیتا فردا باز غم و غصه عالم ر یچجور

لم ... ددونمینم-... یآخه چرا؟!! تو که کارتو دوست داشت-... استعفا دادم... رمیکال نم گهید- ؟یریگیم یگفت:مرخص

 خودم؟  شیپ یایب یاخویآرزو م-بگردم...  گهیکار د هیدنبال  خوادیم

 ایکه واحد کنارمونه... تو هم ب یوتراپیزیقسمت ف فرستمیرو م یمن خانم سعادت-! ؟یتعجب گفتم:واسه چه کار با

اونو هم  ی... دو روزه خانم سعادت کارهاهیرفته چند روزه در به در دنبال منش شیمنش وتراپهیزیف نیاون... ا یجا

نده خب... به اون ب شمیم وتراپیزیف یمنش رمی... من مگهید جایبرو  یناراحت بشه بهش بگ دیشا-بنده خدا...  کنهیم
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... شما هیچه حرف نیا-تو بشم؟!  ردستیز خوادیدلت م-... یدست کس ریز یبر خوادینه دلم نم-! ؟یدار کاریخدا چ

 وناناراحت شد منو بذار اونطرف... بذار  یدیاگه د یبگو ول یبه خانم سعادت-بنده...  سییر یشیم یای... میتاج سر

...  میحرف زد رضایبا عل یساعت کیخدا نکنه -اون دل مهربونت بشم من...  یچشم قربان... فدا-سرجاش بمونه... 

و تختم ول یمسواک زدم رو نکهیخوردم و بعد از ا رینون و پن کمیهم خسته بودم هم گرسنه... رفتم تو آشپزخونه و 

داشت و من هنوز اول راه  نییچقدر باال و پا یشدم... زندگ رهیسرم گذاشتم و به سقف خ ریرو زشدم... دستام 

 ... یبودم... اول راه جوون

هم... چه  رضایعل یعرفان سوخت... برا یخودم سوخت... دلم برا یچشمهام اومد... دلم برا یعرفان جلو چهره

و چشمهامو بستم... نه  دمیکش یاز عشقش دل کند... آه یکیو  دیبه عشقش رس یکی... میداشت یبیسرنوشت عج

فکر کنم.. .  یا گهیبود اگر به کس د یردمن بود و نام یمرد زندگ رضای... علدیاعتراض بود و نه ترد یبرا ییجا

عاشقش نبودم... با خودم  ینبود... دوسش داشتم ول ییجدا یهم برا یبهانه ا یاونقدر خوب بود که حت رضایعل

از  ترشی:دوام دوست داشتن بگفتیافتادم که م اتمونیجمله معلم ادب ادیزمزمه کردم:دوست داشتن از عشق بهتره... 

 هشیمثل هم یزدیخانم  یجمله معتقد نبودم ول نی... من به امیبحث کرد یلیجمله خ نیسر ا روزاون ادمهیعشقه... 

بود که آدما ممکنه اشتباه کنن... اگه از عشقت اشتباه  نیا لشی...  تحلکردیم یحرفش پافشار یمصمم بود و رو

... یشیازش جدا م نیبوده... بنابرا بیع یموجود ب هیو اون در نظرت  یچون ازش انتظار نداشت یبگذر یتونینم ینیبب

و در  شیببخش یتونیو راحت تر م یکنینسبت بهش عمل م یشتریب یِبا تعادل رفتار یرو که دوست دار یکس یول

 میارروز شروع ک نیکار داشتم... اول یلیکردم بخوابم... فردا خ یو سع دمیکش یقی... نفس عمیکنارش به آرامش برس

 ... رضایدر کنار عل

 و چهارم  ستیفصل ب انیپا

  

ساعت 8خونه... رسوندی... شبها هم حدود   منو ممیرفتیدنبالم و باهم به سرکار م ومدیم رضایاون روز عل یفردا از

 یفرق چیقبول کرد که من بجاش کار کنم... گفت ه لیذوق کرد و با کمال م یمن کل دنیبا د یاونروز خانم سعادت

 2تا  0...  ندهیبراش خوشا نهیرو کنار هم بب رضایکه من و عل نیکدوم واحد مشغول بکار بشه و هم ینداره تو

 یروز هم از ساعت تو هیو  4تا  6دانشگاهم هم شروع شده بود و سه روز در هفته کالس داشتم... دو روز از ساعت  ...

 و گذشتندیهم م ی... روزها از پکردیم افتیدر یو در ازاش اضافه کار دیکشیجور منو م یساعات هم خانم سعادت نیا

بود و با تمام وجود دوستم داشت... من هم  یخوب یلیپسر خ رضایم... علگذشته ها رو فراموش کن کردمیم یسع من
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... ساعت : از مطب به سمت دانشگاه شدیکنه...  کالسم شروع م تیکه در کنارم احساس رضا کردمیتمام تالشمو م

راهم سبز شد... از  یجلو یمطب دور شد عل ازچند قدم  نکهیچهارشنبه بود و ساعت افتادم... به محض ا 4راه 

 ازش نداشتم...  یخبر گهیکه پشت تلفن باهاش دعوا کرده بودم د یبار نیآخر

آرزو من که دشمن تو - ؟یعل یدار کاریچ نجایگفتم ا- ؟یسالم آرزو... خوب-! ؟یدار کاریچ نجایکردم و گفتم:ا یاخم

ج االن ازدوا گهیاوضاع فرق کرده... تو د یارم ولتو رو دوست داشتم... االنم د یزمان هی... درسته تمیی... پسرداستمین

انداخت...  نییمادرجون...  سرشو پا-! ؟یکنیم کاریچ نجایپس ا-... مموضوع کنار اومد نیوقته با ا یلی...من خیکرد

 تهران که مینترس آرزو... امروز من و عباس اومده بود-شده؟  یگفتم:مادرجون چ ادیلرزه به تنم افتاد و با ترس و فر

خونست... گفتم  مگفت که مطمئنه حاج خان هیدرو باز نکرد... همسا میزنگ زد یهرچ ی... ولمیبه مادرجون بزن سری

 یعل-تو... سکوت کرد...  میبود... قفل رو شکستم و رفت دهیفا یب یول مینشست یساعت می... نخونهیداره نماز م دیشا

... نگران نباش... انگار مارستانهیسجاده ش افتاده بود... االن ب یمادرجون رو-منو... مادرجون حالش خوبه؟  یدق داد

 کردم...  هیرو نشستم و شروع به گر ادهیسرم خراب شد و وسط پ یرو ایدن

گفتن تا شب بهوش االن تحت نظره... دکترا  یآرزو تو رو خدا بلند شو... حالش خوبه باور کن... سکته کرده بود ول-

و مهربونش  دیصورت سف دنیبود... با د هوشیرفتم... مادرجون هنوز ب مارستانیبه ب ی... به همراه علشاالیا ادیم

کس ترم  یکه هستم ب نی... از ارمیمی... من بدون مادرجون مکنباهام ن نکارویا ایشد... خدا ریدوباره اشکهام سراز

 یلیبودمش... مادرجون خ دهیوقت بود ند یلینکن... عباس از ته راهرو به سمتم اومد... چقدر بزرگ شده بود... خ

راحت  و شهیاگه عباس کنکورشو بده و دانشگاه قبول شه مستقل م گفتیم شهی... همنهیعباسو بب خواستیدلش م

سالم دخترعمه... -... گفتیم موییت اون زنه ست... زندااالن سنش کمه و افسارش دس گفتی... مدنمیتهران د ادیم

 شینیبب مارستانیرو تخت ب دیمادرجون... حاال با دنید یسال اومد نهمهیشد؟! بعد از ا یچ یدیسالم... د- ؟یخوب

 نیا یدلتنگش بودم... با هزار بدبخت یلیو گفت: خ اختاند نییبامعرفت!!! چقدر دلش برات تنگ شده بود... سرشو پا

 که میراهرو پشت در اتاق مادرجون نشسته بود یتو ی... چند ساعتامیچند روزو از مدرسه اجازه گرفتم تا بتونم ب

به من  یچیو ه هیجد هیتعجب کردم... مطمئن شدم که قض یلیخ ییزندا دنی... از ددنیهم از راه رس ییو زندا ییدا

 ... ذاشتیپاشو تهران نم چوقتیه یینبود زندا ی... اگه جدگنینم

سرد جواب سالمشونو دادم به طبقه  یلیخ نکهیکدومشونو نداشتم و بعد از ا چیاومدن و سالم کردن... حوصله ه جلو

ا دع رلبیو ز ختمیریصدا اشک م یانداخته بودم و ب نیینشستم... سرمو پا مارستانیب اطیح یرفتم و تو ییپا

سرم منو به خودش آورد... سرم رو باال گرفتم و نگاهش  یباالاز  یزن ی... صدارهیکه خدا مادرجونو ازم نگ کردمیم

تر نگاهش کردم... نتونستم بشناسمش...  قیرمق... دق یشکسته و ب یچهره ا یآشنا ول ییبا صدا یکردم...  زن
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بلند شدم و با تعجب  یصندل یسالم آرزو جان... من سوگل... از رو-کردم و گفتم:شما؟  زتریچشمهام رو ر

ال ! سال بن؟یشکسته شد نقدری... چرا انیعوض شد یلیخ-! ؟ی... نشناختزمیآره عز-!! د؟ییاگفتم:سوگل خانم شم

سال به اندازه در حق تو بد کرد و آهت دامنمونو  کی نیا یو گفت:تو هیگر ریزد ز24سرمون اومد آرزو... محمد 

... وگرنه معلوم نبود از نیادمنو نجات د یکه زندگ نیخانم... شما بودسوگل  دمیمن در حق شما آه نکش-گرفت... 

 ... اوردمیکجا سردرم

اونروز که باهم از -و شهاب خوبن؟  یشده؟!شاد یگفتم:چ یبچم از دستم رفت آرزو... با نگران یهق هق گفت:ول با

 یطالق دادم... دو سه هفته ا یدست بچه ها رو گرفتم و رفتم خونه پدرم... فرداش هم تقاضا میکارخونه برگشت

 هوونیدستش مثل د دیدادگاه رس هیکه احضار یبودم... روز نایاز محمد نبود... منم خونه بابام ا یخبر چیگذشت و ه

 هیبودن و گر دهیمحمد ترس دادیها از داد و ب ی... طفلکمیها اومد در خونه بابام... من و بچه ها خونه تنها بود

که داد  کردیو التماسش م گرفتیمحمدو م یدت گرفت و ادامه داد: بچم شهاب همش پاهاش ش هی...  گرکردنیم

پاگرد طبقه اول... دست  یتو نییشد و شهابو هُل داد... شهاب هم از پله ها پرت شد پا یهم عصبان یروان وننزنه... ا

چوب خشکم زده بود و رمق حرکت  کهیت هیکرد... من که شوکه شده بودم مثل  هیگردنم و انداخت و بلند بلند گر

به سالگرد فوتش نمونده...  یزیشد... چ یبچم ضربه مغز-گرفته گفتم:شهاب حالش خوبه؟  یینداشتم... با صدا

چشمهام اومد... چقدر دلم از  یچهره معصوم شهاب جلو گمیم تیگفتم:تسل یجون یب یشد...  با صدا یاشکهام جار

 کو؟  یشهاب تنگ شده بود... با ترس گفتم:شاد یبرا که چقدر دلم یخبر شکست... وا نیا

حالش  یبود... شاد یبستر نجایا شیبابام... چند روز پ یدنبال مدارک پزشک مارستانی... منم اومدم بنایخونه بابام ا-

 دیا شات نایبرادرم ا شیبردمش کانادا پ یوقتا...چند وقت یگاه کنهیم یتابیهنوز که هنوزه ب- ؟یچ یول-... یخوبه ول

هم  یبازداشتگاه بود و چند ماه یچند روز-زندان؟  فتادین نشوهرتو-... میش عوض شه... تازه برگشت هیروح

گرفت... آخه بعد از اون ماجرا واقعا هم  شویجلوه ش داد و حکم آزاد وونهید لشیبعدش تبرئه شد... وک یزندان... ول

 یکه تو هیقابل تحمل بود... االنم ماه ریاتفاق براش غ نیدوست داشت و ا یلیعقلشو از دست داد... شهاب رو خ

 ینگهش دارن... من که ازش طالق گرفتم ول 4تو خونه  نیاز ا شترینتونستن ب نایا میی... داهیبستر یروان شگاهیآسا

 ی... چه اتفاقاتماوردیخرابه... داشتم از تعجب شاخ درم یلیخ تشیوضع نکهی... مثل ارسهیدورادور خبرا بهم م

 ارکیچ نجایبا پشت دستش پاک کرد و گفت: تو ا اشکهاشوسال!!! سوگل خانم  کی نیا یبراشون افتاده بود تو

 یا-مادرجونم سکته کرده... -خودم افتادم و اشک به چشمهام هجوم آورد...  یغم و غصه ها ادیدوباره  ؟یکنیم

 خونه... االن هم حالش خوبه... انشاال مشیبرد شیمنم سکته کرده بود... دو روز پ ی... غصه نخور آرزو جون... بابایوا

 ... دوارمیام-... شهیمادرجونِ تو هم خوب م
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 و پنجم  ستیفصل ب انیپا

  

... میمعجزه بود هیتر از حد نرمال بود و همه منتظر  نییپا یاتیبود... عالئم ح هوشیروز گذشت و مادرجون هنوز ب دو

 یصدا دنِیدوباره شن یو برا هی... کار روز و شبم شده بود گرگذاشتیتنهام نم یدائم کنارم بود و لحظه ا رضایعل

نشسته بودم و چشمام رو بسته بودم... به  مارستانیب یراهرو یظهر بود... تو یکایطاقت بودم... نزد یمادرجون ب

چشمامو باز کردم و نگاهش کردم... لبخند  دست انداخت گردنم... رضای... علومدیشدت ضعف داشتم و خوابم م

کنارم بود... آرامشش بهم  تیموقع نیا یدستاش گرفت و فشرد... چقدر خوب بود که تو یزد و دستمو تو یکمرنگ

کاش -منتظرن...   نایا نیآرزو جان... مامان شه میپاشو بر-... کردیدستاش وجودمو گرم م یو گرما دادیمآرامش 

پاشو  ...ینخورد یچیو ه ینشست یصندل نیا یبرات نمونده بس که رو یخب خانم گلم رمق- رضایعل یکردیقبول نم

 ... یتا کنارش باش ارمتیهم استراحت کن باز شب م کمیبخور و  یچی میبر

عوض  ویزیبودنِ تو هم چ یول شهینم یزیکه چ شاالیا-بشه...  شیزیچ ترسمی... مرضایعل شهینم یدلم راض-

اهش مقاومت کنم همر نکهی... از جاش بلند شد و دستمو گرفت تا بلندم کنه... بدون ایخانوم میشو بر ... بلندکنهینم

داده بودم و چشمامو  هیتک یرد و بدل نشد... تمام راه سرمو به صندل نمونیب یحرف چیه نیرفتم... تا خونه مامان شه

 ایب ...یمادر قربونت بشه... خوش اومد یگفت:اله تند تند به سمتم اومد و نیمامان شه میدیرس یبسته بودم... وقت

 هیحرفا چ نیا-باعث زحمت شما هم شدم...  دیمبل نشوند... با بغض گفتم:ببخش ی... دستمو گرفت و منو روزمیعز

ا لبه ب سشویخ یدستا کهیاومد و در حال رونیب ییاز دستشو نی... خاله مهارمیبرات ب وهیآبم وانیل هی نی!! بشدر؟ما

جونم چطور بود؟ از جام بلند شدم و  دهیخاله... سع یآرزو جان... خوش اومد یگفت:اِ اومد کردیخشک م رهنشیپ

و  ارضی... تو غصه نخور... به زورِ علشاالیا شهیبهتر م-... فرقش نکرده... هیگفتم:همونطور یسالم کردم و با ناراحت

 ... میاشاره کردم که بر رضایبه عل میناهارو خورد نکهیا ... بعد ازدمیآب پرتقال رو سر کش وانیل هی نیمامان شه

و بهش نگاه کردم... دوباره آروم  دمی... لب ورچمیریچرت بخواب بعد م هیکنار گوشم گفت:االن نه عشقم...  آروم

انداختم...  نیی... خودمو جمع و جور کردم و سرمو پاکنمایبوست م نایمامانم ا یجلو نیلباتو ورنچ یگفت:اونجور

آوردن... غذاشون که تموم شد  یخودشون نم یرو هب یول دنیشنیما رو م یو خاله پچ پچ کردن ها نیمامان شه

هم کردم  ی... هر کارمیو حرفامونو بزن میو بدو بدو به آشپزخونه رفتن تا ما راحت باش دنیهم چ یظرف ها رو تو

... مارستانیب میپاشو بر رضایگفتم:عل یخاص تیندم... با مظلوممو رضایکنار عل ییرایپذ ینذاشتن کمکشون کنم و تو

دلشوره -هاااا...  یریم نیاز ب ینجوری... ابرمتیم گهیساعت د هیاستراحت کن  کمیخانم گلم -... زنهیم ردلم شو
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تو اتاق من... گوشه لبمو گاز گرفتم و  میچشماتو ببند... اصال پاشو بر کمیفقط -آخه...  برهیدارم خوابم نم

ش... اتاق یو برد تو دیآرزو... خودتو لوس نکن... دستمو کش ایپاشو ب-مامان و خاله!!!  یجلو گهیمونده د نمیگفتم:هم

 راحتترم...  نیزم ینه رو-تو بخواب رو تخت من... -

 یوبالش و پت هیپهن کرد و  نیزم یتشک رو هیراحتترم...  نینه باور کن رو زم-! ؟یکنیتعارف م ای یکشیخجالت م-

گفت:گوش  و دیبوس مویشونی... بهتر بود بخدا پییرایتو پذ میرفتیکاش م رضایعل-نازک گذاشت روش و گفت:بخواب 

تا  بخواب-... خوابمیو گفتم:خب تو برو من م دمیکش مپاها یتشک نشستم و پتو رو رو یدلم... رو زیکن به حرفم عز

رفت و من هم دراز  رونی... پس بخواب... از اتاق برمیچشم م-... گهیبرو د- رضا؟یجانِ عل- ضااااااااریعل-... نمیبب

رم و ک یِتکه با رو تخ وارینفره کنار د هی یتخت چوب هیداشت!  یزی...  به اطرافم نگاه کردم... چه اتاق تر و تمدمیکش

 یوبود... ت زیم یقاب عکس سه نفره رو هیکه لپ تاپش روش بود و  یچوب وتریکامپ زیپوشونده شده بود... م یقهوه ا

 هیکه روش  یکمد چوب هی... نیو خاله مه نیبود و دست انداخته بود گردن مامان شه ستادهیوسط ا رضایعکس عل

 بود...  باسهاشاتاق بود که مطمئنا کمد ل یبود هم تو یقد نهیآ

.. بود...  چشمامو بستم. رضایعل رستانیاز دوران دب یمیعکس قد هیقاب عکس که توش  هیاتاق نگاه کردم...  وارید به

چرا -جان؟ -تشک نشستم...  یآرزو... از جام بلند شدم و رو-پا اومد...  یمادرجون تنگ بود... صدا یچقدر دلم برا

منو آخر... با تعجب  تو یکنیهات... جون به لب م التخج نیاز دست تو با ا- یخب صدام زد-پس؟  یبلند شد

چرا جون به لب  گهیاونوقت م-... رونیب رمیبخواب... من م-... من بخوابم رو تخت؟ الیخیبابا ب یچیه-گفتم:چرا؟! 

... رضایآخه جلو مامان و خاله زشته عل-... گهیبخوابم رو تخت... در هم بازه د خوامیندارم... م ی!!! من به تو کاریشیم

تو  رمیتخت برداشت و گفت:از دست تو... بخواب من م ی! بالشتشو از رومیدیما کنار هم خواب کننیحاال فکر م

 شدم...  رهیو به سقف خ دمیجام دراز کش ی... توییرایپذ

... ومدیاتاقم م یخر خر مادرجون تا تو یاتفاقات به خواب بود... کاش االن تو اتاق خودم بودم و صدا نیهمه ا کاش

آروم به  رضای... علرشیازم نگ ایادامه بدم؟!  خدا ی... بدون مادرجون چجورکردیتو گلوم بود که داشت خفم م یبغض

بلند شو... با تعجب بهش نگاه کردم و با  مارستانیب میبر یخوایماگه -! رضا؟یشد باز عل یاووووف... چ-... دیدر کوب

 یرب خوادیاگه دلت م گمی... مستین یچیست و گفت:نترس ه!! کنارم نشرضا؟یشده عل یچ-... دمیاز جام پر ینگران

 ران... بغلم کرد و گفت:آرزو جان نگهیگر ری... زدم زرضایعل یگیشده به من نم یزیچی-مادرجون ببرمت...  شیپ

بخواب... من غلط کردم... با عجله از جام بلند شدم و مانتومو تنم کردم...  ریخانمم... اصال بگ ستین یزینباش چ

 تا آماده بشه...  نیاتاق خاله مه یلباسهاشو برداشت و رفت تو یحرف چیهم بدون ه رضایعل
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د من که حالم خوبه آب قن-بخور بعد برو...  نویخاله جان ا ایب-به سمتم اومد...  وانیل هیبا  نیدر خاله مه یجلو

.. تو به من خاله جان. دیبد وانویگفت:ل یبا مهربون رضای... علزمیعز فتهیحاال بخور فشارت ن-خاله...  ی... مرسخوامینم

 یزی!چ؟یکنیم ینجوریآرزو جان چرا ا-نشستم...  نیدو تا کردم و با استرس تو ماش یکی... پله ها رو خورهیم نیماش

 خوامینم گهیخوردم و گفتم:د وانیقلوپ از گوشه ل هیواست خوبه...  یدیآب قندو بخور... ترس نیا ای... بزمینشده عز

طول  یساعت می... گفته باشم... نینیمادرجونو بب مارستانیتو ب یتا بذارم بر یهمشو بخور دیکرد و گفت:با یاخم

 رستان،مایب یراهرو یتو میدیرس یکل آب قندو خوردم... وقت یساعت با بدبخت مین نیا یو منم تو میدیتا رس دیکش

افتاده...  یباور کنم اتفاق خواستیدلم نم یدر نظرم مشکوک بود ول زیبه سمتمون اومد... همه چ مهیسراس یعل

 نشده... آروم باش...  یزیدستمو گرفت و گفت:چ رضایکو؟ عل ونشده؟مادرج یچ یعل-قرمز بود...  یعل یچشما

 یزیچ گهیداد... د هیتک واریو به د دیبغضش ترک یشده؟! عل یزیچند ساعت تنهاش گذاشتم... نکنه چفقط -

 یهم باال رضایبودم و سِرُم بهم وصل بود... عل مارستانیتخت ب یچشم باز کردم رو یواز هوش رفتم... وقت دمینفهم

نتونستم... کمرم، سرم،  یخوبه خانمم... تو بخواب... خواستم بلند شم ول-مادرجون چطوره؟!  رضایعل-سرم بود... 

... دراز بکش... با تعجب زمیعز رهیم جیکه سرت گ نهی... واسه همیتو االن دو روزه که خواب-... کردیهمه بدنم درد م

همسر گلم... دو روزه با آرام بخش  یباش یوق دیآرزو جان تو با-!مادرجون کجاست؟ اد؟یز نقدریگفتم:دو روز؟!چرا ا

انداخت و  نییسرشو پا رضایمادرجون تنهام گذاشت... آره؟ عل-کردم...  هی... بلند بلند شروع به گرخوابوننتیم

... دمیکشیم غیو ج کردمیم هیبلند گر یبدبختم آخه... با صدا نقدری... چرا من اشدیباورم نم ایسکوت کرد... خدا

 .. کردن. قیبهم تزر یبه اتاقم اومدن و آمپول پرستارها... ختیریمن اشک م یدستامو گرفت بود و پا به پا رضایعل

 و ششم  ستیفصل ب انیپا

  

 یاول حال و روز خوب یکم و کاست برگزار شد... روزا یو سوم وهفتم و چهلم مادرجون آبرومند و ب عییتش مراسم

و  یبه زور قرص و آمپول خواب بودم... همه کارها رو عل ای کردمیم هیگر ای.. بود. یو زار هینداشتم و کارم فقط گر

مدت بگذره  هیاگه  کردمیانجام دادن و الحق که از پسش هم خوب بر اومدن... چهل روز گذشت... فکر م رضایعل

و  سرم اومده... انگار در ییچه بال قایدق دمیفهمیخونه تنها بودم و تازه داشتم م یبدتر شد... تو یول شهیحالم بهتر م

م نمون هبهم اصرار کردن که برم اونجا و خون یلیو خاله خ نیو مامان شه رضایقورتم بدن... عل خواستنیخونه م وارید

هم بسپاره و مجبور  نیمیس84رو به عمه ش  نایس نیاز ا شتریب تونستینم یموند ول شمیپ یقبول نکردم... روز یول

دو روز هم واسه چهلم اومدن و  یکیو  رازیبعد از مراسم هفتم برگشتن ش نایا یی... داشیبود که بره سر خونه و زندگ
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تنگ بود...  یلیمادرجون خ یتنها... دلم برا یموند و حوضش... من موندم تنها یکه بود آخرش عل یرفتن... هرچ

کوه غم بودم و  شهینبود.... مثل هم یچاره ا ی... ولختمیریاشک م شیدلتنگاز  یلیمخصوصا شب ها موقع خواب خ

 ... زدمیدم نم

برام سنگ تموم گذاشته بود و  رضایمدت عل نیبرگشته بودم سر کار... توا رضایبود که به اصرار عل یروز چند

 هیبهش تک تونمیم کردمیاز غصه هامو کمرنگ کرده بود... واقعا بهش وابسته شده بودم و حس م یلیحضورش خ

 نی... ازمینه عز- ست؟ین یمراجعه کننده ا گهیخانم گلم د- کیساعت نزد8کنم...   بود که تلفن مطب زنگ خورد... 

 گهید دارمیبرم فمویمن که آمادم... ک-... رونیب امی... منم لباسمو عوض کنم ممیپس حاضر شو که بر-بود...  شیآخر

-خونه ما؟  میکرد و گفت:بر یپوشم نگاه یمشک یبه سرتا پا 5اومد... رونیاز اتاقش ب رضاینشد که عل قهیفقط...  دق

کارش دارم...  منو  اریمامان زنگ زد و گفت آرزو رو هم ب شیساعت پ مین ینه قرار نبود ول-اونجا؟!  امیبود ب ارمگه قر

دستور  گهید دونمیمن نم-ساعت جمعه...  دیباز با یآخه تو خسته ا- 84و88واسه  یذاشتیخونه... کاش م یبرگردون

  رضاااااااااایعل-... یمادرشوهره... خودت زنگ بزن کنسلش کن اگه جرات دار

و ... دستهاشگهیخونه شما د-کجا؟ - میزدم و گفتم:بر ی...  لبخندزهیریصدام نکن دلم م ینجوریصد دفعه گفتم ا-

ساعت  کیبود و نزد کیتراف9خونشون... میدیبود که رس   ...می... بریبهم زد و گفت:چه عروس خانم حرف گوش کن

خاله اومد کنارم نشست و  میو جمع کرد میخورد شام نکهیدرست کرده بود... بعد از ا یعال نیته چ هی نیمامان شه

 انداختم و نیی... سرمو پانهیغمتو بب ومدیدوستت داشت... اصال دلش نم یلیجونو... خ دهیگفت:خدا رحمت که سع

 یوکه ر کتریکوچ کیپالست هیبزرگ و  یجعبه  هیبا  نی... مامان شهامرزهیلب گفتم:خدا رفتگان شما رو هم ب ریز

 هی ای؟بییمادر کجا رضاااایعل-نشست...  نیزم یمن رو یاومد و درست روبرو رونیاتاق ب یبود از تو تهجعبه گذاش

ل تو رو قاب نیدخترم ا-... چسبهیم ییاومد و گفت:به به االن چا رونیاز آشپزخونه ب ییچا ینیس هیبا  رضایلحظه... عل

 بازش کن... -هست؟!  یچ نیجعبه بود رو به سمتم گرفت... با تعجب گفتم:ا یکه رو یکینداره... پالست

بود...  یدرشت سرخاب یبا گلها یو سرمه ا دیساتن سف یروسر هیو  دیسف یمانتو و شلوار پارچه ا هی کیپالست یتو

... امروز روز نیبمون غهیص نیاز ا شترینداره ب تیخوب گهیدخترم به نظرم د- 25 یعنیآخه؟ آذره...  هیواسه چ نایا-

 فیبالتکل نیاز ا شتریشما دوتا ب 84 ستین یجون هم راض دهی... بخدا سعگذرهیم میکرده بود نییکه تع یهم از روز

 اهینداره عروس س تی... خوبشونیمحضر هم بپوش یو تو یایدرب یاز مشک گهیلباسا رو گرفتم که د نی... انیبمون

 نکارویا تونمیبپوشم... نم یسالو مشک کیتمام  خوامیمامان جان من م-چشمام جمع شد...  یبپوشه... اشک تو

که تاحاال ساکت  رضای! با التماس به عل؟یبنداز نیزم رزنویمنِ پ یرو یخوایم یعنیشگون نداره دخترم... -کنم... 

 یتیچه اذ-عمل کنه...  خوادیهرطور م نیبذار نینکن تشیمامان اذ-چشم دوختم...  کردینشسته بود و فقط نگاه م
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رو  انیا رضای... پاشو پاشو برو تو اتاق علستی... گناه که نارنیمادر... اصال رسمه بعد از چهلم صاحب عزا رو از عزا درب

اتاق  و از در دمیلباسها رو پوش یکرده بودم و به اجبار بلند شدم... وقت ریگ یسیدروارو یاندازته؟! تو نمیبپوش بب

چشمام  از... اشک ی:ماشاال ماشاال مثل ماه شدگفتنیو م رفتنیاومدم مامان و خاله باهم قربون صدقه م م رونیب

 ... کردیم هینگاه کردم.... اونم داشت گر رضایبود... به عل یجار

مامان و خاله بغلم کرد و محکم فشارم  یمقدمه جلو یب هوی یول کردمیجا بلند شد و به سمتم اومد... فکرشو نم از

 رینکن زشته... خاله و مامان زدن ز رضایعل یخانمم... گوشه لبمو گاز گرفتم و گفتم:وا یچقدر قشنگ شد-داد... 

 نینیبش نجایا نییای...؟ مامان گفت:خب حاال بیدار کارشیبا خنده گفت:بچمون ذوق زده شده چ نیخنده و خاله مه

 ه؟یچ یبعد زیدست انداخت گردنم و گفت: خب سورپرا رضایو عل میکنار هم نشست رضایدارم... من و عل زیسورپرا

لباس عروس فوق العاده  هیدر جعبه رو باز کرد... دهنم از تعجب باز مونده بود... لباس عروس بود...  نیمامان مه

پف  نکهیا یبجا گهید ی... دامنش هم برعکس لباس عروسهایمتیق یباالتنه ش پر بود از سنگها ی.. رو.گقشن

لند تور ب هیبود و روش پر از طرح گل بود...  یهاش هم تور نیداشت... آست دهیدنباله کش هیداشته باشه بلند بود و 

من مات و مبهوت به لباس عروس نگاه  ثلهم م رضای... علشدیم دهیکش نیزم یسر عروس داشت که رو یهم برا

 . قشنگه.. یلیخ نی! آب دهنمو قورت دادم و گفتم:ان؟یکنینگاه م ینجوریگفت:شما دو تا چرا ا نی... خاله مهکردیم

 یلباس عروس عال هی... عکستو براش فرستادم و گفتم ایتالیفرستاده از ا ایزد و گفت:پر یلبخند نیشه مامان

دستشون -مزون اونجا برام بخر و بفرست... اونم سنگ تموم گذاشت واسه عمش ...  نیواسش... برو از بهتر خوامیم

چرا  اوا خدا مرگم بده-... میریبگ یآنچنان یعروس ستی... ما که قرار ننیفتیبه زحمت ب نقدرینبودم ا یدرد نکنه راض

 شهینکن آرزو جان... نم یاونجور-اختم و سکوت کردم... اند نیی... سرمو پامیریگیرو م یعروس نی... بهترستیقرار ن

 نی... آخر همتونیسر خونه و زندگ دیو بر میریبگ ی... به صالحه که زودتر عروسیاون خونه تک و تنها بمون یکه تو

تو  ستین ی... خدا شاهده مادرجونت هم راضمیریگیم یهم عروس گهیدو ماه د یکیتو محضر...  نیکنیهفته عقد م

 ادیدلم نم-شد...  یاز شرم و نجابتت...  دوباره اشکم جار یای... خونه ما هم که نمیبمون ییاون خونه تنها یتو

 یخاله جان بخدا اونم راض-... تونمیمادرجون نم ونکنم... بد یو خوشحال رمیبگ یجشن و مهمون ستیمادرجونم ن

 باهام صحبت نقدرینگرانت باشه... ا ای.... نذار اون دنمیریزود هممون م ای ری... مرگ حقه... دیکارا رو کن نیتو ا ستین

آخر هفته قرار عقد 28 یمبعث هم عروس دیشدم تن به خواستشون بدم...  بهمن روز ع یکردن تا باالخره راض

 ... میریو قرار شد بگ میگذاشت یضرمح

 و هفتم  ستیفصل ب انیپا
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هم استرس داشتم....  یخسته بودم و از طرف یاز طرف کیساعت نزد0هنوز مراجعه کننده داشت... رضایبود و عل  

 تمیاذ شتریب بمیتنها و غر رضایخانواده عل نیفردا ب نکهی... فکر امیمحضر داشت یفردا جمعه بود و قرار عقد تو

 میاز مطب زد رضایبود که به همراه عل  ... دادمیم یارخوش بود و خودم رو دلد نیمیحال دلم به س نی... با اکردیم

 هیتک ینشستم و سرمو به صندل نیماش یتو یحرف چیخسته و پر استرس بودم... بدون ه یلیساعت خ8... رونیب

سرم درد -ساکته؟!  نقدریخانم گل من چرا ا-دلم؟ باز هم سکوت کردم...  زیشده عز یزیچ-دادم و چشمامو بستم... 

... یفکرت مشغوله که سردرد دونمیبذارم... من که م ابونیبرم سر به ب دیاگه تو رو نشناسم بامن -... رضایعل کنهیم

به  زینگران نباش عشقم... همه چ-... کنمیهم خسته ام هم به فردا فکر م- ؟یینگران فردا ؟یکنیفکر م یدار یبه چ

 ... دمی... بهت قول مگذرهیم یخوب

به  نیقربونت بره غصه نخور... من کنارتم... از رضایعل یاله-بود... دلم براش تنگ شده...  شمیکاش فردا مادرجون پ-

 یلیکار منو خ نیآرزو ا-! ؟یمن چ ی... ولی... تو خانوادتو داریتو فقط منو ندار-... میرو دار گهیبعد من و تو همد

چشمام  ی... اشک تودمی. بهت قول متو دلت تکون بخوره.. آب ذارمینفسم نم نیمن تا آخر یول کنهیسخت تر م

 منم خوشحالم که-حداقل تو رو دارم...  یکس یب نهمهی... خوشحالم که تو ایخوب یلیتو خ رضایجمع شد و گفتم: عل

شدم... چقدر آدم...  رهیخ رونیبه ب نیماش شهیحاکم شد... از ش نمونیب یخدا تو رو سر راه من قرار داد... سکوت

 رضایعل لیفام ینداشتم تا فردا بتونم جلو یسهم من نبودن... من خانواده ا چکدومشونیبود و ه ایآدم تو دن نهمهیا

نگاه کردم.... ناخودآگاه لبخند زدم و خدا رو شکر کردم که  رضایمردونه و مهربون عل یسرافکنده نباشم... به چهره 

شغل و حرفه ش  یکه تو یگاهیوجود جا با رضای... علرضاستیعلبه بعد همراهم بشه  نیکه قراره از یحداقل کس

با وجود  شدیاگه عرفان همراهم م دیبود... شا شیژگیو نیبزرگتر ینبود و مهربون یداشت اصال مغرور و از خودراض

 کنم...  یو احساس خوشبخت امیدرب ییبه طور کامل از تنها تونستمینم چوقتیکه داشت ه یغرور

ه ک نمیبی...  نگاهم کرد و گفت:به به مفتادیو مهرش ذره ذره به دلم م کردیکم کم داشت تو دلم جا باز م رضایعل

 یجانِ من بگو به چ-... دمیچشمامو ازش دزد دونمینم- ؟یکنینگام م ینجوریخانمم لبخند اومده رو لبهاش... چرا ا

 ونابیسرعتشو کم کرد و سمت راست خ رضای... علدارمچقدر دوسِت  نکهیکردم و گفتم: به ا یمکث ؟یکردیفکر م

...  دمیجمله رو از زبونت شن نیخوشحالم که ا یلیخ-جانم؟ -آرزو... -انداختم...  نییترمز کرد... نگاهم کرد... سرمو پا

رو برات فراهم کنم...  یزندگ نیبهتر دمیبهت قول م-صورتم گُر گرفته و سرخ شدم...  کردمیسکوت کردم... حس م

  رضایجانِ عل- رضایعل-که خدا بهم داده...  یهست یا هیهد نیتو بهتر
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کنارتم... بهت قول  کشمیکه نفس م یتا وقت-... دیتنهام نذار... باشه؟ دستمو تو دستاش گرفت و بوس چوقتیه-

 نیحرفا رو نزن... هم نیا-جانم -آرزو -... رضایعل رمیمیاگه نفست قبل از من قطع بشه م-...  دی... دلم لرزدمیم

 نقدریاز ته دل  زد و گفت:تو چرا ا یرو خدا... قهقهه ا توکردم و گفتم: نه  ی... خنده اکنماااایبغلت م ابونیوسط خ

... زودتر منو دهینکش کیبار یتا کار به جاها فتیبخدا... زود باش راه ب ستیدست خودم ن-آخه؟!  یهست یخجالت

 دمیاز جان...   بود که رس زتریرو جفت چشمام همسر عز-کار دارم....   یبرم بخوابم... فردا کل خوامیبذار خونه م

 طیاشر نیو گفت:استغفرا... منو تو ا دیباال... خند ادیبار بود که بهش تعارف کردم ب نیاول یساعت برا8.45خونه...

و  دمیکردماااا... خند دو تا بوست هم هویبخورم اون وسط  ییچا هیاومدم باال  یدید هویقرار نده بدو برو باال... 

 نرفته تو جلدت...  طونیگفتم:پس بدو برو خونتون تا ش

 ونهطیش گهید-گولت نزنه!!!  طونیش وقتیبرو اونور  یگیاز دست تو... فک کنم اسمت تو شناسنامم هم بره تو م-

ز ا خوادینم گهیبرو د-سر داد و گفت: داستان دارم من با تو حاال...  ی... خنده بلندادیاز دستش برم ی... هر کارگهید

چشم... مراقب خودت باش... عقب عقب به -... برو بذار برم استراحت کنم فردا سرحال باشم... یفکرا بکن نیحاال از

خلوته برام دو تا  کوچه دید یهم به دور و بر نگاه کرد و وقت رضایسمت در خونه رفتم و براش دست تکون دادم... عل

 و داختمان تابهیلباسام رو عوض کردم و دست و صورتمو شستم دو تا تخم مرغ تو ماه نکهیبوس فرستاد... بعد از ا

زود  یقرار بود امشبو بذار رضایعل-بود...  رضایساعت عل4.:84درست کردم...   بود که تلفن خونه زنگ خورد... مروین

و آرز-... ریاز دست تو... خب شب بخ-بخوابم آخه...  ریبدون شب بخ شهیدلم برات تنگ شد خب... مگه م-بخوابما... 

 جانم -

خونمون برات وقت  کینزد شگاهیاز آرا-زود؟!  نقدریچرا ا-فردا ساعت  گهیمامان م- 2دنبالت امیبعد از ظهر ب  

من که از کار زنا -! خوادینم شگاهیکه آرا یبه عقد محضر یوا یا-... هشگایعروس خانمو ببرم آرا خوامیگرفته... م

- یاالن که گفت- 2ساعت  !- 82باشه من منتظرتم فردا   اونجام پس-... گهید خوادیحتما م یول ارمیسردرنم

اشه ... برضایاز دست تو عل-... شگاهیآرا رسونمتیبعد م میناهار بخور میدنبالت بر امیمگه؟!م یناهار بخور یخواینم

-! ؟برهیخوابت نم یتو واسه چ-خب؟!  برهیخوابت م ی... تو چجوربرهیآرزو من خوابم نم-... کمیپس برو بذار بخوابم 

مثل -... کمی زنهی... دلم شور مشمیفردا رسما متاهل م شهیمنم باورم نم-... یشیفردا رسما همسرم م شهینم باورم

 چشم چشم... -ها...  میرسیجان... بخدا فردا به کارهامون نم رضایعل میبخواب میبر-من... 

و  لیصبح ساعت کارهام... دوش گرفتم و وسا 9شدم و بعد از خوردن صبحانه، شروع کردم به انجام  داریاز خواب ب 

-... ساعت درو براش باز کردم و اومد باال88.54...دیاز راه رس رضایکاور گذاشتم...   بود که عل یلباسهامو تو

ا و ب ی! به شوخ؟یکنیا... م ایو گفتم:وا چرا  دمی...  خنداای- دییبله بله بفرما-داخل؟!  امیصاحبخونه اجازه هست ب
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واال خب موندم نسبتم باهات -! ؟یکنیلوس... منو مسخره م-... زمیعز یسرلخت باش دمیگفت:ترس یلحن پرافاده ا

نازک کردم و رفتم تو اتاق... لباسهامو تنم کرده بودم و آماده  ی... پشت چشمیپوشونیبس که خودتو ازم م هیچ

از پشت دستشو دور کمرم حلقه کرد...  رضایکه عل کردمیسرم م مویبودم و داشتم روسر ستادهیا نهیآ ی... جلوودمب

 شونم گذاشت و یادامه دادم... چونشو رو مینگفتم و به مرتب کردن روسر یچیه شیبار برخالف دفعات پ نیا

پمو بهم زد و لُ  ینگاهش کردم... لبخند مهربون نهیآ یشد... منم تو رهیبهم خ نهیآ یصورتشو به صورتم چسبوند و تو

 ... دیبوس

... چشمامو بستم و سرمو به صورتش چسبوندم... دستاشو از دو طرف جلو آورد و یگوشم گفت:تو عشق من یتو آروم

... میرو گفتم:ب دمینشده خوشگل خانم... خند ریتا د میو گفت بر دیسِفت تر کرد و هر تا گونه هامو کش مویگره روسر

... دیحاضر شدنم طول کش یکرد و رفت... سه ساعت ادهیپ شگاهیآرا یمنو جلو رضایعل میناهارمونو خورد نکهیبعد از ا

 دیاشا کردم... عوض شده بودم... چقدر مانتو و شلوار سفو سر تا پامو تم ستادمیا نهیآ یکامال آماده شدم روبرو یوقت

صورت  امنو ب یساعت حدود وقت5اومد دنبالم... رضای... واقعا شکل عروس ها شده بودم...   بود که علومدیبهم م

 ... تسین یشدن یدار شیماچ آبدار هم طلبت... االن آرا هیبوس کرد و گفت: مویشونیپ دیشده د شیاصالح کرده و آرا

... از کردیمنو باهاشون آشنا م رضایو عل شدیم داشونیمحضر ساعت کم کم تک تک مهمونا پ یقرارمون برا0بود...

ساده  یعقد محضر هی یآدم برا نهمهیدور... از اومدن ا لیفام وو عمو گرفته تا دوست و آشنا  ییعمه و خاله و دا

 یصندل یرو نیمیکنه... س یتا عاقد خطبه عقدو جار میعروس و داماد نشست یصندل یتعجب کرده بودم... رو

  دیخندیو م اوردیمن نشسته بود و دائما برام شکلک درم یروبرو

ساره و سمانه شاهد عقدمون بودن...  کردمیم تیاحساس رضا یروز نیهمچ یکنارم اون هم تو ن،یمیبودنِ س از

که  کردیدفتر رو امضا م ریشاهد ز هیرف من هم رو داشتم تا از ط یکاش حداقل کس کردمیداشتم با خودم فکر م

بعدش  یبهم زدن عقدم اومده ول یبرا دیاکه ش دمی... ترسدمیوارد محضر شد... در لحظه اول از حضورش ترس یعل

 ینبود... عاقد داشت خطبه عقد رو جار یآدم نیاصال همچ ی... علدمیفکر کردم به فکر احمقانه م خند یکه کم

عروس خانم -هم شاهد عقدمون باشه؟  یعل شهیگفتم م رضایگوش عل ریبهش زدم و آروم ز ی... لبخندکردیم

خنده...  ری... همه زدن زنجانیدروغ اول... عروس خانم که ا-... نهیسمانه با عشوه گفت:عروس رفته گل بچ لم؟یوک

ه با سمان لم؟یعروس خانم وک پرسمیبار دوم م یبرا-... هیشدن یکه تو بخوا یبهم نگاه کرد و آروم گفت:هرچ رضایعل

واسش...  کننیدروغ سر هم م نطورینشستن اونوقت هم نجایعروس خانم ا-... ارهیخنده گفت:عروس رفته گالب ب

 بلند شد...  لیخنده فام یدوباره صدا
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ات به پ مویگفت: خانمم بله رو بگو تا تمام زندگ کردیبه قرآن نگاه م کهیانداخت و در حال نییسرشو پا رضایعل

ا محضر برپ یتو یسکوت لم؟ی... عروس خانم وکپرسمیبار سومم م یبرا-شدم...  رهی... لبخند زدم و به قرآن خزمیبر

چشماش پر از اشک بود... بهم  ینگاه کردم.... تو یشد... همه منتظر جواب من بودن... سرمو باال گرفتم و به عل

و گفتم:با اجازه پدر و مادر مرحومم و  دمیکش یقیتکون داد... نفس عم دییزد و سرش رو به نشونه تا یلبخند

 و هشتم  ستیفصل ب انیو با اجازه بزرگترا بله... پا کنمیحس م یلیخ شویخال یمادرجونم که جا

  

صرف شام به رستوران بردن... بعد از خوردن شام همه متفرق شدند و به  یشب بعد از عقد، همه مهمونا رو برا اون

 یقرار شد برا نی... با اصرار خاله و مامان شهمیموند نیو خاله و مامان شه رضایونه هاشون رفتن و من و علخ

از  ضاریمن قبول نکردم... عل یول رضایخونه خودِ عل میبود که بر نیخونه اونها... البته اول نظرشون ا میبر دنیخواب

 ...  دیچرخیو دائم مثل پروانه دورم م شناختیسر از پا نم یخوشحال

با  یو صورت دیتشک سف هیبرامون جا هم پهن کرده...  رضایاتاق عل یتو نیخاله مه میدیخونه، د میدیرس یوقت

 دیخند نیخاله مه ؟ی... پس چرا تو اتاق من جا انداخترضایخونه عل نیبر یگفتیم یخاله تو که ه-لحاف همرنگش... 

 نییهاااا از خجالت سرمو پا نیشماها به کجاها فکر کرد-که آرزو قبول نکنه خاله جان...  زدمیو گفت:حدس م

... نیکه شماها لباسهاتونو عوض کن رونیب رمی... خاله گفت:راحت باش دخترم... من مگفتمینم یزیانداخته بودم و چ

... نیدیرد نکنه خاله زحمت کشدستتون د-اول گذاشتم آرزو جان...  یکشو یبرات تو زیدست لباس تم هی یراست

امشبِ تو... کشو رو  یبرا یلباس راحت یکردن... حت ویفکر همه چ نایگفت: ا رضایرفت عل رونیخاله از اتاق ب یوقت

 رنی... تورو خدا برو بکشمیخجالت م یلیمن خ رضایعل-شما خانم خانما...  یلباسها نمیا دییباز کرد و گفت بفرما

دست و صورتمو  رمیدلم... من م زیعز نباش یچیبذار من لباس عوض کنم... جلو اومد و بغلم کرد و گفت:نگران ه

 یلیروم... خ دمیو لحاف رو تا بازوهام کش دمیلباسمو تنم کردم دراز کش نکهیبشورم تو هم راحت باش... بعد از ا

 ینعیکرد و گفت: یزیر یبه اتاق برگشت خنده  رضایعل یدو روز کامل بخوابم... وقت خواستیو دلم م ومدیخوابم م

 سردته؟  نقدریا

ط تو لب فق میو گفتم:لوس نشو  دستاشو باال برد و با خنده گفت: چشم چشم تسل دمیورچ یبا حالت بچگانه ا لبامو

 گذشتیم یهرچ... میدیو خند میباهم حرف زد یساعت هی... دی... به سمتم اومد و با فاصله کنارم دراز کشنیورنچ

بودن...  رضایکنار عل ودی ی... چه حس خوبشدیم کمو از استرس و دلهره ام  کردمیم یباهاش احساس راحت شتریب

و  و من گذشتندیم ی... روزها به تندمونیخاطرات زندگ نیاز بهتر یکیشد به  لیاون شب هرطور بود گذشت و تبد
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باشکوه و بزرگ  یعروس هیهم  مونی... دو ماه بعد از عقد محضرمیشدیروز به روز عاشق تر و وابسته تر م رضایعل

با  ی... زندگمیخونه بخت شد یراه ش،یک یماه عسل :روزه تو هیهتل شهر برگزار شد و ما بعد از  نیبهتر یتو

رو  یگزند گشتیکردنم م زیسورپرا یمناسبت برا ایموضوع  هیدنبال  شهیهم نکهیجذاب بود... ا یلیبرام خ رضایعل

 و دمیرسیهم م میبه خونه و زندگ شگاهدان یتو میدرس ی... همزمان با گذروندن واحدهاکردیم زتریانگ جانیبرام ه

... ستیسر کالس نشسته بودم که حس کردم حالم اصال خوب ن روزی... کردمیمطب هم کار م یتو رضایدر کنار عل

که مسموم شدم... با عجله از استاد اجازه گرفتم و  ومدیو بنظرم م رونیب میشام رفته بود یبرا رضایشب قبلش با عل

تماس گرفتم و  رضایحالمو سر جاش آورد...  بود که با عل کمیدانشگاه  اطیآزاد ح یرفتم... هوا رونیاز کالس ب

 دانشگاه دنبالم؟  یایب شهی... فکر کنم مسموم شدم... مستین کیساعت نزد6جان من حالم خوش  رضایگفتم:عل

 یخورد یا گهید زیاز همون غذا خوردم... چ شبیآرزو جان؟منم د ستین میزیگفت:پس چرا من چ یبا نگران رضایعل

نکنه دارم -... رضایعل ستیکه هست من حالم خوب ن یواال... حاال هر چ دونمینخوردم... نم یخاص زینه چ-امروز؟! 

بابا  شهیم یعنی ایخدا-که حالم خرابه...  ایپاشو ب! م؟یخواستی... مگه ما بچه مرضایلوس نشو عل-تاجِ سر؟  شمیبابا م

... االن چه وقت بابا شدنه... من مونده...  ترمه تموم گهینکن د تیگفتم:اذ تیبا عصبان 8از درسم  گهیبشم؟ سال د

 امیم النا-دکتر...  یآقا زیزبون نر-که درسشو داره  نیمامانِ بچم زرنگه... از هم- 6واضح و مُبَرهنه...  کنهیم

 کیتراف یلیخ- ک؟یتراف نیتو ا یمگه پرواز کرد-دانشگاه...  دیرس رضایساعت نگذشته بود که عل میعشقم...  ن

... ادهاااایبدت نم نکهیتو هم مثل ا-باورت شده هااا...  نکهیمثل ا رضایعل-بخاطر پسرِ بابا بدو بدو اومدم...  ینبود... ول

 ... کینیکل یجلو میدیتا رس میکل کل کرد یراه کل یتو

 تیمسموم یبدم و اگر باردار نبودم برا یفور شیآزما هی نانیاطم یکرد ازم خواست تا برا نمیدکتر معا نکهیاز ا بعد

به  ...میریجوابشو بگ گهیساعت د کیخون دادم و قرار شد  شیآزما کینیکل نییدارو مصرف کنم... طبقه پا ییغذا

 یلیخ ... حالم از عصرمیساعتو بگذرون کی نیو ا میبخور یبستن جیتا آب هو یفروش وهیآبم میرفت رضایعل شنهادیپ

مثبته و با  شمیکه جواب آزما شدی... کم کم داشت باورم مگرفتمیدوباره حالت تهوع م یبهتر بود و فقط هرازگاه

اون که -! ؟یدختر بشه دوسش ندار یعنی-پسره...  گمیمن که م-... میکردیراجع به اسم بچمون بحث م رضایعل

هام دلم  یحاال چرا نه؟! از نوجوون-حاال چرا ترنم؟! -بذارم ترنم...  خوامیدخمل گل باباشه... اسم دخترمو هم م

م اس خوادیفکر کردم و گفتم:دلم م کمیاسم پسرمونو تو انتخاب کن...  یاسم دخترمو بذارم ترنم... ول خواستیم

 خوب دمونی... غصه نخور واسه امدنتیآه کش ربونق-انداختم...  نییو سرمو پا دمیکش ی... آهدیام میپسرمونو بذار

 ... رضایعل یمطمئن یلیتو خ نکهی... از حرفش خندم گرفت و گفتم:مثل استین
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 یِمهربون ی... چهره ت عوض شده... انگار اون هاله یشیمامان م یدار گنمیحس م کنمیبه صورتت نگاه م یوقت-

تو  کوچولو دیاگه ام نیحاال بب-... رضایتو عل یگیم زایوا چه چ-...  یمامانا افتاده دور صورتت... معصوم تر از قبل شد

 یلو... جمیدیخند یو کل کردمیغضنفر صداش م شگاهیآزما میرسکه ب یغضنفر... تا موقع ذارمیراه نبود من اسممو م

 گهی... دگذشت یساعت می... نرهیرفت جوابو بگ رضاینشستم وعل نیماش یپارک نبود و به ناچار من تو یجا کینیکل

ب ظاهر شد... با تعج نیماش یجلو ینیریجعبه ش هیدسته گل و  هیکه با  شدمیم یعصبان رشیکم کم داشتم از تاخ

م و شد میج کینیکل گهیمامان خانم... از در د رینخ-داشت؟!  یو قناد یتو آخه؟! مگه اون تو گل فروش یی:کجافتمگ

-به جان خودم مثبته آرزو... -... شویاون جواب آزما نمیتو رو خدا دروغ نگو... بده بب رضایعل-... دمیرو خر نایرفتم ا

ته... باورم مثب یعنی... ستهیاز ب شتریو گفت نگاه کن... عددش ب فتصورتم گر یشوجلویبگو به جون آرزو... برگه آزما

 سال هم از درسم مونده بود...  کیو  گذشتیم مونیسال از زندگ ... تازه دوشمیدارم مامان م شدینم

!   ؟یشد خکوبیآرزو بخند خانمم... چرا م-نگاه کردم...  رضایکنم... مات و مبهوت به عل هیگر ایبخندم  دونستمینم

خب - 29بچم... مامانش جوون باشه... گناه داره  رهیمن تازه  سالمه... بذار حداقل اگه باباش پ رضایعل- 24سالمه...

دستش گرفت و  یشد و دستامو تو نیسوار ماش29... رفتم... من استرس گرضایعل ی! چه لوسره؟یمنم  سال پ

 ...یشیم ایمامان دن نیتره... من مطمئنم تو بهتر یقو ایدن یکه از همه آدما یدستا مال زن منه... همون زن نیگفت:ا

 ه... انقدر خوشحال شدن که کم موندمیخبرو بهشون داد نیو ا نیخونه مامان شه میرفت راستیشک نکن... از اونجا 

خنده ها و کِل زدنشون همه ماجرا رو بفهمن... منم کم کم از هَپروت  یاز صدا لیها و فک و فام هیبود کل همسا

وب بود اون روزا...  کردم... چقدر خ یمشترکمون شاد یزندگ دیاومدن عضو جد یاومدم و به همراه اونها برا رونیب

 موج مونیزندگ یو عشق تو ی... خوشبختدیچرخیم ورمآب تو دلم تکون بخوره و مثل پروانه د ذاشتینم رضایعل

بچمون پسره  تیکه مشخص شد جنس ی... روزشدیتر م نیریو ش نیریش یو با جلوتره اومدنِ شکمم، زندگ زدیم

 ... میرفتیو قربون صدقش م میدیخندیبلند بلند م یهردو از خوشحال

 ینمونده بود و هردو برا مانمیبه زا یزیهام... چ یبچگ دِیدوست داشتم... درست مثل ام مویزندگ دیجد دِیام چقدر

 یبودم و برا دهیدراز کش ونیزیتلو ی... جلودیاز راه رس ییاون روز کذا نکهی... تا امیکردیم یلحظه شمار دیاومدن ام

شکمم بود و دائم حواسمو  یکردن تو یدر حال فوتبال باز عمولطبق م دی... امخوندمیترم درس م انیامتحانات پا

شده پسرم؟دلت واسه بابا تنگ شده؟  به ساعت نگاه کردم...    یو گفتم:چ دمیشکمم دست کش ی... روکردیپرت م

 رید نقدریپسرم فکر کنم بابا رفته واسه شما بَه بَه بخره که ا-ساعت از 9بود... دهیهنوز نرس رضایگذشته بود و عل

سالم... شما خانم -و هِن هِن کنان به سمت تلفن رفتم و برداشتمش...  یکرده... تلفن خونه به صدا دراومد... به سخت

 یا کآقا شم-رو بدم...  یخبر هیون بهت دیبا یول دیخانم لطفا نگران نش-...  دییسالم... بله بفرما- د؟یهست یناطق
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ما هستن خانم... دست و پام  مارستانیب یتو یناطق رضایعل یآقا نهمسرتو-همسرم افتاده؟  یبرا ین؟اتفاقیهست

  مارستان؟یافتاده؟کدوم ب یچه اتفاق-نشستم...   نیزم یشل شد و رو

 و نهم  ستیفصل ب انیو از حال رفتم... پا دمینفهم یزیچ گهی... دمارستانِیتصادف کردن خانم... ب شونیا-

  

مامان آرزو...  ادیو گفت:خوابم م دیکوچولوش چشماشو مال یها... با دستها شهیم رتیجان بلند شو پسرم... د دیام-

 شیپ رمیم-برم سرکار؟  یمهدکودک پس من چطور ی... اگه تو نرشهینه پسرم نم-امروز نرم مهدکودک؟  شهینم

... نی... شما هم امروز تو مهد جشن دارارتیواسه ز میمامان جون و خاله امروز رفتن شاه عبدالعظ-مامان جون 

 یوت یدست میپس زودتر بر-نشده...  رتیپسرم... بلند شو لباس قشنگهاتو بپوشونم تا د ینر ادیدلت م یچطور

... به سمت آشپزخونه رفتم و از یشما خواب بود ...زمیرفت سرکارعز-بابا کو؟ -و گفتم:اول صبحانه  دمیموهاش کش

 و کاسه مربا رو درآوردم...  کرهظرف  خچالی یتو

انداختم... به سرعت به  ویماکروو ینون تو کهیگذاشتم و با عجله دو تا ت زیم یکاسه گردو هم رو هیو  ریش وانیل هی

به سمت آشپزخونه  ویآالرم ماکروو دنیکمد برداشتم و با شن یاتاقم رفتم و شلوارمو عوض کردم... مانتوم رو از تو

 نیزم یافتاد... عکس مادرجون رو از رو نیخورد و به زم ییرایپذ یتو زیم یکه مانتوم به قاب عکس رو دمیدو

ردم ک زیقاب عکس رو تم شهیبود... با دستم ش یخال میزندگ یچشماش نگاه کردم... چقدر جاش تو یبرداشتم... تو

 یبود... ول شمیو پ دیکشیموقع ها مادرجون هنوز نفس م نیهم شیو سر جاش گذاشتمش... سال پ دمیعد بوسو ب

بود...  اونقدر  رضایکه تو اون روزا داشتم عل ینعمت نیبود... بزرگتر یبد یبرام تازه بود... چه روزها نوزه 6داغش 

 یعشق تو نیفراموش کردم و خودش موندگارتر مویخوب و مهربون بود که به مرور زمان عشق و عالقه دوران جوون

 زیم هیبود...  رضایتنها همدمم عل کردمیم هیگر حو غصه مادرجون تا صب یکه از دلتنگ ییقلبم شد... روزها و شبها

 خاطره...   زیم گفتمیگذاشته بودم که روش پر از عکس بود... بهش م مییرایپذ یگرد تو

 ردکیشکمم صحبت م یتو دیکه با ام ییاون روزا ریبخ ادشیبرداشتم... نگاهش کردم...  زیم یرو از رو رضایعل عکس

 دونمی... نمگذروندمیلحظات عمرمو م نیبهتر رضایبر وفق مراد بود و کنار عل زی... همه چرفتیو قربون صدقه ش م

... ییقسمتم غصه بود و جدا شهیبود ... هم ردهکسانم رقم خو نیزتریبا مرگ عز شهیسرنوشت من هم یچرا ول

ه گون یچشمهام حلقه زد و رو یاز دست دادم...  تمام بدنم به لرزه افتاد...اشک تو یاون تصادف لعنت یرو تو رضایعل

حس  شویخال یچقدر جا مانمی... روز زارضایبدون عل میماه آخر باردار یتو دمیشد... چقدر عذاب کش ریهام سراز

 ی... اون سال از غم و دوردادیعذابم م رضاینبود که نبودن عل یاونقدر دمیکشیم مانمیکه از زا ی... دردکردمیم
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به  تچوقیکنارم نبودن ه نیو خاله مه نیگرفته بودم و اگر مامان شه دیشد یو شکسته شدم... افسردگ ریپ رضایعل

هم باعث شد راحتتر سرپا  دیسال تونستم خودمو جمع و جور کنم و حضور ام کی...  بعد از گشتمیبرنم یزندگ

هوامو داشتن...  شهیهم رضایرنگ داد و هممون رو سرگرم کرد... خانواده عل میهاش به زندگ یزبون نیریبشم... ش

مامان؟ اشکهام رو  یکنیم هیگر یدار-کردن...   یدر حقم خواهر شتریب یواقع یو ساره و سمانه از خواهرها رایسم

 ... ستین یزیسرم چنه پ-... زدمپاک کردم و لبخند 

 ضاریعل هیچشمها شب نیکه چقدر ا یشدم... وا رهیو بهش خ دمیتنگ شده؟ چشمهاشو بوس رضایدلت واسه بابا عل-

ته داش رضایبابا عل هیبود و عاشقانه دوسش داشتم... از روز اول هم بهش گفتم که  رضایعل یادگاریتنها  دیبود... ام

 کوچولو هیآره پسرم -... دیبوسیو دائما عکسهاشو م شناختیرو کامل م رضایخدا منتظر ماست... عل شیکه االن پ

 میتونی... ما خودمون نمششیپ برهیخدا خودش هر وقت بخواد ما رو م- ششیپ میباهم بر ایخب ب-دلم تنگ شد 

رو رسوندم مهدکودک به سمت  دیام نکهیکه... حاال هم زود باش برو صبحانتو بخور پسر خوشگلم... بعد از ا میبر

. . .امیتا بتونم درسم رو بخونم و از اونهمه غصه از پا درن دیبرام زحمت کش رضایراه افتادم... چقدر عل همحل کارم ب

 هی یتو گهیادامه دادم و تمومش کردم... حاال د دیام یکسالگیهم که از درسم مونده بود بعد از  یسال آخر کی

راه برگشت به خونه پشت  یبودم... تو دهش یاز قسمتها بودم و واسه خودم کس یکی ریمد یشرکت بزرگ صنعت

  ؟ییسالم به همسر مهربونم... کجا- ؟یسالم... خوب-پشت خط بود...  یفرمون بودم که تلفنم زنگ خورد... عل

 ی... تو برو خونه که نرمی... خودم مدیدنبال ام یبر خوادینم-خونه...  میری... بعد هم باهم مدیدنبال ام رمیدارم م-

بودم... مثبته... کامال فراموش کرده  شگاهیاالن آزما- ؟یعل ین یخسته نشه... با تعجب گفتم:کدوم ن وقتی مونین

 ... من دارمزمیبله عز- ؟یعل یگیگفتم:راست م ی... با خوشحالرمیبگ شمویجواب آزما دیبودم که امروز هفدهمه و با

خودش دوست داشت  یرو به عنوان پسر واقع دیام شهیهم یعل نکهی... از اییمبارکه بابا یوا-... شمیدوباره بابا م

خودش  سررو مثل پ دیکرد بهم قول داد که ام یبار خواستگار نیهزارم یخوشحال بودم... پارسال که ازم برا یلیخ

منم -ش عمل کرده بود... لحظه هم فراموش نکرد و به قول هی یبرا یموضوع رو حت نیسال ا کی نیا یبدونه و تو

 یقیکردم و آه عم یخداحافظ ی... از علزمیعز یمرس-خانم خانما...  یشیمامان م یکه دوباره دار گمیتبرک م

 ... دمیکش

 تنهام بذاره و من رضایعل یروز هی کردمیفکرشو نم چوقتی... ههینیب شیپ رقابلیو غ بیو غر بیچقدر عج یزندگ

مرد  یبودم...  عل رضایجواب مثبت بدم... چقدر دلتنگ عل یسال، اون هم به اصرار مامان و خاله به عل نهمهیبعد از ا

 دمیرسیداشتم و به آرامش م یدوست داشت... واقعا در کنارش حس خوب یلیرو هم خ دیبود... من و ام یخوب یلیخ

د... بو نیمیزنگ خورد...  س میبودم که گوشخونه  کی... نزدکردمیقلبم حس م یرو تو رضایعل یخال یباز هم جا یول
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خدا رو شکر خوبن... ستاره و آقا کوروش -آقا خوبه؟  یخوبه؟عل دیام- یقربونِ تو مرس- ؟یسالم آرزو جون... خوب-

-به تو بزنم حالتو بپرسم...   یزنگ هیاونا هم خوبن خدا رو شکر... سوپ ستاره رو دادم خوابوندمش گفتم - طورن؟چ

نمردم... با خنده گفتم: چه زود هم  یپس زود باش بگو تا از فضول-خبر داغ برات دارم...  هیخوبم...  زمیعز یمرس

 واسه من...  نیآرزو... فلسفه نچ گهیخب بگو د-... اااالن بهت گفتم خبر دسته اول دارم ها نی... همیریمیم

ها آرزو... من که تازه ستاره   یدار ی. عجب حالمبارکه.. ززززمی... عزیگیراست م یوااااا-تو راه دارم...  ین ین-

 گهید یکی...  سال نیمیوگفتم:از دست تو س دمیرو رسوندم به خند9خسته شدم... پشتکارتو قربون...  یماهگ

 یناشکر-... زنهیکرده از بس نق م چارهیبعد از ب بودمآروم بود منم  یلیخ دیام یول- 5... ستاره که منو اوردمیم

 یکل نیمی... با سییبازم تو پررو یول چارهیب کنهیکمکت م نهمهی... آقا کوروش ایو ماه ینکن... دختر به اون خوشگل

 دیو ام یآواز خوندن عل یصدا نکهیخونه مشغول شام درست کردن شدم تا ا دمیرس ی...  وقتدمیو خند میحرف زد

 دیبه همراه ام یبود و با خوشحال دهیسبد گل خر هیو  ینیریجعبه ش هی یبه گوشم خورد... عل یورود یراهرو یاز تو

... با خوندنیو آواز م دنیچرخیو دورم م یاز دستامو گرفتن و نشوندن رو صندل یکی... هر کدومشون خوندیشعر م

 یاز مسخره باز دی... امنییبه بعد امر بفرما نیاز اچشم شم-...  یعل گهید نیرفت... بش جیسرم گ یخنده گفتم:وا

 ... میبه مامان بگو اسم انتخاب کرد ی:بابا علگفتیاز خنده روده بر شده بود و دائم م یعل یها

... ایعرش میاسمشو بذار یقرار شد اگه داداش برام آورد-پسرم؟  ی:چه اسمدمیپرس دیکه از ام میشام بود زیم سر

ترنم...   میذاریاسمشو م- ؟یه دختر شد چنگاه کردم و گفتم:اگ یخوبه...  به عل زمیآره عز-قشنگه مگه نه مامان؟ 

 نیاز رضایعل دونستیم ی... علکردیگلوم داشت خفم م یتو ضِانداختم و به غذا خوردنم ادامه دادم... بغ نییسرمو پا

 اسمشو بذاره خواستیم رضایعل شدیدختر م دیکرده بودم که اگه ام فی... خودم براش تعرومدیخوشش م یلیاسم خ

-... یخوایم ینجوریکه تو ا دونمیکرد و گفت:چون م ی! مکث؟یعل یکنیم نکارویچرا ا-نگاه کردم...  یترنم... به عل

وست که تو د هیاسم نیتمنا... ا میذاریاسمشو م-... ستمیزد و گفت:ن ی... لبخندیتو ناراحت باش خوادیمن دلم نم یول

بهت  دنیاسم توئه...اونموقع ها که تو حسرت رس یآره چون هم معن-... دمیبار از زبونت شن نی... تاحاال چندیدار

 ...  گشتمیبودم دنبال اسم دختر و پسرمون هم م

 ی... علای... همون عرشمیذاریپسرمو م یتمنا... اگه پسر شد هم اسم انتخاب میذاریشد... اگه دختر شد م بیتصو پس

... یبه نظرم دار-رو داشته باشم...  یهمه خوب نیهمسر مهربونم... کاش بتونم ارزش ا یزد و گفت:مرس یلبخند

رو به اتاقش بردم تا بخوابونمش... برنامه هر شبمون  دیام ردمشامو جمع ک زیم نکهی... بعد از اکردمیکارو نم نیوگرنه ا

 دیام شیپ یو امکان نداشت تا وقت دیخوابیبدون من نم چوقتیهم ه یبود که واسش قصه بخونم تا خوابش ببره... عل

رفتم...  نبه اتاقمو دیخواب دیام یوقت 2بش ببره... مطمئن بودم تا  ساعت هم طول بکشه باز هم منتظرمه...هستم خوا
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- م؟یبر فردا رمیحتما... وقت بگ دیگفت تا آخر هفته بر- ؟یبرم سونوگراف ینگفت کِ یبه دکتر نشون داد شویآزما-

کردم  یقربون قلبش بشه باباش... خنده ا-...  میقلبش هم بشنو یکه صدا میبر گهیهفته د مینه زوده... به نظرم بذار

...  سال انتظار، بذار حداقل خوب قربون گهیلوس نکن د یعل-پس قربون خانم خوشگلم بشم... -و گفتم:خدا نکنه 

 شه...  یاِ آرزو تو رو خدا نزن تو ذوقم... بعد از برم عقده م خال- 82صدقت 

 هیچ یدونی... میمن شیتک تک لحظه هاشو شمردم تا تو االن پ-سالو؟  نهمهیا یحساب کرد یخنده گفتم:کِ با

برات دعا  یغصه خوردم ول یلیخ یازدواج کرد رضایکه با عل ی... روزشهی... همیمن بود یآرزو شهیآرزو؟ تو هم

عقدنامتو امضا کردم فکر کردم  ریشاهد ز نمحضر به عنوا یکه تو ی... اون روزیکردم... دعا کردم که خوشبخت ش

ر ... باومیو قسمت هم شد میقرار گرفت گهیشد که دوباره مقابل همد یچ دونمینم یاز دستت دادم... ول شهیهم یبرا

 نیول کن ا یعل-خوشحالم...  یلیخ یاالن کنار من نکهیاز ا یناراحتم... ول یهاتو از دست داد نیزتریعز نکهیکن از ا

! یتو امشب خواب ندار نکهیمثل ا- ؟یدوستم دار-جان؟ -آرزو  -... فتمیغم و غصه هام ب ادی خوامیحرفا رو... نم

آرزو توقع ندارم به اندازه -... وونهیدارم د-بگو...  کنمیآرزو... خواهش م دمیپرس یجد-... دنیشروع کردم به خند

م جمع شد... چشمهامو بستم تا مبادا چشما یوفقط دوستم داشته باش... اشک ت یول یدوستم داشته باش رضایعل

 بلند شد...  یخر و پف عل یصدا نکهیدر سکوت گذشت تا ا یساعت می... ننهیاشکامو بب یعل

فرو رفته  یقیخوشگل به خواب عم یلیصدا و خ یبزنم... آروم و ب یسر هی دیآروم از جام بلند شدم تا به ام یلیخ

 ریتنگ شد... از ز مونیآلبوم عکس خانوادگ یچرا دلم برا دونمی... نمدمیو پتو رو روش کش دمشیبود... آروم بوس

 دیکه با مامان و بابام و ام ییکامل بود... از سفرها یلیخکه داشتم  ی... آلبومییرایپذ یتختم برداشتمش و رفتم تو

بود تا نوشونو بغل کنن و  یمامان و بابام خال ی... چقدر جادیاومدن ام ایو بدن میعقد و عروس یتا عکسها میرفته بود

 یخنده ها و باز تونستمیداشت که م ییدا هیزنده بود پسرم هم  دیذوق کنن... اگر االن ام دشونیجد ینوه  یبرا

بود که مادرجون کنارمون بود... چقدر  یمربوط به زمان یبعد یو قربون صدقشون برم... عکسها نمیهاشونو باهم بب

سرمو  میو مثل قد دمیبوسینش تنگ شده بود... اگر االن بود حتما دستاش رو مچروک و مهربو یدستها یدلم برا

دلمو به درد آورد و صورتم  میبله برون و عقد و عروس یمامانم خوابم ببره... عکسها یتا با بو ذاشتمیپاهاش م یرو

 میزندگ یروزها نیبهتر ادآوریو برام  زدیعکس به دلم چنگ م یاز تو رضایعل یرو غرق در اشک کرد... چشمها

 بود... آلبوم رو بستم... 

تو که -... کنهیو نگام م ستادهیچارچوب در ا یتو ونیگر یکه با چشما دمیرو د یبه رو به رو نگاه کردم عل یوقت

 دیشد... دراز کش رهیچشمام خ یپام نشست... تو یبه سمتم اومد و جلو یهنوز... اشکهام رو پاک کردم... عل یداریب
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گفتم:دوستت دارم  اریاخت ینوازش کردم و ب موهاشوسرش گذاشتم و یپاهام گذاشت... دستم رو رو یو سرشو رو

 ام یفصل س انی... پازمیعز

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 عاشقانهه برای دریافت رمانهای بیشتر ب

www.romankade.com 
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