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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

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

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

 . باشدیم یریگیقابل پ ییسمت مراجع قضا

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

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

 

 

 

 

                                                                                   

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 ختندیر یفرو م شهینشست .. قطره ها که از تن ش یم شهیش یزد و بخار رو یضربه م شهیباران به ش یقطره ها

را دنبال کردم؛ فنجان را به سمت  رهیت یبخار هنوز پابرجا بود.. با چشم ابرها یشستند ول یتمام گرد و غبار آن را م

ه توجه ب یاز لبم به سمت معده ام راه گرفت و من ب یدم داغیاعتنا نوش یب یسوزاند ولقهوه لبم را  یدهان بردم داغ

 و من کنمیرا حس نم یسوختن گریقهوه است آنقدر داغ که د نیمن داغ تر از ا ی.. زندگدمیسوختن دوباره نوش نیا

م تنم ببخشد و مغزم را به به تما یشود، آرامش و رخوت قیهستم تا به وجود پرآشوبم تزر یقو یچقدر محتاج مسکن

 وجود داشت. یمسکن نیلذت ببرم. کاش چن یحس یب نیحس کند که از ا یب یقدر

در درونم حرکت کرد و من باز هم غرق در آن حس  یزیبخار گرفته گذاشتم دوباره انگار چ شهیش یرا رو دستم

روزها  نیچرا ا دانمیجز بودم.. نمآن عا فیکه از توص گرفتیدر وجودم شکل م یزیچ ایچشمانم را بستم گو بیعج

شنوند..  یم یگریمادر را طور د یآوا میچرا گوش ها دانمیبه نام مادر است، نم قیعم یتمام حواسم به دنبال واژه ا

در گوشم  شیکشاند که هر روز کبوتر جلد بامش شده؛ صدا یحس نا آشنا در درونم ذهنم را به سمت نیهجوم ا

صداها منعکس شدند، پررنگ تر شدند واژه ها چرخ خوردند و نامفهوم « دوستت دارم هنوز هم وونهیمنِ د» نشست

  «انتیخ»شد:  نییو در ذهنم باال و پا دیخودش را به رخ کش یمبهم و تار کلمه ا یتمام واژه ها انیشدند و در م

 یباران بود که رو یزاللبه  یشد و ماحصل آن قطره اشک دهیواژه تا چشمانم کش نیا ریگشودم تاث عیرا سر چشمانم

با تمام توان در حال  میکه پنجه ها یشدم در حال رهیفرستاده و به آسمان خ رونی. نفسم را لرزان بافتیگونه ام راه 

 ام بود. دهسرد ش یِخورده  میفشار آوردن به تنِ فنجان قهوه ن

*************************** 

شانه ام نشست سر بلند کردم،  یرو یبودم که دست لمیجمع کردن وسا تازه از کالس خارج شده بود .. مشغول استاد

 با لبخند گفت مینس

 سمیمن نتونستم بنو رم؟یعکس بگ یدیجزوه ات رو م -

داشت  یبا نمک یخوش دستش که قاب صورت متیگران ق لیتکان داده و دفترم را به دستش سپردم، با موبا سر

 یسرم را ناخودآگاه به سمت چپ کشاند وقت ینگاه ینی.. سنگ دمکریمشغول عکس انداختن شد و من نگاهش م

 از کالس خارج شد. رنگش یقهوه ا فیانداخت و با برداشتن ک ریسر به ز عیکردم سر رینگاهش را غافلگ

ه کوتاه رنگ شد یابروها طنتیبا ش می.. نس میدفتر را به دستم داد و تشکر کرد؛ با هم از در کالس خارج شد مینس

 باال انداخت اش را
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 !کردیداشت نگاهت م یهاشم یآقا -

 ابرو باال انداختم زین من

 لحظه نگاهش بهمون افتاده هیکه نشده، البد  رهینگاه کرده خ -

 دیخند

 دمشید زدهیم دیداشته تو رو د یچندبار هم وقت کردینگاهش بهمون نبود فقط داشت به تو نگاه م -

 دمیهم خند من

                       یبار فکر کنم توهم زد نیا یو همه جا هست ول یت به همه چتو که ماشاءال.. حواس -

 دنیباشه، از ما گفتن و از تو نشن -

 و گفت: دیبه سمتم چرخ میدانشکده که خارج شد از

 میبر ایبخورم ب یزیچ هیبوفه  رمیدارم م -

 ندارم لینه ممنون، م -

 دیرا گرفت و کش دستم

 مهمون من! ایتو ب -

 برم دیممنون کار دارم با زمینه عز -

 فرستاد گفت یمقنعه م ریرا ز شیکه موها یو در حال دیکش یقیعم پوف

 خب پس من برم یلیخ -

 زدم لبخند

 خداحافظ -
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دور شود و سپس حرکت کردم دوست نداشتم بفهمد  یدست تکان داد و رفت.. چند لحظه صبر کردم تا کم میبرا

 مقصدم کجاست.

باال رفته و وارد اتاق شدم و به سمت خانم  یگرفتم؛ پله ها را به آرام شیسبتا بلند راه اداره رفاه را در پن یقدم ها با

 که سمت راست نشسته بود حرکت کردم ینکیع انسالیم

 دیسالم، خسته نباش -

 بلند کرد سر

 سالم، ممنون -

 من... دیببخش -

مدام در حال کلنجار رفتن با خودم  روزیسخت بود؟ از د میاحد بر نیدادم چرا گفتنش تا ا رونیرا پر صدا ب نفسم

 آرام و خفه گفتم: ییهستم.. با صدا

 خواستمیوارد نشده م یامتحان ستیل یخاطر اسمم تو نیام رو پرداخت نکردم متاسفانه به ا هیمن هنوز شهر -

 شه؟یپرداخت م یمن ک یلیوام تحص نمیبب

ته و شکس یچارگیاز ب ،یدرون یگونه ام آتش گرفته؛ از شرم، از خشم کردمیانداختم، حس م نییکر؛ سرم را پا نگاهم

 شدن غرورم!                                                                                               

 بلند کردم یسرم را کم شیاراده مشت شد گوشه چادر در دستم فشرده شد؛ با صدا یکه ب دستم

 کی یحت ایهفته  کیروز طول بکشه،  کیپرداخت بشه ، ممکنه  یک قاًیدق ستیمشخص ن یدر مرحله پرداخته ول -

 ماه

 نگاهش کردم یدرماندگ با

 بکنم؟ تونمیپس من چه کار م-

 ؟یخودت اصال امکان پرداختش رو ندار -

 نگاه کرد وتریکامپ ستمیو در س دیتکان دادم؛ اسمم را پرس نیرا به طرف سرم
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 اًتینها کنهیات رو پرداخت نم هیهمه شهر یلیبگم که وام تحص نمیا یول ستین ادیهم ز یلیات خ هیمقدار شهر -

 به عهده خودته هیپردازه و بق ینصفش رو م

 تونم پرداختش کنم یخب االن که اصالً نم -

 کنهبدهکارها خارج  ستیتونست کمکت کنه و اسمت رو از ل دیبرو با حسابدار صحبت کن شا -

 ادیاز دستش برنم یگفت کار یرفتم ول -

 متفکر چند لحظه نگاهم کرد و سپس گفت: یو با حالت دیبه چانه اش کش یدست

 برات بکنه یکار تونهیدانشگاه اون حتما م یمسئول امور مال شیخب پس برو پ -

 را تکان دادم سرم

 ممنون خانم -

ه جوان تر ب یلیخ یاست ول شتریب یلیسنش از مادر من خ خورد با خود فکر کردم نیزد و گوشه چشمانش چ لبخند

 مانست یکه کمرش خم شده م یروزگار به درخت نیبار سنگ ریرسد و مادر من ز ینظر م

 کنمیخواهش م -

ا بودم نفسم را ب ستادهیکه پشت در اتاق ا شدیم یا قهیرساندم. چند دق استیپرسان خودم را به ساختمان ر پرسان

 یو مسئله آموزش را برا هیشهر یبه در زده و وارد شدم ماجرا یتقه ا دمیاده و با غلبه بر تردفرست رونیشدت ب

کوتاه از اتاق خارج شدم؛  یرا حل کند با تشکر مباالخره قول داد مشکل یسخت ول یکردم کم فیتعر یساع یآقا

 .یسرشار از شاد یحس غم کردم،یمتناقض را تجربه م یحس

 

 جواب داده شد یام از جانب مادرم به گرم یلب ریچرخاندم و وارد شدم؛ سالم زرا درون قفل در  دیکل

 یاز جانب من بود وقت ینگاهم کرد انگار منتظر حرف یتا کردن چادرم بودم که مادرم وارد اتاق شد؛ کم مشغول

 گفت: دیسکوتم را د

 ؟یشد؟ حلش کرد یات چ هیمسئله شهر -
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 بله -

 زد لبخند

 خدا رو شکر -

 مقدارش رو پرداخت کنم هی دیباالخره خودم با یول -

 کنهیجورش م یطور هی گهیماه د کیحداقل تا  یپول رو بده ول نیتونه ا یباشه االن بابات اصالً نم -

در مرز فوران داشت مادرم را به  یقلب تیکه حکا یسرخ چشمان یرا تکان دادم. نگاه از مادرم گرفتم تا رگه ها سرم

 نرساند. میشده در قفس گلو ریاس یوجود بغض نیقی

***************************** 

 یمهاش رحافظیکه نگاهم با نگاه ام گشتمیداده و از کالس خارج شدم به دنبال دوستانم م لیرا به مراقب تحو برگه

ه ک و مودب ریسر به ز یداشت؛ پسر شیته ر شهیکرد، با سر سالم کرد که متقابالً پاسخش را دادم مثل هم یتالق

 ،شیسبک زندگ دنش،یبودم. نوع لباس پوش دهیاز او ند یزیچ یدرس خوان و با اخالق بود؛ جز سادگ اریالبته بس

 .دیکشیرا به رخ م یکالمش، راه رفتنش و تمام وجودش کلمه سادگ

 ینیکنم سنگآنکه نگاهش  یو من ب خوردیدر اطراف من گره م ییبهانه به جا یب ایگاه، با بهانه  یگاه و ب شیها نگاه

 ایگو شودیم دهیمرز نگاهش که به طرف من کش کردم؛یرا حس م گرانیافتاده اش در مقابل د رینگاه نافذ و به ز

 یابر یمیحر شودیباعث م شیزندگ یقواعد و هنجارها که یشدنم از جانب اوست. از جانب پسر دهیمتفاوت د انگریب

دوسال از  نیرا در تمام طول ا نیدهد و ا یرا نم یدختر چیکه اجازه شکسته شدن توسط ه یمیشود، حر لیخود قا

 بودم. افتهیدر یرفتار و حرکاتش به خوب

  دیکش رونیکردار ب دینام و س دۤ  یس یافکار همکالس یایمرا از غرق شدن در در مینسبتاً آرام نس یصدا

 !میمر -

  دمیسمتش چرخ به

 امتحان چطور بود؟ -
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 :پکرش نگاه کرده و گفتم افهیق به

 ؟یخوب بود، تو چ -

 کرد اخم

 سخت بود یلیجواب دادم خ مهیرو هم نصفه و ن هیرو اصالً ننوشتم، بق کیسوال  -

 گرفتم شیخنده دستم را به بازو با

 ترم هم تموم شد نیا یامتحان.. به سالمت نیاز آخر نمیا -

 گفت: یشگیلناز با لحن شوخ هما دندیآمدند، به ما که رس یو الناز افتاد که به سمت مان م نویبه م نگاهم

بود تموم شد فقط خدا کنه پاس کنم واحد مونده  یترم هم به هر ضرب و زور نیخدا کرمت رو شکر.. باالخره ا یا -

 نشم

 دمیخند

 شده؟ بتیدانشگاه نص نیا یچطور صندل رتینظ یو تالش ب یسع نیمن واقعا متعجبم تو با ا -

 با مزه گفت: یار زد و با لحنصورتش را کن یرو یدو انگشت موها با

 ادیبرم نی.. از دست ما هم گهید میچه کن -

 گفت: نای. مدمیخند دوباره

 ادیامتحان از تنمون در ب یتا خستگ میهم بخور یزیچ هی میبگرد میبر -

 موافقت کردند که من گفتم: همه

 کار دارم یخوش بگذره دوستان منم برم خونه کل -

 رو به من کرد یکنند الناز با لحن حق به جانب یاعتراض نویو م مینس نکهیاز ا قبل

  یایبار هم نشد که باهامون ب کی یحت ؟یاینم رونیبا ما ب چوقتیتو چرا ه -
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 کرد  یشدستیپ میداشتم که نس هیتوج قصد

  کشهیطول نم ادیز ایتو هم ب میو خوش باش میکم بگرد هی میخوایفقط م -

 گرفت و مرا با خودشان همراه کرد. نگاهش کردم. دستم را یدرماندگ با

 یو م میساخت یم یبیع ایکرده  دایپ یبیهر لباس ع یو برا میزد یم دیها را د نیتریکه و شدیم یساعت کی حدود

 .شدیمن کنترل م یبلند الناز با گوشزد کردن ها یخنده ها ی. صدامیدیخند

 را بست  و با لذت چشمانش دیگردنش کش یمقنعه رو ریدستش را از ز نویم

 چه خنکه نجای.. اشیآخ -

 دینازک الناز نگاهم را به سمتش کش یصدا

 د؟یخوریم یبچه ها چ -

پولم کرد. سر بلند کرده و رو به الناز که منتظر  فیها با مبلغ درون ک متیق سهیشروع به پردازش و مقا عیسر ذهنم

 بود گفتم: ستادهیسرم ا یباال

 خورمیم رموزیمن ش -

 جز خنده از جانب من نداشت. یان به خاطر متفاوت بودن سفارشم پاسخاعتراض ش یصدا

زاد تر از آ ستهیشا اریفروبسته بس یشدنش در پشت لب ها ریکه اس یحرف یاست برا یخوب نیگزیخنده جا یگاه

. من جوان ندارد کیدر وجود  ماندهیاندک غرور باق دنیجز در یاست که اگر فاش شود ارمغان یزندان ریاس نیکردن ا

بود و ظاهرش وسوسه  بیکه اسمش عج ستانمدو یمعجون سفارش دنیبه نوش لیرا سرکوب کردم؛ م یلیبا خنده م

 لذت بخش! دیو طعمش شا زیانگ

 ما همرنگ و هم یزندگ دیبه هم ندارند، و لزوماً نبا هیشب یزندگ یدونفر چیموضوع که ه نیا رفتنیخوب است پذ چه

 شود.  گرانیشکل د

 میکه نرفت شهیم یسه سال شیک میبر دیقراره ع -

 دیدم ساکت نبود، روبه من پرس کیو  داشتیکنار من قدم بر م ضیرو عر ادهیبود که در پ الناز
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 د؟یریشما کجا م -

 انیتابستون هم عمه هام از شهرستان م م،یر یمسافرت نم دهایما کالً ع -

 ش؟یک یتا حاال رفت -

 رش را به طرف الناز خم کرد و گفتس میتکان دادم. نس نیرا به طرف سرم

 منم نرفتم، خوبه؟ -

  دیکودکانه دستانش را به هم کوب یبا شوق الناز

 هدیکه جون م ییهاش و البته پاساژها قیو قا ایبه خصوص در گذرهیخوش م یلیبه من خ میر ی.. هر بار که مهیعال -

 کردن دیواسه خر

 کردم. دییسره حرف زد و من با صبر و حوصله گوش دادم و تا کی از هم جدا شود الناز مانیرهایکه مس یزمان تا

 ه بود گرفت لهی. دستش را محکم به مستادیمسن سوار شد و سرپا ا ینشته بودم که خانم یآر ت یب یصندل یرو تازه

 حاج خانوم! -

 سمتم برگشت  به

 اشاره کردم  یشده و با دست به صندل بلند

 دینیبش دییبفرما -

 دیپاش میپر مهر به رو ینشست و لبخند یصندل یتعارف رو یب

 دخترم یخوشبخت بش -

 یبه خوش رنگ یحیتسب د؛یدرخش دیگرفته درون دست چپ اش، بر اثر تابش نور خورش یجا یزمرد حیتسب

 در ذهنم تکرار شد.. یچشمانش. کلمه خوشبخت
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ود سالم ب وتریپشت کامپ شهیمثل هم ییرفتم خانم فدا یوتریبه سمت دفتر خدمات کامپ کراستیپاساژ شده و  وارد

و به دستش سپردم بعد از چک  دهیکش رونیب فمیجوابم را داد. برگه ها را همراه با فلش از ک ییکردم که با خوشرو

 هزار تومان در آورده و به سمتم گرفت ستیب زیم ی( از کشوwordکردن وُرد )

 یشما راض یاز خوش قول یلیخ یسه ماه همکار نیدر مدت ا ،زنمیبود بهتون زنگ م یپیبازم اگه کار تا د،ییبفرما -

 میخراب نش یمشتر شیپ شهیمهمه چون باعث م یلیخ یما خوش قول یبودم و برا

 ممنون -

 را گرفته و نگاهش کردم پولها

 پس من منتظر تماستون هستم -

 زد لبخند

 حتماً  -

 ساعات نیدو روز کار کردن مداوم من بود که در ب جهیپول نت نیرفتم؛ ا یبه سمت خروج کراستی یاز خداحافظ بعد

اتوبوس حرکت  ستگاهیسرم مرتب کرده و دوباره به سمت ا ی. چادر را روخواندمیدو ساعت درس م یکیتنها  یکار

 بار به خانه بروم. نیکردم تا ا

که نسترن مقابلم  کردم یرا که با خنده مشغول گپ زدن بودند نگاه م یبوفه دانشگاه نشسته بودم و دختران در

با ابرو اشاره کرد بردارم. بدون تعارف  خوردیرا م شیکه چا ینشست. ظرف باقلوا را به سمتم هل داد و در حال

 را پر کرد. نگاهم کرد هانمد نشیریبار مصرف برداشته و خوردم، طعم ش کیاز ظرف  ییباقلوا

 امتحان ها هم تموم شد؟ یبه سالمت -

با  و داندیمرا م یکه راز مگو یام با خبر است؛ تنها دوست یاست که از من و زندگ یها دوستتکان دادم. نسترن تن سر

 آه داشت هیشب ییکه آوا یدادم نفس رونیاو ندار هستم. نفسم را ب

 ام رو پرداخت کنم هیتونم شهر یپول نم نیمن با ا ده،یکفاف نم یپینسترن کار تا -

 افسوس نگاهم کرد با
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ته داش یدغدغه مال دیچرا با یدانشگاه نیچن یکنکور تو یباال تو یبا رتبه  ،یعال یبا نمره هاخوب  یدانشجو هی -

 باشه؟

 داشت یام طعم تلخ خنده

 گهیشده د -

 لرزان ادامه دادم ییصدا با

 یاپتمام مخارج دانشگاه به  ده،یجور منو کش یجا هم کل نیتا هم چارهیب ارمیبه پدرم فشار ب نیاز ا شتریب تونمینم -

کنم  یسع دیمن رو پرداخت کنه من خودم با هیشهر تونهیاز کجا م نشهیکار با ماش شیپدرمه اونم تنها راه درآمد

 ستمیخودم با یپاها یرو

 تر نگاهم کرد قیکرده و دق کیرا به هم نزد شیابروها

 ؟یکن کاریمثالً چ -

اره که پ یکردن کار دایپ دونمیکنم، م دایقت پو مهیکار ن هیاگه بشه  خوامیم نمت،یخواستم امروز بب نیواسه هم -

 سخته یلیوقت باشه و به درد بخوره خ

 را گرفتم دستش

و نوع کار برام مهم  یکیو نزد یبذارن ، دور انیاومد منم در جر شیپ یاگه کار یبه دوستات بسپار شمیممنون م -

 ار کنمک ییتونم هر جا یکه من نم یدونیخوب باشه م طشیمح نکهیبخوره و ا میفقط ساعاتش به برنامه درس ستین

 را تکان داد سرش

 چقدر عزت نفس برات مهمه دونمی، م شناسمتیم -

 را خورد و گفت: شیچا ماندهیباق

 سپارم نگران نباش یبکنن م یبتونن کار دمیباشه من به چندتا از دوستام که احتمال م -

 زدم لبخند
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 ممنون -

به  یبه دنبالش از بوفه خارج شدم نگاه فمیند شد من هم پس از برداشتن کبل زیاش را برداشت و از پشت م کوله

 ساعتش کرد و گفت:

 شهیبعد کالسم شروع م قهیبرم ده دق دیبا گهیمن د -

 باشه برو به سالمت -

بودم. دستانم را  ینامه مشتر انیپا پیگرفتم. تا شب مشغول تا شیدانشگاه را در پ یآهسته راه خروج یقدم ها با

 مامان آمد یو گردن خشک شده ام را تکان دادم. صدا دهیکش

 شام نیای.. بمیمر -

 کرده و گفتم: خواندینشسته و درس م یکه کنار بخار یبه مصطف ینگاه

 ؟یفردا امتحان دار -

 را بلند کرد سرش

 ؟یریگ یبعد شام ازم امتحان م ،یاضیآره ر -

 اوهوم -

 از اتاق خارج شدم همراهش

 یاز االن بخون دیبا یدیامتحان م زهوشانیت یتابستون برا -

 خونمیم -

 خرم یفردا برات م یهم که گفته بود یاون کتاب تست -

 دمیکرد، پر از سوال. خند نگاهم

 ه؟یچ -
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 بابا پول داد؟ -

 نه -

 با پول خودت؟ -

که او را درک و شعور بود  نیبزرگ داشت؛ هم یدرک و شعور یکوچک بود ول یسر تکان دادم. مصطف یآرام به

 دینسبتاً آرام بگو ییواداشت با صدا

 یخودت خرج کن یبرا دیپول رو با نیا یکشیزحمت م نهمهی.. ا خوامینم -

 کردم اخم

 در عوض تو هم با قبول شدن جبرانش کن رمیگ یکتاب رو برات م نیحرف نباشه.. من فردا ا -

 آرام! انوسیبه وسعت اق یلبش نشست لبخند یرو یعیوس لبخند

 تماً ح -

و  رهیت یداشت؛ چشمان یکردم ؛ با سن دوازده ساله اش تنها چند سانت از من کوتاه تر بود. چهره با نمک نگاهش

 متوسط داشتم. یسبزه و چشمان یدرست نقطه مقابل من که پوست دیسف یبا پوست دهیکش

روشن  یخودم راه را برا ندهیبا ساختن آ دیمن با کنمیدارم. حس م یمعمول به مصطف یفراتر از خواهرانه ها یحس

 یو عکس سلف یدغدغه لباس و مدل گوش میباز کنم. من نه همچون دوستان و هم سن و سال ها زیاو ن ندهیشدن آ

مواقع  شتریکه ب یبرادر یخواهرانه برا یها یپساز جنس دلوا ییبزرگ تر و مهمتر دارم. دغدغه ها ییکه دغدغه ها

که تا  یپدر یاز جنس دخترانه برا ییکشد. دغدغه ها یساعت نم کیبه  مانیو قهرها میدر حال دعوا و جدل هست

 یمرد ساخته شده برا نیا ایو گو دهیاش ند یدر زندگ یاز آرامش و راحت یسن سخت کار کرده و هنوز رنگ نیا

 نیکه پدر بزرگتر یدخترش. دختر یاست برا یکه وجودش چه قوت قلب بزرگ داندیو نم زدنو دم ن دنیکش یسخت

 ییساختن فردا یبرا یا زهیاش انگ دهیآرامش و صورت رنج کش دیاش نو یاست و دستان خال شیگاه زندگ هیتک

وقت به  چیه شیها ساخته و گله ها یتپد که با تمام کاست یم یمادر یمن برا دهیروشن تر از امروز. دل رنج کش

 دوششان بردارم. یاز رو یبتوانم بار یروزسوخته؛ کاش  یمن و مصطف یو چه فداکارانه به پا دهینجامیطول ن

 نگاهم کرد و گفت: بابا
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 ؟یات وقت دار هیپرداخت شهر یبرا یتا ک -

 دو رگه گفتم: ییو با صدا دمیگز لب

 ترم نیتا زمان انتخاب واحد ا -

 چند روز؟ قاًیدق یعنی -

 تر شد فیضع میصدا

 هفته هی -

 نگاهش کردم فقط سرش را تکان داد یشرمندگ با

 کنمیجورش م -

ر کردم پ مهیرا تا ن وانیآب وسط سفره برده و ل یچنگ انداخت دست به سمت بطر میبه فکر فرو رفت. بغض به گلو و

 تا بغضم راه آمده را برگردد. دمیو سر کش

 «ها ی.. همه سختشهیتموم م یروز هی زیدارم.. همه چ دیمن ام» دل گفتم  در

 است؛ ییبایکرار کردم تا ملکه ذهنم شود. و چه کلمه زکلمه را تکرار کردم و ت نیآنقدر ا و

 ،یو راه را گم کرده ا یشده ا رانیسرگردان و ح یماند وقت یم ریکو یکیچراغ در دل تار یمثل همان سوسو دیام

که باور دارد به  یدارد کس مانیدر خاک ا شهیاست که ر یدرخت دیام ست؛ین یدر آسمان بختت ستاره ا یوقت

 !دیگمان به آن خواهد رس یب روشن ییفردا

**************************** 

 نگاه کردم مینس به

 ؟یسیبنو یزیچ یتونست -

 گفت: یشاک یتکان داده و با لحن نیرا به طرف سرش

 ؟یمگه تو نوشت سم،یتونم بنو یاصالً نم ده؟یاستاده چرا انقدر تند درس م نیا -
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 افسوس گفتم: با

ر هم آخ قهیرو نتونستم.. ده دق هیبق یتند شد چند صفحه اول رو نوشتم ول یلیخ مشتیر هویکالس  ینه ، وسطا -

 اصالً ننوشتم ومدیخوابم م

 متفکر گفت: یحالت با

 میریگ ینداره از بچه ها م یاشکال -

 دور تا دور کالس چرخانده و پاسخ دادم ینگاه

 همه رفتن  میبودن.. پاشو بر ومدهیکدوم ن چیکه امروز ه شهیجزوه شون کامل م وایمعموال ترانه و ش -

 کرد میاز پشت سر صدا یکه کس میرا تکان داده و بلند شد. تازه وارد سالن شده بود سرش

 خانم راد -

 خود را به تعجب درون چشمانم داد یام جا یشانیپ یاخم رو یهاشم یآقا دنیکمرنگ به عقب برگشتم با د یاخم با

 با عجله خود را به ما رسانده بود ایو گو زدینفس نفس م ی. کمستادیا مقابلم

 د؟یسالم، خوب هست -

 سالم.. ممنون -

 بود سالم کرد و سپس رو به من گفت: ستادهیهم که چند قدم عقب تر از من ا مینس به

 دیسیجزوه بنو دیکه امروز نتونست دمیشن یاراد ریکامالً غ ینداشتم ول یقصد فضول -

 تکان دادم یرا به آرام سرم

 هبل -

 افتاده گفت: ریزد و با همان نگاه به ز یکمرنگ لبخند

 قرار بدم جزوه من کامله ارتونیجزوه م رو در اخت تونمیمن م نیاگر بخوا -
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نداشته و خالص و ناب  ییو پررو ایکه رنگ ر یاز توجه و لطف یخوش در دلم نشست هر دختر یزدم و حس لبخند

 . گفتم:دیآ یباشد خوشش م

 شمیممنون م -

، به  دیصورتم لغز یاول که رو یو به سمتم گرفت و کماکان نگاهش جز لحظه  دهیکش رونیب فیاش را از ک وهجز

 کرد یشدستیپ میبگو یزیدست جلو برده و جزوه را گرفتم؛ تا خواستم چ یبود. به آرام رهیخ نیزم

 تسیدرس ن نیام خوندن ا یبرنامه درس یهفته تو کیفعالً تا  ست،ین یمسئله ا دیاریب دیهر وقت که تونست -

ا وقتش ر یعنی نیو ا خواندیدرس را نم نیهفته ا نیا گفتیم نانی! چه با اطمیقیدق یزیکردم؛ چه برنامه ر تعجب

 یزیشک برنامه ر یدرس خواندن دارد ب یبرا یحساب شده ا یزیبرنامه ر نیکه چن یگذاشته. کس گریدروس د یبرا

رد و ک یخداحافظ یف فرستاده و تشکر کردم. به آرامیدارد. دفتر را به درون کاش  ندهیآ یزندگ یبرا زین یتر قیدق

 خط انداخت یسکوت چند لحظه ا یرو میزودتر از ما به طرف پله ها رفت. لحن شوخ نس

 خانوم میخدا شانس بده مر -

 دمیخند

 ها! یا وونهید -

 میزن یچون حرف حق م وانهید میحاال ما شد گهیآره د -

 ها رفتم به دنبالم روانه شدطرف پله  به

 جز عالقه داشتن به تو؟ دهیم ییکارش چه معنا نیخب بهم بگو ا -

 باشه شیداشته باشه که حدس تو آخر یهزار تا معن تونهیکارش م نیا -

 مثال؟ -

 با همه شیذات یمثالً مهربون ،یهمکالس هیمثالً کمک به  -

پسرش تا ازش  ینکرده تا حاال؟ به دوستا هیها در حق بق یونمهرب نیچرا از ا یول ستین یکه شک شیدر مهربون -

 کنهیجزوه نخوان تعارف نم
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 دمیخند

 که تعارف کنه؟ هینیریمگه ش -

 ؟یریگ یم یچرا به شوخ -

  هیچون شوخ -

 هیجد رینخ -

 لحن تخسش خنده ام گرفت. با سماجت گفتم: از

بچه ها رد و بدل  نیجزوه ها ب نیهزار بار از ا ی.. روز که ستیبر عالقه ن لیبار بهم جزوه داده دل هیحاال چون  -

 فکر نکنم آخر کار همشون سفره عقد باشه شهیم

 باال انداخت شانه

 حق با تو باشه دیشا دونم،ینم -

 معلومه که حق با منه -

 «باشه میاگه حق با نس شهیچه خوب م» در قلبم ندا داد  یکس

قرار بودم به ساعت نگاه  یبودم ب دهیبروم د دنشیماً بعد از کالس به دنسترن را که نوشته بود حت امیپ یوقت از

 پرواز کنم. دادیخوش بودنش را م یکه دلم گواه یکالس تمام شود و به سمت خبر یتا ک کردمیم

 را جمع کردم لمیوسا عیبلندش سر دِیاستاد و خسته نباش ابیمحض اتمام حضور غ به

 امیمنم ب سایوا -

 کردم نگاهش

 زود برم دی، با میکار دارم نس من -

 نسترن دنیحرکت کردم. با د یاز او و الناز از کالس خارج شده و به سمت دانشکده روانشناس یکوتاه یخداحافظ با

 م:نسبتاً بلند گفت ییکه با صدا میبا هم فاصله داشت یهنوز چند قدم دمیسرعت بخش میکنار شمشاد ها به قدم ها
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 ؟امیب یچه خبر؟ چرا گفت -

 نگاه کرد ستادمیا شیکرد و به من که روبرو یکوتاه خنده

 دختر ، اول سالم! یتو چقدر هول -

 بلند سالم دادم. دستش را به سمتم دراز کرد یبا گام ها ادیز یرو ادهیزنان از پ نفس

 ؟یخوب -

 را فشرده و با عجله گفتم: دستش

 .. حاال بگو یمرس -

 دیخند بلند

 یانرژ دیخبر خوب آدم با دنیشن یکم آروم باش، برا هی ،یزنیرو بهت ندم سکته رو م فکر کنم اگه زودتر خبر -

 داشته باشه

 شد گفتم: دهیکه از لبم به کل صورتم کش یلبخند با

  ؟یکرد دایپ -

 پرسدم یمعطل ی. بمیبود نشست یکیکه در همان نزد یمکتین یرا گرفت و با هم رو دستم

 هست؟ یحاال کارش چ -

آدم  یلیخ شناسمیرو دورادور م سشی.. رئ یوتریواردات قطعات کامپ نهیمعتبر و نام آشنا، در زم یلیخشرکت  هی -

  هیخوب

 کنهیرو راحت م المیخ یکنیم دشییکه تو تا نیهم -

 خونه است ی.. کار تو تویاریشاخ در م هیکاره چ یاگه بدون -

 نگاهش کردم. با لبخند سر کج کرد و ادامه داد گنگ
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ابدار حس نیبودم که مناسبت باشه .. بب یکار هی، دنبال  یشرکت کار کن یممکنه پدرت اجازه نده تو دونمیچون م -

 یمنش یها رو نداره از طرف یکار زهیر یسر هیوقت انجام  سیو تدر گهیشرکت د یکار تو لیشرکت به دل نیا

ه منم کارها رو انجام بد نیدارن که ا یکس به ازین نایبکنه ا یکمک تونهیارشده نم یدانشجو نکهیا لیشرکت هم به دل

و فروش و واردات که در  دیقراردادها، خر دیجد ستیساده است مثالً وارد کردن ل یلیکردم.. کار تو خ یتو رو معرف

 هفیکارها وظ یباق ن،یهم یکنیرو وارد م نایتو فقط ا یعنی شهیم یارقام توسط حسابدار حساب رس نیهمه ا تینها

 شرکت نحوه کارها رو بهت بگه  ی، منش دایفردا برو تا ش.. بدارهحسا

 ته دل لبخند زدم از

 هیعال یلیکه خ نیا ،یوا -

 لبخند زد! دم؛یاش را پرصدا بوس گونه

کار من در خانه است قبول  دیکه فهم یبه کار کردنم شد وقت یپدرم راض کردمیراحت تر از آن که فکرش را م یلیخ

 یهمان روز کارم را در شرکت آقا یبود. فردا یهم کاف نیمن هم یبرا یه قلبش نبود ولاز ت تیرضا نیکرد هرچند ا

تا با روند کار  دیساعت طول کش کیکردم  حبتحسابدار ص نیشرکت و همچن یمنش دا،یآغاز کردم با ش یریوز

د مور یر عرصه و صاحب نام د کردیوارد م وتریبود که قطعات کامپ یشرکت مهندس کیآشنا شوم. شرکت مورد نظر 

 میها و روند واردات برا تیبودن فعال یاز جانب قانون نیدوست نسترن بود و بنابرا یعمو یریوز ی. آقاتیفعال

گفته بود و من در  یریوز یاندازه آقا یب یها ینسترن در مورد اعتقادات محکم و خوب بودحاصل شده  نانیاطم

حدوداً پنجاه ساله ، با  یمرد یریوز یباره متفق القول شدم. آقا نیداشتم با نسترن در ا شانیکه با ا یکوتاه دارید

 خوش برخورد و آداب دان بود. اریمهربان و البته بس یو نگاه یجوگندم یموها

و البته مسئله کارم  کردمیشرکت صرف م یانجام کارها یرا برا یمیهفته از کارم گذشته بود هر روز تا کی حدود

 لیها را تحو لیخرسند بودم. قرار بود روز چهارشنبه فا اریبابت بس نید نکرده بود و از ابه درسم وار یلطمه ا چیه

رم تازه کرده و چاد ینگهبان وارد آسانسور شدم. نفس ریپبه مرد  یتا به شرکت برسم با سالم دیطول کش یدهم؛ کم

. با دمیشن یریوز یاز اتاق آقا یخنده ا یبودم که صدا دایش زیم کیسرم کج شده بود درست کردم، نزد یرا که رو

 را چک کند. با لبخند گفت: زیسپردم تا همه چ دایفلش را به دست ش میکرد یسالم و احوالپرس ییخوشرو

 یشیسرپا خسته م ن،یبش -
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ه پس از مکالم دایزنگ خورد ش زشیم یرو یتازه روشن شده بود که گوش وتریکامپ ستمینشستم؛ س یصندل یرو

 گفتم: یبا خنده کوتاه نکهیکرد تا ا یشد، تا چند لحظه در سکوت نگاهم م رهیبه من خ یکوتاه

 شده؟ یزیچ -

 ازت بکنم؟ یخواهش هی شهیجون م میمر -

 بله حتماً  -

 ؟یاریفنجون ها رو برام ب ینیو س سیرئ یاتاق آقا یبر یتونیم کنمیرو چک م نایتا من ا یکه معطل نش نیا یبرا -

 یخصفعالً رفته مر یآخه آبدارچ

 نگاهش کرده و با انگشت به خودم اشاره کردم متعجب

 من برم؟ -

 سرش را تکان داد زانیآو ییلبها با

 اد؟ین شیپ یدرست نباشه ها.. مشکل دیشا -

 را گول بزند گفت: یکودک خواهدیکه م یزد و مثل کس ییدندان نما لبخند

 یتا معطل نش کنمیرو چک م نایفاصله ا نیمنم تو ا یاریب یاگه تو بر ،ینه بابا چه مشکل -

 مظلوم کف دو دستش را به هم چسباند  یکردم با چهره ا نگاهش

 زود برم  دی.. عجله دارم با کنمیخواهش م -

 داشتم! یفیبه در زده و وارد شدم؛ استرس خف یبلند شده و به طرف اتاق رفتم تقه ا میاجبار از جا به

لرزان سالم کردم؛ نگاهم کرد و  یینشسته بود. با صدا یچرم قهوه ا یمبل ها یرو یبه همراه پسر جوان یریوز یآقا

 شودیآنقدر خالصانه است که ناخودآگاه ته قلبت آرام م شانیها هستند که محبت ها یجوابم را داد. بعض یبا لبخند

 گر! دهسواستفا یانبوه انسانها انیدر م یافراد نیچن دنیاز د

 بودم که گفت: ستادهیهمانجا ا هنوز
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 خانومِ ... دیاریدوتا فنجون قهوه برامون ب شهیم -

 گفتم عیسر

 راد -

 بله .. خانوم راد -

با لبخند نگاهم کرد و با ابرو به آشپزخانه واقع در  دایاز اتاق خارج شدم. ش عیرا برداشته و سر ینیرفته، س جلو

و در دل به خود ناسزا گفتم بابت  به سمت آشپزخانه رفتم ینیگوشه شرکت اشاره کرد چشمانم را تاب داده و با س

دونفر از  یکیبود! به  یمنش فهیکار وظ نیا یآبدارچ ابیدر غ رم؛یپذ یرا م گرانیحرف د یراحت نیبه هم نکهیا

ام  ینیخوش اش در ب یرا با قهوه پر کردم و بو ینیدرون س یکارمندان سالم داده و وارد آشپزخانه شدم، فنجان ها

 یتلخ یبعض یتلخ است ول دانمیداشته باشد فقط م تواندیم یچه مزه ا دانمینخورده ام و نم من تا بحال قهوه دیچیپ

راجع به حجابت و نوع  گرانیحرف د یمثل تلخ ؛یکه دوستش دار یدعوا با کس یاند مثل تلخ یها دوست داشتن

 یبه ناراحت هیقض نیز اا یاست و ته قلبت ذره ا یابد یتمام احساست در تب و تاب عشق یوقت تیو باورها یزندگ

 یها و سخت یو تلخ یا دهیو قد کش افتهی شدبا او ر یاست که از کودک یمعبود یتنها برا  تیتپد و تپش ها ینم

گرفتم، سرش را بلند کرد و با  دایرا به سمت ش ینیس دمیکه رس زی. به میرا هم به عشق او تاب آورده ا یزندگ یها

 پهن گفت: یلبخند

 ممنون گه،یببر بده د یدیزحمت کش نهمهیتو که ا -

 یبا کسب اجازه وارد شدم آقا شیپ قهینزدم. دوباره مثل چند دق یحرف یاش به ستوه آمده بودم ول ییپررو از

 ینیدست به سمت س چکدامیه یگذاشتم ول زیم یرا رو ینیمشغول صحبت با همان پسر جوان بود، س یریوز

که داشتم  یبابت کار خوردمیکنم؛ از درون حرص م یرا باز یآبدارچ کی نقش قاًیدق دیمن با یعنی نینبردند و ا

 ینشان دهم. اول قهوه آقا یتوانستم عکس العمل یفعال در عمل انجام شده قرار گرفته بودم و نم یول دادمیانجام م

ر فضا عطر خاصش د یکه بو یرا مقابلش گذاشتم که تشکر کرد و سپس فنجان قهوه را مقابل پسر جوان یریوز

چطور دستم به گوشه  دانمیرا بردارم که نم ینیکوتاه بسنده کرد خواستم س یکربود قرار دادم به تش دهیچیپ

شد. با  یخال یریوز یمهمان آقا راهنیپ یفنجان رو اتیچشم به هم زدن تمام محتو کیگرفت و در  ینعلبک

 یآدم دست و پا چلفت گفتیم شهیمادرم هم کردمیکه به بار آمده بود نگاه م یصحنه و فاجعه ا نیگرد به ا یچشمان

دو چشم  دمیکه د یزیباال آورم، تنها چ یرا حس کردم. با ترس سرم را کم نیهستم و من امروز با تمام وجود ا یا
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با                      بود که با خشم نگاهم را نشانه گرفته بود.                                                            یخاکستر دهیکش

 به خودم آمدم شیصدا

 خانم؟ دیکرد کاریچ -

 بم و مردانه! ییتعجب و خشم را با هم داشت؛ صدا شیصدا تن

 دیببخش -

 شده بود دایسرخ در چشمانش پ ینگاهم کرد رگه ها میمستق م؛یتوانستم بگو یبود که م یتنها کلمه ا نیا

 د؟یببخش یگیبعد م یرو داغون کردسر و وضعم  یخانوم زد ن؟یهم د؟یببخش -

 را گرفته بودم میاشک ها زشیر یجلو یآتش گرفته است به سخت میکردم گونه ها حس

 بشه ینطوریخواستم ا ینم خوامیمعذرت م -

 در هم فرو رفت شیبار اخم ها نیا

 کنم؟ کاریچ فیلباس کث نیخب من االن با ا -

 شر گفت:با ت دیگفتن نداشتم سکوتم را که د یبرا یزیچ

 با شما هستم -

توانستم از خودم دفاع کنم  یبودم و نم فتادهین ریگ یتیموقع نیقدم با سکته فاصله داشتم تا بحال در چن کی

و همه جا خود را موظف  شهیهم نکهیعذاب آور بود ا میضعف برا نیشدم و ا یساکت م یبحران یدر لحظه ها شهیهم

 بلند کردم یسرم را کم شیبا صدا دم؛ید یادب م نیمواز تیبه رعا

 دیدرستش کن دیو خودتون هم با دیدسته گل رو به آب داد نیخودتون ا -

 کرد یگر یانجیم یریوز یانداختم که آقا نییپر از اشک سرم را پا یچشمان با

 کنن زشیتا برات تم اریرو درب راهنتیجان پ نیراد -

 زد و گفت یکج لبخند
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 کنن زشیتم نجایاالن ا نیکه بخوان هم شهیمن زیها تم یراحت نیلکه به ا نیا -

داشت، سرم داغ شده بود. مدام خودم را بابت  یلرزش نامحسوس میانداخته بودم؛ دستها نییرا تا حد امکان پا سرم

 فرستادمیشانس مزخرف لعنت م نیا

 گفت: ظیغل یسرم را باال آورده و نگاهش کردم با همان اخم ها دمید دانیقرار گرفتن دستش در م با

 تا عوضش کنم  دیبرام بخر راهنیپ هی دیبر -

 نگاهش کردم، چشمانش را تاب داد گنگ

 برم ییجا تونمینم تیوضع نیخودم با ا -

 کردم، کارت را تکان داد تعلل

کارت را گرفته و از اتاق                                                                                                                           دشیریبگ -

 ام متعجب شد یناراحت و عصب افهیق دنیسرش را بلند کرد و با د دایآمدم ش رونیب

 م؟یشده مر یچ -

از التهاب  یخواست تا بلکه کم یم دایبر سر ش یبلند ادیدهد دلم فر یرا فشار م میگلو یکس کردمیم احساس

 گذشتم گفتم: یم زشیکه از کنار م یاتفاقات بود. در حال نیا ام کاسته شود او مسبب یدرون

 برات گمیم -

س لبا کیبوت ایاطراف پاساژ  نیدانستم ا یکردم اصال نم یو مستاصل به اطراف نگاه م ستادهیدر شرکت ا مقابل

 . تمام مدتکه چندصد متر از شرکت فاصله داشت رفتم ینه، باالخره با پرس و جو به پاساژ کوچک ایهست  یفروش

.. البد فکر  خرمیهمون رو با پول خودم براش م نی، ع هیچ راهنیپ هیمگه  ه؟یفکر کرده ک»  زدمیبه جان خودم غر م

 «رو ندارم یزِپِرت رهنیپ هی دنیکرده پول خر

 نیا ینتهاو بود م راهنیپ هیشب قاًیبود نشانش دادم دق نیتریرنگ براق را که در و یکرم راهنیشده و پ یمغازه ا وارد

 تر بود  رهیت یکم

 خوامیم راهنیپ نیآقا من از ا دیببخش -
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 زد لبخند

 بدم خدمتتون؟ یزیحتماً.. چه سا -

نده بود ما ادمیکه در آن لحظات پر تنش به  یزیتنها چ کردمیم دایرا از کجا پ زشیدادم سا رونیب یرا با کالفگ نفسم

تکان داده و به سمت قفسه ها رفت.  یگفتم فروشنده سر یبیتقر یزیچهار شانه اش بود؛ سا کلیچشمان خاص و ه

 دمیپرس

 چنده؟ متشیآقا ق دیببخش -

 ناقابله ... پونصد تومن -

 ام دهیاز شدت تعجب گشاد شد. حس کردم اشتباه شن چشمانم

 د؟یچند گفت دیببخش -

 پونصد هزار تومن -

 دهنم را پر صدا قورت دادم  آب

 مگه از طال بافته شده؟ -

 دیخند

 ستیجنس و نخ خاصش کمتر از طال ن -

 یلیخ راهنشیپ ایاست. گو یحس بد یفرد مغرور را داشت کی دنیکه با افتخار قصد کوب یشدن آن هم زمان عیضا

 گفتم: ینبود؛ با شرمندگ «یزپرت» هم برازنده لقب 

 کنم یانتخاب م گهید یکی دشیارین زحمتیب -

 نیا رایکه در دست داشتم ز یالبته با همان کارت دمیخاب کرده و خرانت یگرید راهنیسرش را تکان داد؛ پ فقط

 نداشتم. یپول نیصدهزار تومان بود و من چن متشیهم با تمام ارزان بودنش ق راهنیپ
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 کردمیبا طرف مقابل م یاو بودم برخورد بدتر یشود اگر من جا یعصب راهنشیداشت که بابت خراب شدن پ حق

باشد. از مغازه خارج شده و با دو خودم را به  انیالبته از نظر من! در م یمتیاس گران قلب نیچن یپا یمخصوصاً وقت

گره  گرشیهر دو را از دستم گرفت و با دست د یشرکت رساندم. کارت و بسته را مقابلش گرفتم با لخند محو

زمان نگاهم در نگاه از اتاق خارج شدم و هم یمعطل یراه راهش را شل کرد تا از سرش درآورد ب یکراوات نبات

 دینگاه متحرّص مرا د یوقت دیخند یم یقیکردم تا دقا فیتعر شیگره خورد ماجرا را که برا دایکنجکاو و پرسوال ش

 و گفت: دادهخنده اش را قورت 

 خرده قهوه بود هیکه، فقط  فتادهین یاتفاق -

 دیخند دوباره

 نرفته یریوز یقاآ شیتو که آبروت پ ینشد عیتو که ضا یبخند دمیبله با -

 فیکث راهنیاست به اتاق رفته و پ« نامدار نیراد»اسمش  دمیفهم دایش قیکه از طر یریوز یاز رفتن مهمان آقا بعد

 کردم که با لبخند گفت: یعذرخواه یریوز یاز آقا گریرا برداشتم و بار د

 تینبود به خاطر حساس رهنشیطر پهم به خا نیراد یناراحت لیدل ادیم شیپ گهیدخترم اتفاقه د ستین یمسئله ا -

از ده بار سفارش کردم که  شیرا دست مادرم سپرده و ب راهنیپ دمیلباس و پوشش اش بود. به خانه که رس یاش رو

 .ندازدین ییولباس ها درون لباسش هیدارد؛ مراقبش باشد و با بق یجنس حساس

 .کردندیاتفاق سرزنشم م نیرامن وجودم بابت ابود که مرتکب شدم. تمام من و ف یاشتباه ریروز ذهنم درگ تمام

به  دایبود و با گرفتن آدرس شرکتش از ش یدست فیبه دقت شسته و اتو شده ، درون ک راهنیهمان روز پ یفردا

ر از ت کیبزرگ تر و ش اریبس ییو فضا ادیز یبرج با کارمندان کیمجلل در طبقه چهاردهم  یمحل کارش رفتم شرکت

سپرده و خواستم به دست  کردیکه با چشمان متعجب نگاهم م یا یرا به دست منش راهنیشرکت محل کارم. پ

 کند. ینامدار رسانده و از طرف من عذرخواه

ام را  هیبا درآمد کارم شهر توانمیو خوشحال بودم که الاقل م گذشتیاز آن ماجرا و کار من در شرکت م یماه کی

و با خون دل خوردن ها مرا  دهیکه سالها زحمت کش ینباشد؛ پدر زمیر عزدوش پد یبر رو یبابت بار نیبپردازم و از ا

با من صحبت کند  یرا سد کرد و خواست تا چند لحظه ا همرا یهاشم یبعد از کالس ، آقا روزیرسانده. د نجایبه ا

 ییناآش یبرا یدرخواستش واداشت از من خواست تا فرصت رفتنینگاه و متانت کالمش مرا به سکوت و پذ یایح

سر و  یب شیداد که حرفها نانیو اطم میمشترک برس یا ندهیساختن آ یعنیبدهم تا به آنچه انتظارش را دارد  شتریب
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 یدفعه ا کیدرخواست  نی. در تمام لحظات سکوت کرده بودم از استیگذرا ن یبرنامه و خواستن من حس ونته و بد

ه چند روزه ب یمن به سکوت ادامه دادم و او مجال تی. در نهادیچرخ ینم یگفتن حرف یآنقدر شوکه بودم که زبانم برا

وجود نداشت، از آن عشق  یهاشم رحافظیمبه نام ا یاز عشق در قلبم نسبت به شخص ی. حسشمیندیمن داد تا ب

 بسازد، حس میبرا یخوب یزندگ تواندیم کنمیته قلبم حس م یزنند ول یدم م میکه هم سن و سالها ینیآتش یها

 آرام و بدون طوفان قرار خواهد گرفت ییایبا او در در یعمرم در زندگ یروزها یتکش کنمیم

 نشسته و گفتم: میغذا کنار نس ینیس با

 ساعت سلف خلوته نیا یتو شهیچه عجب امروز برعکس هم -

بود تا  دهیکش رونیزبانم ب ریو تمام ماجرا را از ز دهیرا د یهاشم یکه صحبت من و آقا روزیرا تکان داد. از د سرش

ستم دان یونم گذشتیکه از ذهنش م یفکر دییتا یبرا یو گاه شدیم رهیمتفکر به صورتم خ یا افهیلحظه با ق نیا

 .کندیفکر م شنهادیپ نیاز من راجع به ا شتریدوستم ب نکهیگرفت از ا یداد؛ خنده ام م یسر تکان م ستیچ

 م؟یمر -

 خوردن غذا بودم  مشغول

 هوم؟ -

 ؟یکنیازدواج بده قبول م شنهادیپ بهت یاگه هاشم -

 لبانم نشست یرو یمحو لبخند

رفش که ح نمیمطم مینس یدونی.. مستمیعاشقش هم ن یندارم ول یتونم بگم نسبت بهش حس خوب ی.. نمدونمینم -

 خوادیم یاز زندگ یچ دونهیداره و م یبرنامه درست شیزندگ یبرا دونمیچون م سته،یا یقول و قرارش م یحرفه و پا

 کنمیفکر م تینسبت بهش با جد

 یستین یتو که اهل دوست یول -

 را تکان دادم سرم
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 اًیراجع به گفته هاش و ثان نانیهم باشه اوالً با اطالع مادرم خواهد بود و بعد از اطم ییاگر قرار بر آشنا ستم،یاالنم ن -

که  یدونی.. م نیها و باورهاش، هم حرف زدن در مورد خودش و برنامه یبرا یساده با چهارچوب و فرصت ییآشنا هی

 اون از من معتقد تره

  دیخند

 که مبارکه  میرس یم جهینت نیآقاست.. پس به ا یلیآره، خ -

 به لبانم سنجاق شد  یاراده لبخند یب

چون  یول ستین یکه آدم مرّفه و پولدار دونمیخوشبختم کنه.. م تونهیم کنمی.. چون حس م کنمیقبول م -

 بسازه  یخوب و نسبتاً راحت یزندگ هی تونهیبا چند سال صبر م تاًینها دونمیم دمیپشتکارش رو د

 کرد و گفت: یا خنده

 دیش یم ی، زوج خوب دیایبه هم م یلیبه نظرم شما دوتا خ -

 دمیهم خند من

 نیبار صحبت بوده هم هیساده و  ییآشنا هیحاال کو تا اون موقع.. بعدشم فعال حرف ازدواج نزده فقط  -

 .شدینامعلوم فشرده م یا ندهیشد، قلبم از تصور آ شیانداخت و در سکوت مشغول خوردن غذا ریبه ز رس

*************************************** 

 کند با خنده گفت: دایرا پ یپرونده ا زشیم یکه خم شده بود تا از کشو یدر حال دایش

 یاعتراضش بلند شد تعجب نکن یموقع صدا هی تا اگه گمیبهت م کنهیم یاز صبح شکمم اعالم گرسنگ -

 شی. چند ماه پیعسل یبا نمک و چشمان یو سه ساله بود با چهره ا ستیچشم دوختم. حدوداً ب مرخشیخنده به ن با

را دوست  گریبه گفته خودش از چند سال قبل همد گذراندیرا م یبا پسرعمه اش عقد کرده بود و دوران نامزد

قرارداد  یرا گرفته و در شرکت معمار رشدشتازه مدرک ا دایلف ازدواجشان بود، نامزد شمادرش مخا یداشتند ول

 گشت یم یکار رسم کیبسته بود و همزمان به دنبال  یشش ماهه ا
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برق  یبه خودم آمده و نگاهم را از رو شی. با صدادیرا به سمتم گرفت، حلقه اش در دست چپش درخش پرونده

 دمصورتش کشان یانگشترش به رو

 ؟ییکجا -

 زنان گفتم: لبخند

 نجایهم -

 رنگش شده بودم  ینسکافه ا یمتوجه موها تازه

 ؟یتازه رنگ کرد ،یخوشگل یچه موها -

و پوشش با من  یهم مثل اکثر دختران از نظر ظاهر دایش دیآمده از شالش کش رونیب یبه موها یخنده دست با

 کردیو موقر رفتار م نیمت شهینبود هم یو لوند ظیغل شیاهل آرا یتفاوت داشت ول

 آره، حاال واقعاً قشنگه؟  -

 ... یلیآره خ -

 گفت: طنتیزده و با ش چشمک

 دیپسند یلیهم خ اوشیس -

 داشت پاسخ دادم طنتیش یکه رگه ها یهم با لحن من

 دنیمهم آقاتون بودن که پسند گه،یپس حله د -

 زده و با خود فکر کردم ییدلربا نهمهیبه ا یتر کرد لبخنداش را با نمک  افهیخورد و ق نیچ یکم شیگونه ها د؛یخند

 نیرا دوست ندارم، ا یسادگ نهمهیگفت ا توانیموقع لبخند زدن و نم یساده هستم حت یو در هر حالت شهیمن هم

 پرونده شدم یانتخاب من بوده. مشغول بررس ینوع زندگ

 وارد کنم؟ دیرو با نایهمه ا -

 نهیآقا راد نیآره مال شرکت ا -
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 دمیرا باال کش نگاهم

 ؟یجد -

 مواظب باش یلیاوهوم، خ -

. دینگاهم که در شُرف خشم بود، پر صدا خند دنیبا د دایو نگاه به صورتش کشاندم؛ ش دمیفهم یرا به خوب منظورش

اش  یحاالت ناگهان رییتغ نیا یشکمش فشار داد برا یبه اخم شده و دستش را رو لیباره خنده اش تبد کیبه 

 بودم که گفت: ریمتح

  رهیمالش م یدلم داره از گرسنگ -

 داشتم افتادم  فیکه در ک ییها ینیریش ادیحرف به  نیا با

 دایبرات دارم ش یچ نیاومد، بب ادمیآها االن  -

 و مقابل صورتش گرفتم دمیکش رونیها را ب ینیریبرده و پاکت ش فمیدست درون ک کردینگاهم م کنجکاوانه

 رهیگ یته دلت رو م نایبخور ا ایب -

ا ولع که ب یکار را کرد که خنده ام گرفت. در حال نیآنقدر با عجله و ذوق ا دیکش رونیپاکت را از دستم ب یخوشحال با

 بود با دهان پر گفت: ینیریمشغول خوردن ش

 یشدم از گرسنگ یداشتم هالک م میمر یمرس -

 نداشت یقابل -

 ؟یخوشمزه است خودت پخت یلیخ -

 انمنه مام -

 ه؟یاسمشون چ -

 را باال انداختم میها شانه

 یلیزنجب ینیریش گمیمن بهش م دونمینم -
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 درشت شده نگاهم کرد یرا در دهان مزه مزه کرد و با چشمان ینیریش

 انقدر اولش گرسنم بود که به مزه اش دقت نکردم دهیم لیمزه زنجب یگیراس م -

 گفت: کردیرا مرتب مکه مانتو اش  یبلند شد و در حال یصندل یرو از

 ؟یخوریم زمیبر ییچا رمیم ومده،ین یهنوز از مرخص یآبدارچ -

 رمیم واشی واشیدارم  گهینه د -

ه ک نیباز شد به گمان ا یریوز یکه در اتاق آقا کردمیتکان داد و به سمت آشپزخانه رفت، به رفتنش نگاه م یسر

 است گفتم: یریوز یآقا

 دیسالم خسته نباش -

 ستادمیبود لبخندم را قورت داده و صاف ا میکه روبرو یشخص ندیبا د یول

 هستن یریوز یفکر کردم آقا دیببخش -

 دیدر هم کش ابرو

 شامل حال منم بشه تونهیم دیمنم از صبح کار کردم پس خسته نباش -

 ندادم.  یجواب

 بشه زیکردم لکه اش تم یشده بود فکر نم زیخوب تم یلیخ راهنیممنون بابت پ -

 فینسبتاً ضع یی. با صداکردمینگاه او را حس م ینیسنگ یدوخته بودم ول نیزم یرو یفرض یرا به نقطه ا منگاه

 گفتم:

 بابت اتفاق اون روز دیببخش دیشما با -

 دیفکرش رو نکن گهید -

 ستادیاز حرکت ا کردیرا وسوسه م یا نندهیکه هر ب زیم یرو یها ینیشر دنیرفتن داشت که با د قصد
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 ها مال شماست؟ ینیریش -

 بله -

 کار خودتونه؟ -

 دستپخت مادرمه رینخ -

 ها را برداشت و خورد  ینیریاز ش یکیخم شد و  یتعارف چیه بدون

 خوشمزه است یلیخ -

 برداشت زیم یرا از رو پاکت

 از مادرت هم تشکر کن برمیرو م نایپس من ا -

د ح نیتا ا توانستیمتعجب بود چطور م یو صورت گرد شده یچشمان ییعکس العمل من در مقابل آنهمه پررو تنها

 نبرده بود یبهره ا چیها ه یرانیاز هنر تعارف ا ایراحت برخورد کند؟ گو

 که در دست داشتم اشاره کرد یانگشت به پرونده ا با

 شهینابود م یریوز یشرکت من و آقا یدقت کن اگه مثل قهوه آوردنت انجامش بد یلیخ -

موجود »  دمیلب غر ریبرجا گذاشت. ز نیو خشمگ ریرفت و مرا متح ید به سمت خروجنسبتاً بلن یخنده ا با

 « خودخواه

 هیخور ... دَ ... ن یها با چا ینیریش نیکه چقدر ا ی، وا ینیریو ش یچا یبه سو شیپ -

 ها خشک شده بود ینیریپاکت ش یخال یجا یکلماتش مقطع شد. چشمانش رو زیبه م دنیرس با

 کو؟ زمیعز یها یلیجبزن ینیریپس ش -

 همشون رو با خودش برد یاز خود راض یموجود پررو هی -

 گرد شد چشمانش
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 برد؟ ی.. ک ؟یچ -

 تمسخر گفتم: با

 نامدار واال مقام نیمهندس راد یجناب آقا -

  دیافتاد. چانه اش لرز یصندل یرو دایش

 خوامیهامو م ینیریمن ش -

 رانه گفت:پرخاشگ یباال آورد و با لحن عیرا سر سرش

 بدبخت فلک زده است هیمال  نایا یببره آخه؟ چرا نگفت یچرا گذاشت -

 نذارم پاکت رو برداشت و رفت اینه که من بخوام بذارم  ایبردارم  دیجان، اون اصالً نپرس دایبدبخت فلک زده ش -

 را مشت کرد دستش

 ارمیناخونام چشماش رو از کاسه در ب نیبا هم خوادیخدا دلم م یوا -

 حرکت کردم یسمت خروج به

تو هم محفوظه خانوم                                                         یها ینیریش شم،یممنونت م یکار رو بکن نیاگه ا -

****************************** 

 با اعتراض گفت: مینس

 خودش رو؟ ایگذاشته  استاد ما رو سرکار نیوقت امتحان گرفتنه؟ ا میآخه ساعت چهار و ن -

 ادامه داد یبه ساعتش کرد و با کالفگ ینگاه

حتماً  م؟یسیدو کلمه جواب بنو میکن یوقت م یپنج، پس ک شهیو امتحان رو شروع کنه م ادیحاال تا بخواد ب -

 رهیهم برگه ها رو بگ قهیسر ده دق خوادیم

کردنش برگه ها را  ریبابت د یس شد و با عذرخواهزد و من ساکت نشسته بودم. همان لحظه استاد وارد کال یغر م او

 با عجله گفتم: زدیکه پشت سر هم حرف م میپخش کرد. ورقه ام را که تحول دادم به نس



 سراب

 
35 

 

 میزنیبرم بعداً حرف م دیمنم خراب کردم، االن با -

 ریر اتوبوس باشم دمنتظ خواستمیکارم بود و اگر م لیبود. امروز زمان تحو میآمدم ساعت شش و ن رونیدانشگاه ب از

با  جاده بسته شد کیکه به خاطر تراف مینکرده بود یرا ط یادیرفتم هنوز مسافت ز یبا تاکس نیبنابرا دمیرس یم

روع باز شده بود که باران ش کیتازه تراف یطوالن یبود. بعد از زمان ینیسنگ کیکردم؛ تراف یرا نگاه م رونیاسترس ب

 «چه وقت بارون بود آخه نیا ایخدا» لب گفتم ریکرد. ز دنیبه بار

هوا  ستادمیدر شرکت که ا یکردم. جلو یرا در دو ساعت ط دیکشیطول نم قهیاز چهل دق شتریب شهیکه هم یراه

 یدرونش نشسته بود با عجله وارد آسانسور شدم وقت رمردیکه پ یبه اتاقک نگهبان یشده بود با نگاه کیکامالً تار

ام کردم عقربه  یبه ساعت مچ یدر بسته اش آه از نهادم برخاست نگاه دنیا دب دمیدر کرم رنگ شرکت رس یجلو

 شرکت گذشته بود یلیساعت از تعط میاز ن شیب یعنی نیبود و ا ستادهیهشت ا یکوچک رو

 پا و نیا یکس آنجا نبود با نگران چیرفتم ه یآر ت یب ستگاهیآمدم باران شدت گرفته بود ، به ا نییپله ها را پا أسی با

ال مسن در ح باًیتقر یپرکاربرد شده بود مرد میساعت برا نیدوباره به ساعتم نگاه کردم امروز چقدر ا کردمیآن پا م

 بود ابانیرد شدن از عرض خ

 آقا دیببخش -

 سمتم برگشت به

  اد؟یچرا اتوبوس نم -

 ادینم گهید ادیم شیساعت پ میتا ن شونیساعت کار -

 ندارم مثل یکه اعالم کرد موجود ییصدا رمیام را درآوردم تا با آژانس تماس بگ یبه دلم چنگ انداخت. گوش ینگران

ن در بسته دندا دنیرفتم با د یانداخته و به سمت نگهبان فیرا درون ک یشد. با حرص گوش دهیپتک بر سرم کوب

 «شانس نیلعنت به ا»  دمییهم سا یرو

 دمیمشت به در کوب با

 اونجا هست؟ یکس د؟یکندر رو باز  شهینگهبان م یآقا -

 . از ترس ذهنم قفل شده بود؛ اشک به سرعت به چشمانم هجوم آورد امدین یجواب چیه
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مثل من که سابقه نداشته تا  یشناختم آن هم دختر یاطراف را درست نم نیبودم و ا ابانیوقت شب تنها در خ نیا

 از خانه بماند. رونیساعت ب نیا

بود  یپر رفت و آمد ابانیخ نکهی. با وجود استادمیآب بود جمع کرده و همانجا ا سیدستان لرزان چادرم را که خ با

رده و ک شتریهراسم را ب بیخلوت عج نی. اکردیعبور نم ینیماش ای ادهیعابر پ چیبارش باران ه لیامشب به دل یول

 کردمیدرک م درا با تمام وجو صالیبرده بود. حس است لیرا تحل میقوا

 یمشک نیماش دنیسرم را باال آوردم با د زدیچراغ برق چشمک م یرهایافتاد و برخالف نور ت میپاکه مقابل  ینور با

ا ر شیکه صدا یقلبم شروع به کوبش کرد، به اندازه ا دادیو چراغ م ستادهیا ابانیآنطرف تر در خ یکه کم یرنگ

 گرفت یقرارم منشا م یکه از قلب ب یرزشگذاشت، ل دنیلرز یدهانم خشک شده و دستانم بنا دم؛یشنیم

 ابانیخ نی. در اکردندیکه تا آن لحظه در چشمانم رفت و آمد م ییاشک ها زشیر یشد برا یلیدل نیماش یها بوق

مزاحمم شود. اسم خدا را بر زبان راندم و قلبم  ایکرده  نشیتوانست به زور مرا سوار ماش یم خواستیخلوت اگر م

 کرد یالکرس تیشروع به زمزمه آ

 برگشتم تا پا به فرار بگذارم که... یمعطل یداشتم، درِ طرف راننده که باز شد ب یبر نم نیز ماشا نگاه

 خانوم راد؟ -

 نیخالصه شده بود تا دوباره اسمم را بشنوم و مطم ییتمام حواس پنج گانه ام در شنوا ستادمیا میسرجا اریاخت یب

 نشده ام یاالتیشوم خ

 خانم راد -

توانستم چهره اش را  ینم یکیدر تار یآمد ول یبه سمتم م یشخص دم،یبود. به عقب چرخ آشنا میصدا برا چقدر

 نیشد راد داینور چراغ برق پ ریتر که آمد چهره اش ز کی.نزدشدیم دهیاش د دهیاز اندام ورز یتنها هاله ا نمیبب

 ه گفت:زد رتیح دیرا که د ماز اشک سیو صورت خ دهیچهره ترس کرد؟یچه م نجاینامدار؟ او ا

 د؟یکنیم کاریچ نجایموقع شب ا نیشده خانوم؟ شما ا یچ -

را  باشم. نفسم دهیرس یامن یبه جا یطوالن یها دنیبعد از دو ییامان قلبم به سرعت فروکش کرد، گو یب یها تپش

 داده و در دل خدا را شکر کردم رونیلرزان ب
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 شده؟ یزیچ د؟یکن یم هیچرا گر -

 گرفته گفتم: ییشک پاک کرده و با صدااز ا عیدست صورتم را سر با

 دادن کارهام لیتحو یاومده بودم برا -

 لیساعت چند تعط یریوز یشرکت آقا یدون یمگه شما نم ؟یایبارون ب نیا یوقت شب تو نیا یمجبور بود -

 شه؟یم

 سرتکان دادم چندبار

 ..یول دونستمیم -

 آرام تر شوم یتا کم دمیکش یدنفس بلن کردیجمالتم را قطع م هیاز گر ماندهیهق باق هق

انس شارژ نداشتم به آژ ومدیمنتظر شدم اتوبوس ن یدر شرکت بسته بود هرچ دمیرس یکردم وقت ریگ کیتراف یتو -

 در ساختمون بسته است دمیزنگ بزنم د یزنگ بزنم اومدم از نگهبان

 ینه مسکون هیساختمون تجار نجایکه بسته باشه ا هیعیطب -

 قبلش باز بود قهیتا چند دق یول -

 گرفت نشیآرامش نگاهم کرده و دستش را به طرف ماش با

 دیدیترس یلیخ ادیبه نظر م رمیتا برم براتون آب بگ نیتو ماش دینیبش دیی.. شما بفرما ارخبیبس -

 بودم نوک دماغ و چشمانم سرخ شده. گفتم: نیدر چهره ام پابرجا بود. مطم هیآثار گر هنوز

 نه ممنون -

 آمرانه گفت: یلحن با

 دییبارون بفرما نیا ریز نیشد سیخانم..خ میممنون ندار -

ه شب که ب یکیو تار یباران ییشوم. آن هم در هوا نشیتوانستم اعتماد کرده و سوار ماش یشناختم و نم یاو را نم من

 یسح زیو ت یرایقادر به هش گریکه گذرانده بودم د یمتوجه اطراف بود به خصوص با لحظات پر تنش توانیم یسخت
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 مهینصفه و ن ییاز عمر آشنا یادیکه مدت ز یفرد نیسوار ماش کردیرخ دهد. عقل حکم م ینبودم تا مبادا اتفاق تلخ

 گفتم: نیبسنده کنم بنابرا نهیگز نیو امن تر نیگذرد نشده و به ساده تر یمان نم

 دیریتماس با آژانس بگ هیزحمت شما فقط  یب رمیممنون خودم م -

 اهم کردنگ قیعم

 هستم؟ یانقدر موجود ترسناک یعنی ؟یاز من اعتماد دار شتریبه آژانس ب -

 بشم نتونیدونم سوار ماش یمن درست نم ست،یقابل اعتماد بودن ن رینه ابداً بحث ترسناک و غ -

 بود دایروشن هم پ مهین یدر آن فضا اخمش

 رسونمت یم نترس سالم یول ینگران باش دمیبهت حق م ؟یشناس یمگه منو نم -

 دیریتماس با آژانس بگ هی دیشما فقط لطف کن -

ت تفاو یب کردیم یکه سع یبا لحن یاست ول یلحن محکم رد کردم عصب نیدرخواستش را با ا نکهیکردم از ا حس

 باشد گفت:

 یهر طور راحت -

 :. بعد از تمام شدن مکالمه اش گفتدیکش رونیاش را ب یشلوارش برده و گوش بیبه سمت ج دست

 ادیم گهید قهیتا ده دق -

 ممنون -

تر بود انداختم باران هم بند آمده بود، هنوز نتوانسته بودم  رهیکه از هرشب ت یبه آسمان یداده و نگاه هیتک وارید به

به جانبش انداختم  ینگاه میهنوز در درونم تداوم داشت. ن قیعم یآرامش کامل ام را به دست آورم؛ حس ضعف

 یمصلحت یرا در هم قفل کرده بود. سرفه ا شیداده و پاها واریبه د هیاز من تک تیو به تبع ادهستیسمت راست من ا

 نگاهم کرد یکردم تا حواسش جمع من شود سرش را بلند کرده و پرسش

 دیبخاطر من معطل نش دییشما بفرما -
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 گذاشت گفت: ینم یبحث یجا چیمحکم که ه یلحن با

 دیتنها باش یخلوت یجا نیچن ستیدرست ن نیا ،ینمون باشم تا تنها نجایا دمیم حیترج -

 نیعادت به حفظ چن نکهیبود آن هم ا تیواقع کی انگریفقط ب شدیکه گاه مفرد بود و گاه جمع بسته م ییها فعل

آمد از  یم ابانیخ یکه از انتها ینیماش دنینداشت. با د یآداب بودن جز در مواقع کار یسخت و مباد یها میحر

 ه شدمکند وارید

 ممنون از کمکتون -

 ستادیا صاف

 کنمیخواهش م -

 خدانگهدار -

را کامل نبسته بودم که نامدار از  نیشدم هنوز در ماش ریعقب جاگ یرفته و در صندل نیتکان داد. به سمت ماش یسر

به سمتش گرفت  یراننده چند اسکناس ده هزار یدستش را به طرف راننده دراز کرد وقت نیماش یجلو شهیش

 ماجرا از چه قرار است معترض گفتم: دمیفهم

 معذب... دیریپولتون رو پس بگ کنمینامدار، خواهش م یآقا کردمیخودم حساب م -

عقب  شهیدور شد و به راننده اشاره کرد که حرکت کند؛ به سمت ش نیاتمام جمله ام را نداشتم چون از ماش مجال

م داد پولش را پس خواه نمشیکه بب یفرصت نی. در اولکردیگاه مو به رفتنم ن ستادهیا نشیبرگشتم هنوز کنار ماش

مادرم روبرو شدم و پس از  دهینگران و رنگ پر چهرهبا  دمیباشم. به خانه که رس یکس نیدِ  ریدوست نداشتم ز چیه

و قول آمد  نییبه پدرم نزند باالخره از موضع اش پا یباره حرف نیتا قانع شود در ا یتراش لیآن شرح ماجرا و دل

 تکرار نشود. ییماجرا نیچن گریگرفت که د

شامل حالم  طیشرا نیدر سخت تر شهیبود که هم یلطف اله کینامدار  دنیرس نکهیتمام اتفاقات امشب و ا با

 .دیرهان ییو ممنون نامدار شدم که حضور و کمکش مرا از دلهره تنها ونیمد شود،یم

گفتم آماده رفتن  شیبرا شبید یگپ زدم و از ماجرا دایبا ش یساعتدادم.  لیبعد به شرکت رفتم و کار را تحو روز

 دستش را در هوا تکان داد دایکه ش شدمیم
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 تو رو خدا نیحواس منو بب -

 کردم نگاهش

 شده یمگه چ -

تو رو هم همراه خانوادت دعوت کرده منتظرتم  دهیم یخونه اش نذر یتو یریوز یاومد فردا آقا ادمیخوب شد  -

 ایحتماً ب

 زدم لبخند

 قبول باشه -

 فرستمیرو هم برات م قیبهت که گفتم خونه اش کجاست، آدرس دق -

 دوره یلیآخه راهش واسه من خ امینتونم ب دیشا یول شهیزحمتت م -

 دیدر هم کش ابرو

 منم منتظرتم ،یایحرف نباشه م -

 دیکردم که لبانش را برچ یسکوت نگاهش م در

 رمیمنم نم یایاصالً اگه تو ن -

 ام گرفت خنده

 امیباشه م -

در  یهمراه واقع کیرا پرکند. حضور  ایتمام دن یخال یجا تواندیدوست م کی. ییبایو ز قی! چه واژه عم «دوست»

 ؛شیگاه زندگ هیو استحکام تک یدر کوه دارد و دلش قرص است از استوار شهیاست که ر یهمان درخت هیشب یزندگ

وجود  یهمسفر خوبِ زندگ ایهمراه  کی داشتنخانواده باشد. با  ایدوست همسر باشد،  تواندیهمراه خوب م نیا

 ام!  یدر زندگ یکس نیچن یخال یاست جا یو چه افسوس بزرگ شودیانسان گرم و محکم م



 سراب

 
41 

 

به خودم آمدم که  یاستقبال کرد و من وقت اریرا که به مادرم گفتم برخالف تصورم بس یریوز یدعوت آقا ماجرای 

 ستادهیاز مناطق شمال شهر واقع شده ، ا یکیکه در  یریوز یباز سبز رنگ آقا مهیدر خانه ن یوهمراه مادرم جل

نسبتاً بلند به  ییمن و مادرم افتاد با قدم ها هچشمش که ب دم،یرا از دور د یریوز یآقا میبودم. داخل که شد

 و با لبخند نگاهم کرد و گفت: ستادیطرفمان آمد؛ مقابلمان ا

 یایخانم گفته بود که م دایدخترم ش یمدخوش او یلیخ -

 ادب و احترام گفت: تیرو به مامان کرده و با نها سپس

 دیخانم راد، قدم رنجه فرمود دیخوش اومد یلیخ -

 گفت: کردینگاه م یریوز یکه چادرش را محکم گرفته و در تمام مدت به آقا مامان

 قبول باشه د،یسالمت باش -

 ممنون -

ام  یرفتار امروز و تواضع فوق العاده اش باعث سربلند کنم؛یکار م یریوز یمثل آقا یمرد یخوب است که برا چه

و در  یکه باش یو مرتبه ا گاهیاست که با بودن در کنارشان در هر مقام و جا ییاز آن دسته انسانها یریوز یشد آقا

 یدست بودن حس ارزشمند نییاو باالدست و پ فاوتت چیکه باشند بدون ه یو اجتماع یمال گاهیهر مقام و جا

 یگلدار دیکه چادر سف نینمک یمهربان و خونگرم با چهره ا ی. زنوستیبه جمع ما پ زین یریوز ی. همسر آقایکنیم

 بر سر داشت

بزرگ و سرسبز که باغچه  اطیاز ح یگوشه ا یرا در کنار پسر جوان دایش تیتا در نها دمیکاو ینگاه اطراف را م با

 دیجلو آمده و گونه ام را پرصدا بوس یبا شاد دمیبه او که رس افتم؛یداشت  زین یبزرگ اریبس

 یایم دونستمیم -

 و دستش را به طرفش دراز کرد دیسمت مادرم چرخ به

 دایجان هستم، ش میسالم حاج خانوم من دوست و همکار مر -

 فشرد یدستش را به گرم مامان
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 دخترم یخت بشخوشب د،یشن میاز زبون مر یلیرو خ فتیبله تعر -

مامان آمده و او  یِدر پِ _یریوز یهمسر آقا _بود هم سالم کرد؛ همان لحظه سروناز خانم  دایکه کنار ش یجوان پسر

 را با خودش به داخل خانه برد

 گفت: دایش

دوره خوب شد که  یلیآخه راهت خ یایهمش نگران بودم که چطور م د؟یآدرس سخت که نبود؟ راحت اومد -

 یسروقت اومد

 مردانه رگبار جمالتش را قطع کرد یخنده ا یصدا

 ؟یدیجان به ما هم مجال حرف زدن م دایش -

 جلو آمد یقدم

 خانم میمر دمیشن دایاز ش یلیشما رو خ فی، تعر دایهستم پسرعمه و نامزد ش اوشیمن س -

 لبانم نشاندم یرو یلبخند

                                                      ها دو جانبه بوده فیتعر نیتون خوشحال شدم، ا ییاز آشنا -

 کرده و ادامه دادم                                                                  دایبه چهره ش یبار طنتیش نگاه

 شهیم میوقتا بهتون حسود ی،بعض اوشیبهتون عالقه داره آقا س یلیخ دایش

 ختیدر هم آم اوشیسو خنده  دایاعتراض ش یصدا

 میاِ .. مر -

د. بو یعقاب ینیو بلند و ب کیبار یابروها ،یقدبلند و الغر اندام، با چشمان قهوه ا یپسر اوشی. س دمیهم خند من

 م؛یمان آش را هم بزن یبا خدا یزمزمه ا دیشا ای ییتا با آرزو میآش رفت یها گیدستم را گرفت و به سمت د دایش

 حدس زد خواهرش است با خنده گفت: شدیخانم م ونازبه سر ادشیو از شباهت ز ستادهیا گیکه سر د یخانم تپل

 دیکه خوشبخت بش یکه خدا شما رو رسونده تا من استراحت کنم، اله نیایب -
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ماند و نه  ینه خواسته ا دندیبرنز رنگ که به دستم سپرده شد تمام آرزوها از ذهنم پر کش یمیبزرگ قد مالقه

شود  یبر زبان جار یاست که وقت یکلمه ا یرا در دل زمزمه کردم. خوشبخت«  یخوشبخت»کلمه  تیهادر ن ،ییآرزو

درخشان و  یا ندهیخوب، آبرو، عزت، آ شغلپدر و مادر،  هیآرامش، سا ،یسالمت زهاست؛یچ یلیکننده خ یتداع

 جا خواستم. کیخوب. و من همه خوب ها را  یهمسر

کنارمان  یبه همراه پسر جوان یریوز یکه آقا میآشپز فارغ شده بود یخانم ها از هم زدن آش و گپ زدن با تازه

 ستادندیا

 خانم ها دیخسته نباش -

 هیحال خوب امروزش شب کرد،یرا ساطع م یخوشحال یریوز یصورت آقا ی. تک تک اعضامیدو تشکر کرد هر

همه خندان بود، مگر  یروبرو شدم لبها یز انرژا یخانه با موج نیاول ورودم به ا ی هینبود. از همان ثان گرید یروزها

 بود و لبخند بر لب نداشت؟ میسه یحس و حال خوب نیدر چن شدیم

 پسر قدبلند کنار دستش اشاره کرد و با نگاه به من گفت: به

 یخواهرزاده ام مهندس سام رستم کنم،یم یمعرف -

 کمرنگ زده و به رسم ادب گفتم: یلبخند

 یرستم یتم آقاتون خوشوق ییاز آشنا -

 خانم جوان! نطوریممنون، منم هم -

ود و ب رهیبه تن نداشت. نه نگاهش خ یآب نیو شلوار ج یمشک راهنیبلند تر بود، پ یریوز یاز آقا یچند سانت قدش

 .دیمتانت خاص رفتار و نگاه نافذش را د شدیبرخورد اول هم م نینه کالمش بدون ادب، در هم

 دمیسام را شن یکه صدا دمییپا یسرگرم صحبت بودند. اطراف را م یریوز یو آقا اوشیس دا،یش

 کننیم فیاز شما تعر یلیخ ییدا -

 انداخته، گفتم: نییبر وجودم نشست، نگاه پا یزیدل انگ شرم

 نسبت به من لطف دارن شونیا -
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 فراتر از لطفه یزیچ ییدا یبگم که حرفها تونمیبرخورد کوتاه م نیبا هم یول -

 افتاده، همچون نگاهم! نییپا ینداشتم؛ جز سکوت و سر فیتعر نیا یبرا یجواب

 د؟یآورد فیبا مادرتون تشر -

 بله -

 با شما ییباعث افتخارم بود آشنا -

 به چهره اش انداختم ییبلند کرده و نگاه گذرا سر

 یرستم یآقا نطوریمنم هم یبرا -

 صورت زد و من متعجب شدم یبه پهنا یلبخند

 دیکن ییرایو از خودتون پذ دینکن یبیغر کنمیخواهش م -

 حتماً  -

 گفت: دایکردم که ش یزد و دور شد، به رفتنش نگاه م یلبخند

 هیریوز ی.. اخالق و رفتارش درست مثل آقا هیپسر خوب یلیخ -

 کامالً مشخصه -

 کردم نگاهش

 باالخره یچه عجب شما از آقاتون دل کند -

 زد ییدندان نما لبخند

 زهیطرش برامون عزخا گهید میچه کن -

 کردم کینگاهم کرد، چشمانم را بار طنتیش با

 یکنیحس خوش تاهل رو تجربه م یان شاءال.. خودت به زود -
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 را به دست گرفت میبازو

 دعا کردم بختت باز بشه زدمیآش رو که هم م -

 . با حرص و خنده گفتمدیخند

 نهدعا کن که حاضر شده باهات ازدواج ک اوشیتو به جون آقا س -

 نازک کرده و با ناز گفت: یچشم پشت

 از خداش هم باشه -

 هست -

 یتخت یزده و از آنها دور شدم. رو یمن هم لبخند کردیبا لبخند نگاه مان م اوشیس م،یدو به سمت صدا برگشت هر

رنج ب یآقا سام ثابت ماند که مشغول آبکش یگرداندم نگاهم رو اطیدر ح یکه کنار باغچه قرار داشت نشستم و چشم

 ها بود

 سالم عرض شد -

بود. متعجب نگاهش کردم، خنده  ستادهیسمت چپ من ا نهینامدار دست به س نی. راددمیبه سمت منبع صدا چرخ -

 کرد و گفت: یا

 کمیهستم گذشته از همکار بودن من با سام شر یریوز یمنم دعوت آقا ه؟یچ -

 تکان دادم سر

 سالم -

 د؟یتنها اومد -

 نه با مادرم -

در نگاه اول چهره جذاب و ظاهر  دیتخت نشست به صورت کامالً نامحسوس جمع تر نشستم؛ شا یفاصله از من رو اب

 نسبت به او نداشتم یباشد اما من حس خاص بندهیفر یهر دختر یبرا شیبایز
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 مراسم خوشتون اومده نیاز ا ادیبه نظر م -

 تا مقدمات ناهار فراهم شود، نگاه کرده و گفتم: ختندیر یزرد و قرمز م یها را در سبد ها یکه سبز ییخانم ها به

 بله -

 یهست یدختر کم حرف یلیخ -

 نطورهیهم -

 دیخند

 جالبه برام ،یکم حرف تر شد یلیامروز خ -

 را به جانبش چرخاندم سرم

 ؟یچ -

 رفتار و حرکات و گفتارت -

 ت؟داش یجالب زیتعجب نگاهش کردم، مگر رفتار و نوع گفتار من چه چ با

 یهست یبه نظرم شخص جالب -

 سام آمد یشانه نامدار نشست و بعد صدا یرو یاخم کرده و تا خواستم جواب دهم دست ناخوداگاه

 میغذاها رو پخش کن نیا میپاشو بر گردمیساعته دارم دنبالت م هی ؟یینجایا نیراد -

که پخته  ییاز من دور شدند. غذاهانامدار  نیدست راد دنیزد و با کش یلبخند کمرنگ کردمیمن که نگاهش م به

 دارند پخش شود ازیکه ن یافراد نیقرار بود ب شدیم

******************** 

. با دمیرا د دایبودم که ش یدر خروج کیحسابدار شرکت؛ خارج شدم، نزد ؛یعیرف یاز رفع مشکلم از اتاق آقا بعد

 کرد دست تکان دادم راهش را به سمت من کج شیبرا یپرانرژ یلبخند
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 ؟یریو م یایسرو صدا م یب گهیمعرفت حاال د یب -

 عجله داشتم دیببخش -

 ؟یبود یکار اومد لیواسه تحو -

 دمیم لیخدا فردا کار رو تحو دیحل شد، به ام یعیرف یداشتم که به کمک آقا یریگ هی روزینه بابا از د -

 درست از پشت سر مرا از جا پراند ییکه صدا میصحبت بود مشغول

 رد بشم؟ نید یازه ماج -

 دمیچند قدم عقب رفته و همزمان به جانب مخالف چرخ دهیشده و ترس هول

 ن؟ییخانم راد شما -

 گفت: دایزده و سالم کردم. روبه ش پلک

 هستن؟ یریوز یآقا -

 بله -

ن ادکل یبو نیندارم تا بحال چن ادی. به دیچیکه روز اول داشت در مشامم پ یعطر خاص یکنارم که گذشت همان بو از

تند و تلخ  یقبل از خودش بو شدیآمده باشد؛ بر عکس او، نامدار هر زمان که وارد م یهاشم یاز جانب آقا یتند

 دیپا به عقب چرخ هپاشن ی. چند قدم رفته بود که روکردیادکلنش اعالم حضور م

                                دیهم دعوت دایفرداشب شرکا و همکاران مهمون من هستن شما و خانم ش -

 و شعف گفت: یسرشار از شاد یلبخند زد و با لحن دایش

 دیدونست یشدم ، قبالً ما رو قابل نم ریغافلگ -

 شد نهیرا باال انداخته و دست به س شیابروها

 دمیاز همه به شما زحمت م شتریو ب امیشرکت م نیبه ا ادیبه هر حال من ز -
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 ! یا رکانهیجواب ز چه

 دختر چقدر ساده دل بود  نینشست؛ ا دایلبان ش یرو یضیعر لبخند

  دیشما لطف دار فمه،یوظ ینه بابا چه زحمت -

 دیمن چرخ یرو نگاهش

 منتظرتون هستم خانم راد -

 محکم گفتم: ییتفاوت و صدا یب یمن با لحن دایش برعکس

 تونم حضور داشته باشم یمتاسفانه نم یممنون از دعوتتون ول -

 اش بود، شدم یصورتش که نشان از ناراحت یگره خورد و متوجه جمع شدن اعضا در هم شیابروها

 هست؟ یچرا؟ مشکل -

 ستمیها و رفت و آمد ها ن یمهمون یسر هینه، من کالً اهل  -

 هیخودمون یمهمون هیفقط  نیا یول -

 آمده بود را در هم گره زدم رونیچادر ب ریکه از ز ییها دست

 نباشم دمیم حیخب ترج یبله ول -

 گفت: یشده بود. با لحن خشک یرفته و چهره اش جد نیکامالً از ب لبخندش

  دیلیهر طور ما -

 کرد تینگاهم را به سمت او هدا دایش یگرفت. صدا شیرا در پ یریوز یپشت به ما کرده و راه اتاق آقا یمعطل یب

 یلیمثل اون خ یواسه پسر اره،ینخودش  یخواست به رو یناراحت شد ول یبدجور یقبول نکن کردیفکرش رو نم -

 دعوت کنه و جواب رد بشنوه؟ اوه اوه از محاالته..  ینامدار از کس نیراد ،یزیچ نیسخته همچ

 زد یرا باال انداخت و لبخند کج شیکردم؛ ابروها نگاهش
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قبالً با کمتر از  کرده رییتغ یلیروزا خ نیها نداشت .. ا یبزرگوار نیکه ما رو هم دعوت کرد قبالً که از ا بهیعج -

 زدیحرف هم نم سایر سییر

 گفتم: یتفاوت یباال انداخته و با ب شانه

 شکل متفاوت ! کیرنگ و  کیهر روز  نهیهم ا تیقاعده آدم گه،یآدمه د -

 را جمع کرد شیها لب

 یاوه چه فلسف -

ام  یزنگ گوش یداقطعات وارد شده بودم که ص دیجد ستی. مشغول وارد کردن لدمیکنترل شده خند ییصدا با

را از کنار دفتر خاطراتم برداشتم و  لیبود دست دراز کرده و موبا وتریکامپ توریکه چشمم به مان یبلند شد، در حال

 بدون نگاه کردن به شماره پاسخ دادم

 بله؟ -

 سالم خانم راد، روز خوش -

 کردمیتعجب م شیصدا دنیچرا هربار با شن دانمینم

 وننامدار، ممن یسالم آقا -

ا که ر شیاز شرکت تماس گرفته. صدا دینبود شا لشیرا از گوشم جدا کرده و به شماره نگاه کردم، شماره موبا لیموبا

 را به گوشم چسباندم یدوباره گوش دمیشن

 د؟یصدامو دار -

 دییبله بله بفرما -

 تماسه نیا لیدل روزمیراستش جواب ردّتون به دعوت د -

 جوابم را گفته بودم چرا دوباره تماس گرفته لیدل روزی. من که ددمیگز لب
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 یناراض شمیدارم مدام با شما هم کالم م لیاالن هم که بدون دل نیهم ستم،ینا آشنا ن یها یگفتم که اهل مهمون -

 نوع یرو به پا نیخودم داشته باشم و ا یاز خط قرمز ها رو برا یلیخ دمیم حیکه ترج هیطور میام.. کالً سبک زندگ

 نسبت به شخص شما یادب ینه ب دیارنگرشم بذ

 چیکردم حرف من ه یگوش م شیخنده ها یقهقهه بود. متعجب به صدا هیکه شب یخنده ا د،یبلند خند یصدا با

 از آن خنده داشت گفت: ییکه هنوز رنگ و بو یینداشت. از خنده که فارغ شد با صدا ینقطه خنده دار

حد شهامت داشته باشه که با  نیمثل شما تا ا یدختر آروم و ساکت کردم ی.. فکر نمدیهست یواقعاً سخنور خوب -

 بخندم خوادیخشم دلم م یکه به جا بهیبگه نه و عج تیقاطع

 کرد یتک خنده ا دوباره

نگ ز یبه مهمون ومدنین لیدل دنیشن یمن برا یقانعم کرد .. ول یبه راحت رتونینظ یبگم که استدالل ب نمیو ا -

 بار به صرف قهوه دعوتتون کنم  نیا نزدم بلکه زنگ زدم تا

ام حال  رفتهیاش را نپذ یو کار یرسم یمن که دعوت مهمان کردیفکر م یاست! براساس چه استدالل بیعج واقعا

 رفت؟یباشد خواهم پذ یمکان عموم ایشاپ  یرا هر چند در کاف یشخص یدعوت مهمان

آشنا  تمایبا روح یکه آوردم تا حدود یلیکردم با دال یر متونم قبول کنم، فک یاصالً نم یول گمیم نویمتاسفم که ا -

 کردم یاشتباه م یول نیبهم ند یشنهادیپ نیکه چن نیشده باش

 هشیهم یبار برا کیبهتر بود  یداشتم ول دیترد میبگو خواستمیکه م ی. راجع به حرفمیدو سکوت کرده بود هر

 کردمیرا روشن م فشیتکل

 تمقرار نذاش ینامدار.. من تابحال با پسر یآقا دینکن سهیهستن مقا تونیزندگ یتو که احتماالً ییمنو با دخترا -

 یچه دختر صاف و ساده ا -

دعوت ها و تماس ها و  نیا لیدل دمیفهم ی. اصالً نممیبود برا یهر کدام عالمت سوال بزرگ شیدوپهلو یحرف ها نیا

  ست؟یجمالت مبهم چ

 تماس راقطع کرد رمیو دعوت نامعقولش را بپذ میایکوتاه ب یراحت نیکه به ا ستمین یآدم دید یوقت
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 بوردیک یمکث انگشتانم رو یا هیرا آزاد کردم و پس از ثان قمینفسم را حبس کرده و سپس بازدم عم یلحظات

 فرود آمده و کارم را از سر گرفتم. وتریکامپ

**** 

زنگ خورد. دست در  لمیموبا یبودم که گوش یافکار مغشوش ریو درگ مودمیپ یآهسته راه خانه را م ییقدم ها با

 یشناختم. ب یخوب م یلیبدون نام و رُند که خ یشماره ا دم؛یکش رونیرا ب یکرم رنگم کرده و گوش یمانتو بیج

 نیسر در آورده و نقش پررنگ ا میاز زندگ اگهانبود که ن یبا کس یاز استرس هم کالم دیقلبم لرز گرفت، شا لیدل

 شده بود میروزها

 سالم -

 ن؟یسالم از ماست ، خوب هست -

 بله ممنون -

 ستیکه گمان کردم تماس برقرار ن دیطول کش یآنقدر نیسکوت سنگ نیکرد و ا سکوت

 الو؟ -

 باهاتون حرف بزنم یدر مورد موضوع مهم خوامیراستش م -

 دیبفرما -

  یاگه امکانش هست حضور شهیاز پشت تلفن نم -

رک  اریاز لحن بس                                                                                                                      ستینه امکانش ن -

 مکث کرد  یمن متعجب شده بود که لحظات

 حرفهام مهمه کنم،یخواهش م -

 به سرعت گفت: دیتعلل ام را که د دمیلب کش یرو دندان

 از خونه تون منتظر هستم کوچه باالتر هیمن  -
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ادا کرده بود که  عیبودم آنقدر جمالتش را سر رهیدرون دستم خ یقطع شده بود و من مات و مبهوت به گوش تماس

 در یتر برسم؛ چراغ عالمت سوال بزرگ عیتا سر دمیسرعت بخش میرخ داده. به قدم ها یاشتباه دیگمان کردم شا

 داند؟یاز کجا م ذهنم روشن شده بود، او آدرس منزل مرا

 .دمیمحل بود ، د نیا یبرا یو لوکس بودن مثل وصله ناجور زیرا که از فرط تما یمتیگران ق یمشک نیدور ماش از

آمد و من محو سرعت فوق العاده اش بودم و  نییپا هیاز ثان یسمت راننده در کسر شهیش دمیکه رس نیماش کینزد

خوش  یآفتاب نکیآورد، ع رونیب شهی. سرش را از شکردمیم سهیابودم مق دهیکه د ییها نیآن را با سرعت ماش

ه ب متشیدهم و احتماالً ق صیمارک بودنش را تشخ توانستمیکه منِ نابلد هم م ینکیچشمانش بود ع یرو یفرم

 یزندگ شهیبودم؛ هم بهیهمه شکوه و جالل غر نیدرون کمد کوچکم بود. من با ا یتنم و لباسها یاندازه کل لباسها

 دمیپسند یم شتریرا ب یگساده بوده و ساد ام

 یکه اومد نیاز ا یمرس -

 تکان داده و گفتم:« خواهش» یبه معنا یسر

 رو داشته باشه دارید نیحرفتون ارزش ا دوارمیام د،یبهم بگ یزیچ دیخواست یم ایگو -

 تا بگم نیماش یتو دییحتماً.. بفرما -

 س کردرا از حرکاتم ح دیپا و آن پا کردم، ترد نیا

 دیستیتمام مدت سرپا با دیتون یطول بکشه نم دیحرفهام شا -

ر سوا یول ندیها مرا بب هیاز همسا یکیمن اصالً درست نبود امکان داشت  ستادنیا نجایبه اطراف انداختم. ا ینگاه

 ! اطیداشت و احت دیترد میآشنا و قابل اعتماد است برا کردیکه ادعا م یا بهیغر نیشدن درون ماش

 قرار گرفتن دست مردانه اش مقابل صورتم نگاهش کردم، با ابرو به دستش اشاره کرد با

ه دار خودت نگ شیحرفام تموم نشده پ یتا وقت ریرو بگ چییسو ینداشته باش یو ترس یبش نیکه مطم نیا یبرا -

س پ یبه حرفام گوش بدبادقت  خوامیهم که خاموشه .. م نیدرها رو قفل کنم ماش تونمیراحته که نم التیخ یاونطور

 ریخاطرت رو بگ نانیو اطم یحواس جمع لهیوس
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 یم. اخنیماش چییبود به جز سو یزیهر چ هیرا گرفتم، شب بشیو غر بیعج چییدست جلو برده و سو یشرمندگ با

 خنده اش سر بلند کردم یدهد؛ با صدا بمیفر خواستیم دیام نشست، شا یشانیپ یکمرنگ رو

 چهیبه خدا سوئ یکنینگاش م ینجوریچرا ا -

 گفت: متیمال با

 نیبش ایحاال ب -

اهم نگ نهیباال رفته از آ یینشستم، با ابروها یصندل یرا که به سمتم بود گشوده و سوار شدم؛ پشت سرش رو یدر

 نمیجلو بنش یصندل یتوقع داشت رو دیکرد شا

خوش فرم و  ینیب یزیاز هر چ شتریرو به من قرار گرفت. ب مرخشیو ن دیشانه به سمت راست چرخ یرو سرش

از مال من  شیابروها دمیشیکرد نگاه از چهره اش گرفته و با خود اند یاش جلب توجه م دهیکش یمشک یابروها

 چهره ها برداشتم لیو تحل هیدست از تجز شیصدا دنیپرپشت تر و بلند تر است. با شن

 ؟یکنیچرا انقدر سخت اعتماد م -

 وع افکار و اعتقاداتم ام و ن یتیبه خاطر سبک ترب -

 ؟یبش نمیسوار ماش یخواست یبهت رسوندم که نم یبیمگه من تا بحال آس -

نوع  و اتیسوار نشدنم، ادب زدم،یباهاتون حرف هم نم یحت یتیسوء ن یحت ای دمید یاز جانب شما م یبینه، اگر آس -

 هی.. من رهیگ یکه از درونم سرچشمه م ییابه باوره گردهیهام همه و همه برم یو رفتارم و به قول شما سرسخت انیب

راهم سبز شد به حرفاش گوش  یتونم هر کس که جلو ینم نیو متد یخانواده سنت هی یبزرگ شدم تو یا گهیجور د

 رمیشو زود درخواستش رو بپذ نمیگفت سوار ماش یهرک ایبدم 

 شده ابیکم  یلیروزا خ نیپسندم چون ا ینوع رفتارت رو م نیخب ا -

 دیبگ یزیچ دیخوایکنم مدام م یخاطر بود که حس م نیو حرفاتون رو بشنوم به ا امیاگر هم قبول کردم که بمن  -

بار  کیرو بشنوم و  یحرف اصل دمیم حیپس ترج کنهیم ریشما ذهنم رو درگ یدو پهلو یحرف ها د،یگ ینم یول

 تماس ها و حرفها حل بشه نیا شهیهم یبرا

  دیکرد، اخم کردم و او خند میصورتم تنظ یرو قاًیرا دق نهیرد و آبدهد دست ب یپاسخ نکهیا بدون
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که بتونم باهاش حرف بزنم شما هم که  نمیمخاطبم رو بب دیبا یول یهست یچه دختر حساس دونمیاخم نکن م -

 مکردیبود از پنجره پرتش م ینکردم وگرنه هرک یشناسمت اعتراض یبگم که چون م نمیجلو، ا دیایب دیافتخار نداد

 ستمین یکس یچون من راننده شخص رونیب

 اسیشرکت بزرگ و مجلل  سیینامدار ر نیخودم را کنترل کردم ، مهندس راد یبه سخت یام گرفته بود ول خنده

 کردیحس راننده بودن م

 حواسم را جمع کردم شیشروع حرف ها با

که  یشدنم، نگاه یات موقع عصبان یبود، دستپاچگ ریتمام روز ذهنم درگ یلیدل چیه یب دارمونیاز روز اول د -

که پرخاش کردم و متانت رفتارت که اصالً جلف و  یزمان یادب حت تیاومد ، رعا یکه باال نم یسر شد،ینم رهیخ

کم  هیباعث شد فکر کنم تو  نایبود، همه ا بیعج یمبودم و برام ک دهیبود که من ند ییزهایهمه چ نایسبک نبود .. ا

 هیفقط  چادر ستیمتفاوت بودن ن یبرا ینیچادر تضم یول دهینشون م نوینوع پوششم ا یبگ دیشا یفرق دار هیبا بق

 ازت خوشم اومده یگم عاشقتم ول یکنه.. نم ینم نینوع پوششه و رفتار رو تضم

 باال آوردم عیرا سر سرم

  میرو بشناس گهیتا خوب همد میبا هم باش یمدت هیاگه بشه  خوامیم دم،یو نجابت رو پسند یسرسخت نیا -

 چهره ام نگاهش سرگردان شد  دنید رهم فرورفت که با د میبرسد؟ چنان اخم ها نجایتا به ا دیچرخ نهمهیا

 محترم یآقا دیسر راهم سبز نش ای دیوقت بهم زنگ نزن چیه گهیبهتره د -

  دمید کرد،یم دادیرا که در چشمانش ب یوضوح تعجب به

 زدم؟ یحرف بد -

 کالمم انکار کنم! یرا رو رشینستم تاثتوا یبودم و نم یعصب

خواسته نادرست  یبه راحت دیدار تیچون پول و جذاب دیکن یفکر م دیشا دیراجع به من دار یچه فکر دونمینم -

  دیاشتباه کرد یول رمیپذ یشما رو م

 فرستادم  یلعنت م ادیضعف ز نی. در دل خودم را بابت ادیلرز یم میصدا
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 من که منظورم... یول -

شدم، او هنوز در تالش بود تا متقاعدم کند که  ادهیپ یمعطل یکمک راننده پرت کرده و ب یصندل یرا رو چیوئس

و ناهماهنگ به سمت خانه رفتم. فکر  عیسر ییو با قدم ها دمیدر را کوب شیتوجه به حرفها ینداشته؛ ب یمنظور

 دیبدهم. شا یدست دوست شدمیبود حاضر م ومرعشق هم مح یاز داشتن رنگ و بو یکرده بود با چندتا جمله که حت

که  یلیگذاشته بود هر دل ارشیدر اخت یینبودن از رسوا مناکیو ب ادیاست که پول ز یها از قدرت ییپروا یب نیتمام ا

 نامدار، نی. رادکندیکه مرا بخواهد معقول و درست رفتار م یو قابل قبول نبود. کس ندیمن خوشا یداشت اصالً برا

دانشجو بودنش، او تمام مختصات شروع  لیمعقول باشد به دل میکه درخواست صبرش برا ستین یهاشم رحافظیام

 دهیدور و بر خود د اریکه بس یگذرا و پوچ یها یجز همان دوست یزینوع درخواست چ نیرا دارد پس ا یزندگ کی

 کند یاگر واقعاً خواهان من است صادقانه و درست اقدام م ستیام ن

************************** 

 دمیآشنا شن ییکه صدا داشتمیقدم بر م یبه آهستگ کیتار مهیسالن ن در

 ذارمیباش هر چه در توان دارم م نیخونه ما، من در خدمتم مطم ایشما فردا ب -

 ستین یرانیا کی یصدا دیفهم شدیم یکلمات به راحت بیکه از نوع تلفظ سخت و عج ییصدا و

 م؟ایممنون، پس فردا هم ب -

رو  یبدم ، قرار بعد ادی کیزیوف یمیدارم قراره بهشون ش یدوتا از بچه ها کالس خصوص یکینه پس فردا با  -

 باهات کنمیهماهنگ م

 دمیم دیریگ یم گهید یرو که از کالسها یمن تمام پول د؟یهر روز با من کار کن شهیم -

 یانرستیچندتا پسر دب دمیپول بهشون درس مدو نفر هستن که بدون گرفتن  یکیاونا رو کنسل کنم..  شهینم -

 کنمیمن بهشون کمک م کننیوقت کار م مهیرو ندارن و ن یرفتن به کالس خصوص ییهستن که توانا

 بود آمد رتیکه سرشار از ح بهیهمان پسر غر یصدا

 ؟یجد -

 آره-
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 یعال یلیبراوو، تو خ -

 و گفت: دیخند

 هم کار کنم یباهات فارس خوامیم کنم،یرو باهات هماهنگ م یزمان قرار بعد -

 یمرس -

قدبلند و بور که  یآمد خواستم برگردم و از آنجا دور شوم که پسر شانیپا یبود صدا دهیشان به اتمام رس مکالمه

آمده، از کالس خارج  رانیبه ا لیتحص یو برا ستین یرانیبود که ا دایکرده و هو زیاش او را کامالً متما یچهره غرب

 م انداخت ریسربه ز یباشرمندگ ستادیمقابلم ا یرحافظ هاشمیام یه او! پسر جوان از کنارم ردشد ولشد و بالفاصل

 دمیلحظه صداتون رو شن هیکه  میدنبال دوستم نس رفتمیداشتم م دیببخش -

 کنمیخواهش م -

 تفاوت هم نبود!  یب یدو، حت نیا نیماب یزیچ مینه تند بود و نه مال شیصدا لحن

 شدیم یاحتماالً امشب خواب از چشمانم فرار دمیپرس یرا نم خوردیدر ذهنم چرخ م که یسوال اگر

 د؟یکن یم یخصوص سیشما تدر -

 نه -

 سربلند کرده و با انگشت پله ها را نشان دادم متعجب

 آقا... نیا یول -

ندارن، به  ییآشنا انجیدانشگاه ا یبا زبان و فضا یلیدرس ها کمک کنم، تازه واردن و خ یآقا تو نیقراره به ا -

 یا گهیکنم.. من از کار د ینم یخصوص سیتدر یول کنمیمختلف هم کمک م یلیمقاطع تحص یتو گهیچندنفر د

 سیدرآمد دارم نه تدر

 از متانت داشت یخنده اش هم موج یکوتاه و آرام! حت یخنده ا د؛یخند
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 یابرنامه بر یمونه من کل ینم ینطوریا تیوضع یهست ول ییدانشجو ریدرآمد بخور و نم هیالبته منظورم از درآمد  -

 هم شده شتریب زمیروزها انگ نیدارم تازه ا ندمیآ

 ت؟سیچ زهیمنظورش از انگ قاًیدق دمیمانده بود.نفهم ادگاریدر گوشم به  شیکه بلند کردم خودش رفته و صدا سر

 نباشد. کنمیبودم آنچه که من فکر م دواریام

 

متوقف  میروزها سرجا نیرنگ پردردسر ا یمشک دنیکه ناگهان با حس د رفتمیاه مر ایپو یو فکر نییپا یسر با

 کرد؟ینامدار در کوچه ما چه م نیراد نیماش دم؛یشده و با ترس به عقب چرخ

 نیافکار در حال تسک نیاست؛ با ا یگریمال کس د دیشا ستیمدل و رنگ که لزوماً متعلق به او ن نیبا ا ینیماش هر

 عیسر دیشد. قامت بلندش که به طرف من چرخ ادهیپ نیبار خودش از ماش نیدم که در باز شد و ادادن به خود بو

. با ختمیگر یمهلکه م نیزودتر از ا دینبود با اطرافکس آن  چینگاهم را دور تا دور کوچه گرداندم، خوشبختانه ه

 زد میبه سمت خانه حرکت کردم که صدا عیسر ییقدم ها

 خانم راد -

 دوباره به راهم ادامه دادم یعلل کردم ولت یا لحظه

 !سایوا میمر -

 یو متانت م یچه؟ من و خانواده ام را به آبرودار دید یصحنه را م نیو ا دیرس یسر م یمن! اگر کس یخدا یوا

 برد یسوال م ریرا ز نهایهمه ا یمحل است و پسرک دارد به راحت یها و نجابت من زبانزد همه اهال یشناسند خوب

 یستیها خبردار نشدن با هیهتره تا صدام بلندتر نشده و همه همساب -

مزاحمت ها !. مقابلم که قرار گرفت با  نیلعنت به ا ستادم؛یاراده ا یربود و کامالً ب میاش توان حرکت را از پاها جمله

 دمیخشم توپ

محل  دینگفتم آبرو دارم چرا اومدمگه هزار بار  د؟یدار یجوابتون رو دادم .. چرا دست از سرم برنم روزیمن که د -

 م؟یزندگ

 محل تو رو واسه پسرشون نخوان؟ یزنا گهیبرات بد بشه د ینگران هیچ -
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محتاط و سر  نقدریکرد؛کاش ا یم یپسر مرا تا سر حد جنون عصب نیا دم،ییهم سا یخشم چشم بسته و دندان رو با

 بارش کنم دیآ ینبودم تا هرچه از دهانم بر م ریبه ز

 ؟یانجام داد روزیبود که د یچه رفتار اون -

و درخواست  فیمثل شما داره ازم تعر یکه کس نیذوق مرگ بشم؟ فقط به خاطر ا یاز خوشحال دیتوقع داشت -

 کنه؟یم

 در آغوش هم فرو رفتند شیابروها

 یو دوخت یدیمن حرفمو تموم کنم؟ زود واسه خودت بر یتو اصالً گذاشت -

که  یتۤ  ی، ن دمیجمله هاتون رو از همون اولش فهم یخوب رنگ و بو یلیتون نبود خبه تموم شدن حرفا یازین -

 مشخص بود دیداشت

 کج گفت:  یکرد و با لبخند نگاهم

 یکرد ریاز حرفام سوءتعب ،ینداشتم که مثل کوه آتشفشان منفجر شد یخانم باهوش من اصالً قصد دوست -

 شده گفتم: یرا تاب داده و عاص میها مردمک

 ه؟یقصدتون چ پس -

 ازدواج -

 میلبها یرو یدست کرد،ینگاهم م یحرف چیباز مانده بود. بدون ه مهین رتیبه صورتش خشک شد، دهانم از ح نگاهم

 تکان دادم نیچشمانش منتظر بود. سرم را به طرف دم؛یکش

 کنم یباور نم یمتاسفم ول -

 شد دهیاز پشت سر شن شیکنارش گذشتم. صدا از

 کنم یمن بهت ثابت مباشه باور نکن  -
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اش پشت تلفن صد ها  شبی. تک تک جمالت ددیچیپ یاودر گوشم م یطول کالس نگاهم به استاد بود و صدا تمام

اتفاق  نیا رشیقدم به پذ کیکه  نیا یکردم و هربار به جا یرا مرور م شیبار در گوشم اکو شده بود، مدام حرفها

 ست؛یجز خواب ن یزیچ شبید یده هایکردم تمام شن یحس مشدم،  یقدم از باورش دورتر م کیشوم  کینزد

 کردم یاست. باور نم یجد شیتمام گفته ها یعنی نینامدار که گفت منتظر آمدنش باشم و ا نیراد شبیتماس د

 یبودم، کس دهیها شن فیخودش و مقام خانواده اش تعر تیکه در مورد موقع یکه داشت، کس یمثل او با ثروت یپسر

ادامه  یفاصله داشت مرا برا میکه هزاران فرسنگ از من و زندگ یاز همه کس همتربود و م ییکت و داراکه صاحب شر

خارج کشور، از خانواده و شغل  التشیحرف زد؛ از کار و تحص میبرا زیاز همه چ شبیاش انتخاب کرده؛ د یزندگ

                                                                              .                        دادمیپدرش و من تمام وقت در سکوت گوش فرا م

ه بود ک ییها دهیشن ریو ذهنم سخت درگ کردندیاتوبوس نشسته و چشمانم رفت و آمد مردم را نظاره م ستگاهیدر ا

 انجیه میدر زندگ یفرد نیباشم و از حضور چن یناراض یشامدیپ نیاز چن نکهینه ا د،یگنج یام نم یادراک طهیدر ح

که سراسر وجود  یوقت دشیلحن صحبت کردن بدون ترد نیسوال داشت، ا یجا میانتخاب او برا یزده نشده باشم ول

 یکرمن است پس خط ف هیشب یاش دختر قهیباشد که اگر سل نیفکر ا نیتر نانهیخوشب دیفرا گرفته. شا دیمرا ترد

 نیتا ا دادیم یدوست شنهادیدور بود، اگر پ ینیب شخو نیاش از ا یزندگ چرخد اما مستندات یمحور م نیاش حول ا

هم با شناخت من  دیبه خانه آخر رفته و دست در نقطه هدف گذاشته؛ شا ماًیاو مستق یکردم ول یحد تعجب نم

 داشت و قصد ستادهیا شیگفته ها یو محکم پا یاو جد ایگرفته. هر چه که بود گو« ازدواج»به طرح مسئله  میتصم

 عمل بنشاند. یکرس هرا ب شیحرف ها

وق ف ییبایشود اما ز یابیارز نیتوانست دلنش یکه م یمعمول یو نظاره گر خودم بودم؛ چهره ا ستادهیا نهیآ مقابل

 سبزه! یو پوست یمعمول ینیلب و ب ،ینداشت؛ چشمان متوسط قهوه ا یالعاده ا

اش، قد بلند و  دهیو کش یبعد چشمان خاکستر یلحظه ا اورم؛یکردم چهره اش را به خاطر ب یبسته و سع چشم

کلمه جذاب است و  یواقع یاش، مقابل چشمانم جان گرفت. به معنا رهیت یاش، پوست روشن و موها دهیورز کلیه

 نیتنها تفاوت من در ا ستم،ین یمستثن عدهقا نیاز ا زیاست و من ن یو خواستن جیهمه دختران مه یبرا تیجذاب نیا

چرا  دانمی. نمگریاز دختران د یاریبرعکس بس ستم،ین یباز هم حاضر به دوست ییها یژگیو نیبا وجود چناست که 

 نیا یها یریخاص در کنار تمام غافلگ یحس ست،ین لیدلم تکم یخوش یشانس درخشان نیبا وجود چن یحت

اده که توان نگه داشتنش را افت یتند یبیام در سراش یزندگ کنمی. حس مستین فیعمرم دارم که قابل توص یروزها

هستم.  میجا مانده از قطار زندگ یمسافر زیکه به سرعت رد شده و مسافرش را جاگذاشته، من ن یندارم، مثل قطار
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و  دهیکش ییندارم. نفس پرصدا شتریفکر کردن ب یبرا یمجال یکه حت دهدیرخ م عیسر یبه قدر زیروزها همه چ نیا

 را به دست خدا سپردم. میپرتالطم زندگ یایمبهم در ندهیآ

 آراسته شد. بعد از زیبود که به سبزه ن یمثال همان گل یحافظ هاشم ریام یخواستگار میها دیها و ترد یریدرگ انیم

 یاز من خواستگار یمصمم و جد یقرار گرفتم با لحن شیروبرو یبگذارم و وقت ارشیکالس تقاضا کرد وقتم را در اخت

و  دنیایبه همراه خانواده اش به منزل مان ب دیع التیتعط رم و اگر جوابم مثبت بود دکرد و خواست تا خوب فکر کن

که او حرف  یرا روبراه کند. در تمام طول مدت شیتا کارها مینامزد بمان یرفت دو ، سه سال شیخوب پ زیاگر همه چ

 ین فکر با سرعت در سرم مشوکه شده بودم، متعجب بودم، هزارا کردم؛یگرد نگاهش م یدر سکوت با چشمان زد،یم

د و ش رهیکه با سوال به من خ یهنگام نیتوانستم درست تمرکز کنم بنابرا یدرهم و آشفته. نم ییفکر ها د،یچرخ

 فرصت خواستم تا فکر کنم. تاًینها میبگو دیچه با دانستمیمنتظر جواب ماند نم

 یاز من درخواست ازدواج کند چه جواب یبه صورت رسم یهاشم یاگر آقا دیپرس میافتادم که نس یروز ادی به

جواب مثبت  نینامدار مقابل ا نیبه نام راد یامروز سد بزرگ یمحو گفتم جواب مثبت، ول یو من با لبخند دهمیم

و من فراموش کرده ام  میدیآخر رس ستگاهیبه ا یک دمیکه نفهم ی. تمام طول راه غرق در افکارم بودم، آنقدرستادهیا

 راننده به خودم آمدم یشوم ، با صدا ادهیظر پموردن ستگاهیدر ا

 ن؟یش ینم ادهیآخره ، پ ستگاهیخانم ا -

 ادهیخارج کرده و پ نهیبودم، نفسم را با آه از س دهیشده و من نفهم تیاز جمع یکه خال یگرداندم درون اتوبوس نگاه

حافظ را دوسال بود که  ریته بود. من امتمام وجودم را فراگرف دیمدام در فکر بودم؛ ترد یبعد یشدم. آن روز و روزها

 دشییبودم و از هر نظر تا دهیاعتقادات و رفتارش را د است،اخالقش چگونه  ست،یدانستم که ک یشناختم، م یم

و  با برنامه، هدفمند یبسازد؛ پسر یهر دختر یبرا یخوب یتواند زندگ یاست که با چند سال صبر م ی؛ پسر کردمیم

 اختکه شن ینامدار، پسر نی. رادختیتازه وارد تمام معادالتم را به هم ر بهیغر نیا یول رینظ یب یپشتکار یدارا

بزرگ که اجازه  یِ« اما» کیکرده؛ با  ریاست که ذهنم را سخت درگ یدوم نهیندارم گز شیاز خودش و زندگ یادیز

 یو مال یاجتماع تیموقع« اما»و آن  کندیم ریدام، فکرم را اس کیکنارش بگذارم بلکه مثل  یدهد به راحت ینم

شروع  یحافظ چند سال بعد برا ریام یزندگ یول تورود شخص دوم آماده اس یاو آماده برا ینامدار است. زندگ

حافظ مبهم است، هر  ریام ندهیآ یمشخص است ول التشیشغل و مقام و تحص ن،یراد یشود. زندگ یآماده م یمتاهل

در مورد  یاست ول کیبه من نزد اریبس یاز نظر فکر دانمیدار است و الاقل ماز نام شتریچند که شناخت من از او ب

 را ندارم! یشناخت نیچن نیراد
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قصد ازدواج با مرا دارد شوکه  دیفهم یوقت دمیپرس نیاز او در مورد راد یستیرو دربا یرفته و ب یریوز یآقا دنید به

س چرا ح دانمیمتخصص و پخته است. نم اریدارد و بس یرفتار خوب یکار طیگفت که در مح میبرا یو متعجب شد. ول

آمد که علتش  یصحبت مان به نظر گرفته م لو نگاهش کدر شده، در طو دهیپر یریوز یرنگ آقا کردمیم

حرف زد و البته که رفتار  یکار طیاو در مح یدر مورد رفتار درست و به جا یریوز یهر چه که بود آقا دم؛یرانفهم

 داشت. تیاهم میبرا یریوز یحال نظر مثبت آقا نیبا ا یول ردیگ یقرار م طیحم ریافراد تحت تاث

شد،  یباز م ابانیداشت به سمت پنجره اتاقم که به خ یصورت یکه گل ها دیرا بستم و با همان چادر سف سجاده

نشستند ،  یم نیمتن ز یباران که اندک اندک و با حوصله رو یبردم قطره ها رونیبود، دستم را ب یرفتم. هوا باران

حس  ازیبعد از راز و ن شهیدلم خوش بود، هم لحا دمیکش یمهمان دستانم شدند. چشمانم را بسته و نفس بلند

 یآرام شده بود، سکان کشت دمینگاه کردم دل پرترد ی. به آسمان گرفته و ابردیدو یپوستم م ریز یقیعم یشاد

 لرزاند . یتصور طوفان دلم را نم رگیناخدا سپرده ام و د نیرا به دست ماهرتر میزندگ

 دمیبه عقب چرخ واریباز شدن در اتاقم و برخوردش به د با

 چه وضع اومدنه آخه؟ نیمامان ا -

 یبا تعجب به حرکات شتاب زده اش نگاه م نم،یتخت بنش یعجله جلو آمد، دستم را گرفت و مجبورم کرد رو با

 گفت:زد و  یکردم؛ سوال را از چشمانم خواند، لبخند

 یخواستگار یبرا انیاالن زنگ زده بود گفت شب م یخانم هی -

 نکرد؟ یخودش رو معرف -

 چرا گفت خانم نامدار -

م او صبح امیهفته هر روز با پ کی نیبه قولش عمل کند. در ا یزود نیکردم به ا یفکر نم خت؛یفرور نهیدر س قلبم

 ماندند! یپاسخ م یکه ب ییها امیپ د،یرس یاو شبم به اتمام م امیشد و باپ یشروع م

 آمدم رونیتکان خوردن شانه ام از فکر ب با

 ؟یکن یفکر م یبه چ م؟یمر ییکجا -

 به نگاه مشکوک مادرم زده و گفتم: یلبخند
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 کمک تون امیمنم م دی.. شما بریچیه -

 شد گفت: یکه از اتاق خارج م یحال در

 عجله کن -

خواجه حافظ به  دنیبخش نانیج شدم؛ با وجود تمام توکل ها و تفال ها و اطمداده و از اتاق خار رونیرا لرزان ب نفسم

 مبهم النه کرده بود! یته قلبم ترس یریسعادت و عاقبت بخ

بلند و چادر  نیآست دیسف راهنیپ ،یآسمان یو به خودم نگاه کردم. شال آب ستادمیا نهیبار مقابل آ نیآخر یبرا

! دوست داشتم خانواده اش مرا همانطور که شیصورتم ساده و بدون آرا درون دستانم تمام پوششم بود و یشمی

 تخیمامان رشته افکارم را گس یصدا دوبارهبپسندند.  نگونهیدر کار است مرا ا یدنیو اگر پسند نندیهستم بب

 یخوایحاال خودتم م دهیپسند دیپسند یم دیکه با ی.. اونیستادیا نهیآ یبار جلو ستیب شیساعت پ هیاز  -

 ؟یبپسند

 نیخبر خواستگار تا ا دنیهمه مادران از شن یعنیجمله اش با خنده همراه شد. نگاهش کردم و لبخند زدم،  یانتها

 شوند؟ یحد خوشحال م

 یخور وهیم یتو نیها رو بچ وهیم نیا ایب میمر -

کرد  یهر بار مرا متعجب مگذاشت و  یم شیرا به نما یساده و معمول یمن، چهره ا ستنِیکه در هر بار نگر یا نهیآ از

بود  دهیکه در شرف رخ دادن است دل کنده و از اتاق خارج شدم؛ با خجالت به پدرم که تازه از راه رس یاز اتفاق

 شدم. یا شهیو پرتقال در ظرف ش بیس دنیگفته و به آشپزخانه رفته و مشغول چ دیخسته نباش

را  شانیها یسالم و احوالپرس یبرداشته و سر کردم. صدا نیزم یمحض به صدا در آمدن زنگِ در چادر را از رو به

 بعد مادرم به آشپزخانه آمد، با اخم نگاهم کرد و گفت: یقیدقا دم؛یشن یم

 رونیب ایپاشو ب -

 نگاهش کردم متعجب

 چرا؟ -
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 دهیدسته گل رو فقط به خودت م گهیپسره م -

 دمیمادرم را شن دیپرترد یکه صدا کردمیرا درست م چادرم

 خوره یسر و وضعشون که به ما نم -

 یکم یجوگندم یبا موها یبود و مرد ستادهیا نیو خوش پوش کنار راد انسالیم یرفتم؛ خانم اطیمامان به ح همراه

کان ت نیبه طرف یمعنادار به پسرش سر یدورتر از آنها. سالم کردم؛ نگاه شان به سمت من برگشت و مادرش با نگاه

 !یتینارضا ماعال دم؛یخوب فهم یلیحرکت را خ نیا ی. معندمیداد، لب گز

 لب گفتم: ریبرداشتم، دسته گل را به طرفم گرفت. ز نیبه سمت راد یقدم

 ممنون -

 نزد یحرف یدانستم؛ ول یرا نم لشیکرد، چشمانش رنگ شماتت داشت و دل نگاهم

 م گفت:سرشار از احترا یوارد خانه شود که مامان با لحن شیقصد داشت با کفش ها مادرش

 دیاریکفشاتون رو درب دیفراموش کرد نکهیمثل ا دیببخش -

پاشنه بلندش را از پا کند و داخل شد. ما هم بعد از مهمانها  یمجلس یفرستاد، کفش ها رونیرا به شدت ب نفسش

ابا با د. بنشستن بودن یکردن مبل برا دایبه دنبال پ ایگو کردند،یو اطراف خانه را نگاه م ستادهیسرپا ا م؛یوارد شد

شده بود اشاره کرد، من هم به آشپزخانه رفته و دسته  دهیوشمخمل و پتو پ یها یاز خانه که با پشت یدست به قسمت

 دهیشدم؛ دلهره و اضطراب از قلبم به دستانم کش یچا ختنیگذاشتم و مشغول ر دیسف یفلز نتیکاب یگل را رو

 به من کرد و گفت: یببرد نگاهرا  وهیشده بود. مامان به آشپزخانه آمد تا ظرف م

 پولدارن؟ یلیخ -

 مثبت تکان دادم یرا به معن سرم

 چطور مگه؟ -

 از رفتار پرفخر مادرش مشخصه -

 کردم که گفت: یاز سرزنش دارد؛ معصومانه نگاهش م یا هیکردم لحن مادرم ته ما حس
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 ادیبه نظر م یپسر خوب یلیخودش خ -

 اریکردم کنترل دستانم را در اخت یسع ینیو با برداشتن س دهیکش یس بلندلب نشاند و رفت؛ نف یرو یپهن لبخند

ود ب زیکه حواسم به چادرم ن یشدم در حال یخوشامد گفته و مشغول تعارف چا یبه اتاق که وارد شدم به آرام رم،یبگ

مرد  کیر از او اش در آن کت و شلوار فاخ یو چهره جد یدست جوگندم کی یکه موها نی. پدر رادفتدیکه از سرم ن

 را به طرف ینیپاسخش را داده و س زیکوتاه اکتفا کرد من ن یبه تشکر یبرداشتن چا نیبا ابهت ساخته بود ، ح

 یو با لحن سرد دیسرم چرخ یچهره و چادر رو نیاز هم نشسته بودند گرفتم. نگاهش ب یهمسرش که با فاصله کم

 گفت:

 ندارم لیم -

ند را که مقابل او گرفتم سر بل ینی. سردینگ شینگه داشتم تا راه خروج در پ یخترا به س میشده در گلو بیس بغض

لبانش نشست؛  یرو یشد و لبخند مهربان رهیمان به صورتم خ یاز حضور پدر و مادرها یستیکرده و بدون رودربا

و وقف شدم و ارا به دست گرفت، مت ینیس گوشهرا برداشت تا خواستم حرکت کنم  شیدست جلو آورد و استکان چا

 دیبرداشت. متعجب نگاهش کردم؛ خند یگرید یچا

 خوام دوتا بخورم یمن م -

و رفتار زشت مادرش  اوردیکار خواست دل مرا به دست ب نینشود، با ا ریسرهم چندبار پلک زدم تا اشکم سراز پشت

 را جبران کند. در آن لحظه قلبم از محبت او سرشار شده بود.

 به نیشد؛ راد یقصد شروع صحبت را نداشتند و پدرم کم کم داشت کالفه م ایشد.گو یدر سکوت سپر یلحظات

 یا هیحاش یبحث ها یسر کیدار باعث شد پدرش شروع به صحبت کند. بعد از  ینگاه معن نیپدرش نگاه کرد و ا

 گفت:

 قل فعالًنداشت، نه حدا یبه ازدواج اعتقاد یلیسرش گرم کار و شرکتش بود و خ شهیهم نیراستش راد -

 رد؟کیچه م نجاینداشت پس ا یبه ازدواج نداشت؟ اگر اعتقاد یچه که اعتقاد یعنیبود؛  نیسنگ میحرفش برا درک

 تیو در نها میهم عجله داشت زودتر خدمت شما برس یلیخ م،یگفت قصد داره ازدواج کنه تعجب کرد یوقت یول -

 یشناسه و با آگاه یخوب شما رو م یلیخ نیانگار راد یول میاز هم ندار یبه اومدن کرد.. ما که شناخت یما رو راض

 انتخاب رو کرده نیا



 سراب

 
65 

 

 کمرنگ گفت: یبا اخم پدرم

 و چطور باهاش آشنا هستن؟ دنیدخترم رو کجا د نیدونم آقا راد یراستش من اصالً نم -

حالت داده شده اش، مرتب و  یو لبخندش، به موها تیپر از رضا یبه چهره  د؛ینگاهم را به سمتش کش نیراد یصدا

گره  یدست ها تیاش کرده بودم و در نها نیّبا قهوه مز یکه من روز یراهنیو پ متیبه کت و شلوار مارک گران ق

 خورده اش!

به شرکت  نیهم یو برا کنمیم تیحوزه فعال نی.. چون من هم در ادمید یریوز یشرکت آقا یمن دختر شما رو تو -

 رفت و آمد دارم یریوز یآقا

 به حرف آمد نیراد پدر

 شه؟یم یچ مینیبکنن تا بب یصحبت هی دیاجازه بد -

باز  مهیتا ابتدا او وارد شود، در را تا ن ستادمیبه اتاقم رفتم، کنار ا نیسرتکان داد؛ از جا بلند شده و به همراه راد پدرم

 تخت نشسته بود  یهم رو نینشستم، راد وترمیکامپ زیم یصندل یگذاشته و رو

 تلخ مادرم رو به من ببخش، باشه؟ رفتار -

 بودم دهیرا تابحال نشن مشیلحن مال نیآرام و مهربان بود؛ ا تینها یب شیصدا

 انتخاب شما شوکه شدن دنیکنم، از د یدرکشون م -

 نی.. منو ببمیتمام حق مال توئه مر -

 باال آمدند میدستانش به حالت تسل دم،یصورتش باال کش یرا تا رو نگاهم

 نیقول جبران بدم هم تونمیفقط م نیحق.. بنابراتمام  -

 لبانم نشست یمحو رو یلبخند

 جبران شد -

 نگاهم کرد متعجب
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 ؟یکٍ -

 ییموقع برداشتن چا -

 کردم ینگاهش را حس م ینیسنگ د،یآ یانداخته و با خود اعتراف کردم خنده به صورتش م ری. سر به زدیخند

  ادیچادر چقدر بهت م نیا -

 است! وانهیشک کار عقل د یب یخواستگار نیبود و خرسند نبودن از وجود چن شهیز جذاب تر از همامرو زین او

 د؟یدیو پدر و مادرم رو که د یزندگ -

 تکان داد سر

 نقدرهیما هم یو مال یبزرگ شدم و سطح اجتماع ینطوریکه ا دیبدون خوامیم -

نگاهش  تیبا جد                                                                                 ندارم                                          یمشکل -

مهمه  یلیکه برام خ یزیاما چ -کردم                                                                                                              

 خودم و طرف مقابلم هست یاعتقادات و باورها

 ردیگب میتصم یگفتم. از اعتقادات و نوع نگرشم، تا با آگاه شیبرا میزندگ یها بیشغل پدرم و از تمام فراز و نش از

ته قلبم در  دیگشود که شا ییگفتن حرف ها یرا برا شینگاهم کرد و بدون مکث و تامل لب ها تیدرنها یول

 انتظارش بود 

 ییانتخاب کنه تو دیکه با یوم ندارم، حاال اونکد چیبا ه یمن مشکل -

 کردم سکوت

 ریدرگ یبا ذهن                                                                                                                ؟یفکر کن یخوایم -

 پاسخش را دادم

 فکر کنم؟ دینبا -

 از کردرا بست و ب شیلبخند پلک ها با
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 یفکر کن دیالبته که با -

و کالمش نرم بود و  یبودم او مهربان و پر از محبت شده بود، نگاهش دوستداشتن یکه من امروز سرد و جد هرچقدر

 است! شهیگشود چه رسد به قلب که جنسش از ش یم زیراه به سمت فوالد ن نهایهمه ا

فکر کردن کنم  یبرا یطلب وقت ایدهم  یبخواهم نظر نکهیا از شیشد، پ رهینگاه ها به من خ میاتاق که خارج شد از

 پدرم با همان لحن پر از احترامش گفت:

 میاریاز شما به دست ب یشناخت هیمدت ما هم  نیفکر کنه تو ا یدو روز یکیدخترم  دیاگر اجازه بد -

ح واض یتیبود، نارضا زیچ کیاصل ماجرا  یکرد وقت یم یتمسخر؟ چه تفاوت ایمادرش کج شد؛ پوزخند بود  یها لب

 ازدواج!                                                                                         نیاو از ا

ش ا ییساتن طال یبه تن داشت، روسر یکار شده مشک یرا تنگ کرده و با دقت نگاهش کردم؛ مانتو مجلس چشمانم

داشت. در  یخاص تیاش جذاب یرا کامالً پوشانده بود، چشمان عسل شیو موهابه دقت صورت گردش را قاب گرفته 

اش را به رفتار  یشانیپ یرو یشد گره ها یزن پا به سن گذاشته نبود. نم کیاز  ینشان چیچهره شاداب و جوانش ه

 اخم بود. نیموجب ا تیداد چرا که موقع میاش تعم یواقع

 گفت: دیرس یتفاوت به نظر م یکه کامالً ب پدرش

و آماده  ستادهیصاف ا                                                                               میکن یخب ،پس ما رفع زحمت م اریبس -

سرد از کنارم رد شد و مرا در  یاو با نگاه یکنم ول یمن بود دست داده و خداحافظ یکیکه نزد نیشدم تا با مادر راد

شد تا به نشانه احترام باال آمده و دست او را بفشارد ،مشت  یرا که آماده م یاش گذاشت. دست یینااعت یبهت ب

 کرده و با تمام توان فشردم

زد؛  میگرم به رو یبود که لبخند نیکوتاه از من و پدر و مادرم، از خانه خارج شد. تنها راد یهم با خداحافظ پدرش

 شده بود. ختهیآتش ر یا داشت که رور یکه در آن لحظه حکم آب سرد یلبخند

بودم و ذهنم  خچالیدست نخورده به  یها وهیکه رفتند پدرم در سکوت به فکر فرو رفت. مشغول برگرداندن م آنها

 یدر کمال تعجب برا ینبود ول ندیخوشا یلیهرچند خ ،یجلسه کوتاه و رسم نیبود. ا ریچند روز درگ نیمثل تمام ا

از همه، به  شیداشت امروز ب تیاهم اریشان بس یبقل تیام و رضا ندهیو مادرِ همسر آ رفتار پدر شهیکه هم یمن

 تاًیرفتار پدر و مادرش را جبران کرد؛ نها یسرد یکوتاه و روح نوازش به راحت یتوجه کردم و محبت ها نیرفتار راد
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ود را بهب زیرند و گذر زمان همه چمن دا رفتنیپذ یبرا یشتریبه وقت ب ازیکه پدر و مادر او ن دمیرس جهینت نیبه ا

روابط خودم و  میترم زیزخم هاست. من ن یمرهم برا نیبهتر یکننده و گاه میترم نیزمان بهتر رایز دیبخش واهدخ

 مادرش را به دست ماهر زمان سپردم

 دیکش رونیمادرم مرا از فکر ب یصدا

از  رهیبودن، هرچند از اونا هم توقع نم یحترمبه نظرم خانواده م یرفتار کردن ول یخشک و جد یکه کم نیبا ا -

            میاز هم ندار یشناخت چیکه ه یداشته باشن در صورت یمیجلسه اول رفتار گرم و صم

ده ش نیخوب راد طیشرا فتهیهمچون من فر زیگرفتم. مادرم ن شیسر تکان داده و راه اتاق را در پ شیدحرفهاییتا در

 همچون من!کرد،  یم هیبود و داشت توج

از  امیسکوت فضا را شکافت و نگاهم را به سمت خود کشاند. پ یآالرم گوش یتا زدن شالم بودم که صدا مشغول

رفتار مادرم رو به من ببخش..  یسرد ینبود ول لتیباب م ادیمجلس امروز ز دونمیم ز،یعز مِیمر» بود:  نیطرف راد

 «امروز رو برات جبران کنم دمیقول م

حق داره مادرت، اگر  -لب گفتم:                                                                                             ریکرده و ز را آزاد نفسم

 ما و شما هست پسرخوب! نیتفاوت ب ایدن کیشدم؛  یم یحد متعجب و عصب نیاون بودم تا ا یمن هم جا

 را در آن جا دهم.                      میه سمت کمد رفتم تا لباس هارها کرده و ب نهیاز س ییپرصدا بازدم

بسته و  نیراد یشد نتوانم چشم رو یکه باعث م یزیچ یشد ول یخوب مشخص م یلیخ مانیخانواده ها ادیز تفاوت

جا  کیا ام داشته باشد و او همه ر ندهیدوست داشتم همسر آ شهیبود که هم ییها ازیکنارش بگذارم امت یبه راحت

اش داشت و به  یزندگ یبرا یخوب امکاناتمطلوب و  یاجتماع تیکرده و شاغل بود؛ موقع لیتحص نیداشت. راد

که مدام در حال جدال با  یمن یبرا نیهمسرش فراهم کند و ا یبرا یخوب و مرفه یتوانست زندگ یم یراحت

ذهن و حواسم را  یبه قدر نیشد. راد یم محسوب ییشانس طال کیبودم  یزندگ یها بیو فراز و نش یمشکالت مال

 کنار رفت. یحافظ هاشم ریبه نام ام یا نهیگز یپر کرده بود که به راحت افکرم ر طهیمشغول کرده و تمام ح

و  نیاز راد قیتحق یامروز برا دانستمیم اورم،یدر اتاق دوام ب شتریب یقیکه پدرم از سرکار برگشت نتوانستم دقا عصر

بود. پدر و مادرم کنار هم نشسته بودند و از حالت چهره مادرم مشخص بود به اندازه من کنجکاو و  خانواده اش رفته

 منتظر است.
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 یسالم باباجون خسته نباش -

 لبخند زد دادیم هیتک یکه به پشت یحال در

 یسالمت باش -

 بشنومدر مورد او  یو همه تن گوش شده بودم تا حرف زمیبر یچا شیآشپزخانه رفتم که برا به

 نیامروز رفتم خونه پدر راد -

 کردم زیرا ت میها گوش

 رو نیبود.. راد نیریّکه از بزرگان و خ نیهستن به خصوص پدربزرگ راد یخانواده خوب و سرشناس گفتنیهمه م -

رفته بود و تازه برگشته از برادر بزرگش هم  لیتحص یبوده انگار برا کایآمر شیگفتن تا چند سال پ دمیهم پرس

 فیاز کارمنداش حرف زدم که ازش تعر دنفرجلسه بود با چن ی.. به شرکتش رفتم خودش توکردنیم فیتعر یلیخ

 یو م خرهیصد نفر مثل منو م نیو بب ایداره که ب یو موفقه .. دم و دستگاه یجد یلیکارش خ یکردن و گفتن تو

 مهمتره مانشیمن اخالق و ا یبرا یفروشه ول

 ختمیر یرا در استکان ها م یسرعت ممکن چا نیکمتر با

 هستن؟ یخوب یپس آدما -

اومدن از شرکتش هم خودش بهم زنگ زد و گفت که  رونیساعت بعد از ب کیآره..  دمیو پرس دمیکه من د ییتا جا -

 هیو موفق یجلسه بود.. مشخصه آدم کار یکنه و تو ییخبردار نشده من اومدم و شرمنده است نتونسته ازم پذرا

را مقابل پدرم گذاشتم و خواستم به اتاق بروم که  یا برداشته و به سمت شان رفتم. خم شده و چاکوچک ر ینیس

 گفت:

 دخترم نیبش -

 انداختم نییمادرم نشسته و تا حد امکان سرم را پا کنار

 ؟یدیرو کجا د نیآقا راد -

 اومد اونجا یم یداره و گاه یخودش هم شرکت واردات ،یریوز یشرکت آقا -
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 را خم کرد و گفت:  شیزانو

 آره امروز رفته بودم محل کارش -

 دیکش شیها شیرا باال آورد و به ر دستش

 ه؟ی.. نظر خودت چکردنیم فیازش تعر یلیکار خ طیمح یهستن .. تو یخوب و محترم یبه نظرم آدما -

 گفت: دیکردم گونه ام از شدت شرم در حال آتش گرفتن است. پدرم سکوت مرا که د یم حس

 با خودته میتصم یندارم ول یحرف من -

 گفتم: فیضع ییصدا با

 دیشما بگ یهر چ -

 دیکه با ی.. اونهیزیخوب فکر کن دخترم، همه جوانب رو بسنج .. اخالق و خانواده دار و مومن بودن مهم تر از هر چ -

 نیا یاز طرف دمیند یرادیو ا بیاحساسات نشو .. من ع ریو اس ریبگ میپس عاقالنه تصم ییکنه تو یعمر زندگ هی

 ینداشته باش یمال غهبرات فراهم کنه و دغد یخوب و راحت یزندگ تونهیپسر م

 دیترد نیکرده، پس ا ریذهن پدرت رو هم درگ یحت نیخوب راد تیموقع» شروع به کد دادن کرد  عیسر ذهنم

 «رو بذار کنار یلعنت

**** 

از کنارم گذشت.  یپر معنا به من انداخت و با لبخند محو ینگاه دم،یرا موقع ورودش به کالس د یهاشم یآقا امروز

ه من که ب یاز تاسف و اندوه را بابت شکستن دل ینداشت؛ بار ییمعنا گریمن د یبود که برا یانتظار یاینگاهش گو

 کردم. یم لشد، با خود حم یاز نگاهش ساطع م دیام نیبسته و ا دیام

 ا!انتخاب ه نیاست؛ هم نیهم یزندگ قتیحق یول

 یشانس چیندارد، ه ینرفته، کار ثابت و پشتوانه مال ینگرفته، سرباز سانسیمثل او که هنوز ل یپسر نیمقابل راد در

 نداشت.
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 یرآل هر دخت دهیرا انتخاب کنم که ا یو پسر رمیبگ میخواستم عاقالنه تصم یانتخاب عاقالنه بود و من م کی نیراد

 هیتنها سا میها دیو از ترد دهیبخش میبه زندگ یدیجد یها رنگ و بوروز نیاست به خصوص که حضور پررنگش در ا

 محو به جا گذاشته! یا

*********************** 

از  لمیمثل ف شیشده بودم؛ تمام اتفاقات چند ساعت پ رهینامعلوم در سقف خ یو به نقطه ا دهیتخت دراز کش یرو

 .شدیمقابل چشمانم رد م

کمرنگ  شیخوش طرح و آرا یچادر نبات د،یسف ریام را قاب گرفته بود،بلوز حر که چهره یصورت یشمیابر یروسر

 .دادیم شینما نهیبود در آ شیزندگ نفکیجزء ال یدختر ساده که سادگ کیاز  یریصورتم ، تصو

شکرت  ایخدا ،یخوشبخت بش یاله» که به دعا باز شد  یو دستان دیمرا د یدر اشک مادرم وقت دهیغلط چشمان

 زنگ در و تپش یمهمان لبخند کرد. صدا زیمرا ن یکه به لبخند وا شد و لب ها یلبان« شانس خوب دخترم نیبابت ا

. نگاه پرمحبت اش به چهره ام و متیو گران ق خرفا یو بزرگش، دسته گل بایبا دسته گل ز نیامان قلبم؛ راد یب یها

اندک شان با نگاه  یونه ام نشاند. مهمان هاشرم را بر گ یکه سرخ یزمزمه ا «یشد بایامشب ز»اش یرلبیزمزمه ز

به همراه همسرانشان، برادر و زن برادرش پرند با نگاه  نیراد یو عمو ییبهت زده به من و خانه کوچک مان؛ دا ییها

پر از  یدختر _ نیو سرد آن خانواده برجسته شده بود، خواهر راد زیرفتار فخرآم یکه در البال یرفتار ومهربان 

 پدر و مادرش. تیو در نها _به دلم ننشست چیه نشییو نگاه از باال به پا یب که چهره مملو از فخرفروشغرور کاذ

در پ شنهادینداشت و پ میبرا یتیاهم چیکه ه هیکوتاه و نسبتاً خوب، صحبت بزرگترها راجع به مهر یمراسم سپس

و  ییها و دا هیما که چندتن از همسا یرگترهامن و پرند که با موافقت پدر و مادرم و بز هیمهر یبرابر یبرا نیراد

طبق رسم خانواده  نکهیبر ا یمبن نیمادر راد بیعج شنهادیهمراه شد. پ _ما در تهران یها لیتنها فام _خاله پدرم

 از جانب پدرم. یاجبار رشیشب برگذار شود و نگاه بهت زده ما و پذ کیدر  دیبا یآنها عقد و عروس

کوتاه به  تیمحرم یبرا نیاش، درخواست پدر راد یپنهان یمراسم و لبخند ها یدر البال نیپر مهر راد یها نگاه

شد، بله  یپدرم؛ جار ییمحمود؛ دا ییکه از زبان دا یا غهیص ش،یو آزما دیو خر یخاطر انجام مقدمات مراسم عروس

خوب از جانب مهمانان  یرژان نیا شتریبود و ب راهو دست زدن ها هم کیاز تبر یو آهسته من که با موج یلب ریز

در وسط آن که توسط پرند در انگشتم نشست و فوج  یدرشت نیبا نگ دیو سف نیسنگ یما بود. بعد انگشتر یدعوت

 دیو شربت به اتمام رس ینیریکه با تعارف ش یاز جانبش. مراسم یفوج مهربان
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 ریبه ز ییدستم نشست و گرما یاو که رو رفته بودند، دست اطیکه مهمانان به ح یکوتاه ما در خانه زمان یخداحافظ

 د،یرس یبه نظر م نیو امشب جذاب تر دیخند یکه م یچشمانش که به صورتم دوخته شد؛ چشمان د،یپوستم دو

 و مواجِ درونش! ینقره ا یخوش حالت با ستاره ها یخاکستر

 و بر جانم نشست دیگوشم را به سرعت در نورد یبم و مردانه که پرده ها ییصدا

 یقبولم کرد نکهیتوام.. ممنون از ا ونیرو مد ایرو نیبود امشب،ا یچه خواب خوش -

جز خواب نبوده. دستم را باال آورده  یزیقبل رخ داده چ یقیهر چه که دقا ییکنم گو یاتفاقات را مرور م نیکه ا حال

 یبود، ب شیپ یساعت یدادهایوو گواه صدق ر دهیبخش ییبایکه به دستانم جال و ز یو به انگشترم نگاه کردم، انگشتر

 لبانم نشست یرو یلبخند اریاخت

نام  دنیرا برداشتم، با د لی. دستم را دراز کرده و موبادیمرا از تکرار هزار باره اتفاقات رخ داده رهان یگوش یصدا

 تر شد قیمخاطب لبخندم عم

ونه صبح هیدنبالت  امیصبح م فردا زم،یعز یداشته باش یبره، شب خوب یگفتن بهت خوابم نم ریشب بخ بدون»

 «یخوشمزه مهمون من

اده س یها امیپ نیبه ا ی. آنقدرامدهیبه مزاجم خوش ن یرپوستیو ز فیلط یابراز محبت ها نیا میاست اگر بگو دروغ

خ پاس یبرا یلیکه تا امشب دل ییها غامیپ دم،یکش یهر روز انتظارشان را م اریاخت یو پرمهر گره خورده بودم که ب

 یاست که تا رو یرا در بر نکرده مثل شبنم تیرممح فیلط ریکه تن پوش حر یت. محبت و عشق تا زماننداش

 و درخشش اش پنهان است. ییبایگل ننشسته ز یگلبرگ ها

 «شب خوش شم،یفردا صبح آماده م»  دندیلغز یحروف م یشد که با شوق رو یانگشتان یرایام پذ یگوش صفحه

به  رگید ینگاه دم؛یگشت. خند انیکه جوابش شکل قلب شد و در صفحه ام نما دیکشن یکه فرستاده شد طول امیپ

 « باورش سخته»حلقه ام کرده و لب زدم 

 پر از شوق فردا شد و با همان شوق چشم بسته و خود را به دستان نوازشگر خواب سپردم. دلم

 برم؟ دید یاجازه م -

 تکان داده و لبخند زد سر
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 ؟یگردیبرم یدرت هم اطالع دادم، کآره دخترم برو، به پ -

 داده بود، نگاه کردم هیبه مادرم که به چهارچوب در تک نهیاز آ کردمیسرم درست م یرا رو یکه مقنعه مشک یحال در

 ساعت ده کالس دارم تا بعد از ظهر  -

 یبرا خواستیم مبود، برداشته و سر کردم؛ دل مینه چندان مرغوبم که مسبب کمردردها یتخت فلز یرا از رو چادر

 توانستم  یبه خاطر کالس بعدش نم یپر از رنگ بود ول میلباس ها دارمانید نیاول

 ؟یندار یبرم کار گهیمن د -

 زد لبخند

 نه مواظب خودت باش -

 عیسر ییکوچک مان را با قدم ها اطیام را به پا کرده و ح یمشک یتکان داده و از خانه خارج شدم. کالج ها سر

لبانم نشاند. در جلو را گشودم و سوار شدم؛  یلبخند رو زیخاطره انگ یمشک نیماش دنیرا باز کردم، دو در  مودهیپ

 ودکرده ب یچشمانش را مخف یآفتاب نکیع د،یسرش به طرفم چرخ

 ؟ینیجلو بش یشما هم بلد -

 دمیخند

 سالم -

 را باال داد شیابروها

 ؟یماهت، خوب یسالم به رو -

 زدم لبخند

 !یعال -

 یزشت شده بود یلیخ ،یجد افتیکه رفتارت سرد بود و ق روزیتا د اد،یبهت م یر مهربونچقد -

 دمیرا جمع کرد و من باز خند شیلبها
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 ؟یباهام ازدواج کن یدستت درد نکنه واقعاً، اگه زشت بودم چرا خواست -

 را روشن کرد نیرفت و ماش یبه سمت دکمه ا دستش

 چون من زشت پسندم -

فرو رفته و  یخواست در صندل یدل آدم م اریاخت یدادم، آنقدر راحت بود که ب هیتک نیخوش نشنرم و  یصندل به

 تر و نرم تر بود! فیبخوابد؛ از تخت من لط

 شده و با حرص گفتم: نهیبه س دست

 !یعاشقانه ا یچه مکالمه  -

 آن را گرفت  متیا مالکردم؛ دستش را به طرف دستم آورد و ب ی. از گوشه چشم نگاهش مدیبلند خند یصدا با

و  یراحت بود نقدریکاش از اول هم ،یاالن قشنگ تر یمنته یشما از اولش هم قشنگ بود ،یکردم خانم یشوخ -

 یکردیسخت برخورد نم

 است ستهیبرخورد شا نیرو داره.. االن هم ا یرفتار هی یتیو هر موقع یبودم، هر مقطع یم دیسخت بودم چون با -

 !یا هستیشما که کالً شا -

 دیایکش ب میباعث شد لب ها نشیدلنش فیاز هرگونه تمسخر و تعر یعار لحن

 یمرس -

ود. لبانش نشسته ب یبزرگ رو یلبخند یشد ول رهینگاهم کرد و دوباره به جلو خ هیچند ثان  د؛یبه سمتم چرخ سرش

رنگارنگ  یبه سفارش ها رتیبا حشده بود؛  دهیچ زیم میای. تا به خودم بمیدانشگاه بود رفت یکیکه نزد یبه رستوران

 کردم ینگاه م

 نفر؟ ستیب ایدو نفر  ؟یصبحانه رو واسه چند نفر سفارش داد نیا -

 کودکانه گفت: یبزرگ آب پرتقال را مقابلم گرفت و با لحن وانیل

 !زهیاول جا -
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 دمیرا گرفته و متعجب پرس وانیل

 ؟یچ ی زهیجا -

 داد و پاسخ دیاز فنجان قهوه اش نوش یا جرعه

 بشه، لیتو به مفرد تبد یجمع ها نیکردم، مردم و زنده شدم تا ا دایاز دوم شخص جمع به دوم شخص مفرد ارتقا پ -

 یدخترم باالخره موفق شد نی.. آفرگهیداره د زهیجا نیا

 دمیلحن بامزه اش خند به

 !وونهید -

 دمیلب گز دمیرا که د رشیمتح چشمان

 کردم یم یداشتم شوخ دیببخش -

 دیترک یاش مثل بمب هخند

  یهست ینیب شیپ رقابلیآدم غ هیچون  یکنیزده م جانیواقعا منو ه م،یمر یهست یدختر جالب یلیخ -

 چانه اش گذاشت ریرا ز دستانش

 گذار بوده؟ ریقبل و نه به االن، واقعا چندتا جمله انقدر تاث ینه به روزها -

 ته هنوز مونده تا کامل بشهمحکمه الب وندیپ هی ستیجمله ن یگیکه تو م ینیا -

 شه؟یبا عقد کامل م -

 اوهوم -

 »که گفت میمادرم بعد از رفتن مهمان ها افتادم. مشغول جمع و جور کردن خانه بود شبیدرخواست د ادیبه  ناگهان

 میتون یوقت کم نم نیا یتو د،یمدت نامزد بمون هیکنه و  یصحبت کن تا مادرش رو راض نیبا راد یتونیاگه م میمر

 «مونده لتیاز وسا یلیهنوز خ میکن لیجهازت رو تکم

 ؟یخانم ییکجا -
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 نگاه کردم خوردیدستش که مقابل صورتم تکان م به

 ن؟یراد -

 جانم؟ -

کرده و صاف  یمصلحت یمرا به خود آورد؛ سرفه ا شی. لبخند پرمعنامیبگو خواستمیلحظه فراموش کردم چه م کی

 نشستم

 بگم؟ یزیچ هی -

ده ش دایکه در او پ یرییهم تغ نیا م،یبود و االن مال یشد، نگاهش قبالً جد نهیداده و دست به س هیتک یصندل به

 بود!

 دوتا بگو -

 م؟یریجا بگ هیرو  یعقد و عروس دیگفت با شبیچرا مادرت د -

 زمیعز هینطوریچون رسم ما ا -

 م؟یمدت نامزد بمون هی شهینم -

 باال انداخت شانه

 چطور مگه؟ دونم،ینم -

 مگفتیم گفتم؟یحرفم را از حالت چهره ام بفهمد. چه م لیخواست دل یم د؛یچرخ یصورتم م یموشکافانه رو نگاهش

 شود؟ یجور نم یزود نیام به ا هیزیچون جه

 آخه... -

 درآمده و صاف نشست یداده به صندل هیحالت تک از

 افتاده؟ یاتفاق -

 م؟یا همو بشناست میمدت نامزد بمون هی ستیبهتر ن ی.. ولینه ول -
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 میشناس یرو م گریاالنش هم همد نیما که هم -

 ه؟یچ یعجله برا نهمهیا -

 داشت! یگره زد؛ چه دستان محکم و مردانه ا زیم یرا رو دستانش

 ،هوم؟ میمون یم غهیص گهیمدت د هی یاگه بخوا -

 کردم اخم

 شهینه نم -

 چرا؟ -

و  دیخر یما تو یراحت یهم فقط و فقط به احترام پدرت و براکوتاه  غهیص نیا ده،یکار رو نم نیپدرم اجازه ا -

 بوده شیآزما

 اعتماد ندارن؟ یعنی -

 هیحث چب نی.. اصالً استیکامل ن نیشناخت طرف یوقت غهیلبه ت یراه رفتن رو هیشب یزیچ هی ست،یبحث اعتماد ن -

 غه؟یچرا ص میمدت نامزد بمون هی میتون یم ی؟ وقت

 کرد و گفت:به ساعت رولکسش  ینگاه

 میزن یبعداً درموردش حرف م ست،یاالن وقت ن -

 تکان دادم یناچار سر به

 باشه -

                                             از صبحانه دست نخورده نگاه کرده و از جا برخاستم.                                                                          یمیتا پول صبحانه را حساب کند و من با افسوس به ن رفت

 کردبرگشت و نگاهم  ستاد؛یمقابل در دانشگاه ا

 برو به سالمت -

 زدم لبخند
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 خداحافظ -

 کرد  میببندمش صدا نکهیشدم، قبل از ا ادهیرا گشوده و پ در

 م؟یمر -

 بله -

 ندیخم کرده بود تا بتواند مرا بب یرا کم سرش

 شه؟یم مکالست ساعت چند تمو -

 چهار -

 دنبالت امیم -

 گفتم:                                    یستیبا رودربا رم،یبپذ یراحت نیکه به ا میراحت نشده بود یآنقدر هنوز

 رمیزحمت نکش خودم م -

 خورد نیاش چ یشانیپ

 با هم میلوس نشو، تعارف ندار -

 ت!نشس ینشانه توجهش بود و به دل م زین یلحن دستور نیهم

 باشه، پس منتظرم -

******************* 

 بلند شد مینس یغویج غیج یصدا

 ؟یچ -

 چشمان گرد شده و دهان بازش نگاه کردم به

 یسرکارم گذاشت ،یگیدروغ م -
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 لبخند شانه باال انداختم با

 کنمیواقعا دارم ازدواج م ،یستینه سرکار ن -

 دیتانش بود فشرد و محکم بغلم کرد، چندبار گونه ام را بوسبه انگشترم نگاه کرد. دستم را که درون دس دوباره

 زمیعز ی.. خوشبخت بشیشیعروس م یخدا دار ی.. واشهیباورم نم -

 ممنون -

 پس... ،یول -

بردند. صدا به  یاستفاده را م تیاستاد نها بتیبچه ها مشغول صحبت بودند و از غ یبه اطراف انداخت، همه  ینگاه

 تر آورد! نییپا یرا کم شیحال صدا نیشد، با ا یشان گم م نیما ب یف هابود که حر ادیز یقدر

 ؟یچ یپس هاشم -

بود، اگر هر کس  یکار دشوار یگریازدواجم با د انیبود. جواب رد دادن به او و ب دهیچسب میگلو خیوجدان ب عذاب

  دمیهراس یحد نم نیاز شکستن دلش تا ا دیاو بود شا یجا یگرید

 کردم من انتخابم رو -

 نیواسه هم دیایبه هم م یلینه که خ دیش یکردم شما قسمت هم م یفکر م شهیمن هم -

 گرفته گفتم: یچهره ا با

 هیکار سخت یلیبهش بگم؟ خ یچطور دونمینم -

 خنده گفت: با

 کم از شاه دامادمون بگو هیآخه؟  زاستیچ نیاالن وقت فکر کردن به ا -

 بیترت نیبه ا دادم،یجواب م انشیپا یب یها و سوالها یدم و به کنجکاوچند وقت ش نیا یماجراها فیتعر مشغول

 بردم ادیماجرا را از  نیا
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با عجله از کنارم گذشت و در اثر برخوردش به شانه ام برگه  ی. پسرمیرفت یدانشگاه م یبه سمت خروج مینس همراه

. دمینه چندان دور د یه او را در فاصله اتا برگه ها را جمع کنم ک دمیبه عقب چرخ خت،یر نیزم یجزوه ام رو یها

 گفتم: یکه با نگران میسر گرفت ازحرکت مان را  ستادم،یبرگه ها را چنگ زده و صاف ا عیسر

 ادیداره پشت سر ما م یهاشم یآقا مینس -

 رهیاونم داره راهشو م میر یما راه خودمون رو م اد،یخب ب -

سمت کمک راننده  دهیکش نییپا شهیم در دانشگاه و خودش که از شد نیراد نیماش دنیبا د میدر که خارج شد از

 درست یهاشم یبه عقب برگشتم، آقا اریاخت یو دستانم شروع به لرزش کرد. ب ختیکرد قلبم فرو ر ینگاهمان م

 نیراد وسطبود؛ نگاهش به من همزمان شد با برده شدن نامم ت ستادهیدر ا یجلو

 میمر -

را تجربه نکرده بودم. سر  یپراسترس تیموقع نیشد؛ تابحال چن دهیه منتظرم بود کشک ینیاز من به راد نگاهش

ا شده، در جلو ر ادهیکه حاال از بنز پ ینیو راد نیمتعجب به ماش زینگاه کردم؛ او ن میبه نس یچارگیچرخانده و با ب

 شده بود! رهیبود، خ ستادهیگشوده و منتظر ا

 نیلب جواب داد. قبل از ا ریزده و ز یفتم و با سر سالم کردم که لبخند کجسست و لرزان به سمتش ر ییقدم ها با

از  شیب نکهیا یپر از حرف، پر از اخم. برا ید،نگاهیچرخ یم نیمن و راد یکه سوار شوم به عقب برگشتم؛ نگاهش رو

 سوار شدم یمعطل ینباشم ب نشیشاهد نگاه سنگ نیا

 ورتم اندخت و گفت:به ص یهم سوار شد و در را بست، نگاه خودش

 یخسته نباش -

 برد یم ادیرا از  زیهمه چ شیرایگرم و گ نگاه

 نطوریممنون، توام هم -

 یسالمت باش -

 شد که گفت: یدر سکوت سپر یقیدقا
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 کرد؟ ینگاه م یبود اونطور یپسره ک نیا -

شست؛ پس حواسش به کرد، ترس در جانم ن دنیشده بود. قلبم شروع به تپ یکردم، چهره اش کامالً جد نگاهش

 بوده                                                                                                         زیهمه چ

 کدوم پسره؟ -

 بود ستادهیدر دانشگاه ا یهمون که جلو -

دقانه صا نین کردن نداشتم بنابراپنها یبرا یزیمن چ یشروع شود، از طرف یمان با پنهان کار ینداشتم زندگ دوست

 گفتم:

 من نخواستمش یکرد ول یازم خواستگار شیچند وقت پ مه،یهم کالس -

سال کش آمد.  کیکه به اندازه  یقیشد، دقا یدر سکوت ط قهینگفت. چند دق یزیدر هم گره خورد و چ شیابروها

 زدم شیآرام صدا

 ن؟یراد -

 بله؟ -

 یانتخابم تو بود نهیا شیمعن یینجایدادم پس اگه االن ا یجواب م شیگارخواستم به خواست یاگه اون رو م -

 کرد و لبخند زد نگاهم

 انتخاب یمرس -

برداشت. با  یزیعقب چ یکرد، متعجب نگاهش کردم. خم شد و از صندل تیهدا ابانیرا به کنار خ نیماش دم،یخند

 نگاهش کردم رتیبا ح میپاها یشده رو چیقرار گرفتن بسته کادوپ

 ه؟یچ نیا -

 زد لبخند

 بازش کن -
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 و بازش کردم دهیکش رونیرا ب لیقرمز رنگ پر از قلب را کندم. جعبه موبا یکادو یعجله چسب ها با

i لیموبا دنید phone6 رتیلبانش آمد. با ح یمتعجبم خنده به رو افهیق دنیچشمانم را تا حد امکان گرد کرد از د 

 نامش را بر زبان آوردم

 !نیراد -

 له!ب -

 شده در رج به رج کالمش گفت: دایپ یبار پلک زدم، با مهربان چند

 مبارکت باشه -

 بود! میانتها یکه زدم نشانه شوق ب ییدندان نما لبخند

 مگه مال منه؟ -

 دیرا عقب فرستاد و خند سرش

 است هیمال دختر همسا ه؟یگفته مال تو ینه ک -

 دینرم پرس دم،یکوب شیمشت به بازو با

 ؟یاردوسش د -

 سر تکان دادم یاپیپ چندبار

 یلیاوهوم، خ -

 کردم نگاهش

 شدم ریغافلگ ن،یراد یمرس -

 نشان ندادم یبودم که عکس العمل یدر شوک گوش یآنقدر د،یبوس یرا گرفت و به نرم دستم

 دمیبرات خر یمیخط دا هیرو بذار کنار  رانسلیاون ا گهیکارت هم توشه، د میس هی -
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 پهن تر شد لبخندم

 چه خوب! -

 را جلو آورد و گفت: سرش

 ؟یکن یجبران نم -

را به حرکت  نیو ماش دیگونه اش گذاشتم. خند یو رو دهیمنظورش شدم؛ با لبخند انگشت اشاره ام را بوس متوجه

 درآورد

رو  امینداره؟ پ یچرا زبان فارس نیراد»  دمیپرس یبودم و مدام از او سوال م یطول راه مشغول ور رفتن با گوش تمام

 «؟یدیم ادمی نویا نیکنم، راد ینم داشیاش کو پس؟ پ یانجام شده؟ گالر ماتشیکنم؟ تنظ پیتا یسیانگل دیهم با

 گفت: یاو با آرامش و مهربان یتوقع داشتم کالفه شود ول دمیپرس یسوال م یکه رگبار آنقدر

 دمیم حیخونه، بهت توض میاجازه بده برس -

زل زدم. مقابل در خانه مان نگه داشت، به سمتش  رونیصاف نشسته و به ب دختر خوب کیتکان داده و مثل  سر

 برگشتم

 داخل؟ یایتو هم م -

 حال باز کردن کمربندش بود در

 ؟یدیاجازه م -

 .. خونه خودتههیچه حرف نیا -

 نین رادگشودم و به محض ورود با مادرم را صدا زدم تا متوجه آمد دیدر کوچک خانه را با کل م،یشد ادهیدو پ هر

در سالم دادن  نیکند که مامان با چادر گلدارش در را باز کرد، راد یاش را از پا م یچرم مشک یبشود. کفش ها

 کرد یشدستیپ

 ن؟یسالم، خوب هست -
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 گفت: عیوس یبا لبخند مامان

 خانواده خوبن؟ ؟ی.. خوبیسالم پسرم، سالمت باش -

 ممنون سالم دارن -

 و گفت: ستادیا کنار

 داخلبفرما  -

 و من هم به اتاق رفتم ندیها رفت تا بنش یبه طرف پشت نی. رادمیدو داخل شد هر

 تیبپوشم تا مناسب باشد! در نها یدانستم چه لباس یبودم و نم ستادهیشد که مستاصل مقابل کمد ا یم یقیدقا

تم و از اتاق خارج شدم. انداخ میموها یرا رو دیرنگم را که نسبتاً بلند بود تن کرده و شال سف یصورت یسارافون

 و به آشپزخانه رفت. شترا مقابلش گذا وهیبود سبد م نیاز راد ییرایمادرم مشغول پذ

. شرمزده به سمتش نمیتر شدنم سر باال آورده و نگاهم کرد، با دست به کنار خودش زد و اشاره کرد بنش کینزد با

ته و مشغول پوست گرفتن شد و من در سکوت از سبد برداش یسرخ بیاز او نشستم، س یرفتم و با فاصله کم

 رد،کیبود اندامش را موزون م گذاشتههمرنگ کتش که کنار دستش  یو شلوار طوس دیسف راهنی. پکردمینگاهش م

 یشدستیگرفت. با قرار گرفتن پ یرا پوست م بیبود که چطور با دقت س رهیچاقو خ ینگاهم به حرکت دستش رو

و  برداشته یقاچ شده به او کشاندم که با چشمانش اشاره کرد بخورم، تکه ا یها بیز سمقابلم پلک زده و نگاهم را ا

 تشکر کردم

 میمر -

 آمد یمامان بود که از آشپزخانه م یصدا

 بله؟ -

 ؟یایلحظه م هی -

 لب نشانده و با سر به آشپزخانه اشاره کردم یرو یلبخند

 گردم یاالن بر م -
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 مزمه وار گفت:را باز و بسته کرده و ز شیها چشم

 زمیراحت باش عز -

ه چهره ب ینگاه میکرد. مقابلش نشستم، ن یخرد م ینشسته و سبز نیزم یشدم و به آشپزخانه رفتم، مامان رو بلند

 آهسته گفت: ییکرد و با صدا شانمیپر مهین

 ؟یصحبت کرد یباهاش در مورد مراسم عروس -

 از او آهسته جواب دادم تیبه تبع زین من

 طور مگه؟آره، چ -

رو راه بندازن  یتا عروس دیرو انجام بد شیو آزما دیزنگ زده بود .. گفت زودتر خر شیساعت پ هیآخه مادرش  -

 یجا م هیرو  یعقد و عروس ه،یشکل نیرسمشون ا شهیبرگشت گفت نه نم دیمدت نامزد بمون هی شهیگفتم اگه م

 رندیگ

 داد یشده اش شک نگاهش را انتقال م کیبار چشمان

 ه؟یچ یعجله برا نهمهیآخه ا -

 را باال انداختم میها شانه

 دونمینم -

 نهاد هیپا میدر صدا ینگران د،یها را بشو یرفت تا سبز ییظرفشو نکیو به طرف س دیکش یپوف

 م؟یبخر هیزیوقت کم جه نیتو ا یاگه مادرش قبول نکنه به نامزد موندن چطور -

 داد رونیرا پر صدا ب نفسش

 گرفتارمون کرد ینطوریبسوزه که ا یپول یه.. پدر ب.. اَدونمینم -

 بلند شده و گفتم: دم،یکش قیعم ینشسته بودم، نفس هنوز

 کنم یصحبت م نیمن بازم با راد -
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 برگشت و با دقت نگاهم کرد مامان

 ؟یسرت کرد هیشال چ نیا -

 انداختم نییپا سر

 ازش کشمیخجالت م -

 دیخند

 ها! دیخوبه محرم -

 فعالً معذبم یول دونمیم -

 دیفکر نکنه صدات کردم تا کنار هم نباش هوی شش،یباشه برو پ -

 کنه یفکر ها نم نینه بابا از ا -

شناختمش که از نوع افکارش هم مطّلع باشم.  یحد نم نینداشتم چون تا ا نانیکه زده بودم اطم یبه حرف زین خودم

 مامان سرش را به طرفم برگرداند و با تشر گفت:

 که! یینجایهنوز ا -

 من بود، کنارش که نشستم سر بلند کرد لیو در حال کار با موبا نییرفتم. سرش پا رونیآشپزخانه ب از

 کردم ویرو انجام دادم.. شماره هات رو هم خودت وارد کن من شماره خودم رو س ماتشیهمه تنظ ،یخانم ایب -

 گفت: یرا مقابل صورتم گرفته و جد انگشتش

 ها یعوضش نکن -

داشت،  یثبت کرده بود، خنده ام گرفت؛ چه اعتماد به نفس« عشق من» نگاه کردم شماره اش را با نام  لیموبا به

 چیراه پرپ نیجاده ا رد،یکه نام عشق بگ ستیپررنگ ن یدارد به قدر انیما جر نیکه ب یدانست حس یخودش هم م

 شود! ینم یط یآسان نیاست و به ا یخم و طوالن

 ام نشسته و در فکر فرو رفتم یشانیپ یکمرنگ رو یمادرش اخمتماس  یادآوری با
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 ؟یکه اخم کرد یکن یفکر م یبه چ -

 کرد یشده نگاهم م کیبه هم نزد ییبلند کردم، با ابروها سر

 م؟یکن یچرا مامانت انقدر اصرار داره زودتر عروس نیراد -

 دنازدواج کر یشکل نیو خانواده من هم لیفام یخب آخه دختر و پسرا -

 یزود نیرو ندارم، اونم به ا یعروس یمن اصالً آمادگ م؟یمدت عقد کرده بمون هی شهینم -

 محو زد یو لبخند دیدر چشمانم چرخ نگاهش

است،  هیقض نیکه مادرم مخالف ا ینیب یم یول یبش تیمنه، دوست ندارم اذ یتو راحت یندارم راحت یمن حرف -

 هم مخالفه دیشد یلیخ

 ؟یحرف بزنباهاش  یتون ینم -

به ازدواجمون شده  یجا هم که راض نیموضوع با مادرم بجنگم تا هم نیتونم سر ا یگفتم قبول نکرد، نم شبید -

 فتهیتونم حساسش کنم ممکنه سر لج ب ینم نیواسه هم م،یممنونش باش دیکرده و با یکار بزرگ یلیخ

 عمق گرفت نگاهش

 اشنب یراض دیخانوادم با یتو خودت گفت یکس واسم مهم نباشه، ول چیکه مخالفت ه خوامیالبته من انقدر تو رو م -

 دمیافتاده شد، لب برچ میها شانه

 تر عروسش بشم؟ عیشده اصرار داره سر یاومد چ یاز من خوشش نم روزیآخه مامان تو که تا د -

ام را  ینیو ب حرف من خنده دار بود؟ خم شد یکردم، کجا یگرد شده از تعجب نگاهش م یزد، با چشمان قهقهه

 و اخمو نگاهش کردم دهیفشرد، سرم را عقب کش

 ادیرو بزنه محاله کوتاه ب یحرف هی ه،ینطوریکنم؟ مدلش ا کاری.. چگهیخب مامانمه د -

 به چشمانم نگاه کرد میمستق

 ستیمثل خودمه تا به هدفش نرسه دست بردار ن -
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 نگاهم کرد تیدبود که خنده اش را خورد و با ج یناراض یام به قدر افهیق

 ؟ستیاز با هم بودنمون که ن یتیبه خاطر نارضا یناراحت نیا م؟یمون رو شروع کن یزودتر زندگ یچرا دوست ندار -

 ادامه داد دم،یرا به درون چشمانش کش نگاهم

 با تو! یزندگ یبرا کنمیم یکه من لحظه شمار یدر حال -

 گرانه و با هول گفتم: هیتوج ده،یلب کش یرو دندان

 اما... میکن یاشتباه برداشت نکن منم دوست دارم زندگ کنمیخواهش م ن،یراد ستین ینطورینه اصالً ا -

 ؟یاما چ -

م، انداخت نییدشمن سخت بود و طاقت فرسا؛ سرم را پا کیراز سر به مهر به  کیاما به اندازه گفتن  نیادامه ا گفتن

ر و نگاه نافذش د یصورتش مقابل صورتم بود، با چشمان جد .دیچانه ام را با دست راستش گرفت وگردنم را باال کش

 شد رهیچشمانم خ

 م؟یمر یچ یول -

 بود دهیرس میقسمت گلو نیبود که تا باالتر یبازنمود بغض میلبها لرزش

 یبا آسودگ یلحظه ا  ام رو جور کنم                                                           هیزیتونم جه ینم یزود نیمن به ا یول -

 نگاهش شده بود تیجد نیگزیجا یاز مهربان یچشم بست و سپس گشود، موج

 ؟یدیانقدر خودت رو عذاب م نیواسه هم -

بود. همانطور که با دست راست  دهیشده و به چشمانم رس یزیبرون ر یرا گرفت، بغض لعنت دمید یجلو میها اشک

 نگاهش افزون تر شد یآمده از شالم را نوازش کرد، مهربان رونیب یهاچانه ام را نگه داشته بود با دست چپش مو

 قطره اشک تو رو داره؟ هیمسئله ارزش  نیخوشگلت پر از اشک شده؟ اصالً ا یچشما نیواسه هم -

 ...یول -

 و با لبخند گفت: دیحرفم دو انیم
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 هست زینداره همه چ لهیبه وس یازیخواسته؟ خونه من ن هیزیازت جه یک -

 ام گره اخم افتاد یشانیپ یدستش از چانه ام رها شد؛ رو دم،یعقب کش یرا کم سرم

 شهینم هیزینه، بدون جه -

 شه؟یگفته نم یک -

 !انیرسم و رسوم، اطراف -

 گفت: یجد یلحن با

 خوامیگفتم بهت من جهاز نم -

.. من فقط گفتم میخونه بخت کن یراه هیزیدختر رو بدون جه میما رسم ندار شن،ی.. پدر و مادرم ناراحت منینه راد -

 بشه لیمن تکم لیتا وسا میمدت نامزد بمون هی

 داد تا مادرم نشنود نییو تُن صدا پا دهیخودش را جلوتر کش 

 اش به عهده خودم هیبق ار،یرو ب یتونیکه م یتو هر چ -

 گفت: دیدهانم قرار گرفت و با تاک یباز کردم تا اعتراض کنم که دستش رو دهان

 یمن ازت توقع ندارم تو نیمادر منه بنابرا یاصرارها ریعجله تقص نهمهی! چون وقت کمه و ایتونیرو که م یهر چ -

 اش رو بسپر به من هیکه پدرت در توان داره بخر بق یباشه، فقط تو هرچ لیتکم زیوقت کم همه چ نیا

 کامالً آرام ادامه داد یینگاهش کردم، با صدا یناراحت با

 مونه، اصالً نگران نباش یخودمون م نیهم ب هیقض نیا -

 انداختم ریبه ز سر

 شرمنده م! -

 دیخند
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 دشمنت شرمنده خانوم کوچولو! -

که  ی!                                     هر روزکردیشد، چه خوب که درکم م رهیهم با لبخند نگاهش کردم؛ به صورتم خ من

 یا دهنیکرد و مرا نسبت به آ یبود که دلگرمم م نیاندازه راد یب ینشدم، مهربا یگذشت به انتخابم مطمئن تر م یم

 با او بسازم! یخوب یتوانستم زندگ یم شکتر! بدون  دیترد یکه از آن ترس داشتم، ب

 فکر کرد و گفت: یمادرم بازگو کردم. کم یرا برا شیحرفها ن،یاز رفتن راد بعد

 پدرت قبول نکنه دیشا دونم،ینم -

 کنهیم هیته نیاش رو راد هیبق خرمیکه بتونم رو م یکنه، من هر چ یبهش حتماً قبول م دیبگ چرا آخه؟ شما -

ت صحب یغر نزند، ملود یکوکو سبز دنیکرد تا با د یآماده م یمصطف یکه برا ییها ینیزم بیسرخ شدن س یصدا

 خوشمزه! یملود کیشده بود،  مانیها

 خواسته نطوریخودش ا نیبه بابا بگو که راد -

 شدم نهیبه س ستهد

 کنه، اونا عجله دارن پس حاال که عجله دارن جورش رو هم بکشن یتونه مادرش رو راض یاونه که نم ریتقص -

 دیخند مامان

 ریبگ ینفس هیخب انقدر پشت سر هم حرف نزن  یلیخ -

 چاق کردم یباال داده نفس یابروها با

 ؟یکن یپس صحبت م -

 را تکان داد سرش

 ؟یکنیم شیراض -

 کنمیم یسع -

 مامان یمرس -
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م من بود خ دیجد یگوش یکه از کالس زبان برگشته بود سرش تو یاز لحظه ا یبه اتاق رفتم. مصطف یخوشحال با

 دمیکش رونیتختم ولو شده بود ب یکه رو فیک یام را از تو یمیقد یشده و گوش

 ؟یمصطف -

 گفت: اوردیسرش را باال ب نکهیا بدون

 هوم؟ -

 رو بدم به تو میقبل یگوش خوامیم -

 را به سرعت باال آورد و نگاهم کرد سرش

 ؟یگیم یجد -

 لبخند پلک زدم با

 آره -

 گذاشت شیرا به نما شیبزرگش دندان ها لبخند

 یتو گوش ندازمشیکارت دارم م میس هی ،یآبج یمرس -

 ؟یخوایکارت منو نم میپس س -

 دارم یکینه، خودم  -

 یکارت را از گوش میس                                                                                                      باشه                         -

 گرفتم یرا به طرف مصطف لیانداخته و موبا وتریکامپ زیخارج کرده و درون کشو م

 ایب -

 لپ تاپ هیکه دارم و  ییرو اونا ذارمیرو م کنمیمکه تابستون امسال کار  ییدست گلت درد نکنه.. پس من پوال -

 خرمیم

 از درد! یا هیبا ته ما یخنده ا دم،یخند کوتاه
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  هیعال یلیخ -

 را به دستم سپرد لمیموبا

 هیخوش دست لیموبا یلیرو داده.. خ یهم پول گوش یدرد نکنه کل نیدست آقا راد -

 یخریم نویدونه بهتر از ا هیخودت  یروز هی شاالیا -

 دیاش کش یشانیبه پ یخنده دست با

 بابا... فکر نکنم بشه یتو؟ ا یبهتر از گوش -

 کار نشد نداره -

 باشم ریبه آرزوهام مثل سنگ سخت و نفوذ ناپذ دنیرس یکه برا یداد ادمی دونم،یم -

 به تو داداش گل نیآفر -

 کردم یرا خوب درک م نیداشت و من ا یریاز دلگ یکرد، نگاهش حس نگاهم

 ه؟یچ -

 تکان داد نیرا به طرف سرش

 یچیه -

 خم شده به سمت شانه راستش نگاهم کرد یکامالً مشهود بود، با سر بغضش

 چرا انقدر زود؟ ؟یکنیازدواج م یواقعاً دار -

 آن را! یاز لبخند داشت نه نشان واقع یمحو بود و تنها نام لبخندم

 ازدواج کنم؟ خوادیدلت نم -

 یخونه بر نیهم دوست ندارم از ا یاز طرف یول یبش چرا.. دوست دارم خوشبخت -

 سرش قالب کرد ریو دستانش را ز دیتخت دراز کش یرو
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از نصف شب حرکت کنم تا  دیخونه شما با امیبهت سر بزنم.. هر وقت خواستم ب امیکه هر روز ب یستیهم ن کینزد -

 به ناهار برسم

 !هیپر از گر یخنده ا دم؛یخند

 شوم؟ ییایدر انتظارم بود؟ قرار بود وارد چه دن یا ندهیچه آ شد؟یم یناش تفاوت از کجا نهمهیا

 ندهیآ یمن خوشبخت دیگویدر خانه ام را زده چرا از آن بگذرم، کدام عقل، کدام منطق و استدالل م یخوشبخت اگر

 پا بگذارم؟ ریام را ز

************************ 

 نگاهم کرد دیپر از ترد مامان

 ام؟یمنم ب یگیم یعنی -

 ؟یایچرا ن ،یایب دیمعلومه که با -

 د؟یباهاتون خر امیپاشم ب ستیآخه بد ن -

  ادیکرد به تو هم بگم، اونم تنها نم دیو تاک دیخر یبرا میداد گفت آماده بش امیپ شبینه، د -

 دیرس یزد. صورتش با لبخند مهربان تر به نظر م لبخند

 پس من برم آماده بشم -

و  میدر را باز کردم، به همراه مامان سوار شد عیکه زد سر ی. با بوقمیما حاضر و آماده پشت در بودآمد  نیراد یوقت

 گفتم: یحرکت کرد. بعد از سالم و احوالپرس

 ؟ییپس چرا تنها -

 منتظرمون باشن دیمرکز خر یدادم، قراره جلو اشاریآدرس رو به  -

 نگه داشت و رو به من گفت: ابانیرا گوشه خ نیشما م،یدیتا باالخره رس میدر راه بود یطوالن یزمان

 امیو ب نگیرو ببرم پارک نیتا من ماش دیبزن یچرخ هی دیبش ادهیشما پ -
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 باشه -

 دمیرا کنار گوشم شن نیراد یبودم که صدا یمجلس یلباسها یمشغول تماشا 

 ؟یخوایکدوم رو م -

 دمیسمتش چرخ به

 همشون قشنگن -

 نگاهم کرد طنتیش با

 با خودمون میببر میتمام پاساژ رو جارو کن دیبا یشروع کن ینطوریا یه بخواخب اگ -

و  دیخند ینه؟ او، لبانش م ایدانم به اندازه من شاد بود  یاما نم دیرس یشاد به نظر م د،یغره رفتم که خند چشم

 !دیخند یقلب من م

نگاهم به سمت پرند که مشغول صحبت با  شد. لیسرد تکم یایگرم و دن اشاریبعد جمع مان با حضور پرند و  یقیدقا

 یعیطب ا،یدن یکه برخالف رنگ موها ییاز شال بود موها رونیاش ب ییخرما یموها ییقسمت جلو د؛یمادرم بود چرخ

به  یمانست تا انسان. لبخند یبه عروسک م شتریبود، ب ریاش چشم گ ییبایداشت. ز ینیدلنش یبودند، چشمان آب

 گفت: نیرفت؛ رو به رادو دستم را گ دیپاش میرو

 گهید میبر یچرا معطل -

 یلقه ا. پرند حمیرفت یحرکت کرده و مرا دنبال خودش کشاند، به اصرار پرند ابتدا به قسمت طالفروش هیاز بق جلوتر

ر با نظ تیام ساده باشد درنها یمن دوست داشتم حلقه عروس یکرد ول شنهادیبه آنچه که در دست داشتم پ هیشب

 دیس از آن خر م،یدیاز الماس داشت خر ینیساده که نگ یحلقه ا اشاریآقا  دییو مادرم و البته تا نیراداز  یخواه

فقط مامور خراب  ایکرد گو یدر هم به من نگاه م ییبا اخم ها ایدن دی. در تمام طول خریو کفش و مانتو و روسر فیک

من » گفت یکوتاه درهم شده اش م یهمان ابروهابا  دمیپرس یم یزینظرش را در مورد چ یکردن روز من بود. وقت

  «یپرس یچرا نظر م یخودت که انتخاب کرد دونم،ینم

 نگاهم کرد و گفت: نیداده بود، راد انیها را به دست آقا دیتمام خر پرند

 ؟یخانم میبخر یچ گهید -
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 سرسفره عقد  یبرا دیو البته چادر سف یچادر مشک -

 گفت: متعجب

 سفره عقد؟ -

 کرد کیرا به هم نزد شیردم، ابروهاک سکوت

 ؟یچادر سر کن یخوایمگه سر سفره عقد م -

 ربطش گفتم: یزده از سوال ب بهت

 کنندینشده و عاقد نرفته سر م یکه خطبه جار یمگه تا حاال؟ تا زمان یدی.. ندگهیآره د -

 دیکش رونیاش را ب یبرد و کارت بانک بشیبه ج دست

 باشه برو بخر -

با اخم و چشم غره نگاهش کرد،  نی. رادکردیبه وضوح مسخره ام م د،ینگاهم را به سمتش کش ایر دنصدادا پوزخند

شدن دستم توسط پرند توجهم از  دهینزدم. با کش یحرف یول دمییهم سا یحرص تمام وجودم را فرا گرفت دندان رو

 او سلب شد

 ؟یچادر بخر یخواست یمگه نم گهیادیب -

 امدهین ایو با پرند همراه شدم، کاش دن دهیکش ییآورد، نفس پرصداخواست مرا از فکر در  یم

به صورتم  نگاهی پرند          بود                                                                                                                          

 زمزمه کرد یانداخت و به آهستگ

 هیدختر خوب یکم بده ول هیاخالقش  ر،یبه دل نگ -

 فعال که روزم رو خراب کرد  -

 را فشرد دستم

 متاسفم -
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و  تادهسیا ایدن یآنطرف تر روبرو یگشتم، کم نیبا چشم به دنبال راد میآمد رونیزدم. از مغازه که ب یاجبار یلبخند

 یبه قدر ایکرد؛ صورت دن یبا جذبه م صورتش نشسته بود چهره اش را به شدت یکه رو ییاخم ها زد،یبا او حرف م

 نیزم یپا رو دم؛ید یفاصله م نیرا از ا شیلرزش لب ها د،کن هیکردم هر لحظه امکان دارد گر یگرفته بود که حس م

 دمیاو را شن یکردم که صدا یبه رفتنش نگاه م رتیحرکت کرد، با ح یو با حرص به طرف خروج دیکوب

 ؟یرو کرد دتیخر -

 بود، نگاهش کردم ستادهیا کنارم

 رفت؟ ایشد؟ چرا دن یچ -

 ستیمهم ن -

 بد شد که رفت یلیخ -

 راحته بذار بره ینطوریولش کن، اگه ا -

 بلند بود یلیقدش خ نمش،یبب یسرم را باال آوردم تا بتوانم به خوب یکم

 ن؟یراد یبهش زد یحرف -

 خود را حفظ کرده بود تیهنوز جد نگاهش

 اطیعنوان احت چیباشه به ه نیبهتر زیهمه چ خوامیبرس، م دتیغول نکن.. تو به خرمش زایچ نیفکرت رو با ا -

 ها رو نکن نهیهز

 کرد تیکمرم گذاشته و به جلو هدا یرا رو دستش

 یاگه الزم نداشت ی.. حتیبخر، هرچ یرو که دوست دار یفقط هرچ -

بود ،  گرفته یپرند کم افهی. قمیدیبودند، رس ستادهیمغازه ا یاش شده بودم. به آنها که جلو یمهربان نهمهیا شرمنده

 زد و گفت: ینگاه من لبخند دنیرا حدس بزنم؛ با د لشیتوانستم دل یم

 میبر -
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 جلوتر حرکت کرد و گفت: نیراد

 میدینخر زهایچ یلیآره هنوز خ -

 مادرم لب زد م،یرفت یو مادرم با فاصله از آنها راه م من

 خواهر شوهرت رفت؟ -

 جوابش را دادم صدا یهم ب من

 آره -

 بهش گفت؟ دعواشون شد؟ یزیچ نیآقا راد -

 .. حتما به خاطر اخم و تخمٍش بوددونمینم -

 گهیباشه خواهر شوهره د یدخترم، هر چ ریبه دل نگ -

 یرفتار نیخواهر و چن یعنیتکان دادم. خواهر شوهر  نیبه طرف یداده و با افسوس سر رونیرا پر صدا ب نفسم

 !ستیواهر نخ کی ستهیشا

 بزرگش را از همسرش گرفت و گفت: یفیق یپرند با خنده بستن د،یخر یهمه بستن یبرا اشاری

 ام یمن عاشق بستن -

 دهیمرا د یبچه ا خورمیم یبا لذت بستن یسخت بود، دوست نداشتم وقت میبرا یعموم یخوردن در مکان ها یبستن

 هیرا به من هد دهیعذاب کش یو در دل خفه شود وجدان دیایکه اگر به زبان ن یکند، هوس شهیدر دلش ر یو هوس

 ! یزیرچسخت تر از ه میهم بود و خوردنش برا یفیق ،ی. حاال که بستندهدیم

 که کنار گوشم نشست به خودم آمدم نیراد یصدا با

 بخور آب شد -

 کردم، لبخند زد نگاهش

 ؟یخور یچرا نم -
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 را به سمتم گرفت یشده بود که  بستن ینم نگاهم چه شکلدا یاو سُر خورد، نم یوانیل ینگاهم به بستن 

 تو بخور ایب -

 هیمال تو یبستن نینه ا -

 سایوا نجایلحظه هم هی -

و مادرم از ما دور شده بودند. با  اشاریرفت، پرند و  میبود دهیخر یکه بستن ییو او عقب گرد کرد و به جا ستادمیا من

 به دستم سپرد دشیرا به همراه قاشق جد یشت و بستنبرگشت، قاشق خودش را بردا یزیقاشق تم

 ؟یپس خودت چ -

 مرا گرفت یبستن

  خورمیم نویمنم ا -

 تکان داد یگرد شده بود، با خنده سر چشمانم

 دختر خانوم؟ هیچ -

 خوردم ها! نیمن از ا نیبب ؟یتون یم -

 کردم ینگاهش مپرصدا! من هم  یکرد، خنده ا دنیرا به عقب پرت کرده و شروع به خند سرش

 نترسون بچه جون زایچ نیمنو با ا -

 دمیهم خند من

 بخره؟ یوانیتوام ل یبرا یچرا نگفت -

 بگم دمی.. خب منم خجالت کشدنیآخه نپرس -

 محبت نگاهم کرد با

 من! اون برادر شوهرته پس باهاش راحت باش یخانوم کوچولو -
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 د؟یایبچه ها نم -

 جلو آمد، دستم را گرفت و با خودش همراه کرد نی. راددیپرند نگاهمان را به سمتش کش یصدا

خواهد  هیته یگرید یگفت از جا نیکه راد یطال و لباس عروس سیبه جز سرو میها را انجام داد دیشب همه خر تا

           شد                                                                                                        

شد.  ادهیمقابل در خانه که نگه داشت مامان تشکر کرده و پ م،یمحبوبش شد یمشک نیسوار ماش نیاشاره راد با

 نگاهم کرد نیراد

 م؟یبد شیآزما میدنبالت بر امیفردا ب -

 بمونه واسه پس فردا شهینه فردا صبح کالس دارم، اگه م -

 تکان داد سر

 ستین یمشکل -

 . زمزمه کرددینگاهم را حس کرد و به سمتم چرخ ینیکه گذشت سنگ یتکردم، لحظا نگاهش

 ؟یکنینگام م ینطوریچرا ا -

 خودش زمزمه کردم مثل

 یدیزحمت کش یلیممنون بابت امروز، خ -

 خوش گذشت؟ -

 نبودم نهیهز نهمهیبه ا یمن راض یول ،یلیخ -

 کرد و گفت: لیرا به سمت من متما خودش

 ستیخاطر تو ن تیمهمتر از رضا زیچ چیه ایدن یباش، تو یفقط تو راض -

 به مذاقم خوش آمده بود، لبخند زدم. یلیتوجه خ نهمهیدر دلم آب شد، ا قند
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 است! یو شگفت آور نیریچه حادثه ش ازدواج

 داخل یها رو ببر دیخر کنمیکمکت م -

 کردم یم یوارسرا  میدهای.. تا شب با ذوق خرمیرا با کمک هم به داخل خانه برد دیخر یها سهیک

*********** 

 دمیآهسته پرس ییبا صدا میشدن رو به نس ریکالس شدم و به محض جاگ وارد

 د؟یرو فهم زیهمه چ -

 اشاره کردم، پلک زد یهاشم ینگاهم کرد، با چشم به آقا گنگ

 آره -

 ام در هم فرو رفت چهره

 گفت؟ یچ -

 زد یتلخ لبخند

 بزنه ید حرفکه بخوا نهیمتشخص تر از ا یلیخ ،یچیه -

 افتاده! یمهربان یقاض ریرا داشتم که گ یانداختم حس فرد خطاکار نییشرم سرم را پا با

 رونیب اطیرا با احت لیحس کردم دست برده و موبا فیام را درون ک یتازه تمام شده بود که لرزش گوش کالس

 اریاخت یصفحه افتاده بود ب یرو نی. شماره رادندیاز بچه ها بود نب یکیتا استاد که مشغول صحبت با  دمیکش

 دمرا از جا پران مینس ریمتح یکه صدا بودتماس نرفته  یدکمه برقرار یلبانم نشست. هنوز دستم رو یرو یلبخند

 ؟یدیخر یگوش -

 بلند کردم سر

 آره -
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 ؟یعنیمال خودته  -

 کرده و گفتم: یا خنده

 دیبرام خر نیباشه؟ راد دیبا یپس مال ک گهیآره د -

 گرد براندازش کرد یو با چشمان دهیکش رونیرا از دستم ب یگوش

 سر من یشانس،دست راستت رو ولیا -

 خودش رو کشت یجواب بدم؟ گوش یدیاجازه م -

 را به دستم سپرد و با خنده گفت: لیموبا

 نیبگو راد ینگو گوش -

تا به کالس  دمیمکالمه چرخ کوتاه و اتمام یرا گرفتم پس از صحبت نیخنده از کالس خارج شده و شماره راد با

 اریاخت یگرفته همراه شد؛ ب ییسالم دادم، جواب سالمم با صدا ی. به آرامدمید میرا روبرو یهاشم یبرگردم که آقا

کرد در نگاهش  ینگاهم م میشده بود. مستق هاش برجست یشانیسر بلند کردم و نگاهم در صورتش نشست رگ پ

 مبهم! یغم دیشا زد،یگنگ موج م یحس

غم  ییبا صدا د،یچسب ینم میگلو خیخوب نبود تا عذاب وجدان ب نهمهیبودم کاش ا نیامده غمگ شیاتفاق پ بابت

 آلود لب زدم

 متاسفم -

 ! آنقدر تلخ که کام مرا هم چون زهر کردیسرشار از تلخ یخنده ا د؛یخند

 ؟یکن یازدواج نم یمگه به زود یخوشحال باش دیچرا غم؟ تو که با -

 دمیافتاد، لب گز نییپا شیپ از شیب سرم

 ازت ممنونم یول -
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 دمید یم یبه حالش نبرم ول یتا پ کردیخودش را کنترل م ینبود به سخت شهینگاهش کردم، حالش مثل هم پرسوال

 بود یگریانگار کس د ستیکه مثل هر روز ن

 ...روزیاتفاق د یول ینغرورم رو مقابل چشمات بشک یو حاضر نشد یبهم نگفت میممنونم که جواب نه رو مستق -

 دیکوتاه و منظمش کش یها شیبه ر یفرستاد و دست رونیرا پرصدا ب نفسش

 ...خوامیازت م یزیچ هیاما  یمحترم هست یهمکالس هیرو فراموش کردم االن برام فقط  زیهمه چ روزیمن همون د -

 آن عاجز بودم؟ ریکه من از تفس زدیدر نگاهش موج م یکرد، چه حس نگاهم

 شبخت باش!خو -

بلد  تیبنده ها یچرا بعض ایتا بغض نکنم. خدا دمیلب گز اریاخت یب د،یکش ریو مرا مبهوت بر جا نهاد. قلبم ت رفت

زرگ بودن و ب دن،یبخش یشده اند تنها برا دهینگرفته اند. آفر ادیرا  دنیورز نهیبد باشند؟ انگار بد بودن و ک ستندین

 ییاش را کردم و آرزو یخوشبخت یشدم؟ در دل آرزو بدهکارشاست که من  یبه حد شیها یبزرگ ماندن. چرا خوب

 «اندازه خوب و بخشنده باشه نیهم هم نیکاش راد» شد  دهیقلبم پنهان بود به رخ کش یبزرگتر که در پستو

******************** 

سالن  یها یصندل یرو دهیحال و رنگ پر یخون را که دادم ب شیآزما م،یرفت شگاهیبه آزما نیزود همراه راد صبح

ران خم شد و نگ ستادیمقابلم ا یمن پا تند کرد، وقت تیوضع دنیانتظار نشستم او هم از قسمت مردانه خارج شد با د

 نگاهم کرد

 ده؟یپر نهمهیچرا رنگت ا زم؟یحالت خوبه عز -

 رمق گفتم: یب ییاش زده و با صدا یبه دلواپس یلبخند

 ستین یزیخوبم چ -

ده . بهت زکندیاست که ذوبم م یکردم دستان او کوره آتش یبود که حس م یدستانم به قدر یت، سردرا گرف دستم

 نگاهم کرد و گفت:

 امیتا ب نیبش نجایهم -
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 یچشمانش و دلواپس یداده و چشم بستم چقدر نگران هیپشت سرم تک واریرفت. سرم را به د یعجله به سمت با

 یو ب ذردگیم تیموها یروز تابستان از البال مین یکه درگرما یمیمثل نس بود و به دلم نشست نیریش میبرا شیصدا

 یکیپالست سهیبا ک نیچشم گشودم؛ راد شستشانه ام ن یکه رو ی. با دستکندیم یاراده لبانت را مهمان لبخند

 سوراخ کرده ومقابلم گرفت یرا با ن یپرتقال وهی. آبمدیکش رونیب یا وهیو آبم کیکنارم نشسته بود، ک

 کنهیبخورش.. حالت رو خوب م -

 یاش حالم را بهتر کرد تکه ا ینیریرا گرفته و چند قلپ خوردم ش وهیآبم دهیرنگ پر یتشکر نداشتم با لبخند رمق

و با اخم نگاهم کرد. تک  دهیکه دستش را عقب کش رمیرا بگ کیمقابل دهانم گرفت، دستم را باال آوردم تا ک کیک

به سرعت  بیترت نیتکه در دهانم گذاشت و به ا تکهرا  کیدستش خوردم. با حوصله ک را از کیکرده و ک یخنده ا

 که رنگ را به چهره ام برگردانده بود، گفتم: ییرویو با ن دمیحالم جا آمد و رنگ به رخسارم برگشت؛ به سمتش چرخ

 نیراد یمرس -

 زد لبخند

 خانمم؟ یبهتر شد -

 که نگرانت کردم دیبله.. ببخش -

از  ی. صورتش غرق در هاله اشدیم دهیچشمانش درشت تر د کیفاصله نزد نیصورتم خم کرد، از ا یرورا  سرش

 از عشق داشت! یبود و چشمانش رنگ یمهربان

با  یدونیسخته نم یلیخ یول نهیریتو ش یبرا ینگران ،یزن یحرف رو نم نیا گهید یزیچقدر برام عز یاگه بدون -

 دمیحالت چقدر ترس دنید

 شوخ گفت: یاز من فاصله گرفته و با خنده و لحن یکم کردم؛ینگاهش مسکوت  در

 ؟یفیدختر چرا آخه تو انقدر ضع -

 دیلپم را کش یساختگ یبا اخم دم؛یخند

 نخند.. دختر بد -
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را که داده بودند پر  یآن دور و اطراف نبود. برگه ا یشد. خدا را شکر که سالن کامالً خلوت بود و کس شتریام ب خنده

 آب رد شوم دستم را گرفته و گفت: یاز جو نکهیقبل از ا م،یخارج شد شگاهیو از آزما میکرد

 کن اطیاحت -

را دور زده و خودش هم سوار شد. خم شد تا کمربند  نیگشود. بعد از نشستن من در را بست، ماش میرا برا نیماش در

 مرا ببندد که اعتراض کردم

 که نخوردم ریکردم زخم شمش ذره ضعف هی.. فقط نیراد تونمیخودم م -

 اش برگشت یصندل یرا بسته و رو کمربندم

 ره؟ینم جیسرت گ -

 نه.. خوبِ خوبم -

 یخوش گذرون یبه سو شیپ یپس حاال که خوبِ خوب -

 گفت: ثیخب یدر رابطه با مقصد حرکت مان تنها با لبخند میها یمقابل تمام کنجکاو در

 ینیب یخودت م میدیرس یگم.. وقت ینم -

ستم د رتی. با حشدیم کتریهر لحظه بزرگتر و نزد الدیم میو برج عظ میساکت نشستم؛ وارد بزرگراه همت شد ناچاراً

 دمیدهانم گذاشته و به سمتش چرخ یرا رو

 نیراد -

 دیبه چهره ام کرد و خند ینگاه مین

 الد؟یبرج م میر یم میدار -

 دمیرا تکان داد؛ دستانم را به هم کوب سرش

 نمیب یرو م الدی.. من باالخره برج میچه عال -

 نگاهم کرد متعجب
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 بارته؟ نیاول -

 آره -

 را باال داد شیابرو

 بهت خوش بگذره یکه امروز حساب دمیم بیبرات ترت یبرنامه ا هیپس  -

 یترسناک، تماشا لمیبا آن ف یشش بعد ینمایس د،یچرخ زدن در مرکز خر ،یاز گالر دیواقعا خوش گذشت؛ بازد و

 ن از آن باال..تهرا

بابت ممنونش بودم. ساعت از دو گذشته بود که دستم را گرفت  نیساخت و چقدر از ا میروز فوق العاده برا کی نیراد

 و با خنده به سمت رستوران برد

 غذا یبه سو شیپ -

 آورد نگاهم کرد یکه کتش را در م ینشستم در حال یصندل یرو

 ؟یخوریم یچ -

 یتو بخور یهرچ -

 یکار شده رو ییطال یاطراف شدم. نگاهم به نقش و نگارها دنیگذاشت و من مشغول کاو یصندل یرورا  کتش

 سقف رستوران، جلب شد

 بخورم ییایدر یغذا خوامیمن م -

 است؟ نیدلنش شیخنده ها میاست اگر بگو یی. پررودینسبتاً بلند خند ییام جمع شد؛ با صدا افهیق

 ؟یدوست ندار -

رستوران گردان  هیارتفاع داخل  نیا یتو ینخورم حداقل تا وقت دمیم حیاالن ترج یم ولرو دوست دار یماه -

 نشستم

 خب.. کباب سفارش بدم خانم محتاط؟ اریبس -
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 اوهوم -

ن در آ یریکه محتاط بودن هم تاث ینامعلوم ندهیبودم جز آ «یمحتاط»انتخاب کرد، من واقعا فرد  میبرا یخوب لقب

 گذاشت! ینم

 ن؟یراد -

با  نیآمد؛ راد یما م زیبه طرف م یما را به پشت سر کشاند. دختر یزده بود ، نگاه هر دو رتیکه ح یفیظر یداص

اه حالتش نگ ریی. با شک به تغدیدختر که واضح تر شد، رنگ ار رخش پر افهیکرد ق یشده نگاهش م زیر ییچشم ها

ت بر دس یبه وسعت صورت بر لب داشت با خوشحال یدکه لبخن یو در حال دیما رس زیکردم که دختر نا آشنا به م یم

 دیهم کوب

 !ینیراد ،یمن! واقعا خودت یخدا -

 نشاند دشیو سف فیظر یشانیپ یرو یاخم

 ؟یازم نگرفت یخبر گهیچرا د ؟یچقدر دنبالت گشتم؟ چرا شمارت رو عوض کرد یدونیم -

در  گذاشت؛ یم ریمن تاث میبر تصم دیبود که شادر شُرف وقوع  ی. انگار اتفاقاتدمیوضوح دستپاچه شدن او را د به

 با دقت و موشکافانه نگاهش کردم نیدو نفر بودم، بنابرا نیروشن شدن ارتباط ا یپ

 ؟یکن ینم یمعرف -

 گفت: جانیبزند، دختر با ه یاو حرف نکهیدهانش را قورت داد. حالت چهره اش کالفه بود. قبل از ا آب

 میبودچند سال پش دوست  نیمن و راد -

 رو به او کرد سپس

 یواقعاً خودت دمیتر که اومدم د کینزد یول یشک کردم خودت باش دمتیاز دور که د -

 داشت، گفت: یکه لرز نامحسوس ییبا صدا نیراد

 امرتون؟ -
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 گفت: رتیدخترک گشاد شد با ح چشمان

 منم.. سوگل ن؟یراد ینشناخت -

 کرد اخم

 شناختم.. گفتم امرتون! -

 میدیاونم بعد از چند سال که همو ند ؟یزنیبا من حرف م ینطوریچرا ا -

 گرفت تیبه طرف من نشانه رفت و لحنش تم عصبان انگشتش

 نهینکنه همش به خاطر ا -

 پرخاش کرد نیراد

 !مینامزد من هستن و اسم دارن،مر شونیخانم، ا گنیبه درخت م نیمواظب حرف زدنت باش. ا -

 دحرکت کر نیسرش به طرف یناباور با

 ما... یول -

 و از جا بلند شد دهیکوب زیم یرو دست

 وجود داشت که االن داشته باشه؟ ییاصالً در گذشته هم ما ؟یما چ -

 پوزخند زد سوگل

 !یمهربون بود ،یزدیاون روزها بهتر حرف م یوجود نداشت.. ول یگیآره راست م -

 ینمود موا یدیمنو د یبهتر نبود وقت نم،یب ینم دارید نیا یبرا یلی.. اشتباه بوده.. دلدمیفهم یقبالً بچه بودم نم -

شما نبود.. من دارم ازدواج  داریمنتظر د یکس نجایچون ا ؟یرفتیم یدیکشیو راهت رو م میشناس یکه نم یکرد

 دمیرو هم خط کش زایچ نیو ا یدور دوست گهید کنمیم

 یما دور شد. به رفتنش نگاه م زیاز م یبدون حرف یول دیلرز شیدخترک در اشک شناور شد و لبها یبایز چشمان

 دیسرم چرخ شیکردم که با صدا
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 !میمر -

 است؟ یبود چه اوضاع بد دهیهنوز نفهم یعنیبود؛ ترس در نگاهش نشسته بود.  اطیپر از احت لحنش

 !متیو بدون مال یکردم؛ جد نگاهش

 یو ازدواجه ول ییآشنا یراه درست برا نیکردم ا ی.. فکر مدمیفهم یما نبوده.. بچه بودم، نم نیب یزیباور کن چ -

بود منم ن یاهل زندگ نمیبودن تا از پول و ثروتم بهره ببرن.. ا یمثل اون فقط دنبال فرصت ییکردم.. دخترا یاشتباه م

 رو تموم کردم زیهمه چ

 یاز رو دستم را عیمن سر یتکان خورد. دستش را محتاطانه جلو آورد ول شیگلو بیلبانم نشست؛ س یرو پوزخند

 درشت نگاهش کردم یو با اخم دهیکش زیم

 ن؟یدوست بود -

 ...خوامیم یزندگ یکه من برا ستین یسوگل اون دمیفهم یکوتاه؛ وقت یلیمدت خ هیساده،  یدوست هی -

 تمسخر گفتم: با

 سوگل؟ -

 فرستاد رونیهم فشرده و نفسش را با سرعت ب یرا محکم رو چشمانش

 دختره بود نیمنظورم ا -

 داشتم؛ چشم بسته و زمزمه کردم فیخف یا جهیشده. سرگ شتریکردم سرعت گردش رستوران ب یم حس

 برم خوامیم -

 ناهار... یول -

 نگاهش کردم زیرا گشوده و ت چشمانم

 االن نیهم -

 تکان داد سر
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 باشه -

شد؛  یسکوت ط برج تا خانه در یرفتم. تمام راه طوالن یمنتظرش باشم به سمت خروج نکهیشدم و بدون ا بلند

 رهی. مقابل خانه نگه داشت هنوز به روبرو خکردمیذهنم را متمرکز م دیبا کردم،یفکر م دیبود. با ریذهنم آشفته و درگ

 کرد، به سمتش برگشتم میصدا یبودم، به آرام

 ایب دنمیهفته نه بهم زنگ بزن و نه به د کیتا  نیراد -

 مال گذشته است هیمن که گفتم قض -

 گرفت، گفتم: یخشم م یلحنش که رنگ و بو توجه به یب

 فکر کنم دیبا -

 هم فشار داد یچشمانش را رو د،یبار خشم به صورتش دو نیا

 ؟یبه چ -

 رمیگ یکه دارم م یمیازدواج.. به تصم نیبه ا -

 شد یکرد و فشار داد، لحنش سرشار از لجباز ریشوم که مچ دستم را اس ادهیبرگردم و پ خواستم

 ؟یدیفهم ،یرو خراب کن زیهمه چ یحق ندار یفکر کن.. ول یتون یکن.. تا هروقت که مباشه، فکر  -

 ترسناک! یکم دیشده بود و شا یجد نگاهش

 یحق ندار -

 گفتم: یآرام به

 ؟یکنیم دمیتهد یدار -

 کنمیات م یینه، دارم راهنما -
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به پشت سر وارد خانه شدم،  یاهشدم. بدون نگ ادهیو پ دهیکش رونیب رومندشین یادیدستم را از دستان ز مچ

 یداده و نفس ها هیتن آسفالت نشست، به در تک یکه رو ییها کیالست غیبسته شدن در مصادف شد با ج یصدا

 دمیکش قیعم

به هر کدام داده و به اتاق  یپاسخ کوتاه یحوصلگ یسواالت مادرم مواجه شدم با ب لیمحض ورود به خانه با س به

ادر چ یحوصلگ یرا داد با ب دیجد یامیام اعالم پ یگوش ینکرده بودم که صدا ضیرا تعو میهاپناه بردم. هنوز لباس 

چشمانم را تاب  نیاسم راد دنیدر بود، رفتم. با د پشت زیرخت آو یکه رو فمیتخت رها کردم و به سراغ ک یرا رو

م من یشیم یاسمم عصب دنیبا د دونمیم» را گشودم امیاز درخواستم نگذشته بود، با حرص پ قهیدادم، هنوز ده دق

ده مال گذشته بو زیفقط خواستم بگم همه چ یتا خوب فکر کن رمیگ یهفته باهات تماس نم کیطبق خواسته ات تا 

م رو  ندهیخوش آ یزندگ دیکه در گذشته مرتکب شدم که نبا یو من کال اون دختر رو فراموش کرده بودم اشتباه

گذشته من  یپس چشمت رو رو ییبنده خوب خدا یگ یمگه نم ؟یببخش یاخو یبخشه تو نم یخراب بکنه، خدا م

بردار  دست ارمیبه دستت ن ابدون که ت نویوصلش کنم، ا یبا حضورت به خوشبخت خوامیاست که م ندهیببند. مهم آ

 «ستمین

تخت  یروبه ارمغان آورده بود؛  میبرا یدیروز گرم و پرماجرا سردرد شد کیهم فشردم،  یرا محکم رو چشمانم

خواست خواب بود، دوست داشتم  یکه دلم م یزیلحظه تنها چ نیرا با دست فشردم، در ا میها قهینشسته و شق

 یرا از تن کندم و خودم را به پشت رو یکساتن زرش یمانتو و روسر نیکنم بنابرا یذهنم را از هر چه که هست خال

 تخت پرت کردم.

مادرم اعصابم را به  یگرفته. سوال و جواب ها یداده و نه تماس یامیپطبق قولش نه  نیسه روز گذشته و راد دو،

چرخد که حس  یآنقدر افکار مختلف در سرم م یبکشم، گاه ادیخواهد فر یدلم م یکند گاه یم کیشدت تحر

 آخرش مدام در امیکرد، پ یم میرها دیتردو سرد  یخاکستر هیسا نیندارم. کاش ا یوانگیتا مرز د یفاصله ا کنمیم

نه تنها در گذشته او بلکه در  یمورد نیباشم وجود چن نیچرخد، عاقالنه که فکر کنم و بخواهم واقع ب یذهنم م

بر  یریگذشته نبوده ام؛ گذشته افراد را، اگر منبع تاث ریگاه اس چیه ی. در زندگستیدور از باور ن یپسر چیگذشته ه

 یشبخ رایدر گذشته چه رخ داده مهم است ز نکهیا شهیهم یگرفت ول دهیبتوان ناد دینباشد، شا انش یفعل یزندگ

 اند. یمحو بر زندگ یا هیسا شهیکه هم یاز وجود افراد بسته و وابسته خاطراتشان است، خاطرات

 هم حاال دی. شارمیبگ دهیساده، طبق گفته خودش! ناد یدوست کیرا به خاطر  نیخوب راد تیخواست موقع ینم دلم

. ام ندارم یو سخت بتیپر از مص یبرگشت به زندگ یبرا یلیخانه بختم گشوده شده، م یکه پنجره شانس به رو

ته ذهنم مدام تکرار  یداشتم، کس دی. تردرمیذرا بپ شیتا حرفها داشتیمرا بر آن م ییروی! هرچه که بود ندانمینم
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فکر  زیچ کیه حاال فقط به بودم ک دهیاست که آنقدر طعم نداشتن ها را چش نیا تیدقت کن، اما واقع شتری: بکردیم

 قرار داده بود ریمورد تحت تاث کی نیمرا هم یها تیو تمام ذهن و اولو نیراد یاقتصاد تیکردم: وضع یم

***************** 

هم انداخته بودم، در  یرا رو مینشسته و پاها نیزم ی. رورفتیسرد اسفند بود و هوا رو به غروب م یاز روزها یکی

 یبه مادرم که مقابلم نشسته و مشغول دوختن دستمال سفره ها دادمیرا تکان م میپاها یکه با سرخوش یحال

 نیکه عشق چرخاندن دسته ا میها یکودک رکردم و ذهنم د یاش بود، نگاه م یمیقد یاطیمن با چرخ خ هیزیجه

 دیچرخ یم کشاند،یبه کنار مادرم م میدرس ها یتنه اش مرا از پا رِیبا شکل ش یاطیچرخ خ

 م؟یمر -

 بله؟ -

 د؟یافتاده که قهر کرد نیتو و راد نیب یچه اتفاق -

 کرد یو نگاهم م دهیاز کار کش دست

 میقهر کن میمگه بچه ا -

 ؟یبهش زد یحرف -

 به نشانه نه باال رفت میابروها

 نجا؟یا ادینم گهیپس چرا د -

 و بهم زنگ نزنه ادیدور و بر ن نیا یخودم گفتم چند روز -

 وا! چرا؟ -

 گفتم دمیخند یم ظشیغل یِ« وا»که به  یرحالد

 خواستم فکر کنم یم -

 بهش؟ یمگه بدون فکر بله داد -
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 فکر کنم شتریخواستم ب ینه ول -

 ؟یخب حاال فکراتو کرد -

 بله -

 کوتاه اکتفا کردم یرا به گوشم چسبانده و به بله ا لیکشاند. موبا نینگاهم را به شماره راد یگوش یصدا

 ؟یسالم خوب -

 ممنون -

 ؟یهنوز قهر -

 پرخاش گفتم با

 فکر کنم نه قهر کنم خوامیمگه بچه ام که قهر کنم؟ گفتم م -

 گفت: متیمال با

 ؟یفکر کرد -

 آرام تر شد لحنم

 بله -

 شد؟ یاش چ جهیخب نت -

 بشه؟ یچ یتوقع داشت -

 گفت: نیسنگ ییصدا با

 هست یدیام هیدونم فقط دوست دارم بشنوم که هنوز  ینم -

 کردم. زمزمه کرد مکث

 هست؟ -
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 را تر کرده و من هم زمزمه وار گفتم میها لب

 هست! -

 گرفتیکه هر لحظه اوج م یخنده ا د،یخند

 دنبالم؟ یایب یتون یم -

 اونجام گهیربع د هی -

ن را به امام میبلند شدم تا به اتاقم بروم که لبخند دلگشا« دور و براست؟ نیمگه ا»را قطع کرد. بهت زده گفتم تماس

 حرف وا داشت

 ؟یزدیحرف م نیکوکه.. با راد فتیکه لبت خندون و کِ نمیب یم -

 تکان دادم سر

 رونیب میدنبالم بر ادیداره م -

 زد لبخند

 به سالمت -

 میشده بود رهیدو در سکوت به هم خ هر

 ؟انایدختر نبوده اح شگاهیبشم که فقط همون دختره بوده؟ گذشته ات که نما نیمطم نیراد -

به  یازیمن با وجو تو و عشقت ن شهیتکرار نم چوقتیکه بوده مال گذشته است و ه ینبوده، باور کن هرچ زمینه عز -

 ندارم یا یشب باز مهیعروسک خ چیه

 مهم بود میبرا یگرید زیدر آن لحظه چ ی!. ولیزشت ریتعب چه

 به جون مادرت قسم بخور -

 فشرد یگرفت و به نرمکردم که دستم را  یکرد، منتظر نگاهش م اخم
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 یو نگران یگذشته از نظر من تموم شده است و ارزش ناراحت ،ینباشه اگه تو نباش ایدن خوامیبه جون خودت که م -

 تو رو نداره                                                                                                 

 را به حرکت درآورد نیو ماش دستم کاشت یرو زیر یا بوسه

 م؟یرو انجام بد دهایخر هیبق میبر -

 آره -

 یها انجام شد و فردا دیتمام خر عیسر یلیرا تماشا کردم خ رونیداده و در سکوت ب هیتک یصندل یرا به پشت سرم

 شیبا شتاب پ داشت زیموکول کرد؛ همه چ دیرا به روز سوم ع یتماس گرفت و قرار عقد و عروس نیآن روز مادر راد

                                                                                                    !                                                                                                     ***************        رفتیم

 کردم گفتم: یپا و آن پا م نیاسترس ا که با یدر حال

 کمک یموند برا یرفت و م یکاش امروز بابا سرکار نم -

 که بره سرکارش یکه انجام بده و اصرار کرد ستین یکار یخودت گفت  -

 دمیرا جو لبم

 ادیب شیپ یکار هی دیدونم، شا ینم -

 گفت: یمن مامان با خونسرد برخالف

 هست نیراد ادیب شیهم پ ینگران نباش هر کار -

ه کوچ چیاز پ نیراد یکوچه نگاه کردم، همان لحظه بنز مشک یبه انتها یقیعم یسر تکان داده و با دلنگران ناچارا

سالم دادم؛  یداده و در را گشودم. سوار شده و به آرام رونیترمز کرد، نفسم را لرزان ب میمقابل پا یظاهر شد. وقت

داده و چشم بستم ، مدام خدا خدا  هیتک یبا مادرم شد. سر به صندل یالپرسو مشغول احو دیپاش میبه رو یلبخند

 یسپردم حرف نیبه راد شبیشود. چه خوب که د دهیخانه زودتر چ لیبگذرد و وسا یو خوش ریکردم امروز به خ یم

 لمیوسا دنین چخواست زما ی. دلم نمدینگفته ام را فهم لیدل یبه خانواده اش نزند و او به راحت لمیاز آوردن وسا

م دست یکه رو ییکند. با گرما رانیاوقات خوشم را و ینینگاه سنگ اناًیاز خانواده اش حضور داشته باشد و اح یسک
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قابلم از م یدر فاصله پلک زدن نیکه به علت سرعت راد ییتابلو دنینگاه کردم با د ابانینشست به خود آمدم. به خ

 دمیکردم، چند بار پلک زده و به سمتش چرخ هنگا رونیبه ب یرشتیگذشت سرم را باال اورده و با دقت ب

 م؟یر یم میکجا دار -

 بودند ختهیاش ر یشانیپ یرو شیموها

 خونه -

 خونت کجاست؟ نهیمنظورم ا -

 پاسخ داد کوتاه

 هیاله -

 اتخس کرده بودش ت یپسربچه ها هیشب شتریاش را که ب یشانیپ یرو یزده نگاهش کردم، با دست موها رتیح

 ساله و پخته، کنار زد. یس یمرد

 اد؟یم یچجور لیوسا ونیکام -

 آدرس دادم -

را به سمت باال شانه زده  شیبود. موها ینگاهش کردم، تمام حواسش به رانندگ یشتریو با دقت ب دهیسمتش چرخ به

اش  یپلوور خاکسترپسندم.  یم شتریرا ب شیمن مدل ساده موها یباشد ول یقگیسل یب دیو با ژل حالت داده بود شا

 یب لباس نیگذار و نگاه نافذ کجا و رنگ ا ریاثچشمانش با آن برق ت یخاکستر یچه خوب به تنش نشسته بود ول

 خوش اندامش کرده بود.  یادیاش ز یطوس نیروح کجا؛ شلوار ج

ت ما را به سم نیراد میشد ادهیپ یباز شد. وقت موتیبدون ر نگیبعد در پارک یو لحظه ا ستادیبلند ا یبرج مقابل

لحظات پر تب و  لیصورتم نشست به دل یبزرگ آسانسور رو نهیکرد، در وهله اول نگاهم در آ ییآسانسور راهنما

 بر علت بود دیآسانسور هم مز ونشده بود و نور زرد در دهیچهره ام رنگ پر گذراندمیکه م یتاب

را  شیبازو اریاخت یداده و ب رونیرم نفسم را پرصدا بپس از ورود ماد م،یتا ما وارد شو ستادیرا گشود و کنار ا در

 گرفت یگرفتم،نگاهش برگشت؛ چشمانش در چهره ام چرخ خورد و رنگ نگران
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 م؟یمر دهیچرا انقدر رنگت پر -

 شد مینگاهش سه یدر نگران زیخشک شده بود، به دستم چنگ زد و محکم در دستش فشرد، لحنش ن میگلو

 دستات سرده؟ یچ یبرا -

 دهانم را قورت داده و گفتم: آب

 ن؟یراد -

 م؟یشده مر یجانم؟ چ -

 داشتم یبیچرا از صبح دلشوره عج دانمیبغض کردم؛ نم اریاخت یب

 دختر یتو که منو نصف عمر کرد -

 نجایا ادینکنه مادرت سرزده ب -

 دیکش یاز سر آسودگ یبست و نفس چشم

 ؟یاز نگران یریم یم یدار نیآخه دختر به خاطر ا  -

 ؟ینباشه چ خودیب میاگه نگران -

 گردن یهمراه بابا رفتن باغ کرج تا فردا هم برنم نجا،یا ادیکه بخواد ب ستیمامان من اصالً تهران ن -

 ؟ینیمطم -

 آره -

 فهمن که تو قراره... یم ننینصفه منو بب لیو وسا انیاگه ب -

 دیرا گرفت و با خود داخل خانه کش دستم

 نداره یتیهم اومد اصالً اهم یاگر کس اد،ینم نجایکس امروز ا چیه -
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 ایرا آورده بودند البته گو لیداده بود در را گشوده و وسا نیکه راد یدکی دیبودند و با کل دهیزودتر از ما رس کارگرها

 از مردها گفت: یکی. با ورود ما به خانه دیاین شیپ یهماهنگ کرده بود که مشکل نیقبلش راد

 م؟یبذار دیرو کجا با لیساو نیبگ زحمتیآقا ب -

 یبود نگاه م میرا که مقابل رو یو مات و مبهوت خانه ا ستادهیبلند به سمت آنها رفت و من همانجا ا ییبا قدها نیراد

 ییبود، ستون ها بایز اریخانه بس یکرد، معمار یسوم آن را هم پر نم کیمن  لیکردم. خانه آنقدر بزرگ بود که وسا

به اطراف  رتیسرم مدام با ح با،یز ییو نما لیطو یسالن وار،خاص و دش ییشده با شکل ها یقطور، سقف کنده کار

 دیچرخ یم

 یستادیا نجایتو که هنوز ا-

 نگاهش کردم گنگ

 خونه خودته؟ -

 ام را مالش داده و اخم کردم ینیبا دست ب د،یام را کش ینیو ب دیخند

 آره خانم موشه! -

 ره؟یحوصلت سر نم انجیا ییچرا انقدر بزرگه؟ تنها -

 کنم ینم یزندگ نجایا یعنی هیخال ینیب یم یوقت دم،یرو تازه خر نجایا ستین میخونه دوران مجرد  -

 خب حاال چند متره که انقدر بزرگه؟ -

 تفاوت گفت یب یلحن با

 متر 260حدوداً  -

 م. آب دهانم را پرصدا قورت داده و نگاه چرخاندشدیلحظه به لحظه گشادتر م چشمانم

 رهیگ یگوشه خونه رو م هیکمه.. فقط  یلیمن خ لیوسا -

 اش به عهده خودمه هیبق ستیمهم ن -
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 ...یول -

 کرد تیرا گرفت و به طرف راهرو سمت چپ هدا دستم

 ایو زود ب اریاز اتاقا در ب یکی یو اما و اگر نداره.. برو چادرت رو تو یول -

ا از اتاق ها ر یکیکرده و  یست،سیند زده و چشمانم را بستم، ده، بلبخ طنتیدر بسته در راهرو قرار داشت با ش چند

را  رونیدادم و به سمت مامان که از پنجره اتاق ب یجا یواریرا درون کمد د فمیانتخاب کردم. وارد شده و چادر و ک

 دمیکرد، چرخ یتماشا م

 خونه خودشه؟ -

 بله -

 بزرگه یلیخ -

 گفتم: زدمیکه چادرش را تا م یحال در

 دهی.. بزرگش رو خرگهیچه کنم د -

خوابم هم  یتو چوقتیه یهاتون هم اندازه خونتون بزرگ باشه.. ول ی.. خوشبختیخوش باش شهیهم دوارمیام -

 میمر دمید یرو برات نم یشانس و بخت نیچن

 کرد از اتاق خارج شدم میکه صدا نیزدم، راد لبخند

 یشان کرد من هم مشغول وارس یدستمزد کارگرها را داد و راه شود. او دهیچ لمیتا وسا دیطول کش یسه ساعت دو،

زنگ در واحد  یاز آنها را برداشته و به آشپزخانه بردم؛ صدا یکیشدم که اکثراً ظرف بودند.  ماندهیباق یکارتن ها

 «جا گذاشتن که نرفته برگشتن یزیچ هیحتماً کارگرها »لب گفتم ریبلند شد ز

 نسبتاً بلند گفت: ییبا صدا رفتیم که به سمت در ید رحال نیراد

 خودت عوض کنم قهیکل دکور آشپزخونه رو به سل خوامیم نتیتو کاب نیظرف ها رو نچ -

آشنا در خانه  ییسوخته چرخ خورد. با انعکاس صدا یقهوه ا یها نتیکاب یلبم نشست و نگاهم رو یرو یلبخند

 دستم در هوا خشک شد
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 د؟ینیچ یخونه م نیدار -

 ام گذاشته و چشم بستم نهیقفسه س یدستم را رو خت،یر یهر قلبم

 م؟یمر -

بود و نگاهم  ستادهیا نهیرفتم. دست به س رونیلرزان ب ی! . از جا بلند شده و با قدم هانیخودش بود؛ مادر راد یصدا

. ادمتر شده و با لبخند سالم د کیخودم را حفظ کنم.نزد یکردم خونسرد یو سع دهیبه شالم کش یکرد. دست یم

 شده اش را تنگ تر کرد شیچشمان آرا

 خبر یچه ب -

 زده و گفتم: یاجبار یلبخند

 میتا خبرتون کن نیشد، خب شما هم نبود ییهوی -

 پا تند کرده و با لبخند دستش را جلو آورد نیمادر راد دنیبدهد مادرم از اتاق خارج شد با د یاز آن که جواب شیپ

 نیخوش اومد یلیسالم، خ -

اکتفا کرد .. دوباره نگاهش  یکوتاه یدست داده و به احوالپرس یبه سرد یل آنهمه گرما و محبت مادرم، او ولمقاب در

 بود نیصحبتش با راد یرو یشد ول رهیبه من خ

 و من خبر ندارم نهیچ یاش رو آورده و داره خونه ش رو م هیزیعروسم جه -

نگاه کردم.. نگاهش را از من به سمت مادرش  نیبه راد یکرد با نگران یم یقرار ی.. مردمک چشمانم بدمیگز لب

 سوق داد

 یستیخب مادر من شما سه روزه که ن -

 دم،یچیپ یاطراف، کرد..با استرس دستانم را در هم م یبه او کرده و شروع به قدم زدن در خانه و تماشا یتند نگاه

مامان گذاشتم، نگاهم  یبازو ی. دستم را رولحظات پرتب و تاب مادرم حضور داشته باشد. نیخواست در ا یدلم نم

 کرد

 تا گرسنه نمونه میاگه اومده بهش بگو ناهارش رو آماده کرد نیبب ریبگ یبا مصطف یتماس هیمامان تو.. اِم.. آها!  -
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 حتماً بچه م االن گرسنه است رم،یباهاش بگ یتماس هیبرم  یگیراست م -

 کرد و ادامه داد نگاهم

 امیکن تا ب ییرایاز مادر شوهرت پذ -

 سر تکان دادم یاپیپ چندبار

 باشه،باشه.. تو برو، نگران نباش -

 یامدهد و به تلخ ک یآسودگ یکه به گمان بو یاز نفس غایدر یول دمیکش یاز سرآسودگ یکه به اتاق رفت نفس مادرم

 وصل شود! یگرید

 هستن؟ نایهم التیهمه وسا -

 بود، درست سمت راست! ستادهیهنوز کنار من ا نیراد تاد،سیکردم.. به سمتم آمد و مقابلم ا نگاهش

 بله -

 د؟ینیبش نیزم ینکنه قراره رو دم،یمبل هاتو ند یراست -

که به اصرار پسرش داشت وارد  یزدن به عروس هیکنا ایسوال شده بود  نیکه از خانه ما داشت باعث ا یا نهیشیپ

 ادامه دادبه صورت پسرش  یبا نگاه شد؟یپرجبروت شان م لیفام

 رهیگ ینداره ها، کمر درد م نیزم یعادت به نشستن رو نیراد -

 کلمات یحس تلخ برهانم ول نیبدهم و خود را از ا یبزرگ به حنجره ام خورده بود، دهان باز کردم تا جواب یقفل ایگو

 نبودند یساختن جمله ا یخوردن برا وندیو قادر به پ دندیلرز یم میدر گلو

 مبلهاش رو نطوریاوردن،همیهنوز ن یو سفارش داده ولر لشیوسا یباق -

 و خونسردش کشاند.. دست مادرش را گرفت و گفت: یمحکمش نگاهم را به صورت پرغرور و جد لحن

 کارت دارم ایچند لحظه با من ب -
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ر اتاق با د یمگذاشتم .. هنوز ک یکوچک ینیتلخ کرده و در س یکه رفتند به آشپزخانه رفتم .. فنجان را پر از چا آنها

 دمیباز شن مهیدر ن یرا از ال نیراد یفاصله داشتم که صدا

م بود اگه الز نجا؟یا نیاومد یچ یاصالً برا د؟یشد انقدر زود برگشت یچ د؟یباغ بمون یمگه شما قرار نبود تا فردا تو -

 دادمیخودم بهتون خبر م

 مادرش با آرامش گفت: یاو متحرص بود ول لحن

 ن؟یراد یکن یماستمال یخوایرو م یچ دم؟ید د،یرو که نبا یزیسرزده اومدم و چ نکهیاز ا یناراحت  -

حاال  نم،یب ینم یا گهیکس د چیه ایدادن به شما  حیتوض یهم برا یلیندارم، دل یچیکردن ه یبه ماسمال یازیمن ن -

شهال  ،یبه اسم مادرم بمون یخوا یالبته اگر من برات مهم هستم و هنوز م یزنینم یحرف یمورد با کس نیهم در ا

 جون!

.. در را آنچنان با شدت باز دمیخودم را عقب کش عیکردم نام مادرش را با تمسخر گفت.. در باز شد و من سر حس

 باال آوردم یرا کم ینینگاهم کرد، س یبرخورد کرد. پرسش واریکرد که به د

 آوردم یبراتون چا -

 خورمینم -

 انمیمحکم به سمت در رفت اما انگار که پش یکرده و با قدم ها شیپالتو بیر ج!.. دست دیتشکر چی! بدون هنیهم

 تعلل گفت: یو با لحظه ا دیبه سمتم چرخ ستاد،یشده باشد ا

 هواتو داره یلیاومده، خ رتیگ یشوهر خوب -

هوه ق یت هابو میبا چرم اصل، ن یعسل یرا از نظر گذراندم؛ پالتو شیرنگ حرص به خود گرفته بود. سرتا پا شیصدا

 بود! ییایتالیا یشاهزاده ها هیشب ،یاتورینیو م بایز یسوخته و چهره ا یا

 دمیآرامش را درست از پشت سرم شن یکانتر رها کردم، صدا یرا رو ینیکرده و س یتلخ خنده

 !میمر -
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 ییوپر از دلج شیصدابار  نیداده بودم. ا هیکانتر تک یخم کرده و چشم بستم، دستانم را به کناره  نییرا به پا سرم

 شد

 بانو! -

 داده و نگاهم را در خانه چرخاندم هیتک میسمتش برگشتم.. به دست ها به

 نمینچ یآشپزخونه است که گفت لینمونده باشه فقط وسا یزیچ گهیفکر کنم د -

 کرده باشد.. پلک زد ریگ میبزرگ در گلو یبو؛ انگار سنگ نیسنگ لحنم

 م؟یرب میتون یخب، پس... م اریبس -

 گفت: یرفت و برگشت زد و به نرم طیدر صورتم بل چشمانش

 میبر -

 و با هم بلندشان کرد دیهم چ یرو ییرها شده رفت و چندتا یسمت کارتن ها به

 دست و پا نباشه یگوشه تا تو هی ذارمیرو م نایا -

 هنیرا باز کردم.. با طمان میموها رهیانداخته و گ نییسرم پا یگفته و به اتاق رفتم؛ شال را از رو یآهسته ا «باشه»

 .. با هول ودیچیدر اتاق پ رشینظ یعطر ب یبودم تا دوباره ببندمشان که در باز شد و بو میمشغول جمع کردن موها

عصر  کی ی.. عطرش تلخ و سرد بود، به سردستادیام ا نهیسبه  نهیآنقدر جلو آمد که س دم،یعجله به عقب چرخ

 ی. نگاهش بارها روستیبه ازدواج فرزندش ن یکه راض یدل مادر یبه سرد ایبسته؛  خی یها ابانیبا خ یزمستان

 کند و در چشمانم متوقف شد. د،ینورد یکه با چشمانش تار به تارش را در م ییو باالخره دل از موها دیچرخ میموها

که  یروبسته شان را چشمانف یعشاق تا نقش لبها یبرا یاست.. توقف گاه یو گاه پررمزو راز بایچه توقفگاه ز چشم

خاموش و گاه سرشار از  یها ادیکند.. چشم پر از حرف، پر از فر یدلتنگ و تپنده سرچشمه گرفته، باز یاز عمق قلب

 !یحس ینقشش، ب نینفرت! و دلهره آورتر

 !یرنگ غم داشت و نگاهش پر از شرمسار لبخندش



 سراب

 
123 

 

 نیراز بهت یکی.. هییجا ی..قول جبران، قول ب هیقع بزرگکرد ، درخواست بخشش تو تتیمادرم اذ یکه حرفا دونمیم -

 کنه یجبرانش نم یچیروزهات خراب شد و ه

 را رام کند! یتواند هر دل یزبان م نیتکان دادم؛ از ذهنم گذشت، با هم نیرا به طرف سرم

صبح بهت  نویخونه کمه و من ا نیا یمن برا لیزدن؟ مادرت گفت وسا ی.. مگه حرف غلطستمیمن ناراحت ن یول -

 بهت گفته بودم نویا شیو من روزها پ ستین لیتکم لمیگفتم، مادرت گفت وسا

 !هیتلخ تر از گر یخنده ا دم؛یخند

 ستین یگله ا چیه یخود من بوده پس جا یکه مادرت گفته حرفها یهرچ ؟ینیب یم -

ش ا نهیشد و با سرعت به س دهیمحکم کش میننشسته بود که بازو رهیدستگ یکنارش رد شدم.. هنوز دستم رو از

 یقرار بنا یهم نهادم.. قلبم چه ب یدر آغوشش بودم. لب به دندان گرفته و چشم رو میایبرخورد کردم. تا به خودم ب

قلب او آرام بود و  یول چدیپ یدر کل اتاق م شیاکردم صد یگذاشته بود.. آنقدر محکم و کوبنده که حس م دنیتپ

 موزون! شیتپش ها

 مردانه اش در گوشم نشست نیآهنگ یکرد، صدا یرا نوازش م میموها یاش چسبانده و به آرام نهیرا به س سرم

کن، اخم کن، داد بزن و منو  یکم ناراحت هیکنه؛  یخوب بودن منو شرمنده م نهمهی.. امیخوب نباش مر نهمهیا -

 محکوم کن تا شرمنده نگاه پاک و صورت معصومت نشم

 دیچیپ میموها یالبال دستش

 مادرمو به محبت من ببخش -

ه ک یکردن محبتش به قلبم. لبخند زدم از وجود هیآسان کرد با هد میمادرش را برا دنی! چقدر بخشیتبادل خوب چه

 بود! یتجربه با دلِ خوش تر نیاول نیدخترانه بود و کاش ا یاش غرق در شرم یتمام

 دهیپوستم دو ریز ییعقب گذاشتم .. حس گرما یدمکاشت مرا به خود آورد.. با خجالت ق میموها یکه رو یا بوسه

 یبه لبخند کند و چه سخت بود کنترل کردن حس موذ لیو تبد دهیخواست لبانم را از هر طرف کش یبود که مدام م

 لبخندِ درون!

 در آسانسور منتظرم یبچه ها من جلو -
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آغوش او را به  الیذهن پراکنده ام در خ نکهیرا گم کنم.. قبل از ا میاتاق باعث شد دست و پا رونیمادرم از ب یصدا

 بلند شد نیبم راد یزمان حال متمرکز کنم، صدا

 باشه مادرجون! -

 مردانه و جذاب! یبعد همان صدا یمادرم و لحظه ا یقدم ها یصدا

 ؟یخانم میبر -

را  لمیگ رفت و وسابزر یواریکه به طرف کمد د دمیرا د شیام فرو رفته بود تکان دادم.. پاها قهیرا که در  یسر

 را درون آغوشم گذاشت و به طرف در رفت فی.. چادر و کدیکش رونیب

 اتاق منتظرتم رونیب  -

 آهسته گفتم تینها یب ییصدا با

 باشه -

 ..دمیدهانم فشار داده و خند یاتاق که خارج شد چشمانم را محکم بسته، چادر را جلو از

 دنستایکالم سپرده بود.. با ا یبودم و او گوش به آهنگ ب شیپ یلحظات یداده و غرق در خوش هیتک شهیبه ش سر

 کرد میاز آنکه در را باز کنم صدا شیشد؛ پ ادهیکوتاه بسنده کرد و پ یچشم گشودم، مادرم به تشکر نیماش

 خانمم! -

د، چشمانش از شرم غرق بو یبود، نگاهش کردم.. چهره ام هنوز در هاله ا دهیکه به دلم چسب یدیلفظ جد ینیریش با

 دیخند

 باشه؟ گران،یکه مهمه نظر منه نه د یزیچ ،یجز خودمون فکر کن زیچ چیبه ه خوادیدلم نم -

 حرفش زدم دییدر جهت تا ینگاهم کرد، لبخند منتظر

 دیخر یبرا میتا بر رمیگ یداشته باشه .. باهات تماس م خوادیکه دلت م یفقط به خونمون فکر کن، به دکور -

 تر شد! انیتر و نما یلبخندم واقع تکان داده و سر
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 مواظب خودت باش -

 و با خجالت گفتم دهیلب کش یرو دندان

 تو هم! -

و  حواله ام کرد یشدم و قبل از آنکه در را ببندم نگاهش کردم، چشمک ادهی. پدیو با دو انگشت گونه ام را کش دیخند

 ه خنده باز شدکردم لبش ب یداد و نگاهم کرد.. من هم نگاهش م هیتک شهیبه ش

 خونه من! میبر ایب یبر خوادیاگه دلت نم -

 !دیکردم و اوخند طنتشیو سرشار از ش ثیبه لحن خب یاخم

مخصوصش کرده بودند خارج  یتزایکه کشف کرده و مرا به اجبار مهمان پ یو الناز از رستوران تازه ا مینس همراه

لب نشانده  یرو یبود؛ لبخند نیام زنگ خورد، راد یگوشکه  دمیخند یالناز و حرکات بامزه اش م یبه شوخ م،یشد

 و جواب دادم

 یسالم خسته نباش -

 د؟یخر میدنبالت بر امی.. بیمونده نباش ،یسالم خانم -

 نیاالن کالس دارم راد -

 دیخر میبر نکهیا یخب نرو، من امروز همه قرارهامو کنسل کردم برا -

داشتم تا حاال، اگه نرم حذفم  بتیسه تا هم غ رهیسخت گ یلیدرسم خ نی.. استاد ایدیقبلش خبر م یتو که گفت -

 شهیم چیترمم ه هیکل تالش  کنهیم

 داد صیتشخ شیدر صدا شدیرا م نیشد و ا یخال کبارهیاش  یانرژ

 باشه -

 گفتم: انهیدلجو

 برم کالس دیندارم با یواقعا چاره ا د،یببخش -
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 دیکش یبلند نفس

 سخب برو به کالست بر اریبس -

 کردمیحتماً کالسم رو کنسل م شدیمتاسفم اگه م -

 نداره، خداحافظ یاشکال -

 دمانیبودم که چه بد شد امروز قرار خر نیو در فکر ا رهیدرون دستم خ لیقطع شده بود و من هنوز به موبا تماس

 بهم خورد

 ؟ییدختر کجا یه -

 دمیبلند کردم، صورت شاداب الناز مقابلم بود.خند سر

 کردم یا آقامون صحبت مداشتم ب -

 گفت: ینازک کرده و به شوخ یچشم پشت

 ادیکه حرصت درب کنمیصحبت م« آقامون»و با  رمیتو رژه م یجلو یه امیدر ب ینگلیباشه بذار منم از س -

 و مرا با خود همراه کرد! دیدستم را کش دم؛یخند

و مرا همراه خودش برد.. مقابل در خانه مان که  سر زده آمد، از پدرم اجازه ام را گرفت نیغروب راد کیبعد نزد روز

 نگاهش کردم ریمتوقف شد متح

 نجا؟یا میاومد یچ یبرا ن؟یچه خبره راد -

 یفهم یصبر کن م -

خانه  یجا یو مبهوت به جا ریسر بلند کردم که نگاهم خشک شد.. متح یحواس یسرش وارد خانه شدم، با ب پشت

 یقیبود. بعد از دقا فتادهیاز قلم ن زیچ چیخاص خودش، ه ونیبا دکوراس شده دهیچ یکردم؛ به خانه ا ینگاه م

 گفت: یبا سرخوش یطوالن

 ؟یپسند یچطوره؟ م -
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گفت خانه را به  یمگر نم زد؟یبه من م یحرف چیه دیبه قلبم چسبانده بودند نبا یذغال داغ ییکردم، گو سکوت

ته را گرف میاشک ها زشیمقابل ر یرا باال آوردم به سختسرم  ستاد،یا میکند پس چه شد؟ روبرو یمن دکور م قهیسل

 بودم

 ؟یدیو خونه رو چ یدیرو خر لیوسا یک -

 روزید -

 گرفت یرنگ دلخور میصدا

 ؟یچرا به من نگفت -

 یکالس دار یمن که بهت زنگ زدم، خودت گفت -

 شدیهر لحظه بزرگتر م بغضم

 یریبدون من م امیاگه ن یبهم نگفت یول -

 دیرفتم خر نیمنم کارم رو کنسل کرده بودم واسه هم ،یایب یخودت نخواست یس داشتتو که کال -

 گرفته تر شد میصدا یرا قورت دادم ول میشده گلو بیس بغض

 ؟یدیخونه رو چ ییخودت تنها -

 خونه کار پروانه بود دمانیو دکور و چ لیوسا دینه.. خر -

 نگاهش کردم گنگ

 پروانه؟ -

 نرهیزایدختر خاله مامانم، د -

ود ب یکنده کار شیها هیکه پا ییها یبا عسل یسلطنت یدر هال و مبل ها یراحت یاطراف نگاه کردم؛ ست مبل ها به

 رهیآشپزخانه خ یو مشک دیسف یها نتیکاب یبار نگاهم رو نیجلو رفتم ا یقدم ،ییرایدر سالن پذ ینتیز اءیو اش

 دمیشد؛ به سمتش چرخ
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 یدار یکه چه قصد یکاش بهم گفته بود -

 کار پروانه حرف نداره ادیکردم خوشت م یمن فکر م -

 خودمم باشم و نظر بدم لیوسا دیخر یخواست تو یدلم م یگم کارش بده ول یمنم نم -

 دیرا گرفت و دنبال خود کش دستم

 یپسند یحتماً م نیاتاقا رو هم بب ایحاال تو ب -

 «ستین هیاالن وقت گر یلعنت» زدم بیدهانم گذاشته و به خود نه یرا رو دستم

 یاه فیاز ط یبیاتاق خواب ترک لیکرد. تمام وسا تمیبه شانه ام به جلو هدا یاتاق دوم را گشود و با فشار کوچک درٍ

و  لیاوس میاست اگر بگو یانصاف ی.. بشدیداشت که زمان خواب باز م ییمختلف رنگ بنفش بود و تخت مجلل تورها

خواست.. ساعت ها به مدل دکور اتاق خواب و  یم یگرید زیخب! دل من چ یول دستنین قهیو با سل بایدکور خانه ز

 لیاباشد و وس یاز رنگ کرم و قهوه ا یبیفکر کرده بودم.. دوست داشتم آشپزخانه ام ترک ییرایآشپزخانه و سالن پذ

 تخت و دیخر یبرادکور خانه فکر کنم و من چقدر ذوق داشتم  ی.. خودش گفت رومیمال یو صورت دیاتاق خوابم سف

 شان.. دمانیو چ نتیسفارش کاب ومبل 

کردم اما  یشد من هم نگاهش م رهیشانه ام جلو آورده و به چشمانم خ یکمرم نشست سرش را از رو یرو دستانش

 و رنجش! یبا ناراحت

 ؟یدیپسند -

خود  الیبه خ نی.. راد ستین او رینبود، تقص لمیباب م زیچ چیو ه ختهیبه هم ر میکه تمام نقشه ها و خواسته ها نیا

کرد. لبخند  شدینم یانجام شده بود کار زی.. حال که همه چشومیخوشحال م شتریشکل ب نیکرد من به ا یفکر م

 زدم

 خوبه! -

در اتاق چرخاندم، بغض دوباره در  گریرا جمع کرد وگره زد. نگاهم را بار د شیبه سمت تخت رفته و تورها یبا لبخند 

 پشت به او کرده و به سمت در رفتم یفرار از هر اشک یبرارشد کرد  میگلو

 شده ممکنه پدر و مادرم نگران بشن رید میبرگرد عتریبهتره سر -
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 جزء به جزء صورتم را از نظر گذراند فیظر یپشت دستم را گرفت، برگشته و نگاهش کردم.. با اخم از

 حالت خوبه؟ -

 تکان دادم سر

 خوشت اومد؟ ینی.. مطمیایبه نظر گرفته م -

 نبرد یبودنش پ یبودم به ساختگ دواریزدم و ام لبخند

 م؟یبر شهیآره قشنگه.. حاال م -

 رفت دیایداخل ب نکهیمرا به خانه رساند و بدون ا نیراد

**************** 

ه خوب کفرستادم چه  میها هیبهار را به ر یو هوا دهیکش یقیساعت تا نو شدن سال مانده بود.. نفس عم کیاز  کمتر

بدوم.. چه خوب که جمع  یخوشبخت یلبخند بزنم، شاد باشم و در پ توانمیکشم، هنوز م یهنوز هستم و نفس م

شانه  یبافته شده ام را رو ی.. موهاکنمیمرا شروع  دیخانواده ام بزرگتر شده و دست در دست همسرم سال جد

.. چشمانش را با لبخند باز مانینگاه ها یبه خانه و تالق نیهمزمان شد با ورود راد ن،یانداخته و از اتاق خارج شدم و ا

 را از نظر گذراند میچشمک زده و به استقبالش رفتم..سرتا پا طنتیو بسته کرد، با ش

 یچه خوشگل شد -

 زده و گفتم: یخجول لبخند

 یتو هم خوب شد -

 شدم؟ یچه شکل قاًیدق یعنی -

 گهیخوب د یعنی -

 گفت: یکننده ا جیلحن گ با

 قاً؟یدق هیچ ه،یتا خوب.. االن منظورت از خوب جذابه، خوشگله، جنتلمنه، دوست داشتن میخوب دار نینه بب -
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 دندان نما گفتم: یزده و با لبخند ایبه در دل

 نایهمه ا -

 بزند که... یشد و خواست حرف طنتیپر از ش چشمانش

 یخوش اومد نیسالم آقا راد -

 !دیبابا نگاهمان را به سمتش کش یصدا

 با ذوق به تخم گریگذاشتم و بار د نیبرداشتم و درون سفره کوچک هفت س نتیکاب یها و سبزه را از رو یماه تنگ

دستش بود، با عجله به  یو کتش رو ستادهیهنوز ا نیشده ام نگاه کردم.. راد دهیچ نیرنگ کرده و هفت س یمرغ ها

 دستش را گرفتم و به طرف سفره بردم کردینگاه م اتمرککردم.. با لبخند به ح زانیسمتش رفته، کت را گرفتم و آو

 چطوره؟ -

 خوبه -

 را باال بردم میابروها جفت

 کار خودمه! -

 شد ثیخب

 ...ستینه پس خوب ن -

 به چشمان منتظر و دستان آماده حمله ام ، انداخت و با خنده گفت: ینگاه

 !هیعال -

دعا کردم که  یجاودانه ا یها یخوشبخت ی. در دل براکم همه دور سفره نشسته و دست به دعا برداشتند. کم

که قرار بود از راه  ییو روزها ندهیروشن شدن جاده مبهم آ یتجربه کنم.. دعا کردم برا نیدوست داشتم با راد

 برسند..



 سراب

 
131 

 

را مهمان شکوفه شرم کرد..  میدستم که گونه ها یدستش رو یو گرما نیها، لبخند و نگاه راد کیها، تبر بوسه

سال با عجله  لی.. مثل هر سال لحظات خوش تحودیچسب یم بیهمه، که کم بود و عج یقرآن برا یبابا از ال یدیع

بر  به عقب گرید لمیگذارد و ف یجا م شیتماشاگذرد و تو را از لذت  یکه هر بار به سرعت م یسکانس هیگذشت، شب

 شکستم یتخت نشسته و تخمه م یگردد!. رو ینم

 بخور لیآج -

 دیخند

 ستیخوردن ن لیشکمو.. فعالً وقت آج -

 دهان پر گفتم: با

 ه؟یوا.. پس وقت چ -

 دیکه نگاهش به صورتم بود دوباره خند یحال در

 من کو! یدیدختر فراموشکار، ع یا -

و  دیخر ریکه درگ شیپ یروزها رم؟یبگ یدیع شیاندازه توپ بسکتبال شد، من چرا فراموش کردم برا چشمانم

را  یدیع دیخر یشاهکار پروانه خانم ذوقم را کور کرد و به کل ماجرا یناگهان دنیهم که د روزیو د خانه بودم دنیچ

 بلند و رسا! یی،با صدا دیو با خجالت نگاهش کردم، سرش را عقب فرستاد و خند دهیفراموش کرده بودم.. لب گز

 نبوده ادتیکالً  نکهی.. مثل استین یخبر یدیاز ع ادیکه بوش م نطوریا -

 شرمنده بودم هنوز

 بودم که فراموش کردم، شرمنده ریچند روز درگ نی.. انقدر ادیببخش - 

 گقت: یداد و با لحن بانمک نیاش را چ ینیب

 دشمنت شرمنده -

 دیخند صورتش
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 خوشگل گرفتم یدیع هیعوضش من برات  -

ا آوردن کتش به اتاق ر لیاال دل. حدیکش رونیب یکتش کرد و جعبه ا بیذوق، کنجکاوانه نگاهش کردم. دست در ج با

 ندیرا گشودم .. د یدندان نما جعبه مخمل یکش آمد و با لبخند میلبها یجعبه را به طرفم گرفت؛ از خوش دم،یفهم

 کرد شتریرا ب اقمیدرون جعبه اشت یبایو ز فیدستبند ظر

 لبخند گفت: با

 بده برات بندازم -

 یرا بست سپس خم شد و گونه ام را به نرم زشیست گرفت و قفل ررا به دستش سپردم.. مچ دستم را به د دستبند

 شد. یانار میانداخته و گونه ها نییسر پا عیسر د،یبوس

که  یبندد.. تجارب یواضح تر و آشکارتر در ذهن نقش م اریدارد و بس یگرید یرنگ و بو شهیهم یتجارب زندگ نیاول

که  یبر کس یناب بودن هاست و وا نیازدواج در هم ینیریو ش شودیم شتریاش ب یباشد تجل نشیاگر رنگ عشق آذ

و  کرانینعمت ب نیکه خود را محروم از ا یکس یگرفتار هوس شده باشد و افسوس برا دهیمزه گس عشق را نچش

ز آب ا دنینوش هیشب قاًیحالل با جسم و روح خورده باشد دق یوندیکه پ ییکرده.. خواستن ها و تپش ها یمثال زدن

خوردن آب از مرداب، به گمان  هیشب یزیچ تیحالل میحر نیقاعده و فاقد ا یب یزالل است و تجربه ها یچشمه ا

       بخشد                                                                                                                          یبه روح نم یطراوت یول کندیم ریتشنه را س

 ریبه تصو رتیا ح******************                                                                                                          ب

 ستمینگر نهیخود در آ

 یچقدر عوض شد زم،یعز یشد یعال میمر یوا -

 زدم یسمت پرند برگشتم و لبخند محو به

 تمخودمو نشناخ -

 شده بود بایپرند هم ز د؛ینسبتاً بلند خند یصدا با

 تو! یخوشگل نهمهیبا ا نیراد چارهیپس ب-

 اش کرده باشند یکه با آبرنگ قرمز نقاش یمثل بوم دندیرنگ شرم پاش میبه گونه ها هیاز ثان یکسر در
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 چرخ بزن هی -

 نیخرآ یپرند کمک کرد تا شنلم را بپوشم برابود،  بایو ز دهیدوست داشتم پوش یلی.. لباسم را خدمیچرخ یآرام به

 از من ساخته بود.. یگریفرد د رینظ یب شیو آرا میگر نیبه خود نگاه کردم ا نهیبار در آ

م ا یشانیپ یبه سمتم آمد؛ کاله شنل تا رو یبلند یبا قدم ها د،یشد و دل من لرز دایاش پ دهیباز شد، قامت ورز در

 شلیدر صورتم متوقف نشد و دل یا هیاز ثان شترینشد.. نگاهش ب بینص یهره ام بچ دنیاز د یرا پوشانده بود ول

 را به دستم داد، با یآب یو دسته گل رزها دیپاش میرو بهگرم  یبود، لبخند شیارهایو دست راجونیحضور پرند و الم

حوصله چشم تاب  یبمن  زد،یمدام حرف م لمبرداریکردم.. خانم ف یرا ط شگاهیآرا یپله ها نیکمک پرند و راد

 .کردیتوجه کار خود را م یب نیو راد دادمیم

که امروز در حس و حال  یبه من ستنینگر یبود برا افتهیامن  یپناهگاه ایگو میپدرش که نشست نیموزیل درون

 خودم پر از تعجب بود چه رسد به او! یبرا مینا آشنا افهیق دنیغرق بودم و د یبیغر

 یبود که ب فیو ظر قیعم یباالتر داد و نگاهم کرد، نگاهش به قدر یت کاله شنل را کمجلو آمد، با دو انگش دستش

 !بیشده بود، عج کیمن نزد یبه حس درون زیاو ن یشدم؛ صدا رهیکتش خ یو به دکمه ها دهینگاه دزد اریاخت

 فرشته من یشد بایز یلیخ -

به بودن و  نانیاست که اطم یزیچ یرزو برافرشته اش بمانم. آ شهیچرا در آن لحظه آرزو کردم هم دانمینم و

نداشتم که آرزو  نانیو مگر من اطم یاز دستش ده یخواه یاست که نم نیریو آنقدر ش ستین یداشتنش قطع

 کردم؟

 یعاقد ، حضور پدر و مادرم با چشمان یشده در اتاق کوچک تاالر، صدا دهیسفره عقد چ ش،یو عکس ها هیآتل

ها،کادوها،  کیتبر نش،یبا آن تضاد دلنش نیمحکم راد یآهسته من و صدا یصدا شده، دهیساب یقندها ،یاشک

 و اعجاب دارد، داشتم! یاز ناباور یا نهیکه زم یخواب بود. در تمام لحظات حس شاد کیبوسه ها؛ همه و همه مثل 

پدر و مادرم  ییاهدا فیظر ریزنج دنیبعد از د _نیمادر راد_مراسم زمزمه آهسته شهالجون یسکانس خط زدن تنها

 در گردنم بود

 یهاته انداخت یکنه مال بچگ یفکر م یکی هویطالها،  هیکنار بق یو بذار یاریدر ب نویبهتره ا میمر -
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اهر حفظ ظ یبه سخت یو به اشک نشست ول دینشده به چشمانم رس دیفرمان داد، بغض هنوز تول هیدر صدم ثان مغزم

با پالک کوچک پروانه اش را  فیظر ریکه در قلبم داشت سکوت کردم.. زنج یو عزت نیتنها به خاطر راد دیکردم و شا

ذوق کرد و  بایارزان و ز ریزنج نیدل من با هم ییاهدا یآنهمه طال انیها گذاشتم، در م هیباز کرده و درون سبد هد

که  نیحضور راد نباشند. با حس یبه من بدهند تا دست خال یا هیپدر و مادرم توانستند هد نکهیخوش بودم از ا

 یخوب نیگزینگاه پر مهرش جا نیبه قسمت مردان رفته بود، لبخند زده و نگاهش کردم؛ هم ییخوشامد گو یبرا

 است! ینه و ناراحتیهر ک یبرا

و من چقدر اشک  دیبه اتمام رس یگرد ابانیبزرگ تاالر و پس از آن خ اطیدر ح یبا صرف شام وآتش باز مراسم

 با پدر و مادرم. یهنگام خداحافظ ختمیر

کوه شده. خود را به آب سپرده و راحت شدم از  ینیکردم لباسم به سنگ یتخت نشستم حس م یخسته رو یتن با

 کرده بودند. یموها و صرتم خال یو هرآنچه رو شیو آرا میحجم گر

 پر یلبخند باره به سمتم برگشت، کیاش را بر تن داشت؛  یبود هنوز لباس داماد ستادهیپشت پنجره ا نیراد

 سیخ ینگاهش را از موها ستاد،یام ا یقدم کیشدنش نگاه کردم. در  کیگرفته به نزد جانیه یاسترس زده و با قلب

 کشاند شمیآرا یبه صورت ب

 شناختنت سخت بود یول یبود بایز یلیو لباس خ شیبا اون آرا -

 دمیخند

 بودم بهیواسه خودمم غر -

 داشت! یبود و تُن خاص آرام شیصدا د؛یکش میموها یرو یدست

 باشه نیکه از امشب قراره آشناتر یا بهیخوشگل، غر بهیغر هی  -

 با طعم خجالت! یزدم؛ لبخند لبخند

 نشاند یصندل یرا گرفت و به زور مرا رو دستم

 موهاتو خشک کنم نیبش -

 شده گفتم: معذب
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 نیراد خوادینم -

 به صورتم نگاه انداخت و اخم کرد نهیدرون آ از

 ؟یبش ضیبمونه تا صبح مر ینطوریکه هم خوادینم -

را با حوصله و آرامش خشک کرد تا به  میو تار به تار موها دیکش رونیتوالت ب زیشد سشوار را از درون کشو م خم

 !نیبودم که راد دهیرا شانه زده و سشوار نکش میموها تیفیدقت و ک نیحال خودم به ا

رون د دم،یرا باال کش میشد؛ ناخودآگاه شانه ها لیداد و به سمتم متما هیتک زیم یکه تمام شد دستش را لبه  کارش

 گوشم زمزمه کرد

 االن بهتر نشد؟ -

 را آزاد کرده و گفتم: میام زد، شانه ها قهیکنار شق یبوسه ا و

 اوهوم -

 دهیکوب شهیاش به ش یرگبار یو ضربه ها دیبار یکه م یباران تند یرا بسته و مقابلش قرار گرفتم. صدا میموها

آرامش  ی. لبخند خاص و نگاه پر از حرفش.. چشم بسته و قلبم در پکردیم بیعج یوجودم را مهمان دلهره ا شد،یم

 ! دیدو

و  دیرس یدور از دسترس به نظر م نیارتفاع که زم نیکردم.. از ا ینگاه م نیزم سیو به تن خ ستادهیپنجره ا پشت

 !دادیبه آدم مپروانه شدن  هیشب یتر، حس کیآسمان نزد

بود و  ازدهیزدم، ساعت  رونیغرق در خواب از اتاق ب نٍیبه راد یصاف بود؛ با نگاه شبید دیپس از بارش شد آسمان

 نیبعد عزم رفتن کردند و راد یو خاله آمدند و ساعت ییمن منتظر صبحانه خوشمزه مادرم بودم. مامان به همراه زندا

 شانه اش را تکان دادم یآرام هنوز خواب بود. کنار تخت نشسته و به

 ن؟یراد -

 عوض شده بود! مانیخنده ام گرفت، جاها د؛یلرز پلکش

 جان؟پاشو ظهره نیراد -
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 را گشود و نگاهم کرد، لبخند زد و گفت: چشمانش

 دختر جون؟ یشد داریب یک -

 وقته پسرجون یلیخ -

 با حرص و خنده به شانه اش زدم د؛یبست و خند چشم

 دیخوابنگاه، دوباره  -

 شد شیبازو ریگردنم اس ناگهان

 تو هم بخواب -

 دمیکش رونیب رومندشین یخود را از حصار بازو یسخت به

اومدن و  نایتنبل خان؟مامان ا یخوابیچقدر م ؟یکن یم دنیبه خواب قیمنم تشو یخودت بلند ش نکهیا یبه جا -

 یدیچ یخواب ستاره م یرفتن و تو تو

 دیفرو رفت و خند به رنگ شبش یدرون موها دستش

 دمید یدختر خانوم رو م هی..داشتم خواب دمیچ یستاره نم -

 نازک کرده و گفتم: یبودم، سرم را به طرفش چرخاندم.. پشت چشم دهیدر رس به

 ینیبب تیواقع یتا تو یشدیم داریخواب زود ب یبه جا -

 را باال فرستاد شیتخت نشست، جفت ابروها یرو

 دوست دارم شترینُچ.. خوابش رو ب -

 کمر زدم یو دست رو دهیپاشنه پا به عقب چرخ یرو

 ... بله؟بله؟دمینفهم -

 پا تند کرد یبهداشت سیو به سمت سرو دیپر نییخنده از تخت پا با
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 ابوالفضل نخورتم ایمن غلط کردم،  -

 خواهد بود؟ ینیریش نیمشترکم به هم یزندگ یهمه صبح ها یعنی دم؛یبلند خند یصدا با

 یمیسشد مثل ن دهیگونه ام کش یرو یکه دست کردمینگاه م میبه انگشتان پا لیدل ینشسته بودم و ب یصندل یرو

 پشت کانتر نشسته و با لبخند نگاهم میروبرو نی.. سر بلند کردم، رادگذردیو م کندیصورتت را نوازش م یکه لحظه ا

 لبخند زدم کرد؛یم

 ریسالم،صبح بخ -

 خانوم گل ریصبح شمام بخ -

 و با ولع به صبحانه مفصل نگاه کرد دیهم کش یرا رو نشدستا

 درد نکنه زیدست مادرشوهر عز -

 یکردم وقت یخودش گرفت و در دهان گذاشت من هم در سکوت نگاهش م یبرا یلقمه ا دم؛ینگاه پرولع اش خند از

 برم متعجب گفت: یدست به صبحانه نم دید

 ؟یخوریچرا نم -

 بخور نوش جونت،من خوردم -

او در خواب  نکهیا یول میمشترک مان را با هم بخور یصبحانه زندگ نیمن هم دوست داشتم اول د؛یدر هم کش ماخ

 به خود گرفتم یمظلوم افهیمن نبود. ق ریبود تقص دهیامانم را بر یبود و گرسنگ

 یبش دارینتونستم صبر کنم تا تو ب نیمن گرسنه بودم راد -

 تکان داد سر

 یکنیمنتظر من نشو ضعف م یوقت گرسنه بودنداره.. هر  یاشکال -

 شده و گفتم: زیخ مین

 زمیبر ییچا هیبذار برات  -
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 را گرفت، به سمتش برگشتم دستم

 زمیر یخودم م نیبش -

 با لبخند نگاهم کرد شدیبلند م یصندل یکه از رو یحال در

 خانم یکرده ا زیهم عز ینطوریشما هم -

 منگاهش کرد تیسرشار از رضا یلبخند با

 داد هیاش را به چهارچوب در تک شانه

 ؟یخانم یحاضر -

 تخت برداشتم یآخر مانتو را بسته و چادرم را از رو ی دکمه

 میبر -

معارفه من به عنوان  یو جلسه رسم میشام منزل پدرش دعوت بود یبرا میهم از خانه خارج شد یبه شانه  شانه

 عروس خانواده نامدار بود!

و پردرخت که  عیوس یاطیو ح دیسف ییبزرگ با نما اریبس یخانه ا دم،ید یرا م نیراد یربار بود خانه پد نیاول

 خم شد. لحنش سرشار از احترام بود یجلو آمد و کم عیما سر دنیشان بود.. با د یاریمشغول آب ریپ یباغبان

 نیسالم آقا، خوش اومد -

 دریسالم آقا ح -

 گفت: یبه من کرد و با مهربان ینگاه

 کیخانم کوچ نیومدخوش ا -

اش شد. به طرف در بزرگ  یاریبه احترام تکان داد و مشغول آب یاز نوع صدا کردنش تشکر کردم؛ سر متعجب

 میعمارت قدم برداشت

 ن؟یصدام کرد راد یچرا اونطور -
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 ؟یک -

 باغبون یآقا نیهم -

 صدات کنه کیوچکه با اسم ک یخونه، توقع ندار نیو اونم کارگر ا یخانواده ا نیتو عروس ا  -

ازش  یارباب و نوکر، باالخره سن و سال هیاز اندازه است؛ شب شیکنم احترامش ب یدونم حس م ی... نمینه ول -

 صدام کنه گهیجور د هیتونست  یدخترشم، م یگذشته و من جا

 بودم گفت: دهیکه تا آن روز ند یتیجد با

 لقب برازندته نیپس هم یتونست.. تو عروس خاندان نامدار هست ینه نم -

 نافذ در چشمانم ادامه داد یرا گشود و با نگاه یورود در

 رو فراموش نکن گاهتیوقت جا چیه -

ندارد  یالقاب راحت نبودم، با حس ارباب بودن راحت نبودم.. حس خوب نیتکان داده و داخل شدم. من با ا یسر

 یفهمم و زندگ یقشر را م نیمن که حس ا یقل برابه سن پدربزرگت مجبور باشد تو را ارباب خود بداند، الا یرمردیپ

دادم؛  یدسته جمع یبزرگ روبرو شدم، سالم یجمع باندارد. به محض ورود به خانه  یشان را لمس کرده ام حس خوب

 رو به جمع گفت: نیغرق در خجالت و استرس بودم.. راد

 !میایما هم االن م دییشما بفرما -

تعجب کردم در مقابل آنهمه مرد حاضر در مجلس کت و  یبا آن وضع ظاهر دنشیجلو آمد و سالم داد، از د پرند

ا ه رمنتظرهیو من در جدال با غ دیسرش جمع کرده بود؛ گونه ام را بوس یرا باال شیو موها دهیپوش یشلوار شکالت

 ریوختم به تصوو چشم د ستادهیا نهیمقابل آ رتیکرد.. با ح ییکردم لبخند بزنم، مرا به طبقه باال راهنما یسع

بدنم به  یکه انتظارش را نداشتم، دما ییزهایچ دنیچشمانم درشت و سرخ بود، از فرط د داد،یدرونش؛ مرا نشان م

که در درونم روشن شده بود،  یآتش یباشد بر گدازه ها یتوانست آب یم یسرد نیبود، کاش ا افتهیشدت کاهش 

 نیپوشش، با ا نیکردم؟ من با ا یچه م نجایغوطه ور شد؛ من ا یام نشست و نگاهم در ناباور گونه یدست لرزانم رو

 یکه سراپا یقیعم یکردم؟ ناباور ینسبت به من چه م بهیمردمِ دور از من و غر نیا انینوع تفکر م نیباورها و با ا

موضوع  نیبه ا یگرفت؛ چرا همان روز اول، همان روز خواستگار یم زیوجودم را در بر گرفته بود داشت جانم را ن

ده خانوا یوصله برا نیکه ناجورتر یبه سمت من یسبک پوشش خانوادگ نیچطور توانسته با ا نیشک نکردم؟ راد
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 یپس و پنهان یشود؟ اصالً چرا همان روزها که من اصرار داشتم ناگفته ها را به زبان آورد تا حرف دهیاش بودم، کش

ن پنها کی ایاست  فتنیفر نینگفت؟ نام ا چینزد؟ چرا او ه یخانواده اش حرف یسبک زندگ موردمان نماند در  نیب

از دست ندادن؟                                                                                                                ینگفتن، برا یصرف برا یشیمصلحت اند ایدروغ است  نینام ا ایخواستن؟ آ یاز رو یکار

از  یبودم. موج رهیدرون دستانم خ یو به چادر نبات ستادهیا نهیگذشته بود و من همانطور مقابل آ یطوالن یقیدقا

تر بود، انتخاب  یقو دیکردم حس ترد یهرچه زوتر انتخاب م دیو حال که با دادیدر وجودم جوالن م دیخشم و ترد

شدم  یاگر با پوشش مورد نظرم در آن جمع حاضر م نباشم. ایخودم باشم  نکهیا نینبودن، ب ایبودن  نیهم نیب

ر داد که بتواند د یبه خرج م یادیز یتفاوت یب دیبا نیبودن با من راد یوصله آن جمع نبودم؟ آنوقت برا نیناجورتر

 یآن جمع رفتار کند و ابن برا  یزوج ها هیهمسر، همانند بق کیخونسرد بماند و با من مثل  گران،ید یمقابل نگاه ها

ه ب دیالاقل رد نکرده، بع ای رفتهیرشد کرده و چه بسا آن پوشش ها را پذ یخانواده ا نیکه در چن ینیاز راد گرانید

 دیکه هست همانگونه بمانم، با یا شهیتا هم دیآنها شوم با هیکه خودم نباشم تا شب رمیبگ میرسد و اگر تصم ینظر م

 یآرامش من سخت و برا یشدن برا نهایا هیر اول شده ام؛ شبهمانگونه ظاهر شوم که با یدورهمو  یدر هر مهمان

گونه که  نیمرا هم نیکردم راد یچشمانم با خود فکر م ین یدر ن رهیخ نه،یدر آ رهیتحمل ام طاقت فرسا است. خ

 یجمع حرف نیپوششم در ا مورداو قبل از آمدن در  رد،یرا گردن بگ رفتنیپذ نیتبعات ا دیپس با رفتهیهستم پذ

 با نوع پوشش مرسوم من ندارد.                                                                                   یمخالفت نیه بنابرانزد

مات چهره ام را  یصورت یخوب قاب تنم شده بود و روسر یلیخ دمیسف ریبه خود نگاه کردم، بلوز حر گریبار د کی

در مواجهه با ظاهر  نیراد لیفام یدانستم اعضا یفرستاده و چادر را سر کردم، نم رونیدر بر گرفته بود. نفسم را ب

ود ب دایکامالً از صورتش پ نیمتعجب شد و ا دنمیبا د ندرفتم پر رونیخواهند داشت، از اتاق ب یمن چه عکس العمل

 لب نشاند یرو یساختگ یلبخند یول

 م؟یبر -

اخر و ف یکه با مبلمان سلطنت ییرایاش کردم.. با ورود ما به سالن بزرگ پذ یوافر سر تکان داده و همراه یاضطراب با

چشم را  یاز سقف منبت کار زانیآو یشده بود و لوستر ها نییتز ینتیز یایاش گریقاب عکس ها و مجسمه ها و د

 لرزان گفتم: یی. با لبخند و صدادیسر ها به طرف ما چرخ کرد،یم رهیخ

 دیخوش اومد یسالم، همگ -

 رتیفضا را در بر گرفته بود چهره ها پر از تعجب و ح ینیسکوت سنگ یجواب بودم، الاقل پاسخ سالمم؛ ول منتظر

 به من دوخته شده بود! یبود و نگاه ها با ناباور
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 زمیعز نجایا ایب -

رفتم و  ناموزون به سمتش ییسکوت را شکست و افراد حاضر در سالن را از بهت خارج کرد با قدم ها نیراد جمله

 نیگفتند و راد یخوش آمد م بیمجلس تازه به خود آمده بودند و هرکدام به ترت یگرفتم.. بزرگترها یکنارش جا

حالت داده  بایبلوندش چه ز یبود، موها دهپرغضب سکوت کر ی.. شهال جون با نگاه کردیم شانیمعرف کیبه  کی

داشتند،  شیبا لباس تنش و چشمان پر سودا یاصخ یبه رقص در آمده بودند و همخوان شیشانه ها یشده و رو

چهره  نیمتفاوت با ا ییمن شهال یایجمع بود، رو نیدگرگونه از ا یمن حضور در خانواده ا یایبود اما رو بایظاهراً ز

و  نگاه غضب آلود نیپر محبت نه با ا یبا نگاه یکه هستم باشد، کس یمن نیهم یرایکه پذ دمخو هیشب یبود؛ کس

 ه!                                 طرد کنند

با لبخند رو به من  نیبودند، پدر راد نیو خاله ها و دوتا عمو و عمه بزرگ راد ییبرگترها که شامل دا یاز معرف بعد

 گفت:

 یجان به جمع خانواده ما خوش اومد میمر -

که  یمن یبرا نیحجاب بودند و ا مسن بدون یخانم ها یمجلس حت یهم لبخند زده و تشکر کردم.. همه خانم ها من

ر د ایدن یقابل هضم بود.. با صدا ریو غ بیبزرگ شده بودم، عج شناختندیکه محرم و نامحرم م ینیدر خانواده متد

و از  دمیحالم شده بود، به سمتش چرخ شاملاش  یمهربان شهیکه سمت راست من نشسته و مثل هم یکنار پرند

بودند، چهره اش در پس  ختهیر شیشانه ها یآزادانه رو شیباز بود و موها شیزده شدم.. لباس ها رتیح دنشید

ندادم.. حس  یمن آنقدر شوکه بودم که جواب یسالم کرد ول دینگاه مرا متوجه خود د یگم بود؛ وقت یظیغل شیآرا

ش را در تا عکس العمل دیچرخ نیاراده به سمت راد یتنگ است، گردنم کامالً ب دنینفس کش یکردم هوا برا یم

 رانگیپا انداخته و نگاهش متوجه د یداده، پا رو هیبه مبل تک یبا خونسرد نم؛ینوع پوشش خواهرش بب نیمقابل ا

سوال ذهنم را سخت  نیا ده؟به حجاب نداشت پس چرا مرا انتخاب کر یبود، اگر انقدر آزاد بزرگ شده بود که اعتقاد

ت که با متان یبودند و تنها کس ایتران جمع چرخاندنم، همه مثل دندخ گرید یکرده بود. نگاهم را رو ریبه خودش درگ

 پرند بود ل،یزنان مسن فام یبود، به استثنا دهیلباس پوش

جمع  نیا دنیاز د زینامدار متعجب بودند من ن نینوع پوشش در مقام همسر راد نیمن با ا دنیکه آنها از د همانقدر

 یمهم نیبه ا یبابت نگفتن موضوع نیجلس، شوکه و از دست رادافراد حاضر در م یراحت و وضع ظاهر یادیز

م آد نیمن و ا نیب ینقطه مشترک چیکنم؟ چرا ه یافراد چه م نیا انیمن در م کردمیبودم .. با خود فکر م نیخشمگ

م گذاشت یزمان م شتریب یبود و بارها خودم را بابت شناخت ناقصم سرزنش کردم، کاش کم ری. ذهنم درگست؟یها ن
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 یبه نظر م یارداه نگاهش کردم، به او که خونسرد و راض یبردم. ب ینم یفرهنگ ها پ نیتفاوت ب نهمهیتا امروز به ا

           زمزمه کردم                                                                                                      یسمت گوشش خم کرده و به آرام بهسر  د،یرس

سرش به سمت من                                                                                         ؟یبهم نزد یمورد حرف نیچرا در ا -

                                                                                                                   ؟یورددر چه م -گنگ پاسخ داد                                                                          یو با نگاه دیچرخ

ک پوشش سب -       با ابرو به جمع اشاره کردم                                                                                                    

    مهمه؟                                                                                                                         -خانوادت                                                                                                           

معلومه که مهمه،  -نگاهش کرده و متعجب تر گفتم:                                                                                    رتیبا ح

                                                                                                    نتونستم بهت بگم     -هم مهمه                                                                                            یلیخ

 ؛رمیتوانستم آرام بگ ینبود اما نم نجایحرف ا نیا یداشت و جا ییجا یکردم آرامشم را حفظ کنم، هر حرف یم یسع

                                                     پچ پچ وار گفتم:                                       

 میمتص دیدونستم شا یاگر م ه،یشکل نیخانواده ات ا یکه سبک فرهنگ یگفت یهمون روز اول بهم م دیتو با یول -

     گرفتم                                                                                        یم یا گهید

 -داده بود، مشت دستش را چندبار باز و بسته کرد                                       هیدستش را به دسته مبل تک ساعد

 شد                                                           یعوض م متیخاطر نگفتم چون تصم نیبه ا قاًیدق

در  رهیزده بود؛ سر به سمتم برگرداند و خ رتیورتم سرخ و چشمانم هنوز حکنم؟ ص هیگر ایشوم  یدانستم عصب ینم

 چشمانم زمزمه کرد                                                                                         

حرفت  -                                نه خانوادم                 یکن یم یفقط خودمون؛ تو با من زندگ م،یمر مییمهم من و تو -

 یسرش صاف و راستا                                                           یستیخانواده ن نیتو هم جدا از ا ن،یراد هیمنطق ریغ

 غالب در کالمش پاسخ داد:                          یجلو بود، با خونسرد هنگاهش رو ب

 کردم یمثل تو رو انتخاب نم یهستم، اگر نبودم کس ینیب یحاال که م -

و گپ و گفت، تنها پرند  یبه خاطر جو حاکم بود.. در طول ساعات مهمان دیشا دیطول نکش یلیمعارفه خ یمهمان

گره  یمفرط یکالفگ سمانینگاه ها وجودم را به ر ینیشک اگر او نبود سنگ یو ب میکرد یکنارم بود و با هم صحبت م

 بودند، ماند.. به لیقا شیبرا یکه احترام فوق العاده ا نیادر ی.. شام که داده شد اکثر مهمانها رفتند و تنها عمه دزیم

 کودکان ینقاش هیشب شتریاش ب افهینبود و ق دایچهره اش پ شیآنهمه آرا انیهمراه پسر بزرگ و عروسش که در م
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 زیکنند و جز رنگ چ یم یکاغذ خال یتمام رنگ ها را رونو  یها یکه از ذوق مداد رنگ یبود وقت یدبستان شیپ

به  یِکوتاه فندق یخوش دوخت و موها یشود.. عمه خانم با کت و دامن سرمه ا ینم دهید یدر برگه نقاش یگرید

کرد و من از  یخوش فرم براندازم م نکیع ریزده و از ز هیشده اش تک یطالکار یشده، به عصا دهیدقت سشوار کش

 داد و گفت: یرا تکان شیشدم.. عصا یوارانه اش معذب م نگاه سنجش

 دخترجون؟ یآشنا شد نیبا راد یک -

 نه چندان خشنود کننده! یشده و نگاه ها یسنگ یفضا نیداشت، از فشار ا یرنگ نگران لبخندم

 میحدوداً دو ماه و ن ست،یوقت ن یلیخ -

گرفت، در نبودش حس  یفته بود آمد و در کنارم جاصحبت با تلفن همراهش به تراس ر یکه برا نیلحظه راد همان

 دیداشت. کنجکاوانه پرس یحس خوب نیکردم و حداقل حضور راد یم یبگیغر

 چرا تو رو انتخاب کرد؟ ت؟یاومد خواستگار نیچطور شد که راد -

 دست راستم را در مشت چپم گرفته بودم انگشتان

 دیسبپر نیاز خود راد نویفکر کنم بهتره ا دونم،ینم -

و  خونسرد اریپا انداخته بود و برعکس من بس یکه به مبل لم داده و پا رو یالیخ یب نِیعمه خانم به سمت راد نگاه

رنگ شده اش رو به من  کیابرُوان بار انیم قیعم یزد. عمه خانم با اخم یلبخند کج نیشد؛ راد دهیآرام بود، کش

 گفت:

 نینه از راد دمیمن از تو پرس -

 گرانه اش باعث هول کردنم شد! خیمله توبو ج یجد لحن

 راستش... خب فکر کنم عالقه بوده! -

 اخم داشت هنوز

 ؟ینیمطم -

 انداختم و او همچنان خونسرد نشسته بود نیکوتاه به راد یجا، نگاه یب یسوال و جواب ها نیاز ا متعجب
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 بله -

 لب گفت: ریتکان داد و ز یسر

 نطوریکه ا -

ام  شانه یرو یداشتم.. با نشستن دست یندیحس ناخوشا ق،یمه خانم با آن نگاه نافذ و عمسکوت حاکم و حضور ع از

 سر بلند کردم پرند با لبخند رو به عمه خانم گفت: 

 کارش دارم  اد،یچند لحظه با من ب میمر دیاگه اجازه بد -

کردم  یقفس با پرند همراه رها از یو مثل پرنده ا دهیکش یبه تکان دادن سرش اکتفا کرد و من نفس راحت تنها

  دیدرهم شده ام انداخت و خند افهیبه ق ینگاه

  یشد یشکل نیعمه خانم باز رفته تو فاز کارآگاه بودن که ا نکهیمثل ا -

  دمیکش ییپرصدا نفس

 کنم  یکه، از نگاهش دست و پام رو گم م کردینگام م یچه جور یدونیاوف، نم -

 ؟ بود برات، مگه نه یبد یلیروز خ -

 بود که متوجه شود  یخنده ام آنقدر مصنوع دم؛یخند

 نه بابا خوب بود  -

 کنه  ینم تتیرفتارها اذ نیا گهیاونوقت د ه،ینطوریخانواده هم نیمدل ا یفهم یکم که بگذره م هی -

 کردم  زیرا ر چشمانم

 رفتار کردن؟  ینطوریمگه با تو هم ا -

 گفتم  ینه... کل -

 جمع  نیا یوصله ناجور بودم تو هیامروز مثل  دمیخب من بهشون حق م -
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 و با لبخند گفت:  دیبه چادرم کش یدست

  زمیعز یستیکه وصله ناجوره تو ن یاون -

و جل یبود.. پرند قدم _خدمتکار خانه _خانم  نیمی.. شهالجون مشغول صحبت با سمیدیدر آشپزخانه رس یجلو به

 رفت و گفت: 

 هاش رو با خودش ببره  هیبهتره هد رهیداره م ن؟یگذاشترو کجا  میمر یشهال جون طالها -

 به پرند کرد و رو به من گفت:  یمعنادار نگاه

 گذاشتمشون  نهیاتاق باالست، در اول سمت راست.. پشت آ یهات تو هیهمه هد -

 ممنون  -

جعبه کوچک  ینگاهم رو و دمیکش رونیب نهیها را باال رفته و وارد اتاق شدم .. جعبه بزرگ طالها را از پشت آ پله

با گشودن درش  ست؟یطالها ن هیجعبه کنار بق نیماند، پس چرا ا رهیرها شده بود خ نهیمادرم که کنار آ ییاهدا

را باز  یچه شده بود؟ در جعبه بزرگ مخمل رشیر بود! زنجیشکل بدون زنج یپالک پروانه ا د،یلبخند از لبانم پر کش

 نیینبود. با عجله از اتاق خارج شدم، پله ها را پا یو به دنبالش گشتم ول ختمیتخت ر یرا رو شیکردم و همه طالها

 نشسته بود روانه شدم  زیرفته و به سمت شهال جون که پشت م

 شهالجون  دیببخش -

 کرد  نگاهم

 شده؟  یزیچ -

 طالها...  -

 گفت:  یحوصلگ یب با

  ؟یطالها چ -

  ستیکه مادرم بهم داد ن یپالک رِیزنج -
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 !شیها یحوصلگ یاز ب یداد؛ نمود رونیرا پرصدا ب شنفس

 افتاده  یمن فکر کردم مگه چه اتفاق -

 آخه همه طالها سرجاشونه به جز اون  -

 نگاهم کرد  زیت

  ه؟یمنظورت چ -

 نکند حرف مرا بد برداشت کرده؟  دم،یجهت ترس یب یا لحظه

 ... نکهیا ایافتاده  ییممکنه که جا یعنی... دیشا گمیبه خدا، م یچیه -

 را قطع کرد  حرفم

اون دور و  دیکردن، برو بگرد شا یباهاش باز ستین یمهم زیحتما بچه ها رفتن درش رو باز کردن و فکر کردن چ -

 بر افتاده باش 

و خونسرد و طعنه پنهان کالمش وجودم را پر از خشم کرد.. پله ها را با حرص باال رفتم، به جان خود  الیخ یب لحن

 «یکن یقبولش م یواسه چ یامانت رو خوب نگه دار یتون یخب تو که نم»غر زدم

تخت بزرگ دونفره،  ریگشتم.. ز یمادرم همه جا را م هیکردن هد دایگذشته بود و من هنوز به دنبال پ یطوالن یقیدقا

را داغ کرده بود.. نبود؛ بغض مهار شده صورتم  ریاز زنج یاثر یرا نگاه کردم ول دی.. هرجا که به ذهنم رسنهیپشت آ

 میارزش را برا نیشتریکه ب یا هیهد دیبا قاًیطال دق نهمهیا نیبکشم.. آخر از ب ادیخواست با تمام توان فر یدلم م

 یعالقه ا چیچون مادر شوهرم ه نکهیگمان ا ایآ تیموقع نیارزانش؟ در ا متیق لیداشت گم شود؟ آن هم تنها به دل

 د،یآ یسرش م ییمهم نبوده که چه بال شیرها کرده و برا نهیمادرم را کنار آ ییاهدابه من و خانواده ام ندارد جعبه 

 دیاست.. لبم را به دندان گرفته و خود را سرزنش کردم؛ شا کیفکر نزد نیحد به ا نیتهمت است؟ چرا گمان من تا ا

 چنگ میندارد. دوباره بغض به گلو آزار من وجود یبرا یلیماجرا نداشته وگرنه دل نیاز ا یحق با اوست و واقعاً اطالع

 نیتخت رفته و جمع شان کردم.. راد یرها شده رو یبه طرف طالها یدیو با نا ام دمیکش یدر پ یزد، چند نفس پ

حوصله آماده شده و به سالن برگشتم؛ با همان صورت گرفته و ناراحت با  یکه منتظرم بود، ب شدیم یا قهیچند دق

 نین نخواهد ایبودم راد دواریسکوت را داشت و ام یلحظات چقدر دلم تمنا نی.. در اکردم یکوتاه یهمه خداحافظ

ف بابت نگفتن حر نیاز راد یریبر علت دلگ دیام مز هیاز گم شدن هد یناش یخواستم ناراحت یسکوت را بشکند.نم
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 رهیشب خ یانتها یب یاهیداده و به س هیتک یشده و به جدل ختم شود. سرم را به صندل شیاز زندگ یمهم یها

 زمزمه کردم:                                                                                                          یشدم..  به آرام

                جانم؟                                                                                                                         -                                                                                                                             ن؟یراد -

نه، چون معتقدم  -                                                                          ؟یبا سبک پوشش خانواده ات ندار یتو مشکل -

      و نگاهش کردم                                                                                               هخودش رو داره                                                                      سر برگرداند یهر کس زندگ

من  هب ینگاه مین    با پوشش من چطور؟                                                                                                              -

باهات داشتم  یاگه مشکل -           شد                                                                          رهیکرده و دوباره به روبرو خ

کردم درکش  یم یکرد اما سع یقانعم نم شیکردم                                                                     حرفها یانتخابت نم

 کنم، سر تکان داده و گفتم:                                     

برام سخته                        سرعت  یلیخ طیشرا نیخانوادت حاضر بشم؟ با اجمع  یتو یمن چطور نیبعد از ا -

 و دنده عوض شد                                                                              شترکردیرا ب نیماش

                                                                                                                    دمینم مانیبه نظر و نگاه اطراف یتیماوضاع ندارم، مهم منم که انتخابت کردم اه نیبا ا یبار بهت گفتم من مشکل هی -

 «یگیباشه که م ینطوریخدا کنه هم»دل گفتم  در

 ها در کمد بودم  طوفان درونم بود مشغول جا کردن لباس یبرا یکه نقاب بیعج یآرامش با

  ؟یخوریقهوه م -

 به عقب برگشته و نگاهش کنم پاسخ دادم: نکهیا بدون

 خودت بخور  ،ینه مرس -

دستانم گرفتم بغض فروخورده کار خود را کرده و حس  انیتخت نشسته و سرم را م یاتاق خارج شد.. رو از

کاناپه نشسته بود و با  یدم و نگاهش کردم که رودا هیکرده بود. به چهارچوب در تک قیرا به وجودم تزر یندیناخوشا

  خوردیآرامش قهوه اش را م

 بخوابم  رمیخسته م، م یلیمن خ نیراد -

 کرد و پلک زد  نگاهم



 سراب

 
148 

 

  زمیچشمات سرخ شده، شب خوش عز یآره بهتره استراحت کن -

  ریشب بخ -

از  فیرا پشت سر گذاشته بودم و ح یادیاتاق شدم و بدون مسواک زدن به تخت رفتم.. امروز اتفاقات ز داخل

 یمفرط یروزها وجودم را مهمان خستگ نیگونه خراب شد.. تنش ا نیکه ا نیبا راد نمیریصبح و لحظات ش یخوش

 شد  یکرده بود که تنها با خواب حل م

 ندیو برخاستم. با د دهیاش کش یخال یدستم را به جا م؛یامان آفتاب از پنجره باعث شد چشم بگشا یب حجوم

تم جان، من رف میمر ریصبحت بخ» تر رفتم کیکرده و نزد زینوشته شده بود چشمانم را ر شهیش یکه رو یادداشتی

شام  هیبا  گمیبرات دارم که شب بهت م مخبر خوب ه هیعقب افتاده ام رو سر و سامون بدم،  یشرکت تا کارها 

 «دستپختت رو بخورم خوادیخوشمزه منتظرم باش، دلم م

 «شکمو»لب گفتم ریه و ززد یلبخند

  دمیمادرم را شن یزنگ تلفن از اتاق خارج شدم.. تماس را که برقرار کردم صدا یصدا با

  ؟یسالم خوب -

 خوبن؟  یبابا و مصطف د؟یشما خوب یسالم مامان، مرس -

 بغض کردم  اریاخت یب

 دلم براتون تنگ شده  -

تفاوت داشت و ما  نیبا مادر راد ییایبود، مادر من دن نیمت یلیدوست داشتم، خ زیخنده اش را ن یصدا د؛یخند

                                    نشود؟                                                                                                                ادیسست بن مانیتا سازه ها میو چطور قرار است تا ابد با هم بساز میپرورده دو مادر متفاوت بود

 کجاست؟  نیراد ؛یدیما رو د روزیدختر لوس، تو که د -

 رفته شرکت تا به کارهاش برسه  -

 مبل تک نفره نشستم  یرو

 خوشت اومد؟  هیبپرسم، از هد روزیرفت د ادمی یراست -
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 را سوزاند  میامان گلو یب یبغض

 آره  -

 مادرم پر از خنده شد  یصدا

خانواده  یخواستم جلو ینم م،یریخوشگل برات بگ زیچ هیتا  میها رو گشت یند ساعت با پدرت طالفروشچ -

  میسرعقد بهش طال بد دیبه بابات گفتم حتماً با نیواسه هم یشوهرت سرافکنده بش

  دیکرده بودم.. دوباره پرس سکوت

 حاال واقعا خوشت اومد ازش؟  -

فقط پالکش مانده  یدیخر میشوق و عالقه برا نیکه با ا ییگفتم از طال یدرم م. چطور به مادیگونه ام چک یرو اشک

 ست؟ین رشیاز زنج یاثر چیو ه

 خوشگله، دستتون درد نکنه از بابا هم تشکر کن  یلیآره خ -

 شاد بود! شیدر خنده غرق بود، صدا زین شیصدا

  انیطال کادو دادن، همشون هم گرون و اع بهت یدخترم، ماشاءال.. کل یو دل خوش ازش استفاده کن یبه سالمت -

 از اشک چشمانم متاثر شد  میسوخت؛ اشکم شدت گرفت و صدا قلبم

 مال شما هم قشنگ بود  یول -

 نبرد!  یام پ هیکردم تا مادرم به گر یخداحافظ عیرا کوتاه و سر صحبت

 هیسا نیش امروزم داشته باشد بنابرادر حال خو یریتاث میام بابت گم شدن طال یو ناراحت یحوصلگ یخواستم ب ینم

 غذا پخته و خود را آراستم!  شیغم را از قلبم کنار زدم و تمام روز با شوق منتظر آمدنش ماندم.. با عشق برا

تق در مرا از جا پراند؛ بلند  یرا تکان دادم.. صدا میانداخته و پا دادیکه نُه شب را نشان م وارید یبه ساعت رو ینگاه

بلند  ییکرد، به سمتش پا تند کرده و با صدا یجا م بشیرا در ج چیبه دست ، سوئ فیستقبالش رفتم.. کشدم و به ا

کرد دست گشود و من با  یکه صورتش را جذاب تر م یبا لبخند دیکه مرا د نیسالم کردم.. نگاهش باال آمد ،هم



 سراب

 
150 

 

 انداخت، میبه سرتا پا ید. نگاهرا از دستش گرفتم و کمک کردم تا کتش را در آور فشیشوق به سمتش رفتم.ک

 و من گمان کردم برق شوق است  زدیچشمانش برق م

 ! یچه خانوم مهربون و خوشگل -

 دل خوش کردن من بود؟  یها صرفاً برا فیتعر نیا ای دید یم بایمرا ز یزدم؛ به راست لبخند

 ردیبگ تا طرح گل ختمیر یبودم و برنج را در قالب مخصوصش م دهیچ قهیرا با سل زیم

  ا؟یآ ادیم نجایخوش از ا یبو نیا -

 خنده گفتم:  با

  میست، ما که غذا ندار هیبو از خونه همسا نینه آقا ا -

 داد  رونیکلفت کرده اش را ب یصدا

  ؟یمگه من امر نکرده بودم شام بذار فهیضع یا -

  دمیگذاشتم و خند زیم یرا که به شکل گل در آمده بود رو برنج

  ادینماصالً بهت  -

  ستیچون اصالً جالب ن ینیمن رو نب تیوقت عصبان چیخدا کنه ه -

 غذا گفت:  دنی.. در حال کشدمیگذاشته و خند یشوخ یرا پا حرفش

 ! هیطعمش چه جور مینیظاهرش که خوبه بذار بب -

  ادیخوشت ب دوارمیسررشته ندارم، ام یاز آشپز ادیز نیپختم واسه هم یراستش من تو خونمون غذا نم -

 طایکردم؛ با احت دشینا ام یحساب یعنی نیو ا دیرس یبه نظر نم یکردم.. چهره اش راض یکرد و من نگاهش م شروع

  دمیپرس

 بد مزه شده؟ یلیخ -
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  دینوشابه را سر کش وانیل

 خورشت کم نمکه، برنج هم خوب نپخته  -

 زد! یمصلحت یناراحتم نگاه کرد، لبخند افهیق به

  دیبخش شهیرو اشکال نداره، مبار  هی نیحاال ا -

 داشت!  صالیحس است لبخندم

که نشسته بود  یداده و از آشپزخانه خارج شدم، با ابرو به مبل دونفره ا یجا نتیظرف شسته شده را در کاب نیآخر

 رم،یرا در کِسوت همسر خود بپذ نیگرفتم هنوز نتوانسته بودم راد یزدم و کنارش جا نیشرمگ یاشاره کرد، لبخند

 یبرا یمان بود، ما فرصت ییمدت کم آشنا لشیدل دیو شا دم.. هنوز کامالً با او انس نگرفته بومیبود برا یبیحس غر

.. دستش که چانه ام را گرفت نگاهم  میمشترک شد یوارد زندگ عیسر یلیو خ مینداشت یو دلبستگ دنیعشق ورز

 سرگردان چشمانش شد  ریاس

 رفتار و نگاهت حس معذب بودن هست  یتو ؟یستیباهام راحت ن دیباهنوز اونطور که  کنمیچرا حس م -

 قهیبود که او گفت.. با دو انگشت  یزیهمان چ لشیدوختم و دل راهنشیپ یرا از چشمانش گرفته و به دکمه ها نگاهم

 دغدغه حرف بزنم  ینگاه به چشمانش نباشد و ب یبرا یکردم تا اجبار یرا صاف م راهنشیپ

و محبت، ما رو به هم  میدر کنار هم باش شتریب میتا بتون مینداشت یمن و تو دوره نامزد ن،یه رادخب بهم حق بد -

احساس  نیکم واسه ا هیو  رمیگ یگذرونم و تازه دارم با تو انس م یرو االن دارم م یوابسته تر کنه من دوره نامزد

 دایپ وفق دمیجد یخوام تا بتونم با زندگ یت مکم فرص هی ه،ییکوتاه بودن دوران آشنا لشیدل یول رهیدوگانه د یها

 کنم 

 حالت چشمانش متفکر بود!  کرد؛یبلند کردم، در سکوت نگاهم م سر

 یهنوز وقت برا یول ستیاصالً خوب ن نیو ا دونمیکم از تو م یلیآشنا بشم، من خ اتتیبهم وقت بده تا با روح -

چرخه  یمون رو یزندگ نکهیقبل از ا م،یریانس بگ گهیو با همد میشناخت هست، اجازه بده آروم آروم جلو بر

 مگه نه؟  م،یو به محبت هم گره بخور میرو بفهم گریهمد دیبا فتهیو عادت ب یروزمرگ

 اش بودم. با لبخند گفت:  یمن منتظر اظهار نظر کالم یحرفم تکان داد ول دییدر تا یسر



 سراب

 
152 

 

  ه؟یکه قرار بود بهت بدم چ یخبر خوش یپرس ینم -

 داده و گفتم:  رونیرا ب نفسم

  ه؟یچ -

 اش جالب شده بود  افهیکرد. ق کیرا به هم نزد شیابروها

 برگرد تا بهت بگم  یاومد اقیبه نظرت؟ برو هر وقت سر اشت هیخبر خوب کاف دنیشن یذوق برا نیا -

  دمیرا کش شیداد.. دستها هیبه هم گره زده و سرش را به مبل تک نهیس یرا رو شیها دست

 بگو  گه،ینکن د تی.. اذاِ -

 شد  رهیخ ونیزیرا باال فرستاد و به تلو شیابروها

 بره  یخوابم نم یمن از کنجکاو یاگه نگ -

شد.. نگاهم را پر از حس کرده و در  رهیبار شانه باال انداخت. سرم را مقابل صورتش گرفتم، به چشمانم خ نیا

 زمزمه کردم  رگذاریآرام و تاث ییابود. با صد یدنیرنگ نگاهش د رییو تغ ختمیچشمانش ر

  ن؟یراد -

 جانم؟  -

 پنهان کردم                                                                             میپشت لبها یام را به سخت خنده

  ؟یگینم -

 مانست!  یبود، حالت چشمانش به مسخ شده ها م رهیدر نگاهم خ هنوز

  گمیم -

 برد و با خنده نگاهم کرد  شیموها انیزدم؛ دست م هیبه مبل تک یآسودگ با

  دید یدرس م طونمیشما زنها ش -



 سراب

 
153 

 

 که هست!  نهیهم -

 ماه عسل  میر یفردا م -

 به صورت متعجبم انداخت و چهره اش خندان شد:  ینگاه

  میریم یا که تو بخواهرج نیدور بشم واسه هم یلیخ ذارهیشرکت نم یکارها یباشه ول یخواستم سفر خارج یم -

 داشت  میدندان ها دیسف فیبه اندازه رد ییپهنا لبخندم

  ؟یجد -

  دیرا کش لپم

 آره خانوم موشه!  -

  دمیفکر کردم و بعد با ذوق دستانم را به هم کوب یکم

 مشهد؟  میبر -

 جمع شد  لبخندش

 حاال چرا اونجا؟  -

 شروع کنم امام رضا  ارتیرو با ز میخب من دوست دارم زندگ -

 داده و اخم کردم  هیرا از نگاهش خواندم، به مبل تک یتیحس نارضا کرد؛ینگاهم م یو جد ساکت

 ! میبر یهر جا من بگم م یخودت گفت -

 را پر صدا آزاد کرد  نفسش

  ؟یهست یراض ینطوریمشهد، بعدشم شمال ..خوبه؟ ا میریباشه م -

  دمیخند اقیاز اشت پر

 !هیعال -
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 کرد،یداده و نگاهم م هیکه به در تک ییاخمالو نیشدم نگاهم از چمدان کوچک بسته شده به راد داریکه ب صبح

  دیچرخ

 انگار نه انگار! خودم بستمش  یول یچمدون رو ببند یچندبار صدات کردم تا بلند بش -

 نسبتاً بلند گفت:  ییشد با صدا یکه از اتاق خارج م یحال در

  یحاضر کن یتونیه رو که محداقل صبحان رم،ینون بگ رمیم -

 «نداره یبداخالق نهمهیکه ا نیا گه،ید یچمدون بست هیخب »لب زمزمه کردم:  ریو ز دمیبرچ لب

ه سرتا ب یبرگشت. نگاه یهم با دوتا نان بربر نیصبحانه آماده شد راد یتخت کنده شدم و به آشپزخانه رفتم.. وقت از

متعجب  ؛یمشک داسیگذاشت و شلوار آد یم شیدر معرض نما قالب اندامش را یدیسف شرتیانداختم؛ ت شیپا

 گفتم: 

  ؟یدیخر یخودت رفت -

  ادیتو صف بدم م سادنیلباسا برم؟ از اون گذشته من از وا نیبا ا ی.. توقع نداردهیخر دارینه سرا -

 نشست و رو به من گفت:  یصندل یهمان اخم و صورت پرجذبه رو با

  میفرودگاه باش دیبا گهید میاعت و نس هیبخور.. زود باش،  نیبش -

  م؟یر یخودمون نم نیمگه با ماش -

 را به دستم داد  وانشیل

  مای.. نه با هواپزیبر یچا هی -

 یکند.. فقط چند لقمه به زور چا ریگ میباعث شد هر لقمه صبحانه مثل سنگ در گلو نیراد یو سرد یحوصلگ یب

سفر؟ اگر  لیجمع نکردن وسا یفقط برا یبدخلق نهمهیکردم؛ ا یاه منگ شیبه اخم ها دهیبرچ یخوردم؛ با لب ها

 خواهم  یرا نم نیاشود و من  یبرود سفرم خراب م شیروال پ نیداشته باشد با هم میتصم

بار ترس  نیاول یشدن برا مای.. سوار هواپمیگرفته بود یجا مایهواپ یها یصندل یشد که رو یم یا قهیدق چند

ا بتوانم حرف دلم ر دیمان نماند. با نیب ییراز مگو چیودم آنقدر با همسرم صادق باشم که هگرفته ب میداشت. تصم
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 یالمک ای یمحبت ،یبوسه ا ،یخواهد شد با لبخند امشمو آر نیخواهم گفت و او تسک میبازگو کنم.. از ترس ها شیبرا

 پرمهر!

 گذاشتم؛ به سمتم برگشت و نگاهم کرد  شیبازو یرا رو دستم

 ترسم  یکم م هی نینشدم واسه هم مایمن تا حاال سوار هواپ نیراد -

 افته  ینم یاتفاق چینگران نباش ه -

 نگران نباش من»  دیجمله بهتر نبود بگو نیا یکرده باشند. به جا یخال کهویبودم که بادش را  یبادکنک هیشب

 «دادنش یاز دلدار نمیادختر،  یکرد یالبافیچه قدر خ» و در دل گفتم دهیکش یقی؟.. پوف عم«کنارتم

نگاه  دادیالزم را م یدر هم گره خورده به مهماندار که آموزش ها یداده و با ابروها هیتک یبه صندل نهیبه س دست

 شنود غر زدم یبودم م نیمطم یداشت ول یکه تُن آهسته ا ییکردم. با صدا

 کنه و ساک رو ببنده  رو جمع لمیوسا دیبداخالقه، انگار من بهش گفتم با ینطوریاز صبح هم -

 شنود  یروبرو اما کامالً مشخص بود که م رینگاهش کردم، نگاهش درگ یچشم ریز

 تونستم انجامش بدم  یخودمم م -

 شانه ام را گرفت و مرا به سمت خود برگرداند  دم،یگوشه چشم دستش را د از

 با خودت؟  یگیم یچ -

 به خود مسلط شده و قهرآلود گفتم:  یهزار، ول یرفت روقلبم  یو تپش ها دمیاش ترس یاز نگاه جد یا لحظه

  ؟یاخم کن یخوا یم زنممیکه با خودم حرف م نیواسه ا -

 اخم کردم؟  یمن ک -

 بغض کردم  لیدل یب

که بابتش  هیبستن چه کار سخت فیک هی.. مگه ییحوصله و اخمالو یب ینطوریاز صبح هم ؟یاخم نکرد یک -

  ؟یشد ینطوریا
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 زد  لبخند

 گفته من واسه اون اخم کردم؟  یحاال ک -

 تونه داشته باشه  ینم یا گهید لیدل -

 تکان داد و گفت:  نیرا به طرف سرش

من شب  یوقت نمیرو جمع شده و آماده بب لیشدم توقع داشتم وسا داریصبح ب یکه وقت نهیا لشیچرا داره.. دل -

سفر هم جزوشه.. تو  یها لهیکه جمع کردن وس یدادیم مکارها رو انجا یسر هی دیبا یبهت گفته بودم و خبر داشت

 ... ستیاصالً خوب ن نیا و فیک یکردم تا بذارم تو یو من برات لباس انتخاب م یخواب بود

  دمیحرفش دو انیم

 داره؟  یمگه چه اشکال -

 داشت  یو نگاه راسخ یکرد؛ چه چشمان جد نگاهم

به بعد سر  نیتو بود.. از ا یتوجه یب نیهم شیکیحساسم،  لیامس یبعض یمن رو میبذار حرفم تموم بشه.. مر -

 نشه  ختهیمن برانگ تیرو انجام بده تا حساس فتیوقت وظا

 ام مظلوم شد  افهیق

 دونستم  یخب من نم -

پس از  ،یدونیحاال که م -      خاص خودش گفت:                                                                                         تیجد با

  ادیبدم م یبرنامگ یب نیکن.. از ا ایرو مه زیامروز به بعد سروقت همه چ

  دمیباشه فهم -

 دیاست.. نبا نگونهیهم زیحساس هستم او ن لیمسا یبعض یهمانطور که من رو دادم؛یحق م نیبه راد دیبا

موثر است که در  یشود.. شناخت وقت انیب یالت بهترحرف ها با ح نی. اما توقع داشتم ازمیرا برانگ تشیحساس

که آزارش  یلیو از مسا زدیاخم کردن با من حرف م یبه جا نیبه دور از تنش باشد. انتظار داشتم راد یطیمح

 نیزوج نیراحت تر بود.. در واقع آنچه که باعث جدال ب یلیاشتباهم خ رفتنیصورت پذ نیدر ا گفت،یم دهندیم
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ته خواس ینتوانند درست و منطق نیآنها است. اگر هر کدام از زوج انیبلکه نحوه ب ست،ین نیطرفاشتباهات  شودیم

 یآنچه که باعث م نطوریبه دنبال خواهد داشت و هم یناکام شانیهردو یبرا یزندگ هندرا انتقال د شانیازهایها و ن

 یوآنها از س انینحوه ب دیباهاتش برآاصالح اشت یدر پ یشود طرف مقابل به اشتباهش معترف شود و در عوض لجباز

امور در کنار هم است و  یبه تجربه کردن پاره ا ازیکامل ن یبه شناخت دنیرس یبرا یمتاهل یهمسر است. در زندگ

بدون  یشود دعوا یاش م جهیفقط حرف خودش را بزند نت ایبه خرج ندهد،  ییبایصبر و شک نیاز طرف کیاگر هر

 شد!  یگفتگو حل م نیکه با کوچکتر ییهرهاشود ق یاش م جهی.. نتشهیر

و بعد از حدود هشت سال که از  میبه حرم رفت ارتیز یکوتاه به اصرار من برا یپس از استراحت میدیهتل که رس به

تن رنجور از  کیبهار بود در تار و پود  مینس زیلطافت دل انگ دارید نیگذشت، ا یم یشهر بهشت نیسفرم به ا

آمدم که دو ساعت گذشته بود و من گذر زمان را  دبه خو یو دعا کردم و وقت ختمیلصانه اشک رزمستان! خا ریزمهر

 دمیبود رس دارمانیبه کنار حوض که مکان د یمکان مقدس حس نکرده بودم.. وقت نیدر پس آرامش نهفته در ا

.. گشتم یگرفتگ نیا لیال دلاشک پاک کردم و در ذهن به دنب یسیصورتم را از خ افتم،یدرهم  یرا با چهره ا نیراد

  دیبه گوشم رس رانهگ خیتوب شیصدا

  ؟یکرد یکار م یچ ی؟داشتیکجا رفت یکاشت نجایدو ساعته منو ا -

 گفتم:  متعجب

 حرم؟  یتو یمگه نرفت ؟یبود نجایدو ساعت رو ا نیا نیکردم.. تو ع یم ارتیداشتم ز گهیمعلومه د -

  کشهیمگه چقدر طول م گهید کردنه ارتیز هیچرا رفتم و برگشتم..  -

  یزدی.. کاش بهم زنگ مگهید کشهیطول م یدعا کن یو کم یبخون ارتینماز و ز هی یخب تا بخوا -

 به جانبم انداخت و خونسرد گفت:  ینگاه میباز شده بود. ن شیابروها گره

  یبرنداشت یچند بار بهت زنگ زدم ول -

 گفتم:  یچهار بار تماس گرفته بود.. با شرمندگ و نگاه کردم؛ دهیکش رونیب فیرا از ک لیموبا

  دمیاصال نشن یاون شلوغ یتو دیببخش -

  گذرهیخوش م ینطوریبهت خوش بگذره البد به تو هم ا دینداره.. من تو رو آوردم ماه عسل با یاشکال -
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 هم لبخند زد  نی. رادقشیزدم به وسعت نگاه عم یلبخند ره؛یآرام بود و نگاهش خ لحنش

 خانوادت؟  یبرا یبخر یسوغات د؟یخر میبر یست داردو -

 کودکانه!  یکوتاه بود و شوق یخنده ا جوابش

تنها  یکرد و گاه یم میکردم و او در سکوت همراه یم دیخر کینزد لیخانواده و دوستان و فام یبرا یذوق خاص با

 یروسر تیبود، در نها یگریهرکس دشهالجون سخت تر از  یکردن برا دیکرد.. خر یکوتاه اکتفا م یبه اظهار نظر

مبل رها  یرو یکرد.                                                                 با خستگ دشییهم تا نیکه راد دمیخر شیبرا ییبایز

 را از سر کندم  یشدم و چادر و روسر

 چه گرمه امروز  -

 رو به من گفت:  کردیاش را باز م یکه ساعت مچ یدر حال گذاشت. نیزم یرو میرا کنار پا دهایتمام خر نیراد

 شام  می.. آماده شو بررمیدوش بگ هی رمیم -

 خمار شده از خواب گفتم:  ییبه بدنم داده و با صدا یو قوس کش

 باشه  -

  ستیبد ن یکمم استراحت کن هی -

! . با یبودم مخصوصاً ساعت مصطف یها راض یشدم. از همه سوغات دهایخر یکوتاه مشغول وارس یبعد از استراحت 

 سر بلند کردم  شیصدا

 نداشته باشن  یرادیو ا بینگاه کن تا ع -

دوشش،  یرو یو حوله ا کردیتر م یشده بود و چهره اش را دوستداشتن شانیاش پر یشانیپ یکه رو سیخ یموها با

 بود  ستادهیسرم ا یباال

  یمرس ن،یخوشگلن راد یلیسالم هستن.. خ  -

 جذابش شد  یها یخشک کردن مشک لمشغو
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 کنم  یخواهش م -

ده از ش بمینص ارتیز قی.. دوست داشتم حاال که بعد از سالها توفمیام به حرم نرفت یباطن لیرغم م یاز شام عل بعد

 اصرار نکردم  زیفردا و من ن یگفت بماند برا نیراد یلحظه به لحظه اش استفاده کنم ول

 به قلب دیشده،خورش ازدهیداشت.. ساعت  ییبایز یچه نما نجایاز ا ییکردم؛ گنبد طال یرا نگاه م رونیپنجره ب از

خواستم ساعاتم با ماندن در هتل هرز شوند  یکرد و من که نم یم یهنوز در خواب سپر نیبود و راد دهیآسمان رس

 کردم  شیبار دهم صدا یکالفه بودم!. به سمتش رفته و برا

  ؟یشینم داریب نیراد -

  ؟یباهام دار یکار -گرفته از خواب گفت:                                                                                                      ییصدا با

 تر شده بودند! دهیکش یاز کالفگ میهنوز بسته بود؛ نفس ها چشمانش

  ارتیبرم ز خوامیمن م -

 خب برو!  -

 گردو کردم  چشم

 بدون تو؟  -

  امیآره.. من نم -

 بروم  ادهیتوانستم پ ینبود و م ی.. از هتل تا حرم راهدمیند زیاصرار کردن را جا نیاز ا شتریب

چند سال را بر زبان  نیا یکردم؛ تمام ناگفته ها ارتیز ریزدم. تا ظهر با دل س رونیاز هتل ب ییشده و به تنها آماده

. بعد از خواندن نماز جماعت به هتل برگشتم. به سمت پله میفاش شدن رازها ای از سرزنش شدن، دمیراندم و نهراس

 رفتم  یها م

  میمر -

 مبل بلند شد  یکج کردم. از رو یبود. راهم را به سمت الب نینامم عقب گرد کردم؛ راد دنیشن با
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  یکرد ارتیز ریدل س هیفکر کنم امروز با  -

  دمیخند

 آره  -

 گردش؟  میبر -

 ! میبر -

 میشب نمانده بود و دل من کماکان به آن گوشه خلوت حر مهین یتا انتها یزی.. چمیرا کنار هم گذراند یخوب ساعات

 : خورد گفتم یم وهیپا انداخته و م یداده ، پا رو هیبود. رو به او که به کاناپه تک دارید نیآخر نیامن گره خورده بود. ا

  میری.. فردا ممینرو هم بک ارتیز نیحرم آخر میپاشو بر -

  یتو که صبح اونجا بود -

  مینیهتل بش یکه تو میومدین -

 گفت:  یالیخ یسرشار از ب یلحن با

 برس  ارتتیباشه برو به ز -

 هیمثل بق زیشهر ن نیام کند؟. انگار ا ینداشت همراه یلیتوانستم درکش کنم که چرا تما یشدم. اصالً نم متعجب

 شت! دا یحیجنبه تفر شیسفرها برا

  ؟یاینم -

 هتل بمونم  یتو دمیم حینه من خسته ام، ترج -

 پنهان گفتم:  یحرص با

  یهر طور راحت -

ود؟ نب مییوقت شب نگران تنها نیا د،یایخواهد به حرم ب ینم میشدم؛ اگر فرض کن ریو از پله ها سراز دهیرا کوب در

 اشد؟ را به جان بخرد و همراهم ب یکه خستگ ستمیمهم ن شیانقدر برا
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 را داشت که رگه یاما دلم هراس انتخاب میایبتوانم ب یک گریبار به حرم امام رضا رفتم و معلوم نبود د نیآخر یبرا

 !دمید یم زیحاال ن نیرا از هم شیاز تفاوت ها ییها

 و جنگل و یشرج یکلمه خوش گذشت.. شمال با آن هوا یواقع یبه معنا نیپدر راد یالیحضور در و یبعد یروزها

خوش طعم  یکرد و به راست یبا مهارت تمام طبخ م نیکه راد ییها یو گردش در شهر و ماه یسوار قیقا ش،یایدر

 بود!

به جان و  شیها یکه خوش میگذراند یرا م یشد.. لحظات یساطع م طنتیو از نگاهش ش دیبار ینگاهم محبت م از

 نو رَس. یخوش گردو ها یاستشمام بو پهن درخت گردو و هیسا ریز دنیخواب هیشب ینشست.. لذت یدل م

دل من و او  نیب یکرد و آرام آرام الفت یم کیبه مهر و دوست داشتنش نزد یلحظات با هم بودن مرا هر روز قدم نیا

از  شیکه نشانه ها یجوانه عشق در قلبم باشم، جوانه ا شیمثل رو یشاهد اتفاق یبه زود دیشد و شا یبرقرار م

  شدیاز باهم بودنمان، ساطع م نیریو کام ش چشمان به محبت نشسته

عد بودم، داشتم.. روز ب شیکه بانو یبه خانه ا تیمالک هیشب یدر جانم نشست و من حس یدلتنگ میدیخانه که رس به

 سفر از تن به در کند!  یداد تا خستگ یبه خود مرخص نیراد

 

************************************ **** 

بودم و  دهیرا در حال نماز خواندن ند نیبار هم راد کی یمشترکمان گذشته بود حت یکه از زندگ یطول چند روز در

 نیمن نسبت به ا تیآورد، چون از حساس یبه جا م شهیرا هم شیبود که خودش به من گفته بود نمازها یدر حال نیا

من اعتقاد  یاست! . برا نیهمانتخاب همسرم  یابر میمالک ها نیاز مهمتر یکیدانست  یمسئله آگاه بود و م

ام.. در  دهیباورها رشد کرده و قد کش نیبا ا رایشمارم، ز یهمسرم مهم است. مهم است چون اعتقاداتم را ارزشمند م

مهم  می. برارساندیمرا به اوج م میبا خدا شیایتنها مامن من سجاده ام بوده و ن شیو آدم ها ایدن نیا یاهویه انیم

 یته شیاز زندگ یمیاز آرامش و ن یاز وجودش خال یآرام گاه دور باشد بخش نیکه از ا یهر کس باور دارم رایز تاس

اعتقاداتم  یپا شهیدارند من هم یچه نظر گرانید ستیاست، مهم ن نیاعتقادم ا رایمهم است ز میاز برکت است.. برا

 ام. ستادهیا

 است گفت:  یکردم ساختگ یوم که حس ممظل یگذاشتم با چهره ا انیدر م نیمسئله را با راد نیا یوقت
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  ؟یتا بهم جواب رد بد خونمیبگم؟بگم نماز نم یچ یتوقع داشت یدادیبه خرج م یاونهمه سرسخت یوقت -

اش؛  یپنهان کار اهیس ستیدروغ هم اضافه شد به ل نیمان برمال شد و ا یدروغ زندگ نی. اولدیسوت کش مغزم

که مجبور  یچ یعنی -متحرّص گفتم:  یر از خشم نگاهش کردم و با لحنخانواده اش!. پ یپنهان کردن سبک زندگ

  ؟یتو رو مجبور کرد که دروغ بگ یبودم.. ک

  یتو مجبورم کرد -

 از تعجب گشاد شد  چشمانم

 بهم دروغ بگو؟  ایگفتم ب یمن ک -

  دادمیگفتم که از دستت م یاگه دروغ نم -

 بهتر از ناسزا نداشت  ییمعنا پوزخندم

  یبه.. منو با دروغ حفظ کردجال -

محبوب و براق من نبودند،  یها یو تم ترسناک، خاکستر رهیرنگ ت نیچشم ها با ا نیدستانش شد؛ ا ریام اس چانه

 کدر شده بودند! 

 ! یکردم.. هر کار یم یکه از دستت ندم هر کار نیا یحفظ تو برا یمن برا -

 آرام گفت:  ییصدا یول یجد یگستاخ و سرکش!. با لحنشد؛  رهیرا از نظر گذراند و در چشمانم خ صورتم

 برنده باشم  دیبا شهی.. من همستمیباخت و من اهل باخت ن یعنیاز دست دادن تو  -

 لرز داشت  میاز ترس گرفته بود و صدا یاندک رنگ نگاهم

  ؟یانقدر دوسم دار یعنی -

بود که کردم. چانه ام را رها کرد و به مبل  یلیلتح نیمسخره تر نیا داد،ینم ییمعنا نیچن شیکدام از حرفها چیه

 زد  هیتک

  ؟یچرا راستش رو بهم نگفت ،یلیمهم بود.. خ یلیمسئله خ نیمن ا یبرا نیراد -
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 کرد  نگاهم

 من عذاب کنند یذارم تو رو به جا ینم ایمگه قراره ما رو تو قبر هم بذارن؟ نترس اون دن -

 را گرفت و فشرد  میبود. بازوبستم. سرم داغ  یرا با کالفگ چشمانم

 حرفا بهم نزن باشه؟  نیمون رو با ا ی.. آرامش زندگمیبحث رو کش نده مر نیا -

 خشن گفت:  ییصدا با

  م؟یباشه مر -

آمد؛ چه زود محبتش را در دلم کمرنگ  یجز صبر از دستم بر نم یداشتم؟ آنهم حاال که کار نیجز ا یچاره ا مگر

و به اتاق پناه بردم؛ اشک همدم  دهیکش رونیرا با ضرب از دستش ب مینابود ساخت! بازو کرد و باورم را از خودش

فکر لرز بر تنم  نیاطالعم؟. از ا یهم گفته که من ب یگرید یدروغ ها نیام. نکند راد دهیدل هراس یبود برا یداغ

 نشست. 

آل هام گفتم و اونم  دهیکه مدام براش از اخودمه  ریبه اجبار من بود.. تقص نمیبهم دروغ بگه؟ ا نیراد دیچرا با »

 «به دست آوردن دلم دروغ بگه یمجبور شد برا

 سر هم تکرار کردم  پشت

 «خودمه ریخودمه، تقص ریتقص آره»

 

****************************** 

به  نیراد و دمیرس یروال افتاده بود، من به درسم م یرو یشده بود.. زندگ ریبساطش را گشوده و خوب جاگ بهار

 یلیخ میدوشم بود. برا یرو یخانه بار بزرگ یانجام کارها دمیرس یخسته از دانشگاه سر م یوقت لیشرکتش.. اوا

 کنم. یدگیرس میبپزم و در کنارش به درس ها ارا سر و سامان دهم، هم غذ یبزرگ نیبه ا یسخت بود هم خانه ا

مدت  نیحساس بود.. در طول ا شیغذا یرو نیچون رادکردم دستپختم بهتر شود  یم یگذشت سع یکه م یروز هر

 یلباس بدون اتو نم چوقتیغذا و لباسش داشت، ه یرو یخاص تیبرده بودم؛ حساس یپ اتشیبه روح یتا حدود
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 یبود، برعکس من که به شدت برا هعادت کرد دنشانیند ادیبه خانواده اش نداشت و به ز یادیز ی.. وابستگدیپوش

قهوه درست  شیبار که خواست برا نیاول خورد؛یفنجان قهوه م کیشدم.. هر شب بعد از شام  یمخانواده ام دلتنگ 

 یداد.. طعم تلخش را دوست نداشتم ول ادمیمتعجب نگاهم کرد و قهوه درست کردن را  ستمیکنم و من گفتم بلد ن

 عادت بود!  نیراد یشد و برا یمن عاد یشد.. برا یعاد میکم کم خوردنش برا

خنک  یانداخته و از هوا شیدست دور بازو م،یکرد یم یرو ادهیبعد از شام به اصرار من در محوطه برج پ ها شب

بودم، اما او اکثر اوقات ساکت  دهیکه در ذهنم چ ییاز نقشه ها زدم،یحرف م ندهیاز آ نیراد یبردم، برا یشب لذت م

 یکه حرف کیشوم آنقدر نزد کیبه او نزد نیاز ا شتریمن نداشت، دوست داشتم ب یدر مورد حرفها یبود و نظر

 میوانمان را بخ یاز نگاه هم خواسته ها میکه بتوان م،یبا هم نداشته باش یکه راز کیمان نماند، آنقدر نزد نیناگفته ب

متفاوت ما  یایدن زیآن چ دیرابطه ما شده شا واریکه د یزیشود،چ یما هست که مانع م نیب یزیکردم چ یاما حس م

دور از هم                                                                                                                     ییدور از هم با باورها یایو دند ود،ب

 انشود.. چشم یدار تر م شهیکه آرام آرام بزرگتر و ر یدارم. حس خوب نیبه راد یشتریب یکیروزها حس نزد نیا

 اش یشانیپ یبا اخم کمرنگ رو یبیانس عج یدوست دارم، حت یلیجذابش با آن نگاه خاص و نافذ را خ یکسترخا

وجودش  نفکیکه جزء ال ییخوش ادکلنش در خاطرم ثبت شده، بو یکرده ام.. بو دایاز چهره اش است، پ ییکه جز

 است 

 من یخاص برسد.. روز یگذر زمان به عاشقانه اتواند با  یم یول ستی.. عاشقانه نمیدار یخوب و قابل قبول یزندگ

 تمام قلب همسرم سهم من است!  رایخواهم بود ز نیقلب راد یچون و چرا یمالک ب

م گرفت یحال تمام تالشم را به کار م نیکرد. با ا یوقتم را درس خواندن پر م شتریآخر ترم دانشگاه بود و ب یروزها

د خواندم مواد ساال یکانتر گذاشته بودم و همانطور که درس م ی. کتاب را روبرقرار کنم یدرس و زندگ نیب یتا توازن

کنم.  ضیرا تعو میبه اتاق رفتم تا لباس ها خچالیساالد در  دادنکردم، بعد از اتمام کارم و قرار  یرا هم خرد م

 .دیآ یبدم مو شلخته باشم  قهیسل یب یزن نیدر چشم راد نکهیو آراسته بودم. از ا بایدر خانه ز شهیهم

 دنیشده ام داشت به تن کرده و با پوش شیبا چهره آرا یجالب یهارمون مشیرا که رنگ مال یآسمان یآب ریحر راهنیپ

کرد، با لبخند به طرفش رفته و با فاصله  یدر خانه تالق یاز اتاق خارج شدم.. خروج من با صدا دیسف یصندل ها

 کردم  یسر گره زده و نگاهش مرا پشت  می. دستهاستادمینسبتاً کم از او ا

  یسالم، خسته نباش -
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 ناموزونش تمیکه ر یبا آمدنش وجودم پر از شوق شده بود.. سربرگرداند و نگاهم کرد و من با قلب شیپ یروزها مثل

 یدر چشمانش نشست ول یحس ملس خواستن ها و دوست داشتن ها بود لبخند زدم.. لبخند زد و برق انگریب

 . گفت: دیرس ینظر مصورتش خسته به 

  ؟یخوب -

  یلیخ -

و کتش را به دستم سپرد و به سمت اتاق حرکت کرد و من از پشت سر با لبخند به قامت چون سرو و اندام  فیک

 یدستش برداشتم و رو ریبلند نشست، کتاب را از ز هیپا یصندل یاش نگاه کردم.. وارد آشپزخانه شد و رو دهیورز

 د گفتم: گذاشتم. با لبخن نتیکاب

  زم؟یبر یچا -

  اریگرسنمه غذا رو ب یلینه خ -

 باشه  -

که  ییمدت مقدار غذا نیدر ا دم،یغذا کش شیگذاشتم .. بشقابش را به دستم داد و برا زیم یها و ساالد را رو ظرف

 بودم. بشقاب را مقابلش گذاشتم  دهیرا فهم خوردیم

 نوش جان  -

 کم نمک! .   ید ول. غذا خوب بومیدو مشغول خوردن شد هر

 ؟ میمزه خالص بش یب یغذاها نیتا ما از ا یدیو دل به کار خونه م شهیدرس تو تموم م نیا یک -

 در هم اش نگاه کردم  یو اخم ها یبلند کردم و با خجالت به صورت جد سر

 کنم  یدرست م گهید زیچ هیاالن برات  ؟یدوست ندار -

  دیکش نییپا شدم که دستم را گرفت و به سمت زیخ مین

 غذات رو بخور  نیالزم نکرده، بش -
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کور  میاشتها کردم،یم یباز میخورد.. با غذا یاست وگرنه نم یدانستم از زور گرسنگ یرا خورد و م شیغذا ادامه

 یکردم بغضم را کنترل کنم.. نگاهم به کتاب رو یو سع دهیکش یقیکه بلند شد نفس عم زیشده بود. از پشت م

شپز آ کیتوقع دارد من بتوانم مثل  نیبه درسم نداشت.. راد یربط چیدستپخت من چه بد چه خوب ه افتاد. نتیکاب

اول  یکنم تا دستپختم بهتر شود.. نسبت به روزها یکه چقدر تالش م ندیب یاو نم یماهر و با تجربه غذا بپزم ول

کتاب و  یسرم تو یکه در خانه پدر هستم یکه من زن جوان ردیگ یکرده ام؛ چرا در نظر نم شرفتیپ یلیازدواج خ

 نکرده ام؟ یتنبل فمیوقت در انجام وظا چیوجود ه نیبا ا یندارم ول یدر امور خانه دار یا بهدرس بوده و تجر

 را از شیشدم. شستن ظرف ها تمام نشده بود که صدا زیدر جانم نمانده بود مشغول جمع کردن م گریکه د یرمق با

  دمیشن منیسالن نش

  اریه بقهو  -

 یگذاشتم. مشغول تماشا زیم یبردم؛ فنجان را رو شیدادم.. قهوه اش را آماده کرده و برا رونیرا کالفه ب نفسم

 سر بلند کرد  دیتعللم را د یکردم تا توجهش جلب شود، وقت یپا و آن پا م نیمستند فضانوردان بود.. ا

  ؟یبزن یخوا یم یحرف م؟یمر هیچ -

 زدم  یاجبار یلبخند

 نه  -

  ستیسرم نا یپس باال -

 جا خوش کرده بود برگرداند  واریکه در دل د یونیرا به طرف تلوز نگاهش

  نیراد -

 و عجول اسمش را صدا زده بودم. دوباره نگاهم کرد  عیسر یلحن با

 تو...  یعنیمن... راستش خب امشب...  -

 و با حرص گفت:  دیرا کش دستم

  ؟یمگه من لولو ام که به تته پته افتاد ؟یگیم یچ نمیبب نیبش نجایا ایب -
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 چرخ خورد  شبندمیپ یکنار خودش نشانده بود. نگاهش رو مرا

 حاال با آرامش حرفت رو بزن  -

و حاال  یداشت یمجرد یزندگ یوقت یحت یخوب بخور یغذا ی.. تو عادت کردیدستپختم رو دوست ندار دونمیم -

م ک مونیزندگ یتو یزیتا چ کنمیباور کن من دارم همه تالشم رو م یمن برات سخته ول تیفیک یب یخوردن غذاها

 و خانم خونه بودن آشنا بشم  یو بم زندگ ریبره تا با ز یکم زمان م هیخب...  ینباشه.. الاقل از طرف من کم نباشه ول

 صورتم دوخته شده بود  یبلند کردم.. نگاهش موشکافانه رو سر

  یکن یو صبور یکم بهم زمان بد هی خوامیازت م -

 گنگ در نگاهش نشسته  یکردم برق یم حس

 باشه؟  - 

 گفت:  متیمال با

  زمیباشه، باشه عز - 

 لبخند زد  میرو به

  ایخوشگل شد یلیامشب خ -

حالم بود.. بلند شدم و به سمت  فیتوص« راحت شدم شیآخ»لحظه جمله نیلب نشاندم.. در ا یهم لبخند رو من

  دمیخندانش را شن یداآشپزخانه پا تند کردم ص

 هنوز  دیداشت فیعجله؟ تشر نیکجا با ا - 

 و گفتم:  دهیکانتر سر کش یرو از

 منم ظرفا رو بشورم  نیرو بب لمتیف - 

 زد  چشمک

  ایبشور و زود ب ،یباشه خانم -
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 پهن بود  یدر اثر لبخند میدندان ها فیآمدن رد رونیب

 !ییباشه آقا  -

 دهیکاناپه دراز کش یامتحانات بودم.. رو یمام شده و در خانه مشغول درس خواندن برابود که کالس ها ت یروز چند

 ییگونه ام نشست و صدا یکه رو یینفس ها ی.. گرمدمیچشمانم گرم شد و خواب یک دانمیکه نم خواندمیو درس م

 آهسته کنار گوشم 

 ! میمر -

 یشدم که کتاب از رو زیمخیرتم بود با عجله نصو یکه درست روبرو یدو چشم خاکستر دنیباز کردم و با د چشم

 کرد  یگرم نگاهم م یافتاد.. با لبخند نیام سُر خورد و به زم نهیس

  ؟یدیخواب نجایچرا ا -

  دمیرا مال چشمانم

 خوابم برد  یک دمیکه چشمام گرم شد و اصال نفهم خوندمیداشتم درس م -

  دیو به من چرخرا نگاه کرد و ر رونیب یقیسمت پنجره رفت، دقا به

 نشونت بدم  یزیچ هی نجایا ایب -

گرفت و پشت پنجره برد.. با انگشت اشاره  یدستم را به نرم دمیاش که رس یکیشده و به سمتش رفتم.. نزد بلند

 پارک شده بود نشانم داد  ابانیرا که کنار خ یرنگ ینقره ا یوندایه

 مگه نه؟  هیقشنگ نیماش -

 حوصله گفتم:  ی.. بزیه انگبود و وسوس بایز یراست به

 مبارک صاحبش  -

  ییصاحبش تو -

 کردم  یخنده ا کج
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 کجا بود؟  نمیمسخره، من ماش -

ن را نشا یبه دستم داد و دکمه ا یچیبرگرداند.. سوئ میرا گرفت و مرا سرجا میاز کنارش رد شوم که شانه ها خواستم

 داد 

 بزن  نویا -

 مردم را چطور باز کرد؟  نیماش یدرها چیسوئ نیمک زدند.. اچش یوندایه یرا فشردم چراغ ها دکمه

 یبود که انگار م یرو به من بود.. برگشت ، نگاهش طور مرخشیکه از سرم گذشت به سمتش برگشتم، ن یفکر با

تر و  کیش نیماش نیراد یوجود نداشت وقت یبرق شوق را! شوق دیکند شا ریرا د رچشمانم غافلگ یزیخواست چ

  داشت یبهتر

 گفتم:  الیخ یب

 مبارک باشه  -

 مبارک تو باشه  -

 چرا من؟  -

  هیچون مال تو -

 دهینرس یتکان دادم و از کنارش گذشتم، قدم اول به دوم ی..سردمیحرفش را نفهم یخواب بودم و معن جیگ هنوز

  دمیله به سمتش چرختمام وجودم را در بر گرفت با عج رتیکه زده بود کم کم ح یحرف لی.. با تحلستادمیا میسرجا

 االن؟  یگفت یچ -

 اشاره کرد  رونیسر به ب با

 تا موقع رفتن به دانشگاه راحت...  دمیتو خر یرو برا نیماش نیا -

 یم نییکه دستان من با شوق به گردنش گره خورده بود و باال و پا یتمام کردن حرفش نداشت وقت یبرا یمجال

  دمیپر
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  یگل یلیتو خ ن،یراد یخوشگله مرس یلیمال منه.. خ نیماش نیا یاالن گفت نیمال منه.. هم -

 .. با خنده گفت ستمیرا گرفت و مجبورم کرد صاف با میخنده شانه ها با

  ریلحظه نفس بگ هی -

 .. ابرو باال داد و از کنارم گذشت دمینفس بلند کش چند

 بخور  ایب دمیخر ینیریمن برات ش یرو بد نتیماش ینیریتو ش نکهیا یبه جا -

 نگاه کردم و از ذوق دلم آب شد! نمیبه ماش گریعجله خود را به پنجره رسانده و بار د با

و صورت مادرم از  میها گشت ابانیو مادرم در خ یرفتم و تا عصر همراه مصطف یخودم به خانه پدر نیبعد با ماش روز

 دخترش!  یخوشبخت ی.. شاددیدرخش یم یشاد

را در خانه  شیپا یرا که مادرم داده بود گرم کردم.. از وقت ییآمد غذا نیراد یوقت دمیخسته به خانه رس شب

تخت نشسته بودم و پشت سر  یکرد رو یلباس عوض م یوقت یامروز کردم، حت یماجراها فیگذاشت شروع به تعر

 دادیو او در سکوت گوش م زدمیهم حرف م

 اخت و گفت: به غذا اند ینگاه نیگذاشتم راد زیم یبرگ را که رو دلمه

  نه؟یمامانت داده ا یگفتیکه م ییغذا -

 ماست را برداشتم و با لبخند گفتم:  کاسه

  نیآره.. من عاشق دلمه برگ هستم راد -

 من دوست ندارم  یول -

  ه؟یچه طعم یکه بدون یمگه تا حاال خورد -

 خورم  ینم زایچ نیمن از ا -

 بود گفت:  یریکه مشغول شماره گ یت در حالبلند شد و به طرف تلفنِ خانه رف یصندل یرو از

  ؟یخوریم هیآشغاال چ نیا -
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 .. با حرص گفتم: دهدیچطور راحت در موردش نظر م دهیغذا را نچش نیبهم برخورد.. او که تا حاال ا حرفش

 سالمن  یخوریکه تو م ییالبد اونا -

 ! زحمتیمخلوط، ب تزایهستم دوتا پ 208سالم آقا، اشتراک  -

 گفت:  رفتیم _اش یشگیهم گاهیجا _ یکه به طرف کاناپه شکالت یا قطع کرد و در حالر تماس

 هم شد غذا؟  یخوریکه تو م یآخه اون -

رو نخوردم  یزیچ یتو بودم حداقل وقت ی.. من اگه جایفست فود و پلو محدود کرد یکه غذا رو تو ییتو نیا -

  یغذا بخور نیاز ا یایندارم که ب یدادم، منم اصرار یدرموردش نظر نم

 یود مافتاده ب یعسل ریفاصله کنترل را که ز نی.. از اگشتیم ونیدنبال کنترل تلوز نمش،یرا دور زدم تا بب کانتر

 یصندل یبه آشپزخانه آمد و رو دیبعد با دو بسته سف قهیبگردد. چند دق شترینزدم تا ب یعمداً حرف یول دمید

 گفت:  یمواقع نیخاص خودش در چن یالیخ یو با ب داختر هم کرده بودم، انرا د میبه من که اخم ها ینشست.. نگاه

 تو هم گرفتم  یبرا -

 سالمت برس  یآشغال بخورم تو به غذا یغذا دمیم حیمن ترج -

د از شد.. بع مانیپش یبزند ول یو دهان باز کرد تا حرف دیکش ییو تمسخر را با هم داشت. نفس پرصدا یدلخور لحنم

پرت  یرا درون سطل آشغال تزاینشست. با حرص جعبه دست نخورده پ یینمایس لمیف یدوباره پا شیخوردن غذا

قرار دادم..  یدلمه ها را درون ظرف سرمه ا هماند یبودم باق افتهیکه باز یخنک شد و با آرامش یکردم، دلم کم

 بعد برگشت؛ پشت به او در حال شستن ظرف ها بودم  یقیدقا

  ؟یرو خورد تزایپ -

 نه  -

 پس کو؟  -

 پاسخ دادم  یالیخ یب با

 انداختمش دور  -
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 از حرص گفت:  پر

  یدیزحمت کش -

 خنده ام را لو داد  می! لرزش شانه هادمیصدا خند یب

 سطل آشغال  یزبون رو انداخت یپول ب ،یبخند دمیبا -

 از خنده گفتم:  یا هیته ما با

 کردم  یخوب شد، حرصم رو خال -

 رفت!  یدرست کرد و خورد.. فردا جمعه بود و به شرکت نم اش را خودش قهوه

 

ه چشمانش که ب یرو یلیمستط نکیکردم که با آن ع یم شیچانه ام زده و تماشا ریکاناپه نشسته بودم..دست ز یرو

 و شلوار یکوتاه طوس نیآست شرتیکار با لپ تاپش بود.. ت ریدرگ شیابروها انیم یقیآمد و اخم عم یصورتش م

 مانهیفصل ناهمگن که گاه آسمان م نیا رد دنشیسبک لباس پوش نیکردم از ا یبود و من تعجب م دهیپوش دیسف

سبُک لباس  یسرد بود برا یکرد.. به نظرم هنوز هوا کم یباران دعوت م یرا به تماشا نیو گاه زم شدیم دیخورش

 بود که به طرفم برگشت  ادینگاهم آنقدر ز ینی. سنگدنیپوش

 تونم کارمو انجام بدم  ینم زه،یر یتمرکزم بهم مبا نگاهت  -

 چشم نازک کردم  پشت

 دلت بخواد نگاهت کنم  میلیخ -

  گهیوقت د هیاالن نه،  یول خوادیدلم م -

 و او با تعجب نگاهم کرد  دمیخند زیاش جابجا کرد .. من ر ینیب یرا رو نکیانگشت اشاره ع با

 خنده داشت؟  یچ -

  یبا ابهت تر شد نیبامزه کرده، همچ یلیات رو خ افهیق نکیع -
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 شد  ثیباال انداخت و لحنش خب ییابرو

  اد؟یبهم م یعنی -

 د؛کریبه خود گرفته بودم و او منتظر نگاهم م یگرداندم.. حالت متفکر نیاش را گرفتم و صورتش را به طرف چانه

 ام را کج و کوله کردم  افهیق

 ! ستیبدک ن ،یه -

 مشغول شد  لبخند کج به کارش با

 حرص بخورم  ایدونم بخندم  ینم -

  لتهیهر کدوم که م -

 زدم!  ظیغل ی.. لبخنددینخند یخنده را زد ول پق

 گفتم:  دهیکش ینتوانستم ساکت بمانم. با لحن قهیاز ده دق شتریمشغول کارش شده بود و من ب سخت

 ! نیراد -

 شد  کالفه

 نه؟  ایکارم رو بکنم  یذاریم میمر -

  خوادیمن دلم گردش م نه.. -

 بود کوتاه گفت:  رهیخ توریکه به مان همانطور

 کار دارم  -

  وترهیهمش سرت تو اون کامپ یروز هم که خونه ا هی -

  نمیشکمو شدم تا تدارک ناهار را بب نِیراد ریقلب خانه، به تعب یمبل بلند شده و راه یرو از
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. را آب بکشم. میرفتم که دستها نکیتا سرخ شود و به طرف سگذاشتم  تابهیکباب گرد کرده را درون ماه نیسوم

ه ک لیبا حوله خشک کرده و به طرف موبا عی. دستانم را سردیرس یبه گوش م کینزد ییاز جا نیراد یگوش یصدا

اپ با لپ ت یتماس دارد ول میبگو نیتا به راد دمیسرک کش منیرها شده بود رفتم. از همانجا به طرف نش نتیکاب یرو

 یرو نیاسم شم د،یاش لغز یصفحه گوش یاز خودش نبود. نگاهم رو یقرار داشت و خبر یعسل یفحه روشن روص

 هریخ شیبای.. به چهره زشدیروشن و خاموش م ،یبلوند و چشمان رنگ یدختر با موها کیصفحه افتاده بود و عکس 

م و هر لحظه امکان دارد با سرعت به ا ستادهیا یکردم لبه پرتگاه یشده بود، حس م دهقلبم کر کنن یشدم؛ صدا

 یو طناز در گوش فیظر ییو تماس را برقرار کرد؛ صدا دیصفحه لغز یرو اریاخت یپرت شوم.. دست لرزانم ب نییپا

  دیچیپ

 جان!  نیالو، راد -

 فشردم اشک در چشمانم به رقص در آمده بود  یهم م یرا رو میها دندان

  ؟یشنویم نیراد -

 کردم نلرزد گفتم:  یم یسع یسختکه به  ییصدا با

  دییبفرما -

 مشخص بود که به شدت هول شده  شیصدا از

 نامدار هستن  یخانم نامدار، من فکر کردم آقا دیببخش -

 شما؟  -

 شرکتشون هستم  یمن منش -

بر من زمان کوتاه چه  نیدر هم داندیبرگشت.. چه فکرها که نکرده بودم! فقط خدا م میها هیبا سرعت به ر نفس

 هم وجود دارد؟  نیوحشتناک تر از ا ایدوست دختر همسرت پشت خط است؛ آ نکهیگذشت.. تصور ا

 گفت:  دیمرا که د سکوت

 صحبت کنم؟  نیبا آقا راد شهیم -
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 آشکار گفتم:  ی!. با حرصنیآقا راد گرینامدار و بار د یبار آقا کیجان بود؛  نیبار راد کی

  گمیمن بهش م دیدستشون بنده، کارتون رو بگ -

  رنیتماس با من بگ هی نیبگ زحمتیرو باهاشون چک کنم ب یقرار مهم کار هی خواستمیم -

 باشه  -

 گذاشته و به سراغ کباب ها رفتم  یقبل یرا همان جا یبدهم قطع کردم.. گوش یخداحافظ یبرا یمجال نکهیا بدون

 غذا آماده است؟  میمر -

کرده بود..  ریبه شدت ذهنم را درگ باروینامِ ز نیشم یبودم.. فکر منش ییاالب نتیدر آوردن ظرفها از کاب مشغول

 از همان جنس گفتم:  یبه چهره ام زدم و با لحن یاز خونسرد ینقاب

  نیبش ایآره ب -

 نگاهم کرد  تیبه غذا انداخت و با لبخندِ رضا یو نشستم.. نگاه دمیرا چ لیوسا

  یفتیراه م یدار واشی واشینه انگار  -

 به ظاهر خونسرد گفتم:  یپوزخند بود؛ با لحن هیشب لبخندم

  خوردیداشت زنگ م تیگوش -

کوتاه انداخت و با  ینگاه دمش؛ییپا یم یچشم ریاش رفت، ز یعکس العملش شدم.. دستش به سمت گوش منتظر

 گفت:  یالیخ یب

  زنهیباشه خودش زنگ م یاگه کار مهم مه،یمنش -

 از ماجرا حل شد یمیاش بود! ن یو آرامش!. پس واقعاً منش یاز سر آسودگ ینفس دم؛یکش یبسته و نفس بلند چشم

 قابل هضم نبود  میو آن لحن سخن گفتنش که اصالً برا نیو حال مانده شم

 گذاشتم و کنارش نشستم  یعسل یقهوه را رو فنجان

  ن؟یراد -
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 بله؟  -

 را کامالً باال آوردم و نگاهش کردم  سرم

  زنند؟یصدات م کیات با اسم کوچهمه کارمند -

  دیکرد و با شک پرس کیچشمانش را بار د؛یسمتم چرخ به

 ؟یچ یعنی -

جون..  نیگفت راد ییتو کردیجواب دادم.. اولش فکر م یستین دمیزنگ زد د نیشم ه،یمنش نیآخه امروز که هم -

 ... ایان تو محل کار  یمیهمه انقدر باهات صم نمیخواستم بب

  ؟یکرد کاریتو چ -

 ترس بود  یاراده ام از رو یعمل ب نیو ا دمیبلندش مرا از جا پراند.. از او فاصله گرفته و به مبل چسب یصدا

  یچی...هیه -

  ؟یمن دست زد یتو به گوش -

 مرتعش جواب دادم  ییاش انداختم و با صدا یشانیاز حد درشت شده و رگ برجسته پ شیبه چشمان ب ینگاه

  نیو من فقط جوابش رو دادم، هم زدیمداشت زنگ  تیگوش -

 آشکار بود! یسرخ درون چشمانش نشانه خشم یام را گرفت.. رگه ها شانه

  ؟هان؟یمن دست زد یبه گوش یتو به چه حق -

 مات شده من نگاه کرد و بلند تر گفت:  افهیق به

 مگه؟  ستمیبا تو ن -

 لیتوانستم دل یکردم.. نم یمان از حدقه در آمده نگاهش مشد.. با چش دهیبه مبل کوب میام را هل داد که پهلو شانه

ود. دشوار شده ب میبرا دنشیلحظه درک کردن و فهم نیکنم؛ چقدر در ا دایپ تیعصبان زانیم نیا یبرا یقانع کننده ا
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کاسته شد. انگشت اشاره اش را به سمتم  ادیمقدار ز هترسم ب زانیشد و از م یسپر نیسنگ یدر سکوت یلحظات

 بم تر شده بود  شینت.. صداگرف

  ؟یدیفهم ،یام دست زد یبود که بدون اطالع من به گوش یبار نیآخر نیا -

 حد حساس بود؟  نیداشت که تا ا لشیچه در موبا مگر

کرده  یفقط به تماست جواب دادم.. فکر نکنم کار اشتباه ،یاریجوش م ینطوریرو چک نکردم ا لتیمن که موبا -

 باشم تو ... 

  دیام را گرفت و فشار داد.حرفم را بر چانه

  ؟یدیکلمه بگو؛ فهم هی.. حرف نزن، فقط میمر خوامینم حیو توض هیتوج -

تماس  کیکردم که به خاطر  یرا نداشتم؛ گمان نم ینیبرخورد سنگ نیپر اشک شد. اصال انتظار چن میچشمها

م گونه ا یاق رفتم، بغضم شکست و اشک رومسخره سرم داد بکشد.. دستش را به شدت پس زدم، بلند شدم و به ات

ه گون یتا اشکم رو دمیکشیم یپ رد یو پ قیعم یدر سد کردن شان داشتم.. نفس ها یسع یبا لجباز ینشست ول

 نچکد.

با  عی.. سردیچیمعروف است در اتاق پ یاز برندها یکیعطر خاصش که  یچقدر گذشته بود که در باز شد و بو دانمینم

 یاهیتوجه به او نگاهم را به س ی.. بستادیکردم، چند لحظه بعد کنار من که پشت پنجره بودم، ا دست اشکم را پاک

روزگار  نیا یآدم ها هیکم اش شب یستاره ها نیهم با ا نکشاندم، آسما یم شیآسمان با اندک ستاره ها یانتها یب

 و خودخواه!  لیشده بود، بخ

 داشتم که بدهم! ن یندادم، جواب یکرد؛ جواب میصدا یآرام به

 جان؟  میمر -

ه سنگدالن نطوریا« جانش»آدم با  د؟یکشیم ادیسرم فر نگونهیلبانم نشست من جانش بودم و ا یرو یکج لبخند

  کند؟یبرخورد م

 .. کنمینگام کن چند لحظه، خواهش م -
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متوقف شد و  شیانگاهش کردم.. سرج زیبه سمتم برداشت که ت یدوخته بودم قدم رونیسماجت نگاهم را به ب با

 بود  یمانیبه پش هیشب یباال برد.. ته چشمانش حس میدستانش را به نشانه تسل

 لیوسا ی.. من فقط رودمیکشیسرت داد م یخودیو ب کردمیباهات رفتار م یاونطور دینبا زم،یعز خوامیمعذرت م -

 رو چک کنه  میگوش ایده اجازه رو به خودش بده که تماس هام رو جواب ب نیا یکس ذارمیحساسم نم میخصوص

 ! یکردم.. پر از سوال و دلخور نگاهش

 یمن کس ؟یکنیم سهیمقا هیزن و شوهر، تو منو با بق ؟یفهمی.. ممیمن و تو زن و شوهر ن؟یراد یچ یعنیحرف  نیا -

 ام؟ 

 جلو آمد  یخودش جرات داد قدم به

 .. دیگفتم که ببخش زم،یخب عز یلیخ -

 گفتم:  یشتریب یدلخور با

داره خودش رو  یگوش دمیو تماسهات رو چک کردم؟ امروزم د امهایپ ایتو دست زدم  یتا حاال من به گوش یک -

 زیچ هیاونم به خاطر  یکشیو سرم داد م یشیم یانقدر عصبان دونستمیم دیجواب دادم، از کجا با نیواسه هم کشهیم

  خود؟یب

 گفت:  متیمال با

 حق با تو!  زم،یعز هیحق با تو -

تخت نشسته  ینبرده بودم.. رو ادیرا هنوز از  نیشم یماجرا یام را از دلم درآورد ول یدلخور یطور بود تا حدود هر

که ساعتش را از دستش باز  یتخت نشست در حال یخارج شد و رو یبهداشت سیو به فکر فرو رفته بودم.. از سرو

 اش بودم نگاه کرد و لبخند زد  رهیبه من که خ کردیم

  ؟یده خانومش یزیچ -

  ن؟یراد -

 جونم!  -



 سراب

 
179 

 

  زنه؟یحرف م یمیات انقدر باهات صم یچرا منش -

  دیخند

  ؟یومدین رونیتو هنوز از فکرش ب -

  امیب رونیکه از فکرش ب یجوابمو نداد -

 هم انداخت  یرا رو شیزد و پاها هیتاج تخت تک به

  نهیاونم مدلش ا هیمدل هی یخب هر ک -

 ینوع کالم و لحن خاص صحبت رو م هی ییرو نشناسه ..هرجا گاهشیکه آدم جا ستیدرست ن نیباشه، ا دیخب نبا -

  زنهیرو صدا نم سشییهمکار و ر کیاسم کوچ یکار طیمح یطلبه، آدم که تو

همان مرد  نیراد نیا دیگنج یساکن و نگاهش آرام بود که درباور نم یو نگاهم کرد.. چشمانش به قدر برگشت

 است  شیپ یساعت نیخشمگ

  زمیعز ستنین نیهمه که مثل تو مت شن،یخانم نم میهمه که مر -

 شهر هست  نیا یخوب و باوقار تو یمنش نهمهیا یکنیچرا باهاش کار م ستین نیاگه مت -

 اخراجش کنم؟  یگیم یعنی -

 درسته؟  یکار طیمح یتو یآدم نیاصال خودت بگو بودن چن -

سر  رهیدر انتظارشه؟ فردا نه پس فردا م یا ندهیچه آ یدونیکنم م رونیاگه من اون رو از کار ب یول زمینه عز -

  ستهیا یم ابونیخ

 را گرد کردم  چشمانم

  ه؟یآدم نیهمچ یعنی -

 کارها رو داره  نیا لیپتانس ینه ول -

 سرش مرتب کرد  ریو بالشت را ز دیکش دراز
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 باهات حرف بزنه  ینطوریا یدیزه ماصال چرا بهش اجا ؟یکنیشرکت؟چرا باهاش کار م شیپس چرا آورد -

 گفت:  یحوصلگ یب با

  ؟یچطور -

حد  نیدست زدم تا ا تیمن جواب تماست رو دادم و به گوش نکهی.. تو که به خاطر ایانقدر راحت و خودمون -

دراز تر  مشیبشه و پاش رو از گل یمیباهات صم یراحت نیات به هم یمنش یدیپس چطور اجازه م یشیم یعصبان

  کنه؟

  دیکش یبلند پووف

 کردم  یحرفام بهونه بود.. من که عذرخواه نیپُره، همه ا شیچند ساعت پ یپس بگو، تو هنوز دلت از ماجرا -

مورد باهات حرف بزنم که  نیدر هم خواستمیباشه من قبلش هم م ادتیتو نداره.. اگه  تیبه عصبان یربط چینه، ه -

 نداره  یشرکتت اصال وجهه خوب طیمح یتو یکس نیکه حضور چن نهی.. بحث من ایشد یتو عصب

  ؟ینگران یتو از چ -

 ای م؟کنیدر کنارت احساس خطر م یو لوند بایدختر ز نیبا حضور چن گفتمیم گفتم؟ینگاهش کردم.. چه م مستاصل

  خورَد؟یحسادت زنانه در درونم وول م یمیهمان حس قد

 در چشمانم گفت:  رهیشد و خ زیمخی.. حس درون چشمانم را که خواند ندیرا که د نگاهم

  م؟یمر یبهم اعتماد دار -

 دارم  -

 کارمنده  هیو اون صرفا  فتهیب ستیقرار ن یاتفاق چینباش..ه یچیپس نگران ه -

 لبانش نشست..  یرو نیریش یتکان دادم.. لبخند سر

 حد دشوار است؟  نیمرد تا ا نیا دنیفهم چرا

 دارد؟  قتیحق کیرا باور کنم؟ کدام  کیآرامش و لبخند.. کدام  نیا ای یو حالت طوفان تیعصبان آن
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************************************ 

  دیچیپ یپرند در گوش یپر انرژ یجواب دادم صدا یتلفن کتاب را بسته و بلند شدم.. وقت یصدا با

 خانم  یپرس یاز ما نم یز،حالیعز یسالم بر جار -

  ؟یهامه، تو چه خبر خوبسرم گرم درس زمیعز دیببخش -

 جان  میممنون مر -

 هم خوب هستن؟  اشاریآقا  -

 اونم خوبه سالم داره، راستش زنگ زدم تا دعوت کنم پاگشا  -

 زدم  لبخند

  زمیزحمت نکش عز -

  رهیگ یتو هم گره خورده و تمام وقتم رو م یلیشرکت پدرم خ یشد، کارها ریکم د هیکه  دیببخش -

 خانواده یاجتماع تیو موقع یعامل بود وضع مال ریداشت و در شرکت پدرش مد یت یآ یمهندس سانسیفوق ل پرند

 خوب بود!  یلیاش خ یپدر

  یپرند جان، شما لطف دار کنمیخواهش م -

 کردم  یو من اظهار خرسند دیپرس نیاز بودن با راد تمیرضا زانیو م ی.. از وضع زندگمیصحبت کرد یقیدقا

  دیایزودتر به خانه ب یدعوت پرند را گفتم و خواستم روز بعد کم یاجراکه به خانه آمد م شب

 به اتاق آمد  نیکه راد گشتمیو آماده، به دنبال چادرم م دهیپوش لباس

  میمر -

  دمیسمتش چرخ به
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 بله  -

 بگم؟  یزیچ هی -

 بگو  -

  باالخره زبان گشود و گفت: مکردیداشت.. منتظر نگاهش م دینگفتن حرفش ترد ایتعلل کرد انگار در گفتن  یکم

 لباس پوشده و مناسب انتخاب کن هیخانواده من چادر سر نکن به جاش  یها یمهمون یتو -

 داد  حیبه چهره در هم فرو رفته ام کرد و با عجله توض ینگاه

معذب  لیفام یکه چقدر از نگاه ها دمیدفعه قبل د ،یشیو معذب نم یراحت تر ینطوریا گم،یبه خاطر خودت م -

 نداره  یمن فرق یوگرنه برا یبود

  شدیکم کم در دستانم فشرده م یمشک چادر

 چادر رو هم سر نکنم؟  نیا -

  هیمهمون ینه، نه.. منظورم تو -

 تکان داده و گفتم:  یسر

 باشه  -

. هنوز و از اتاق خارج شد. اوردیخودش ن یبه رو یکه متوجه شد ول رفتمیپذ یلیم یبا ب یاش را به قدر خواسته

 «                  کردم یبا پوششت داشتم انتخابت نم یاگه مشکل»حرفش را به خاطر داشتم 

به حال من  یخواست! در هر صورت تفاوت یفقط چادرم را نم دیشا ایشد  مانیزود جا زد، چه زود از انتخابش پش چه

که او انتخابش کرده بود،خواسته  یبود، من من تیاز هو یبخش زیچادرم ن رایچادرم را؛ ز اینداشت که مرا نخواهد 

 یروزها زنگ خطر نیهست از او دورتر شوم، ا زیکه به جا ن یبر سر خواسته ا یبودش.. دوست نداشتم با پافشار

 یم رییداشت تغ ییزهایچ کیانگار  ست،یمثل گذشته ن زیکردم همه چ یدرون گوشم به صدا درآمده بود حس م

از بعد  م،یایکه در توانم باشد کوتاه ب یجاها تا حد یبعض ،یگاه دیبا یزندگ نیحفظ ا یه براباور داشتم ک گریکرد.. د

لطمه  که دهیپوش یتوانستم چادرم را با لباس یکنم، م ینم یخواستم مرا قانع کند که کار اشتباه یوجودم م یاخالق
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و دامن  با کت یانتخاب کنم.. وقت گرید یسرفتم تا لبا یواریکنم. دوباره به سمت کمد د نیگزیبه حجابم نزند جا یا

آن را  ییطال یکه روسر یبه لباس و چهره ا تیرضا ارفتم ب رونیداشت از اتاق ب ییطال یها یکه سنگ دوز یمشک

 حوصله گفتم:  یقاب گرفته بود ، نگاه کرد.. ب

  م؟یبر -

 مبل بلند شد  یرو از

  میبله، بر -

 انداختم و به همراهش از خانه خارج شدم  یمتیق جذاب و کت و شلوار پیبه آن ت ینگاه

لباس به جمع  ضیکه بعد از تعو یها! . هنگام شیحضور داشتند با آن پوشش ها و آرا نیراد لیهم تمام فام باز

چادر  تنها نداشتن لشیو دل دیرس یتر به نظر م یلبان پرند نشست و نگاه شهالجون راض یرو یلبخند محو وستمیپ

!                                                                                                              یجمع نیدم متاسف بودم بابت حضور در چنخو یبود! برا

 هیهمراه و هم پا شود که شب یبا کسان شیبه هدف زندگ دنیشود که در راه رس یم نیتام یآرامش انسان وقت

نبود؛ همه دور از من، دور از  میایمن و دن هیشب زین نیراد یجنس نداشتم، حت نیاز ا یآرامش خودش هستند، من

 آمدم! یکنار م نهایبا تمام ا دیآمدم، با یو کنار م رفتمیپذ یم دیمن اما با یایدن

مان چش و یکوتاه نسکافه ا یبا موها بایز ینشستم و مشغول خوردن شربت خنک آلبالو بودم که دختر نیراد کنار

زد و  نیراد یلبان قرمز رنگش دستش را به بازو یرو یمبل تک نفره نشست و با لبخند یرو نیکنار راد یعسل

 گفت: 

  ؟یخوب دمت،یوقته ند یلیخ -

وتاه ک یکمرنگ به تشکر یو با اخم دیرا کنار کش شیبازو عیسر نیچشم گرد کرده و نفسم به شماره افتاد و راد من

و چقدر سخت بود حفظ ظاهر کردن در  بردیم یوانگیدختر نا آشنا انجام داد مرا تا مرز د نیکه ا یبسنده کرد.. حرکت

 طاقت فرسا. دخترک دوباره لبخند زد  تیموقع نیا

  یپرس یاز ما نم یحال گهیکه د یمعرفت شد یب یلیخ یازدواج کرد یاز وقت -

 ره ام گشت و با نگاه خواست آرامشم را حفظ کنم جوابش را بدهد رو به من کرد نگاهش در چه نکهیبدون ا نیراد
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 معارفه نبود  یمهمون یمنه.. تو ییدختر خانم، مارال، نوه دا نیجان ا میمر -

عکس العملش غرق بودم که رو به مارال که با چشمان درشت  نیا رتِیرا به دست گرفت و فشرد و من در ح دستم

 گفت:  کرد،یشده اش نگاهمان م شیآرا

  زهیعز یلیهمسرمه که برام خ میمر بایدختر ز نیامارال  -

 لبانش نقش بست  یرو یشد و لبخند کج دهیاز دستان ما به صورتم کش نگاهش

 خوشبختم  -

 ام را به دست آورده بودم گفتم:  یخونسرد نیکه با رفتار راد من

  نطوریممنون، منم هم -

به  . رومیزودتر برو شدیسخت بود کاش م یلیخ میفضا برا نیانداخت و از جا برخاست. تحمل ا نیبه راد یتند نگاه

 کردم  نیراد

  م؟یبعد از شام زود بر شهیم -

 نگاهم کرد  موشکافانه

 چرا؟  -

 ذره حالم بده  هیچون.. خب  -

  میریباشه زود م -

با  ناه بردم.. پرندخفقان آور به آشپزخانه پ ی. از آن فضاکردیکه گرفته بودم دگرگون م یحالم را سردرد یبه راست و

 لبخند زد  دنمید

  ؟یخوایم یزیچ -

 نه اومدم کمکت  -

  زمیحاضره عز یهمه چ -



 سراب

 
185 

 

 زدم  یاجبار یلبخند

 نکن  یستیبود رودربا یهستم اگه کار نجایکم ا هیحاال  -

  یشیسرپا خسته م یصندل یرو نیبش زم،یباشه عز -

 نبود  دندیپسند یخشک و مغرور که فقط خودشان را م یآدم ها نیا هیپرند را دوست داشتم.. اصالً شب چقدر

 پرند؟  -

 جانم؟  -

  ه؟یشکل نیها ا یهمه مهمون -

 به من کرد و سر تکان داد. پوزخند زدم  ینگاه

 من ندارن؟  یایبه من و دن یشباهت چیکه ه یینایا نیکنم؟بیم کاریچ نجایپس من ا -

 و درمانده من!  صالیوجود پر از است هیلحن من، شب هیداشت، درست شب صالیحس است لبخندش

 کنم؟  یکار م یبهم ندارن چ یعالقه ا چیکه ه یخانواده ا نیب -

 آمد، دستم را گرفت و فشرد  جلو

از تو خوشش اومده و مدام  یلیمن، اشار که خ ن،یدوستت نداره؟ راد یکس نجایگفته ا یک زم،یعز هیچه حرف نیا -

 هم عروسش رو دوست داره  دیبابا سع یحت کنه،یم فیاز خانم بودنت تعر

 زدم  پلک

 چقدر آدم دوستت دارن؟  ینیب یم -

 زدم  لخند

 پرند جان  یتو لطف دار -

  ؟یخوایپرندم کمک نم -
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 من نشست،لخند زد  یوارد شد و نگاهش رو بیبود که دست به ج اشاری

 دختر!  یشد لیخانوم.. ستاره سه میبَه، مر -

 داشتم. با لبخند جواب دادم  را دوست شیها برادرانه

 درس و امتحاناتم  ریدرگ -

  یموفق باش -

 شانه ام گذاشت  یدست رو  پرند

 خوب اومده واسه کمک!  اری هی یمرس -

 داد  نیاش را چ ینیب اشاری

  کار؟یچ یخوایمنو م گهید میبا وجود مر -

  یفهمیکه م ادیخوشم م -

 و در کالمشان محبت تاللو داشت  زدیعشق موج م نشای.. در چشم هادمیلحن جالب پرند خند به

 نگاهش.. یول ن،یمثل راد لیمادرش بود و قدبلند و خوش استا هیشب یاز نظر ظاهر اشاری

به انسان  اشاریو نافذ؛ برق چشمان  یوحش نینرم و آرام بود و نگاه راد اشاریتفاوت داشت، نگاه  نیبا راد نگاهش

را برادرانه  اشاریترساند.. من  یم یلرزاند و گاه یقلب را م یگاه نیمان رادو برق چش دیبخش یانس و محبت م

کمک کردم  زیم دنیام را داشت. به پرند در چ یهمسر گاهیجا نیراد یماند ول یبرادرم م شهیدوست داشتم و تا هم

که  یو هشت ساله ا ستیب که خانه ام را دکور زده بود به کمک پرند آمد.. دختر ینریزایبعد پروانه همان د یو لحظات

با دختران  سهیدر مقا یکرد؛ چهره اش بد نبود ول یم یزندگ ییاز همسرش جدا شده و به تنها شدیم یسال کی

جمع من بودم و  نیآمد. و تنها دختر ساده ا یبه چشم نم یلیو مارال خ ایبه خصوص پرند ، در لیفام نیا گرید

 من نبود!  هیکه شب ینیاست از انتخاب راد زیانگ رتیح

درواقع تمام حواسش به طرف ما معطوف بود..  یبود ول شینشسته و در ظاهر مشغول خوردن غذا نیکنار راد مارال

 را برداشت و رو به من گفت:  یضیظرف ب نیراد
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 بکشم؟  ایبرات الزان -

آهسته جواب  ییبا صدا کردم دوست نداشته باشم و در ظرف بماند.. ینخورده بودم گمان م ایمن که تابحال الزان و

 دادم 

 من تا حاال نخوردم  نیراد -

 کور شد  یبه کل میو اشتها دمیلبان مارال نشست د یرا که رو یپوزخند

  یکه بخور کشمیکم م -

  رفتمیاجبار پذ به

  دآب را باز کردم که پرند با عجله آمد و دستانم را گرفت و مانع ش ریگذاشته و ش نکیرا درون س فیکث یها ظرف

  ؟یکنیم یدار کاریچ -

 بذار بشورمشون  -

  شورهیم ییظرفشو نیماش خوادینه بابا نم -

 کنم  زیرو تم زیپس بذار م -

 گفت:  رفتیکه به طرف همسرش م یکرد و او در حال شیصدا اشاریکرد..  اخم

 ها  یزنینم یزیدست به چ -

 ی.. با لبخنددمیها د نتیداده به کاب هیل را تکقرار دادم و برگشتم تا بروم که مارا شیسفره را سرجا دستمال

 مضحک گفت: 

  یخوریهمون به درد ظرف شستن م -

 بار با تمسخر گفت:  نیخشک شده بودم، انداخت و ا میمن که سرجا یبه سرتا پا ینگاه

 خورده که با تو ازدواج کرده؟  ییجا نیسر راد ؟یدیزنا لباس پوش ریچرا مثل پ -
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حظات که در آن ل یرا باال داده و با اعتماد به نفس میسر بلند کردم رفته بود.. ابرو یانداختم وقت به کت و دامن ینگاه

 گفتم:                                                                   دیرس یبه نظر م دیاز من بع

 یانتخاب کنه                             به قدر بده و خوب رو ضیتونه خوب و بد رو از هم تشخ یم ه،یآدم باهوش نیراد -

پوزخند زدم و او پاکوبان از حرص دور شد.  دم؛یکالمم را متوجه شود، سرخ شدن چهره اش را د هیبود که کنا زیت

 ی.. پرند کادومیکرد و زوتر قصد رفتن کرد یعذرخواه مجلس یاز بزرگترها نیهمانطور که خواسته بودم راد

با لبخند نگاهم کرد؛ از هردو تشکر کردم و  اشاریو  دیه سکه بود به دستم داد و با محبت گونه ام را بوسرا ک میپاگشا

  میبا خانه ما نداشت خارج شد یادیشان که فاصله ز کیو ش ییالیاز خانه و نیهمراه راد

 ! نیراد -

 بود گفت:  رهیکه به جلو خ همانطور

 هوم  -

 هوم نه و بله  -

 بله!  -

حسادت بود،  یمزخرفش که از رو یمارال و آن رفتار زننده اش بدحوصله بودم و به خاطر حرف ها دنیبابت د امشب

 است تا منفجر شود  یبودم که منتظر اشاره ا یمثل باروت نیهم ی! برایعصبان

  هیمارال دختر خوشگل -

 آره!  -

  کرد؟ینم دییشده تابه خاطر دل من هم که  شدی.. نمدمییهم سا یکرده و دندان رو نگاهش

 دوستت داشت؟  -

  کردمیاگه دوسش داشتم باهاش ازدواج م -

به  میبرا یشتریخشم ب شتر،یطرفه..لب فروبستم تا سخن ب کی یعالقه داشت عالقه ا نیاو به راد یعنیحرف  نیا

  اوردیارمغان ن
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ه فرورفت یکیبودم.. اتاق در تار رهیختخت، به سقف  یتورها ریام گره زده بودم و از ز نهیقفسه س یرا رو میها دست

 یدرون اتاق بود.. به پهلو شدم و ب شیحضور ماه در آسمان و تابش پرتوها یموجود از صدقه سر ییو اندک روشنا

 که خواب نباشد  نیا دیکردم به ام شیآرام صدا تینها

  ن؟یراد -

 هان؟  -

 برگردد از گوشه چشم نگاهم کرد  کهنیباز شدند و بدون ا مهین شیتعلل مرا حس کرد چشم ها یوقت

  م؟یمر یچرا صدام کرد -

را  شیکرده سر دلم خواب و آسا ریسنگ گ نیکردم، ا یگفتم و خود را سبک نم ینم نیامشب را به راد یماجرا اگر

 ربود  یاز من م

 کرد  یپر بود سر من خال یک ای یدلش از چ دونمیبهم زد، نم ییحرفا هیامشب مارال  نیراد -

 جمله سرش را به طرفم برگرداند  نیا دنیشن اب

 مگه؟  گفتیم یچ -

 و حتماً سرت به سنگ خورده  یتو چطور با من ازدواج کرد نکهیا -

 ولش کن  گهیم ادیاون چرت و پرت ز -

حد خونسرد  نیمن ناراحتم چرا او تا ا یشدم. وقت یحرص نیراد یخونسرد نیاز ا ینه.. ول ایبود  لیبا دل دانمینم

 شد  زی. دلِ پرشده ام لبرکند؟یبرخورد م

 کرد!  نیبهم توه -

  یجوابش رو بد یخواستیم -

 بهش نزدم یخواستم مراعات خانوادت رو بکنم که حرف تندتر یجوابش رو دادم ول -

 باال انداخت  شانه
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 به بعد مراعات نکن  نیاز ا -

 واقعا که!  -

 بگم؟  یچ یپس توقع دار -

  یچیه -

 معکوسش توجه او را جلب نکرد!  یحرص بود و معنا یاز رو جوابم

 مگه همه ارزش ها به پول وابسته است! ستم،یمن اندازه خانوادت ن گهیمارال م -

 او گفت:  یباشد ول یبودم پاسخش منف منتظر

 ! ستیبذرا بگه به درک، واسم مهم ن -

 ؟یمهم میاو چشم بستم. چرا نگفت تو براپشت به  فیضع یریحمله کرد.. با شب بخ میغارت گر بغض به گلو لشکر

ر اگ« به درک»گفت نهایتمام ا یجمله را به من نگفته؟ چرا به جا نیچرا تا به حال ا یچرا نگفت دوستت دارم. راست

  شد؟یآمد؟خدا نکرده غرور حضرت آقا کم م یم نیآسمان به زم شد؟یچه م یمهم میبرا یتو در زندگ گفتیم

تخت بلند شدم تا با  یکنم. از رو یخال نیام را بر سر راد یم.. دوست داشتم ناراحتشده بود ریبهانه گ امشب

 ببخشم  یقلب آتش گرفته ام را خنک یجرعه آب دنینوش

 کجا؟  -

 گرفته گفتم:  ییصدا با

 آب بخورم  رمیم -

دست مارال که  یادآوریمرا بکاهد.. با  یآب هم نتوانست حرص و ناراحت وانیسالنه از اتاق خارج شدم.. چندل سالنه

 کرده بودند. ریکه ذهنم را درگ یاز افکار زدیم خی مینشست خون در رگها شیبازو یرو

افتاده ام! .  بیعجا نیهستم که در سرزم یسیآل هیشوم.. من شب یمتعجب تر م رومیجلو م یزندگ نیچه در ا هر

صورتش را از نظر گذراندم و هنوز  یعضابه اتاق برگشتم او خواب بود. خم شده و نگاهش کردم؛ تک تک ا یوقت
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                                                                               دمیشب با خود جنگ مهیو من تا ن دیابدغدغه خو یبود.. او آسوده و ب بهیغر میبرا شیروزها نیا یرفتارها

************************************** 

 وهیم نیا زیدل انگ یدواند.. حس خوش بهار با بو یپوستم م ریز یبود ذوق دهیخر میبرا نیکه صبح راد ییها نوبرانه

 !شدیم شتریها ب

از او استقبال کرده و به  ییهنوز سر کار بود. با خوشرو نیراد یپسرش به خانه ما آمد ول دنید یشهال جون برا عصر

را مقابلش  وهیکرد.. سبد م یداخته بود و با ژست خاص خودش نگاهم مپا ان یکردم. پا رو یم ییراینحو احسن پذ

 گذاشتم و با لبخند گفتم: 

 شهال جون  دییبفرما -

اشق من ع  -اش لبخند را بر لبم آورد و ساده دالنه گفتم:  ینیریبرداشته و در دهان گذاشتم.. ش یبزرگ یفرنگ توت

  هاریکه با خودش م زهایبهار چه چ زم،یر یها وهیم

 کرد. ادامه دادم  نگاهم

  میکرد یبچه بودم از باغ پدربزرگم نوبرانه م یوقت ریبخ ادشی -

  ؟یخوریپس هر سال نوبرانه رو م -

 و باز صادقانه پاسخ دادم  دمیخند

 نبود  یو باغ نجایا میاومد گهیبعدش د یآره، ول میبود زیتبر یتا وقت -

 را باال داد  شیابروها

 شدن  دهیخر ومدنیهم از باغ ن نای.. ادیخرب دیتونست یخب م -

 .میخر یم دهیو بازار گرمش رو از دست م شهیارزون م یهر سال وقت م؟یبخر متیبه ده برابر ق هیچه کار -

 مشکل پولش بود؟  ای یخواست یچون نم دیدیخر ینم -

  زدیم ادیخباثت را فر چشمانش



 سراب

 
192 

 

 النفس نبودم که نتونم صبر کنم  فیانقدر ضع -

  ؟یدیکه خر یدیبه پول رس ای یالنفس شد فیالن ضعا -

 اشک قرار گرفت  دیام تحت فشار شد یینایب ستمیس

  دهینزدم، خودش رفته خر نیاز نوبرانه به راد یمن حرف -

  دهیکه خر یتو خواست ستین وهیاصالً اهل م نیراد -

وع ن نیفقط ساکت نگاهش کردم.. ا یول ست؟یاصالً من خواسته باشم ربطش به تو چ مینوک زبانم آمد که بگو تا

است، اما  ستیبزند ناشا یحرف نیبه عروسش چن یکس نکهیبود، ا دیاو بع گاهیبه سن و جا یحرف زدن از کس

                                                                                                  داشت یمتفاوت یما معناها یبرا زیکسان نی یواژه ها ایتفاوت داشت، گو ییایخانواده دن نیفرهنگ من با فرهنگ ا

و او مانند دارکوب با  کندیآمد که درخت را سوراخ م یم یدارکوب یصدا هیخنده اش در نظرم شب یصدا د؛یخند

  ختیکرد. نگاه بدجنسش را در چشمانم دوخت و زهر کالمش را بر جانم ر یخنده اش قلبم را سوراخ م

م خواستم نوبرانه به دل دمیبه پول رس نجایا میکه بخر میراحت بگو که خونه پدرم نداشت ،یخواست یپس نگو نم -

 عقده نشه 

 زن!  نیداشت ا یشداریزبان ن چه

 بخشد. یدل را طراوت م دهیکه غنچه خشک یشبنم ای کندیباشد که دل را خون آلود م یعقرب شین تواندیم زبان

 یرو باشد که یتواند نمک یمحبت! م سمانیباشد بر ر یگره ا ای زندیباشد که عالم را بر هم م یا فتنه تواندیزبان م

که از دل زخم  یبر دل و روح! . خون زندیزخم ها م هزبان چ نیآن !و ا یباشد برا یمرهم ایشود  یم دهیزخم پاش

  دیداد، اشک شد و به شوره زار چشمانم دو تیماه ریید،تغیخورده ام چک

  چاندیو دل مرا به هم پ دیچیاش در خانه پ یپر انرژ یباز شد و صدا رد

  ره؟یبگ لیما رو تحو ستین یسالم.. من اومدم! کس -

قطره  عی. سرندیاشکم را بب نیخواستم راد یبلند شده و به آشپزخانه رفتم تا بتوانم بر خود مسلط شوم.. نم عیسر

شود  یتا مدد دمیکش قیچند نفس عم دم؛یشن یبا مادرش را م یرساحوالپ یگونه ام را پاک کردم. صدا یاشک رو

  دارشدهیسرکوب کردن بغضِ ب یبرا
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  ؟ییجان؟..کجا میمر م؟یمر -

 باشد گفتم:  یعیکردم طب یم یکه سع ییگرفته و با صدا قیعم نفس

  امیآشپزخونه ام، االن م -

 کرده و از آنجا خارج شدم.. نگاهم کرد  یار پر از چا وانشیل

 سالم عرض شد خانوم  -

 زدم  لبخند

  یسالم خسته نباش -

تا متوجه  دمیدزد یکرد و من نگاه م یقرار دادم.. با دقت نگاهم م یعسل یرا مقابلش رو ینشستم و چا کنارش

 ام نشود  یناراحت

  ؟یخوب -

 دهانم را قورت داده و گفتم:  آب

  یمرس -

 ک اش برطرف شده بود زد انگار شَ  هیرا تکان داد و به مبل تک سرش

 شهالجون؟  یخوریم یچا -

 ارزیبود و ب ی. لبخند زد، مصنوعشدیباشد و نم یعیطب کردمیکه تالش م یکردم؛ با همان چهره گرفته ا نگاهش

به دلم ننشست و امشب  چوقتی.. هامدیکننده. از همان روز اول از نگاهش، لحن کالمش، وجود پر غرورش خوشم ن

 احترام تیو به خاطر رعا گرانیاز د تیتبع به زیبستم ن یکه ته اسمش م ی« جون»دور کرد. آن از خود  شتریمرا ب

 جان گفتن نداشت!  اقتی، ل یتیشخص نیبود و بس!.. وگرنه چن

 برم  دیبا گهینه د -

 گفت:  نیرا برداشت و بلند شد.. راد فشیک
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 واسه شام؟  یمون ینم -

 تفاوت پسرش انداخت  یبه صورت ب ینگاه

 نه ممنون  -

 باشه.. به سالمت  -

به بدرقه اش تا دم در نداشتم فقط  یلیم زیبه خودش نداد و من ن زیبلند شود را ن شیاز جا نکهیزحمت ا یحت نیراد

 اکتفا کردم  یکوتاه یبه دنبالش رفته و از همانجا به خداحافظ یچند قدم

رنگ است،  یآمده بود. چقدر روابطشان سرد و ب دنشید یاهمچنان لم داده بود و انگار نه انگار که مادرش بر نیراد

 در خارج از کشور؟  یچندسال زندگ لیشان به دل دنیبه ند نیعادت راد ایشهال بود  یمشکل از مادر

خانواده ام بود،  یبرا یداشت، دلم سرشار از دلتنگ هیگر یخورد و دل من هوا یم ینشسته بودم؛ او چا نیراد کنار

 بودمش!  دهیند شدیاز دو هفته م رشتیکه ب یمادر

 . چشمان مغمومم را به نگاهش دوختم دمیشانه ام گذاشت و به سمتش چرخ یرو دست

  یتو خودت کنمیاز سر شب حس م م؟یمر یچرا ناراحت -

 بودم.. هنوز حالم بد بود  ریدلگ

  ستین یزیچ -

 بهت گفته؟  یزیافتاده.. مادرم چ یاتفاق هیشدم  نیمطم یکه تو گفت ینطوریا -

 آدمِ دل شکستن است  دانستیشناخت.. م یهم مادرش را م خودش

 کنه  یچزوندن من م لهیوس اره؟یکه واسه اونم حرف در م هیچ وهیم هیمگه  -

 گفته؟  یچطور؟ چ -

 خونه پدرم  یبه نداشته ها رسهیسرش م هی فتهیم یمن.. هر اتفاق یبه وضع اقتصاد دهیرو ربط م زیهمه چ -
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دست و پا تا گم  یکه ربطش داد به نداشتن ما و آخرش انداختش تو یو پالک ریمثل اون زنج» ل ادامه دادمدر د و

 «شد

 کورتر و کورتر شدند  شیار چنگ زد و گره ابروها شیموها

  ستیمهم ن -

 هم شد جواب؟.. بغض کردم  نیا

 انداختن  کهیحترام دارم نه تمتقابالً انتظار ا ذارمیبهشون احترام م یمن مهمه، من وقت یبرا یول -

 کنه  یم دایکش پ یادامه بد یاگه بخوا -

 افزون تر از او گفتم:  یبا حرص زیمتحرص بود. من ن لحنش

 شده وگرنه...  یبگم چ یخودت خواست -

 اوج گرفت  شی. صدادیلرز یاز خشم م میبود و صدا یعصب نگاهم

من  یگفتیم یجوابش رو بد یتون ینم یودت زبون ندارخ یهمون موقع جوابش رو بد یخواست یم ؟یوگرنه چ -

 دادم  یجوابش رو م

 نگاهش کردم  یناراحت با

 تو سرم به خاطر احترام به سنّشه  یکوبیکه م ستیاگه جواب ندادم به خاطر نداشتن زبون ن -

 کنترل شده گفت:  ییصدا یخشن ول یلحن با

  ه؟یپس دردت چ -

 یعسل یتلفن را از رو یخوب درمان کرد. با حرص گوش یلیتم. دردم را همسرم خشانه باال انداخ د؛یام لرز چانه

 چنگ زد 

  نجایحق نداره پاش رو بذاره ا گهید گمیبهش م زنمیاالن زنگ م -
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کرد تا تلفن را  لی.. خودش را به سمتم متمادمیکش رونیرا از دستش ب یگوش عیگرفت که سر یشماره م داشت

 را مهار کردم  شیا دست بازوبردمش پشت سرم و ب ردیبگ

 بدش به من  -

 گشاد شده نگاهش کردم  یچشمان با

  ؟یکنیکار م یچ -

 تو رو راحت کنم  الیخ خوامیم -

  ؟یمن گفتم مادرت رو از خونه برون -

همان  یرایها پذ یخاکستر نی.. حاال ازدیدر چشمان من موج م رتیکرد.. حرص و خشم در چشمان او و ح نگاهم

 ترساند  یه بود که گفتم قلب را مشد یبرق

  گهیم نویرفتارت ا -

 راستم را به احاطه دستش در آورد  شانه

ماجراها رو داشته باشم.. اگه قراره بچه  نیاونجا ا میریما م ای رهیو م ادیمن حوصله ندارم هر بار که مادرم م نیبب -

 رو بدونم  فمیبگو تا تکل یاریدر ب یباز

در مورد کار مادرش  دیاشتباه کردم و نبا دی.  شا«یبچه باز». لب زدمختمیکارش رفت. اشک ر کرد و به اتاق میرها

 انقدر جوش آورد  نیهم یخسته بود برا دیشا زدم؛یبه او م یحرف

 هیا.. گفتم تا سندازدین هیروابطمان سا یام از مادرشوهرم رو یریو دلگ یخاطر بود که ناراحت نیمن اگر گفتم به ا یول

 کوچک از جانبش یمحبت ایاز همسرم  نیگرم و دلنش یجمله ا دنیاش کنار برود؛ گفتم تا با شن یریدلگ نیسنگ

عشقش در  نکهیا یبه جا یکنم. ول نشیگزیرا جا رمببرم و محبت و عشق همس ادیها را از  یسبک شوم، دلخور

 ل کرد!  که مادرش کاشته بود را به اشک بد یقلبم فوران کند قلبم مچاله تر شد. بغض

 ی.. مندیگو یشان را به شوهرشان م یاند، دلخور دهیاز خانواده همسر شن یحرف ایاوقات زن ها که ناراحتند  یگاه

ه ک لیدل نیتنها به ا ندیگو یجواب خانواده اش را بدهد، م ایکند  یهمسرشان از آنان طرفدار نکهیا ینه برا ندیگو

خانواده اش بسته اند، دلخوش  یها هیها و کنا یتمام بد یرو که به خاطرش چشم یدلخوش شوند به محبت مرد
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 نیمسئله را مطرح کردم، نه به ا نیاند. من ا دهیرا به جان خر یزندگ یها یکه به خاطر او سخت یشوند به عشق مرد

 یومرا ر تواند چشم یمرد م نیکه عشق ا اورمیب ادیبه  گریکند بلکه خواستم بار د یاز من جانبدار نیمنظور که راد

 ببندد. ایدن نیا یها یها و زشت یبد تمام

 نیحواست را جمع خواسته همسرت کن.. درک کن که مطرح کردن ا شتریب یو فقط کم یمواقع کم نیمرد در ا یا

زن که تمام اعتبار و ارزشش  کیزخم دل  یبرا نیجانش نیبهتر تواندیاست که م یجلب عشق و محبت یبرا لیمسا

 ه از جانب خانواده شوهرش است،باشد. شد افتیاحترام در

همسرت را خوشحال کند.. محبت تو مانند  ایدن یها یتواند به اندازه تمام خوش یرا بدان که عشق و محبت تو م نیا

 است یکند؛ محبت تو مانند بند یرا از قلب همسرت پاک م یو بد یو قهر و دشمن نهیک یاست که تمام غبارها یآب

 و بس! نی. فقط محبت کن؛ همزندیم وندیس زن را به هم پشکسته احسا ینیکه چ

*********************************                                                                                  از 

. میتبود رف دهیخر در رامسر یبه تازگ نیکه راد ییالیو به و میچند روزه شرکت به خاطر والدت استفاده کرد یلیتعط

 کرد  یصحبت م یداشت با گوش نیمواد ناهار بودم و راد کردنکوتاه مشغول آماده  یعد از استراحت

 رامسر  یالیو میما اومد -

- ....... 

  ن؟یریآره، شما کجا م -

- ........ 

 تموم شده... باشه خداحافظ  التیتعط یریرو بگ متیتصم یتا تو بخوا -

  ن؟یبود راد یک -

 شد و کنترل را برداشت  خم

بر وجودم  رتیح                                                              ؟یکن یتو کارام فضول ادیمگه هزار بار نگفتم خوشم نم -

 یم کاش د،یلرز اریاخت ینگاه کرده و چانه ام ب ظشیغل یبه اخم ها ؟؛یغلبه کرد، مگر چه گفتم که اسمش شد فضول

 آورد. چشمانش را تاب داد و گفت:  یسرم م برچه  اتینوع ادب نینست با ادا



 سراب

 
198 

 

 نگرفتن کجا برن میبود، هنوز تصم اشاری -

 بغض سر تکان داده و سرگرم خرد کردن قارچ ها شدم.  با

 م رادراز کرده ا ی. پاهاکردیم یغروبش دلبر یسرخ نیبودم که با ا رهیخ یدیتن گرم شن ها لم داده و به خورش یرو

 روز هم کی. زدیو با تلفن حرف م زدیقدم م ایبا فاصله از من کنار در نیاطراف نبود. راد نیکس ا چیه دادم،یتکان م

که تمام  کندیآنجا چه م یریوز یخواهر زاده آقا دانمینم ؛کشد یآمده دست از کار و شرکتش نم حیتفر یکه برا 

دانم واقع  یت؟                                                                        نماس یکیچه جور شر نیافتاده؟ ا نیکارها بر سر راد

 زین تلفن ساده کیدهم تا باعث شود با  دانیزنانه ام م یخواستم به خو یاما نم نانه،یخوش ب ایکردم  یفکر م نانهیب

 به همسرم شک کنم

 دیچسب یم یلیخ یشرج یهوا نیر گرفت.. دم و بازدم در ادر ب یحوصلگ یکه تنم را ب دیتماسش طول کش آنقدر

. از جا برخاسته و پشت مانتوام را تکاندم.. با دست به او کردیعرق م سیاز حد بدن را خ ادیز یشرج نیهم یول

  گردمیبرم الیاشاره کردم که به و

کاناپه  یبودم. خودش را رو باد کولر مشغول خوردن شربت خنک آلبالو ریآمد که من دوش گرفته و ز یوقت نیراد

 پرت کرد و گفت: 

  اریمنم شربت ب یبرا -

  خچالی یشربت و آب هم تو ه،ییباال نتیکاب یتو وانیل -

گذاشته و از جا بلند  زیم یرا رو وانیکند ل ریگ میو حالت نگاه با جذبه اش باعث شد شربت در گلو یجد صورت

 مهار! قابل  رینگاه غ نیداشت با ا یشدم.. چه نفوذ

 یبود و سهم کوچک یراه انداخته بود.. قلبم سرشار از شاد اطیبساط کباب را در ح نی.. رادزدمیم خیها را به س گوجه

 ! یخوش زندگ یو بهره بردن از روز ها بایز عتیطب نیبه اندازه حضور خانواده ام در ا ییاز آن آرزو

 گوجه ها را از دستم گرفت و گفت:  خیس

  ارمیکن تا غذا رو ب ظرفا رو آماده -
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 مان،یآقا سل نکهیزنگ در آمد به گمان ا یکه صدا داشتمیبرم نتیزده و به داخل رفتم.. داشتم بشقاب از کاب لبخند

است، به کارم ادامه  ردیگ یحقوق م نیاز راد نجایبه ا یو بابت سرکش الستیو نیا کیکه خانه اش نزد یمستخدم

توجهم را جلب کرد. خود را به در هال رساندم و از  دآم یم اطیکه از ح یادیز یبعد سر و صدا یلحظه ا یدادم ول

 ! نمشانیتوانستم بب یبودند و نم رونیکه ب گرید یو پرند و عده ا اشاریرا نگاه کردم؛ شهالجون،  رونیب شهیپشت ش

پسر و عروسش، مارال و را سر کردم و به استقبالشان رفتم. عمه خانم به همراه  یبلند کرم رنگ و شال مشک پانچو

کردم به رسم  یم یکردم .. سع یبودند با همه احوالپرس اطیافراد حاضر در ح ن،یاش و خانواده راد یخانواده پدر

بودند. مهمانان ناخوانده را به داخل دعوت  اشاریو  پرندخوشحال شدم  دنشانیکه از د یادب لبخند بزنم. تنها کسان

.. ختی! خلوت مان به هم رفیکرد. چه ح یبه من نگاه م زیشوم نگاهش کردم او ن وارد خانه نکهیکردم؛ قبل از ا

 زده و داخل شدم  شیبه رو یلبخند کمرنگ

 گفت:  نیراد ییِشدم. زندا ادیاز مهمانان نسبتاً ز ییرایاضافه کرد و من مشغول پذ یگرید یها خیس نیراد

 دلشون بخواد تنها باشن  دیشا میگفتم که مزاحمشون نشمن به شهال  میجان.. ما بدون خبر اومد میمر دیببخش -

قر و غمزه  نهمهیا ایدن گفتمیکردم و با خود م یطنازانه اش نگاه م ینازک کرد و من به اداها یپشت چشم نیراد مادر

 را از مادرش آموخته. گفت: 

 مگه اومدن ماه عسل که بخوان تنها باشن؟  -

 که دانمیمن م زد؟یحرف را م نیماه عسل است؟ اگر دختر خودش بود باز ا تنها مسافرت رفتن فقط متعلق به مگر

 لبخند زد  ییآمد. زندا یخبر نم یاست و ب یا دهیفهم یلیخانم خ ییکار شهال بوده وگرنه زندا نجایآمدن به ا

 میایب میور شدندادن مجب لیرو تحو میکه قرار بود اجاره کن ییالیسرزده اومدن، و نیدر هر صورت متاسفم بابت ا -

  نجایا

 گفتم:  ییرا مقابلش گرفتم و با خوشرو یچا ینیس

  نیخوش اومد یلیخ ،ییزندا کنمیخواهش م -

  لوس گفت: یکوتاهش داد و با لحن یبه موها یبود؛ تاب شیشانه ها یرا مقابل مارال گرفتم.. شال رو ینیبار س نیا

  خورمینم یچا چوقتیممنون من ه -
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ر .. توام منتظخورمشیچه بهتر خودم م» . در دل گفتمکردیتر برخورد م نیو مت دیکش یزرگش مبه مادرب یکم کاش

 « مادمازل ادیباش تا برات قهوه ب

 تعداد برنج بار نیا یبابت غذا داشتم تا بحال برا یادیجوجه ها را کباب کرد و من برنج را دم کردم.. استرس ز نیراد

خوشمزه شده بود همه رفتند تا استراحت  یلیکه خ یی. بعد از صرف غذاخوب نشود دمیترس ینگذاشته بودم و م

 کنند و من به کمک پرند ظرف ها را شستم 

 خلوت دونفره تون بهم خورد  نکهیاز ا یناراحت دونمیم -

 تکان دادم و با لبخند گفتم:  نیبه طرف یسر

  ستمیناراحت ن -

 یها یمسافرت دونفره، خوش ،یدت رو با همسرت داشته باشخلوت خو یکه بخوا هیعیطب نیا م،یتعارف که ندار -

 دونفره 

 اضافه کرد  یبدجنس با

 داره  فیکِ یلیخ -

را  شیشسته شده کمک کرد .. نگاهش کردم؛ موها ینشست و بهم در خشک کردن ظرفها یصندل ی. رودمیخند

 خودش جذاب تر بود  یموها یعیرنگ طب یآمد ول یبه چهره اش م یرنگ بلوط نیتازه رنگ کرده بود ا

شهالجون اصرار کرد  یبرنامه سفرتون به هم بخوره ول میخواستینم م،یمخالف بود نجایبا اومدن به ا اشاریمن و  -

  نجایا میایب

 قرار دهم  شانیدسته شود و سرجا کیهم گذاشتم تا  یها را رو بشقاب

 قدمتون سر چشم  ن،یکرد یکار خوب میلیخ -

 نگاهم کرد  دم؛یکش رونیمال را از دستش ببار پلک زد. دست چند

  یبرو استراحت کن، حتماً خسته ا -

 شد  بلند
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 باشه  -

 . نگاهم کرد دیرس یخسته به نظر م یآمد.. چهره اش کم نیبعد راد یقیدقا

 آب خنک بهم بده  وانیل هی -

 زدم  لبخند

 البته  -

شک خفه  یعجب نگاهش کردم. اگر من بودم بو من مت دینفس سر کش کیرا که به دستش دادم آب را  وانیل

  شدمیم

 غذات خوب بود!  -

 من که فقط برنج رو پختم  -

خواستم به پرند بگم اون آماده اش  یم یایاز پسش برب ینگران بودم نتون ،یآدم غذا نپخته بود نهمهیا یحاال برا تا

 دیعب ریسخت گ نیاز راد نیکرد و ا یم فیعرت میبار بود از غذا نیشل شد؛ اول شمیخوب شده بود. ن یلیخ یکنه ول

 او!  ذیکه پخته بودم حرف نداشت مثل جوجه کباب ماهرانه و لذ یبود.. البته به واقع برنج

 ی..آنقدر لوس بازمیپهن کن ایو بساط شام را کنار در میکه مارال اصرار کرد به ساحل برو شدیم کیداشت تار هوا

من بدبخت  یِ به پا لی.. رفته بودند آماده شوند و حاضر کردن وسارفتندیاً همه پذدرآورد و اخم و تخم کرد که ناچار

و قند و آب جوش و مخلفات ساالد و شام بودم  یاعم از چا ازیمورد ن لیساعت مشغول جمع کردن وسا کیافتاد، تا 

بروم.. با غر و حرص  عتریتا سر زدندیها نشسته و پشت سر هم بوق م نیرفتم تا آماده شوم همه در ماش یو وقت

نشستم با اخم  نیدرون ماش نکهیو با برداشتن چادر از خانه خارج شدم. به محض ا دهیرا پوش یمانتو و روسر عیسر

 روبرو شدم  نیدرهم راد یها

که  یستیبه خودتم ن دنیو رس شیاهل آرا کشه،یچقدر طول م دنیلباس پوش هیمگه  ؟یکنیچرا انقدر فس فس م -

  یدیطولش م نهمهیا

.. مدیپوش یلباس م قهیآراسته و با سل شهیهم زیدر خانه، خارج از خانه ن یبودم منته شی. من اهل آراکردیم ینامرد

 رایتر است ز یو خواستن باتریز شیاست و پر از طراوت، بدون آرا فیمعنا نشده. زن لط شیها در آرا ییبایتمام ز
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و  ینه تمام آنچه که رنگ و لعاب مصنوع ده،یداده و آفر جبه خرپسند ذوق  بایخودش است، تمام آنچه که معبودِ ز

 جراحان ساخته!  یخط خط

 یظاهر یآمده که بدون آراستگ شیپ یکنم و کمتر زمان یم شیهمسرم آرا یدرون خانه برا شهیوجود من هم نیا با

در  یا بهیمرد غر چیهدارم نه  نهیهمسر خود، که محبت و خواستنش را در س یتنها برا یمقابلش حاضر شوم ول

 ! ابانیکوچه و خ

 حرص گفتم:  با

من تو  دنیرسیداشتن به قِر و فِرشون م ایکه مارال خانوم و دن یساعت هیسر من، اون  نیهمه کارها رو انداخت -

  گهیو هزار تا کوفت د زمیو ه راندازی.. خورد و خوراک، زکردمیرو آماده م لیآشپزخونه وسا

 بود گفت:  نیاز ماش رونیکه نگاهش به ب یذاشت و در حالگ ینیب یرا رو انگشتش

  رنیدو روز تحمل کن م یکی.. یداد بکش خوادیحاال نم ش،یه -

. «رنیو م کننیمسافرت منو زهرمار م یول رنیآره م» لحظه پرند در عقب را گشود و سوار شد.. در دل گفتم همان

  دیکش رونیپرند مرا از گفتگو با خودم ب یصدا

 نداره؟  یاشکال ام،یبا شما ب خوامیممن  -

 سمتش برگشته و لبخند زدم  به

 هم خوبه  یلیخ ،ینه چه اشکال -

 بود  یاخم کمرنگ یرایپذ دشیسف یشانیبه پرند نگاه کرد؛ طبق عادت پ نهیاز آ نیراد

 شدن؟  اشاری نیشهال جون و بابا سوار ماش -

  نجایمن اومدم ا نیآره، عمه خانم و عروسش هم سوار شدن واسه هم -

 . میبود نشانیها حرکت کردند و ما آخر نیتکان داد. ماش یسر نیراد

پش را چ یدستانش انداخته و پا یرا رو کلشیه ینیزده، سنگ هیتک نینشسته بودم.. او دستانش را به زم نیارد کنار

ده دا هیو سر به شانه اش تکگذاشته  شیزانو یکه سمت چپ او نشسته بودم دستم را رو یخم کرده بود و من درحال
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در  ایدر یتماشا کرد؛ید، تن را پر از رخوت میبخش یرا به انسان م یمرطوب حس لذت بخش یبودم.. ماسه ها

 شده بود  رهی. به روبرو خنمشیسرم را بلند کردم تا بب یکم داد؛یبه وجودم م یبیشب حس مه یکیتار

  ن؟یراد -

 بله؟  -

  کردیتفاده مکم اس« جانم»از کلمه  داًیجد

 سوال بپرسم؟  هی -

 شانه اش بود  یسر من همچنان رو یبرداشت ول نیزم یجابجا شد و دست راستش را از رو یکم

 آره!  -

  ؟یکنیمامان و شهالجون صداش م یگیچرا به مادرت نم -

                     لبانش نشست                                                  یرو یکردم؛ پوزخند یم نگاهش

 من فقط شهالست  ی.. جون رو هم خودش به اصرار آخر اسمش بسته وگرنه براشهیادیهمونم ز -

به مادرش  یعالقه کم نیپس چرا راد ستندیشدم؛ ذهنم پر از سوال شد. مگر پسر ها عاشق مادرانشان ن متعجب

 ارد.خانواده اش محبت الزم را ند یاز اعضا کی چیداشت؟ اصالً به ه

 چرا؟ اون که مادرته!  -

 را از روبرو گرفت و به چشمانم دوخت  نگاهش

سرش  شهیکنه.. هم یبود تا برامون مادر یبچه هاش وقت نذاشته مادره؟ اون کِ یکه هرگز برا یکدوم مادر؟ مادر -

 با پرستار گذشت؛ تا ییتنها یهام تو یبود.. بچگ گهیو خوشگل بودن و هزار تا کوفت و زهرمار د شیگرم کالس و آرا

نه که  میخواست ما به پرستار وابسته بش ینم اوردیگه مید یکی کردیاز کار اخراجش م رمیانس بگ یکیبا  ومدمیم

!.. هر زمان که مادرم رو میندار یگریبه محبت د یازین گهید کردیمحبت غرق کرده بود حس م یخودش ما رو تو

که من الزمش داشتم  یبودن.. زمان یخارج یحال با رفقا و مسافرت ها عشق و یالزم داشتم نبود. کجا بود؟ خانم پ

 وقت نداشت  ایر و دن اشایمن و  یوقت برا چی. اون هدنشیبه د یبهش ندارم، حت یازین چیه گهید االنبود ح
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اش  یزندگ تیکرده، اولو هیما ته یها رو برا نیگذاشته، بهتر یمن و مصطف یرو پا شیمادر من تمام زندگ یول -

  میما بود شهیهم

حس  نیو ا یمون هست یتو وفادار به من و زندگ دونمیمن خودخواهم و م ،یمادرت هیکه شب ادیاز تو خوشم م -

 یتو تو هیشب یاصال من زن ستن،یتو ن هیدور و برم دلزده شدم چون شب ی.. از زنا و دختراکنهیمن رو ارضا م یدرون

 نداشتم..  میزندگ

 یریتاث توانستم از یالنه کرده بود م شیرا که ته گلو یبود. بغض نیسنگ شیوت کرد؛ لحن صداف رونیرا به ب نفسش

نامحسوس به ارتعاش  یمحکم و مردانه اش داشت متوجه شوم.. استحکام صدا و چهره اش را حس یکه بر صدا

پر کنم، اگرخودش  هشیهم یرا برا کمبود نیا یجا توانستمی.. من میزندگ یحس کمبود ها و حسرت ها داشت؛یوام

 ! خواستیم

 نبوده  چوقتیمادر من ه یبوده ول شهیمادر تو هم -

افسوس و حسرت  یمن ته چشمانش شعله ها یدر نگاهم دوخته شد ول شهیو محکم، مثل هم یبار جد نیا نگاهش

  دمید یرا م

 یها یخوش یه باشه ولهمسرش رو دوست نداشت ایما رو  نکهیکس فکر نکرد.. نه ا چیمادر من جز خودش به ه -

 یگذاشت و براش مهم نبود بچه اش شب که کابوس م تیاولو یداد.. خودش رو تو حیبه ما ترج شهیخودش رو هم

نمونه.. بره بگرده و خوش بگذرونه  کاشیمرو ا ایبود که از سفر آنتال نیآروم بشه مهم ا یآغوش ک یقراره تو نهیب

.. تو تو یبکنه .. ول خوادیم یهر کار دادیپدرمم بود که بهش اجازه م ریاگر بچه اش دلتنگش بشه، البته تقص یحت

باش، مظلوم و حرف گوش  یکه هست ینیهم شهیهم یعوض بش دینبا چوقتیه ،یباش ینطوریا دینبا چوقتیه م،یمر

 نیه اب ی.. تو وصل شدیبد حیترج تیرو به من و زندگ یزیچ دمیاجازه نم م،یمر ستمین اشاریا یپدرم  هیکن.. من شب

 دوزمتیم یخودم جور یبکن دنیهوس بر ی.. اگر هم روزیندار دنیحق بر یزندگ نیبه من و ا یدوخته شد ،یزندگ

 هم برات حروم بشه  دنیکه حق نفس کش تیبه زندگ

 د،یام را بوس یشانی.. خم شد و پدیآ یآلود از درون آشفته اش برم دیمتحرص و تهد یجمله ها نیدانستم ا یم

سوخت..  شیسکوت کردم.. دلم برا یکه دردم آمد ول نشیکم و پر از حرصِ نشات گرفته از درون خشمگآنقدر مح

بعد هر دو با آرامش به  یقیرا نوازش کردم. دقا شیداده و موها هیسرش را به سرم تک د؛یلرز میمرد زندگ یدلم برا

 ! میبود رهیخ ایدر
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دوست مشترکشان  یالیخانم، پزشکِ چهل ساله مجرد که در وبرادر مارال و پسر دوم عمه  میوستیبه جمع پ یوقت

انداخت رفتم  یها را در کُلمن م خیسر زدن آمده بودند.. سالم و خوشامد گفتم و به سمت پرند که  یمهمان بودند برا

 گفت:  طنتی.. لبخند زد و پر از ش

 ! نایخوب خلوت کرده بود -

هجوم خاطرات تلخ گذشته  ریدانستم آن جمله ها تاث یم نکهیم.. با ابود نیآخر راد یحرف ها جیزدم. هنوز گ لبخند

تخت  یبزرگترها رو  م؛یو دورش نشست میها آتش درست کرد زمیداشتم. بعد از شام با ه یاش است اما حس گنگ

رِ دکتر، پس یتکه سنگ ها. آقا ینشسته بودند و جوان تر ها رو میپهن کرده بود شیکه سفره را رو ینسبتاً بزرگ

غرق بودم که مارال  یآرام کرد. در حس و حال خوب یرا برداشت و شروع به نواختن قطعه ا تارشیعمه خانم گ

 معترض گفت: 

  میکم برقص هیآهنگ شاد بزن که  هی ،یزنیم هیچ گهید نیا نیشرو -

دند کم کم برادر را گرفت و با هم مشغول رقص ش ایآهنگ را عوض کرد. مارال دست دن تمیسر تکان داد و ر نیشرو

 اشاری. نگاهم به سمت پرند و کردمیو افسوس نگاهشان م رتیمارال، سروش و خانمش هم اضافه شدند و من با ح

 ی.. با صدارفتیحال بود، نپذ یب فشیخف دردسر لیپرند که به دل یاز پرند درخواست رقص کرد ول اشاری د؛یچرخ

 نگاهم به سمتش برگشت خورد  نیراد

  م؟یبرقص میبر -

 عالمت سوال شد  هیشب چشمانم

  شهیآدم نامحرم؟ نه نم نهمهیا نیب -

مهم نبود، مهمتر از آن آرامش  میبرا یول دیآ یدانستم از جواب نه بدش م یم دند؛یچیدر هم پ شیابروها سمانیر

  ختیر یکار بهم م نیدل و روحم بود که با ا

 به جهنم  -

اده د هیکه به درخت تک یو در حال ستادهیسرم ا ینه! . باال دنیشن یبرا بود تیظرف یمرد بداخالق!.. ب دم؛یگز لب

ابل در مق دنیاز رقص شدمیتک تک آنها شرمزده م یو من به جا کردیشده و به رقصندگان نگاه م نهیبود، دست به س

 جمع!  نیمردان ا
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 رقص؟  یایم نیراد -

 میبود. ن رهیخ نیبه صورت راد اقیکرده بود.. با اشت شیصدا ینازک مارال سر بلند کردم؛ چقدر ناز چاشن یصدا با

 به من کرد  ینگاه

  ؟یبرقص میبا مر یخوایالبته اگه نم -

 احساسم را ترَک زد  شهیش نیراد یصدا

  مینه.. بر -

اه گبا مارال همراه شد و من با غم و بغض همراه شدم. به آن دو که با فاصله نسبتاً کم از هم شروع به رقص کردند ن او

 نگاهم دند؛یکوبیبزنند.. در سرم طبل م رونیکردم هر آن ممکن است از حدقه ب یحس م زد،یکردم. چشمانم نبض م

لبانش  ینگاه و پوزخند رو ی.. معناکردیخاص خود را داشت نگاهم م یکه معنا یشهال جون نشست با پوزخند یرو

 « نه یروزها رو نکرده بود نیفکر ا» کردم یخودم هج یرا برا

وجود خواهد داشت که من  زین ییروزها نیکردم چن یروز ها را نکرده بودم. اصالً گمان نم نینکرده بودم.. فکر ا نه؛

هم  یباشد؛ هرچند که فقط روبرو یرقص بدون تماس خاص نیباشم، هرچند که ا یگریشاهد رقص همسرم با دختر د

که همسرش  ندازدیب یتوانست نگاه به چشمان دختر یرقصند، او چطور م یاست که با هم م نیباشند اما عنوانش ا

از  رایاتفاق ساده و قابل قبول است ز کی نیاو ا یشک که برا یکند؟ ب یم یرقصد و طناز یاما در برابرش م ستین

قابل تحمل  ریمن غ یمسئله عذاب آور است، برا کیمن  یاما برا دگاه؛ید نیبزرگ شده، با هم نطوریهم یگودک

کند. بلند شده  میسر باز کرده و رسوا نیچرک یمفرط داشتم، هر آن امکان داشت بغضم مثل زخم یگاست.. حس خف

 بود و د،یدرخش یم یکه صورتش از خوش یحرکت کردم؛ او هنوز مشغول رقص کنار مارال نیو با شتاب به سمت ماش

 اصالً متوجه رفتنم نشد 

 نیبه اسارت در آوردن بغض ماندگار ا یبرا یمجال گریددستانم گرفتم؛  انیعقب نشسته و سرم را م یصندل یرو

. تاب و توان تحمل نداشتم، دوست داشتم شدیگونه ام نشست، قلبم به شدت فشرده م ینداشتم.. اشک رو میروزها

متنفر شده بودم.. مرا چه  شیها یو تمام ناخوش یخوش نیشده بودم، از ا زاریسفر و تمام لحظاتش ب نیبرگردم.. از ا

باشد؟  یاول نیبوده که ا یام بدون تلخ یاند. کدام خوش دهیافرین یخوش یو خوش بودن؟ اصالً مرا برا یخوشبه 

خسته شدند و عزم رفتن کردند و من  یو خوش دنیو خند دنیآنقدر گذشت که از رقص یچقدر گذشت، ول دانمینم
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 یشده و نخواسته بود حت بتمیتوجه غم نیمدت راد نیبه خود بدهم فقط چشم بستم.. تمام ا یتکان نکهیبدون ا

 ! شکشیپ ییکه مرده باشم، دلجو دیبهم بزند شا یسر

 یحس کردم و چشم نگشودم.. حضور پرند را در کنار خود حس کردم و چشم نگشودم. رو نیرا در ماش حضورش

 گفت:  الیخ یب نیصورتم خم شد و اسمم را صدا زد و راد

 پرند ولش کن  دهیخواب -

 شم نگشودم! من باز چ و

در دلم نشسته بود؛ هراس از نگاه به صورتش و به نظر  ی.. هراسفتدینگاهم به چهره اش ب یخواست حت ینم دلم

دادم اصالً  حی.. پس ترجنندشیبب هیچشمانم کر نمش،یخواستم بد بب یکراهت چهره اش در نگاهم؛ نم دنیرس

 ینیتا آرام شوم، با خود گفتم او همان راد زدم یا او حرف مب دیرفتار بچگانه است با نیدانستم که ا یاما م نمش؛ینب

 شک به یب ،ینوازش! پس حرف بزن تا آرام شو یکودک شده بود، پر از بغض و درتمنا کیاست که لب ساحل مانند 

چشم گشودم و پرند که متوجه من شد از  ؛یسپارد همانگونه که تو دل به درد دلش سپرد یگوش م تیحرفها

اخم  دیکرد مرا که متوجه خود د ینگاهم م نهیاز درون آ ستم؛ینگر نیاو گرفته و به راد زشد، نگاه ا هادیپ نیماش

نشست نه او.                                                                                               یصورت من م یرو دیدر هم گره خورد، آن اخم ها با شیها

 بله؟                                                                                                                          -                                                                                                                              ن؟یراد -

کردم دلش را نرم خواهد  یکه فکر م یحوصله بود، سر به سمت شانه راستم خم کرده و با لحن یو ب نیلحنش سنگ

با مارال  یتو که رفت -         کرد گفتم:                                                                                                                    

            نگاه مادرت...                                                                                                                 ،یستین لیمن قا یبرا یارزش چیفکر کردن تو ه گرانیبد شد چون د یلیمن بد شد، خ یابر

 ی!                                           از صداگرانید گران،ینگو د یدم؛ ه ینم یتیاهم هیهزار بار گفتم من به حرف بق -

 خود را کنترل کرده و گفتم:                        یاما به سخت دیاشک به چشمانم دو دم،یبلندش لرز

دستش را باال آورد و به                                                                                                                       ؟یمن چ -

تو گوش  یحرفها همن اگه بخوام ب -گفت:                                                      یتکان داد و با خودخواه دیحالت تاک

رم س د؛یشد و در را به هم کوب ادهیپ د؛یلرز میلبها    بشم                            ایتارک دن دیبا یبدم تا مبادا ناراحت بش

شده و با حال خراب به خانه برگشتم، سالنه سالنه و  ادهیداده و بغضم را با آب دهان قورت دادم، پ هیتک یرا به صندل

 !دینا ام

 و گفت:  ستادیوسط سالن ا مارال
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 اتاق من کدومه؟  -

 ود!. پرند اخم کرد اش، حال خراب کن ب ییوقاحت و پررو نهمهیا

  میاتاق باش هی یتو دیپر شده ما سه تا هم با گهید یکالً سه تا اتاق داره مارال، اون دوتا نجایا -

 پشت چشم نازک کرد  مارال

  م؟یاتاق بخواب هی یتو یکیشر یعنی -

 گفتم:  یحرص درآور یِاو جوابش را بدهد با خونسرد نکهیو من قبل از ا دییهم سا یکالمش دندان رو هیاز گال پرند

  یکاناپه بخواب یرو یتونیم یاگه دوست ندار -

 رد شده و به اتاق رفتم خوردیکنارش که حرص م از

و  میبود دهیخر یو ماه وهیکرد، از بازار م یمان م یهم همراه نی.. رادزدمیقدم م دیدر مرکز خر ایپرند و دن کنار

 انداختم  نیتفکر رادبه چهره م یپر بود. نگاه دیبا خر نیدستان راد

 شده؟  یچ -

 : گفت کردیم شتریآهسته که بم بودنش را ب ییبلند کرد و با نگاه به آن دو که از ما دور شده بودند با صدا سر

و  رفت ادمیکه  یعسل یرو گذاشته بودم رو گهید یشلوارم بود رو آوردم اون دوتا بیاز کارتام که تو ج یکیفقط  -

 جا موند 

  ال؟یو -

 نه بابا، خونه مون!  -

  ؟یمن که پول دار یبرا دیخر هیبه اندازه  -

 تکان داد  سر

 آره  -
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 بود اشاره کرد تا به سمتش بروم  ستادهیا یمغازه ا نیتریکه مقابل و پرند

  ادیب یلیلباسه چقدر خوشگله فکر کنم رنگش به تو خ نیا نیبب -

 باتریپوست صورتم را بازتر و چهره ام را ز شهیرنگ هم نیا گفتیبود.. راست م یشب کرم رنگ و ساده ا لباس

 از لباس خوشم آمده بود. با ذوق نگاهش کردم  یلیلبخند زدم، خ کرد؛یم

 تو بپوشمش؟  میبر -

  میبر -

وارد مغازه شد و تاپ و شلوارک درون  ایمورد نظر را گفتم؛ همان لحظه دن زی.. لباس را نشان داده و سامیشد داخل

هر  بود.. فروشنده لباس یآب نیو کوتاه با شلوارک ج دیسف یتاپ اورد،یب شیبه فروشنده نشان داد تا برا را نیتریو

رد که م رفتمیم یگریبه سمت د زیزودتر لباسش را برداشت و به سمت اتاق پرو رفت. من ن ایما را با هم آورد دن یدو

 فروشنده گفت: 

  نیبعد شما بر رونیب ادیخانوم ب نیا دیاونجا المپ نداره، صبر کن -

در را تا انتها گشود و رو به ما  ایبعد دن یلحظات شد؛یکردم و قند در دلم آب م یو به لباس نگاه م ستادهیپرند ا کنار

 گفت: 

 چطوره؟  -

در را تا  عی.. سرکردینگاه م شد،یم دهید یرا که به راحت ایژکوند دن یبه سمت فروشنده برگشت که با لبخند نگاهم

انداخت؛  نییسرش را پا دیو صورت پر از اخم مرا که د نیبسته و رو به مرد فروشنده اخم کردم؛ نگاه خشمگ همین

 . پرند گفت: کردینم تیبود که رعا ایدن ریتقص

 خوبه  -

 گشاد زد  یلبخند

  خرمشیپس م -
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داخل مغازه برداشتم تا  یا شهیش نیتریو یام را از رو یکند و من لباس انتخاب ضیرا تعو شیرا بست تا لباس ها در

 نیخوب در تنم خواهد نشست.. راد یلیدانستم که خ یم دهیآمد من بروم.. لباس را نپوش رونیب نکهیبه محض ا

 داخل شد و رو به من گفت: 

 ساعته؟  هی دیکنیم دیکار دار یچ -

 سر به در بسته اتاق پرو اشاره کردم  با

 برم  خوامیم رفته لباس امتحان کنه، بعدشم من ایدن -

  ندیباالتر آوردم تا بب یرا کم لباس

 قشنگه؟  -

 لباس را برانداز کرد و متفکر گفت:  یکم

  ادیآره.. فکر کنم بهت ب -

 گفت:  نیآمد و رو به راد رونیب ایبود. دن دهیپسند یلیخ نیرنگ را تن زده بودم راد نیدوبار که در خانه ا یکی

  خوامیلباسا رو م نیمن ا -

 خرمش برات  یه مباش -

 زد  لبخند

  یمرس -

  دیکارت کش نیرا در کاور گذاشت و به دستش داد و راد ایلباس دن فروشنده

  نیریرو هم بگ یموجود زحمتیب -

 رو به او گفت:  فروشنده

 هزار  ستیب تونیموجود -
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ن که هنوز لباس درون تمام شده؟ به سمت م شیچند روز چقدر خرج کرده بود که تمام پولها نیزد.. مگر ا خشکم

 نسبتاً آهسته گفت:  ییدستانم بود آمد و با صدا

  مینداره مر یموجود -

  م؟یکن کاریخب حاال چ -

 لباسم نگاه کرد  به

  ؟یخوا یلباس رو م نیتو ا -

 تکان داده و لباس شب را نگاه کردم  سر

 خوشم اومده  یلیآره خ -

  رمیگیم لشیتحو امی.. مزهیپول بر حسام برام گمیفردا م دم،یم عانهیباشه.. ب -

 بود به فروشنده گفت:  ستادهیکه کنار من ا همانطور

  خرمیم امیفردا م دینگهش دار دمیم عانهیلباس ب نیا یبرا -

ا چانه اش ر یکوچک رو شیدستش ر یکیداده بود، با آن  هیمقابلش تک نیتریهمانطور که دستش را به و پسرجوان

  دیخار

 دونه مونده  هی نیداره فقط هم یجنس خوب یلیلباس شب خ نیا متاسفم آقا.. -

 بود نشان داد  واریاز د زانیآو یو رو کردن مانتوها ریرا که مشغول ز یزن

به  دمشیم ستین یمسئله ا نیخوایحاال اگه نم نشیخریگفتم شما م یاز لباسه خوشش اومده ول یلیخانوم خ نیا -

 خانوم  نیا

 پولش رو  ارمیفردا م فقط گفتم که خوامشیم -

 تونم قبول کنم  یآقا، نم شهینم -

 با اخم رو به من کرد  نیراد
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  یبخر گهیلباس د هی ارمتیفردا م -

  خوامیم نویمن ا یول -

 زد  تشر

 برم التماس مردک رو بکنم؟  خودیلباس ب هیکنم؟ به خاطر  کاریچ یگیم ست،یکه پول همراهم ن ینیب یم -

  خوردیخون خونم را محرص نگاهش کردم؛  با

 کنم  دیخر خوامیمغازه هم گفتم که م رونیلباس بخرم.. ب خوامیبهت گفتم م ایمن قبل از دن یول -

  یخریم ارمتیگفتم فردا م -

 بخره  ادیلباسش رو پس بده فردا ب ایکار رو بکنم؟ دن نی.. چرا من افروشهیلباس رو م نیفردا ا -

  را با خشم باز و بسته کرد چشمانش

 تونم پسش بدم  یپول لباس اونو پرداخت کردم نم -

و به  است بشیدر ج یدانست پول کم یم نکهیداد لجم گرفت.. از ا حیرا به من ترج ایخواسته دن نکهیگرفت؛ از ا لجم

 شدم. با لجاجت لباس را در مشت فشردم  نیکند، خشمگ دیخر میکه قول گرفته بودم برا ینه نگفت در حال ایدن

  خوامیلباس رو م نیممن ه -

 ترسناک شده بود  شیپرت کرد.. صدا نیتریو یو با خشم رو دیرا از دستم کش لباس

  یکنیاعصابمو خورد م یدار گهید -

 بود، مداخله کرد  دهیرا شن شیکه صدا پرند

 آروم باش  نیراد -

 آمدم  یکه آب از سرم گذشته بود کوتاه نم حاال

  ؟یلباس رو ندار هی دنیچطور عرضه خرشه  یم تیپولدار یتو که ادعا -
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 در خشم غوطه ور شد  چشمانش

 بعدش باهات کار دارم  یخرم ول یخرمش، م یمن عرضه ندارم؟ باشه برات م -

 یکه در تمام اعضا یزدم. پرند با اضطراب یستیکه حرف ناشا دمی.. خودم فهمدمیخشن بود که ترس یبه قدر لحنش

 گفت:  زدیچهره اش موج م

 تمومش کن  کنمیخواهش م نیراد -

 دهیدن یکرد، تابحال انقدر عصبان دنیشروع به لرز میدست و پا د؛یدستم را محکم گرفت و به دنبال خود کش نیراد

اد که افت ایو شماره گرفت؛ نگاهم به دن دیکش رونیب بشیرا از ج یهم پشت سرمان آمدند. گوش ایبودمش.. پرند و دن

 . دلمکردیو خونسرد نگاه م الیخ یکرد.. گند زده بود به اوقاتمان و حاال ب یماشا مو ت ستادهیبا پاکت لباسش ا

 را نداد  یگر یانجیبه خودش زحمت م یخفه اش کنم، حت خواستیم

 تومان پول بزن به کارتم، زود!  ستیاالن دو نیهم اشاری -

  دیغر یچه گفت که عصب اشاری دانمینم

 االن.. منتظرم  نیهم گمیبهت م -

 کردم  شیصدا اطیبه سمتش برداشته و با احت یبودم قدم مانیکرده خود پش زا

 ! نیراد -

  دیکش ادیبر سرم فر شیولوم صدا نیآخر با

 خفه شو!  -

بلندش قلبم شروع به کوبش کرد.. رو به پرند کرد؛ رنگ پرند  ادیو اشک در چشمانم جمع شد؛ از فر دیام لرز چانه

  دهیترس زیو مشخص بود او ن دهیپر یکم

  میایلباس م دنیما هم بعد خر دی.. شما بررمیگیبراتون آژانس م -

  میری.. با هم ممیمون یما هم منتظر م -
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 گفت:  دیتاک با

  دیگفتم شما بر -

گرفت تا بروند.. تگاه دلواپسم را در چشمان  نیماش شانیو آخر سر برا رفتینپذ نیپرند اصرار کرد بمانند راد هرچه

ا تلفن کوتاه ب یشد. ترس در دلم نشست. مکالمه ا دهیکش ایمستاصل نگاهم کرد و به اجبار پشت سر دن ،ختمیپرند ر

ام  نهیزد و آن را با خشم به س رونیبودم.. با کاور لباس ب ستادهیداشت و سپس وارد مغازه شد و من هنوز همانجا ا

 قرن کیمن به اندازه  یگذشت و برا یقیبودم!. دقا ستادهیگرفت و من هنوز همانجا ا شیرا در پ یو راه خروج دیکوب

در  ریمسحرکت دادم. طول  میشده بودم، برداشتم و به پاها ریتحق نهمهیگذشت. خم شده و کاور لباس را که بابتش ا

  میبود رهیشده به روبرو خ ریشد. او با اخم و خشم فروخورده و من با بغض اس یسکوت سپر

کرد  ینگاهم کرد. پوزخند زدم، فکر م قیودن در هال پرند با سرعت جلو آمد و دقبه محض گش دمیکه رس الیو به

ن برادر ز شیپ ینبود.. وقت دیبع زیچ چیه دمیکه من امروز د ینیبر سرم آورده باشد، البته از مرد خشمگ ییبال دیشا

 خوب نگاه کرد و یوقت خورده ام. زیاست که پرند فکر کند کتک ن یعیکشد طب یم ادیسرم فر نگونهیو خواهرش ا

 گفت:  یشد سالم هستم، با نگران نیمطم

  ؟یخوب -

 یکرد، صورتش اخم ینشسته و نگاهم م یصندل یتکان دادم و سر چرخاندم؛ شهال جون در آشپزخانه رو یسر

 بود  ستادهیا نهیهم کنارش دست به س اینگاهش پر از اخم بود. دن ینداشت ول

 دلم هزار راه رفت  -

 نگاه کردم پرند  به

 نگران نباش خوبم  -

 دستانم گرفتم  انیتخت نشسته و سرم را م یسمت اتاق رفتم، پشت سرم آمد؛ رو به

 دعواهاست نیهم یاصالً نمک رندگ اد،یم شیهمه زن و شوهرها پ یاتفاق ها برا نیاز ا -

 خودش هم باور نداشت  زدیرا که م یصدادار و پرتمسخر بود. حرف پوزخندم
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نمک  کنه؟یم یرفتار نیهم با تو چن اشاریکرد،  رمیلباس مسخره تحق هیبه خاطر  د،یما سرم داد کشش یجلو -

  دن؟یکش ادیکردن؟ فر ریتحق نه؟یا یزندگ

 به صورتم کرد  یدهانش را قورت داد و نگاه گرفته ا آب

و  مایکوتاه ب ایسر دن میریباهاش برخورد کنه؟ گ ینطوریا دهیکرد؟چرا به مارال اجازه م یچه برخورد شبید یدید -

هضم  یرو چطور شبشیرفتار د ینداره! ول یداد.. اشکال حیخواهرش رو به من ترج د،یخواهرش لباس خر یبگم برا

 بود  شبیامروزم به خاطر د یکنم؟ اصال تمام لجباز

  یکن شیکه اول از تو خواست همراه نیراد -

 ... یِبا اون دختره  که بره شهینم لیدل نیتونستم قبول کنم.. ا ینم -

 را لعنت کردم  طانیفرستادم و ش رونیرا پرسرعت ب نفسم

 ای یایدعواها کوتاه ب یتو دیبا یگاه ،یکه دوست ندار یبکن ییکارها هیالزمه  یگاه تیحفظ زندگ یبرا میمر -

 ی.. زمانایتاه بکم کو هی یکنار خودت نگهش دار یخوایاگه م ،یهمسرت و خانوادش ببند یبد رفتار یچشمت رو رو

  یمن باش مین دیکه اون منه تو با

 برقصه؟  گهید یکیرفت با  نیهم مثل راد اشاری ،یدیتوام نرقص -

 دنیمغرور و خودخواهه، نه شن نیراد یول هیآروم و مهربون تینها یمرد ب اشارینکن..  سهیمقا نیرو با راد اشاری -

 سخته  یلیبراش خ

  ستیمرد عشق ن نیراد یعاشق توئه ول اشاری -

ته نداش یبهت عالقه ا نیراد شهینم لیدل نیا ی.. قبول دارم که آدمها با هم فرق دارن ولمیرو نکن مر ریتعب نینه ا -

  ستین ینطوریا نیراد یذاتا مهربون و خونگرمه ول اشاریباشه. 

 است و بس!  اشاریخانواده  نی. تنها فرد با محبت ادانستمیم خودم

  شه؟یم یبرقصه مگه چ گهید یکی.. خب بره با یریگ یم سخت ادیتوام ز -
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م آزار زهایچ نیهستم و ا یدیمن فرد مق ینبود ول یمسئله ا زهایچ نیپرند ا یمن نبود تا درکم کند؛ برا یکه جا او

 اشاره کردم  رونی. با سر به بدهدیم

 رو گذاشت کف دست مادرش آره؟  زیهمه چ ایدن -

 را گفته! زیچ پس همه د؛یلبش را گز گوشه

  کردنیداشتن پچ پچ م دمید -

  رندیگ یبه خود م یشکل کج میلبخندها یشده بود، حاال حت شتریب میروزها تعداد پوزخندها نیزدم؛ ا پوزخند

 هم سوءاستفاده کنه  ایمعلومه دن کنهیاون برخورد رو م نیراد یوقت -

 حسرت قلبم را بر زبان آوردم  ناخودآگاه

 ... لهیتکم تیزندگ زیه همه چخوش به حالت ک -

 کردم  بغض

  نیوضعت بشه ا یاول زندگ نینه مثل من هم -

 تخت کنار من نشست  ینگاهم کرد؛ رو ناراحت

 من کم درد دارم؟  یکنیفکر م -

 ،یبود و خواستن بایکشف کنم.. ز دیرا بگردم شا زندیکه در موردش حرف م یخواستم آن درد یکردم؛ م نگاهش

پرند،  یمرد برا یم نکهیشرکت معتبر، همسرش مهربان و آرام بود و مهمتر از ا کیعامل  ریمدمهندس بود و 

و خواهر شوهر نباشد.. تمام آنچه  درشوهرخورِ ما هیعاشقش بود، خانواده اش آنقدر سرشناس بودند که مثل من کنا

 ته باشد؟ داش یتوانست درد یزدم.. مگر او م یاست را داشت؛ لبخند کج یکه مالک خوشبخت

  ؟یکنیباور نم -

 گفتم:  صادقانه

 درد  یگیمشکالت روزمره رو م نینه.. البد هم -
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 بار او کج خنده کرد  نیا

  ه؟یخال مونیزندگ یسال تو شیبعد ش یچ یجا م،یشش ساله ازدواج کرد اشاریمن و  -

 غم آلود گفت:  یتکان داد و با لبخند نینگاهش کردم؛ سرش را به طرف یسوال

  م؟یش یما بچه دار نم یدونیبوده. تو م یخال شهیهم ه،یخال اشاریمن و  یزندگ یبچه تو یچه.. جاب -

 ! دانستمیگرد شد. نم رتیاز ح چشمانم

  ؟یگیراست م -

 داد  سرتکان

 سفرم نهیپدرم تمام هز ی.. حتمیکه به ذهنت برسه انجام داد یهر روش درمان نابارور م،یرفت یکه بگ یهر دکتر -

ت که گف شیماه پ کی نینداد.. دکترم هم جهیکدوم نت چینداشت ه یا دهیفا یول کایتقبل شد و منو فرستاد امررو م

  مشد و من بچه دار شد یمعجزه ا هی یروز کی ،یروز کی دیشا

 لبان رژ خورده اش نشاند  یرو پوزخند

 معجزه باشم  هیو منتظر  نمیبش دیجالبه؛ من با -

 روزها چشمانم غبار غم داشت  نیاز غم فرو رفته بود مثل من که ا یگش در هاله اکرد. چشمان خوشرن نگاهم

از گل نازک تر بهم بگن وگرنه با پدرم طرف  دیکه نبا دوننیزنن، م یبهم نم یفکر نکن منو دوست دارن که حرف -

 یه درا نشدنم رو مهزار بار شهال جون و عمه خانم بچ ینداشتم روز یهستن، اگه خانواده گردن کلفت و پولدار

 سرم  یتو دنیکوب

  دونستمیرو نم نایمتاسفم، من ا -

 ! یساختگ د؛یو خند دیچشمانش کش ریاشاره هر دو دستش را ز یها انگشت

 مثالً اومدم تو رو آروم کنم، برعکس شد  -

 کوتاه کردم؛ بلند شد و به طرف در رفت.  یا خنده
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 ... نییپا میاشو لباس عوض کن بربوده تموم شده پ یفکرش رو نکن، هرچ گهید -

 یکمرنگ اخم شیابروها یتمام گذاشت، سرش را خم کرد و گوش داد.. رو مهیشدن به در حرفش را ن کینزد با

 نشست 

 شده؟  یچ -

 ممکن گفت:  یصدا نیکرد و با آرام تر نگاهم

 گوش کن  زنن،یدارن حرف م ایو دن اشاری -

 در به داخل آمد  یال از اشاری یباز کرد، صدا یرا اندک در

خودم برات پول بفرستم بعدشم من به پرند پول داده بودم چرا از اون  یگفتیم یبخر یخواست یم یزیتو چ -

  ؟ینگرفت

 که در جوابش گفت:  ایخونسرد دن یصدا

  دمیکه داشتم کفش خر یکرد و همه پولش رو خرج کرد، من هم با پول دیخودش خر یپرند برا -

 یبرا دیزنش رو آورده مسافرت با نیراد ؟یزیر یزن و شوهر رو بهم م ونهی.. چرا میدیخر یکه! نم یمجبور نبود -

 آسوده شد؟  التیحاال خ ؟ینیراحت بش یتونست ی.. نمیو پدر دار گهیبرادر د هی نیراد ریاون خرج کنه، تو غ

کرد؛  ینم زین یمانیاظهار پش یباعث شد چشم ببندم.. حت شدیم ریکه از پله ها سراز ایدن یعصبان یها قدم

آمده ناراحت نبود.. پرند از اتاق خارج شد. بلند شده و به طرف ساک  شیبابت اتفاق پ یذره ا یحت چیکه ه یمانیپش

  دمیشن یشان را م یگفتگو یبود رفتم.. صدا نیزم یکوچکم که رو

  اشار؟ی یخوریچرا انقدر حرص م -

 دیبخواد با یهر چ کنهیذره شعور و درک نداره.. انقدر بد عادت شده فکر م هی.. اِاِ، دختره نفهم، دهیآخه حرصم م -

 بشه  هیهمون لحظه ته

 و آرامش بخش بود  میپرند مال یصدا

  گهیرو ندارم د ایتو و دن یباشه حاال تو آروم باش.. حوصله دعوا -
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 کجاست؟  میمر -

 را از سر کندم  شال

 تو اتاق  -

نه  ایآراسته باشم  کندیم یچه فرق گریرا سر کردم.. د یام بکشم روسر ختهیدر هم ر یهابه مو یشانه ا نکهیا بدون

توجه است. با  یام ب راستهیکه با عشق خود را پ ییو به تمام روزها زندیام را م یسادگ هیصراحتاً کنا نیراد یوقت

خواستم  یچادر سر نکنم م شیها لیگفته بود در حضور فام نیام از اتاق خارج شدم، چون راد یبرداشتن چارد نبات

 کندیاشتباه م یلیهم خ نیدهم راد رشییتغ نمیب ینم یازیاست ن نیپوشش من هم یوقت ؟یلج کنم. اصالً چرا لجباز

 با من ازدواج نکند  خواستیم دهیگونه د نیچادر سر نکن، از روز اول مرا هم دیگویم

و  دوبلکس یالیو نیشدم.. ا ریداده و از پله ها سراز لشانیتحو یلبخند مچهیلبخند زدند.. ن دنمیو پرند با د اشاری

 رقم نزد میبرا یجمع و جور خاطره خوش یبایز

به ادامه  دادندیم لشانیکه امروز تحو ییالیپر دردسرمان بعد از خوردن صبحانه رفتند تا در و یبعد مهمان ها روز

را جمع کنم تا  لیاخم بود گفت وسا ریدرگ ریاخ یزهارو نیکه مثل همه ا یبا صورت نیمسافرتشان بپردازند و راد

جور  توانستیآمدند م یکه اگر خانواده اش نم ی.. با افسوسِ ساعات ناراحت کننده امیبرگرد گریساعت د کی

کرده و آماده رفتن  یرا جمع آور لیشد، وسا یسپر یاول سفر که به خوش یرقم بخورد و با حسرت روزها یگرید

 شدم.

آمد و سوار شد؛  دیدادن کل لیبود، بعد از تحو مانیدادم و او مشغول صحبت با آقا سل یآهنگ گوش م سکوت به در

 یبا صدا نیپدال گاز فشرد.. ماش یرا با تمام توان رو شیکرد و پا ادیآهنگ را تا انتها ز یدست برد و صدا

ه . با ترس بدیخونم به سقف رس نیدرنالو آ دیدو مپوست ریبا سرعت هر چه تمام تر ز جانیراه افتاد و ه یوحشتناک

نگاه کرده و سر برگرداندم؛ به  شد،یبه سرعت رد م اهیخط س کینبود و فقط  صیکه منظره اش قابل تشخ یجاده ا

ه مان فاصل یوقت میشدیتر م کینزد ییجلو نیو محکم کمربندم را گرفته بودم.. هر لحظه به ماش دهیچسب یصندل

بعد که چشم  یبه سمت چپ خم شد و لحظه ا نی.. ماشدمیکش یخفه ا غیسته و جچشم ب آگاهشد ناخود ییمو

بود دوباره سرعت  بیبا همان روش مه ییجلو نیسبقت گرفته و اکنون نوبت شکستن سد ماش نیگشودم از ماش

 م: گفت یا ونهگ ادیفر یرا گرفتم و با صدا شی.. بازودمیرس یو دوباره به اوج ترس م شدیو فاصله کم م ادیز

  میریم یآروم تر، االن م -
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 جواب داد  ادیمتقابالً با فر زین او

 از دستت پُرم  روزیاز د میمر ادیبتمرگ سرجات.. صدات در ن -

جلوه گر شود  تیوضع نیمانده ،تا حاال در حساس تر یهمان طور دست نخورده باق روزیدانستم خشمش از د یم اگر

ا ت دمیکش یدر پ یدوجانبه.. چند نفس پ یدلخور نیا قبل از حل شدن امحال بود حاضر به برگشتن شوم الاقل ت

  رمیآرام بگ یاندک

  یلعنت ستیکردن خشم ن یتو رو خدا آروم تر برو، االن وقت خال نیراد -

 را باالتر برد  شیصدا

  ادیمگه نگفتم صدات در ن -

 داد  رونیگرفت و متقابالً بازدمش را با فشار ب قیعم نفس

تموم شده.. فکر نکن  یآسون نیبه هم زیفکر نکن همه چ یبهت نزدم ول یمهمونا رو کردم که حرف تیرعا روزید -

 مستیتماشا کنم.. من از اوناش ن نمیو من بش یدلت خواست بکن یو هر غلط یدلت خواست بزن یهر حرف یتونیم

 غلطا بکنه، نیه تا عمر داره نتونه از اکنم ک یمدهنش رو پاره  یزن اگه بخواد بزرگتر از دهنش حرف بزنه جور م،یمر

 بکن تو سرت  نویا

 ام زد  قهیشق یانگشت اشاره محکم رو با

 اون مغزت فرو کن  یتو نویا -

 کردم، هان؟ از حقم دفاع کردم  کاریمگه چ -

 مگه؟  هیکدوم حق؟ پول من حق تو -

 وجود نداره  ییمن و تو یدینفهم یتو هنوز بعد چهار ماه زندگ -

  ؟یدار یاصال بندازمش سطل آشغال تو مشکل خواستمیامروز بدون که وجود داره.. پول من بود م از -

 هی نکهیبودم.. ا دهینخر یچیفقط من ه نطور،یکه بابات داده بود رو خرج کرد، پرند هم هم یخواهرت همه پول -

 بود؟  ادیز یمن بخر یلباس هم برا
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 در گردش بود  شیمن و جاده روبرو نیسرخش مدام ب چشمان

 که پول نداشتم؟  تهیحال -

  یپول داشت یدیخر یاونا رو نم ایدن یاگه برا -

 بخرم واسه تو نه  ایدن یکه عمداً برا میمن مرض ندارم مر -

 که زدم  یاونوقت ناراحت نشو از حرف -

 دوباره آتشش زدند  انگار

  م؟یم؟ آره مرمن عرضه ندار ،یزنیکه اون حرفو بهم م یکن یتو غلط اضافه م -

  دیکش ادیفر

 من عرضه ندارم؟  -

جاده شلوغ و خطرناک هراس داشتم.. من  نیدر ا نیبودم. از سرعت سرسام آور ماش دهیبلندش ترس یصدا نیا از

ش ناراحت کننده ا یو رفتارها نیبزرگتر متعلق به راد یاشتباه تنها سهم من نبود، سهم نیا یاشتباه کرده بودم ول

 یکرد به جا یام م ییو دلجو دیپرس یشد، اگر بعدش حداقل حالم را م یقبل با مارال همراه و هم پا نم بود. اگر شب

که  نیسرت هم یفدا گفتمیم نیو با لبخند به راد رفتمیپذ یرا م هیقض نیا یکنم به راحت یلجباز دیدر خر نکهیا

م.. خر یبعد اصال بعداً بهترش را م یبماند برالباس من  دیآ یم شیاتفاق ها پ نیاست، از ا یکاف یدیخر ایدن یبرا

روز بعدش سر باز  دیبود و در خر یکه منتظر تلنگر ینهفته کرد خشم یاتفاق آن شب تمام وجودم را غرق خشم یول

 سرکوب کند  ،یشب گذشته را با لجباز یکرد و تمام فرامن مرا تحت سلطه در آورد تا ناکام

ه ک ستمین یمن آدم نیچرا من اون رفتار رو کردم؟ راد یدیاصالً از خودت پرس ؟ینیب یتو چرا فقط اشتباه منو م -

  کنم، تو! یمن لجباز یو پرند بد صحبت کنم، تو باعث شد ایدن شیبا تو پ ایلباس دعوا راه بندازم  هیبه خاطر 

 کار کردم؟  یمگه من چ -

 داشت  انیهنوز جر نیسنگ یآن فضا یصدا کم کرده بود ول تُن
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حالم خراب بود  ن،یماش یدو ساعت موندم تو یکی.. یدیبا اون دختره رقص یچشم من رفت شیپ ؛یکار نکرد یچ -

  یسر بهم بزن هی ینخواست یول

مگه رقص دونفره  دم؟یذره با مارال رقص هیمن  نکهیفقط به خاطر ا م؟یمر یکن یکارا رو م نیا یدار نیبه خاطر هم -

  دیرقص یدا داشت مهرکس ج ؟یکن یم ینطوریبود که ا

  رادیپر از ا ن،یراد رادهیاز نظر من پر از ا ینداره ول یرادیو ا هیعیآره از نظر تو کامالً طب -

  ادیدونستم تو خوشت نم ینم یمنِ لعنت -

 بند؟  یهمه مثل خودت هستن؟ آزاد و ب یکن یالبد، فکر م ومدهیخوشمم م دینه بابا.. با -

اندازه بلند بود تا  نیمن هم یکاش صدا یو ا رفتیتا آسمان هفتم م شیشک صدا یاوج گرفت. ب شیصدا دوباره

 خدا بشنود 

  دمشی.. همون جا صدات رو ببُر تا خودم نبراینزد یبا من حرف زد ینطوریا -

 حرف حق تلخه؟  گم؟یمگه دروغ م -

بشم که  یزیمن همون چ یاخو ی.. تو میکنیدخالت م زایچ نینداره که تو ا یبه تو ربط ه؟یچ یدونیاصالً م -

 که هستم نمی.. من همیکه عوضش کن ستمیمن عروسک دست ساز ن یکور خوند یول یخوایم

 بسته به تنگ یفضا نیبود.. نفس من در ا ادیز نیسرعت ماش دم،یشن ینم گریکرد و من د یصحبت م ادیبا فر او

سرانجام را نداشتم.. او همچنان با  یبحث ب نیتاب ادامه دادن ا گریبود. د ادیهمچنان ز نیآمده بود و سرعت ماش

اش برجسته بود؛ سرعت  یشانیفشرد و رگ پ یم اکرد، هنوز دستانش فرمان ر یم فیخشم جمله ها را کنار هم رد

حال  یب شیها دادیدادو ب انیدر م رفت،یم یحس من رو به خراب رفت،یم یبود و حال من رو به خراب ادیز نیماش

 گفتم: 

 خوام بشنوم  ی.. نمگهید تمومش کن -

 ادامه نداد  گرینداد؛ خودش را محق دانست و ته جمله اش وصل شد به سرزنش من و د ادامه

 آمد  یبه سراغم م یبود که گاه یعادت یسردرد لعنت نیکم کرد و من چشم بستم.. ا سرعت
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 قهر !  نیاول د؛یشد و به شب رس ی. ساعت ها در سکوت سپرمیدیخانه رس به

 دیمسافرت ما را خراب کرد میو بگو رمیو مارال تماس بگ ایخواست با دن ینمود؛ دلم م یم نیسنگ میخانه برا یفضا

را  مان یزندگ نی. اگر من و رادستیآنها ن ریدانستم تقص یم زیاما خودم ن د؟یکن یتان را م یزندگ یو حاال به خوش

 میرا بر من و خواسته ها گرانید نیاگر راد ،دهدیمرا به خودش ن ییکارها نیحق چن یکس میکن تیریخوب مد

د او هر چه که باش ست،ین اینسبت به دن یبرتر نیا حاًیکند.. ترج یرا در کفش ما نم شیپا یکس چیندهد ه حیترج

مارال چه کند  ی.. اصالً آنها چه کنند؟ حتدانمیبه حق م شهیخواهرانه اش را هم یاست و خواسته ها نیخواهر راد

اش هر طور که دل کش شان است رفتار کنند  ییدختر دا ای لشیاش، فام یمنش دهدیخودش اجازه م نیادر یوقت

 یکه خشم احاطه اش کرده و سرعت م ریاش.. اگر امروز در آن لحظات نفس گ یهمسر در زندگ کیبا وجود  یحت

 دستش سپرده بودند را!  به کهرا  یجواب امانت داد؟یافتاد جواب خانواده ام را چه م یم میبرا یافزود اتفاق

روز  نیآمد تا دو روز ادامه داشت؛ سوم یم رونیرفتار و نگاه ها ب ینیو قهر که از دل حرف نزدن ها و سنگ یدور نیا

که مشغول جا دادن  دمشیباز د مهیدر ن یو قهر را محکم گرفته بودم..از ال یبود و من همچنان عنان اسب لجباز

در واقع تمام حواسم به او بود هرچند که  یول دمید یم لمیمبل نشسته و ف یرو بود، یکوچک یلباس در ساک دست

مگر  یخواهد از خانه برود ول یگمان کردم به خاطر قهرمان م دیچیدر دلم پ یکردم.. حس بد ینم انیدر ظاهر نما

 او یمعنادار خواهد بود ول یقهر به خانه پدر بروم معادله ا یاز خانه برود؟ حاال اگر من برا دیمرد زمان دعوا با کی

 ینفت رو ختنیرفتن فقط پاک کردن صورت مسئله است، مثل ر نیاش.. ا یخواست برود؟ البد خانه مجرد یکجا م

ود را خ یبه سخت ینداشتم ول گریرا د یکی نیکند.. بغض کرده بودم، تحمل ا یم شتریقهر را ب نیا یآتش شعله ها

اه و کراوات ر دیسف راهنیپ ،یآمد، کت و شلوار مشک رونیبعد از اتاق ب یقیدقابزند..  یکه حرف یحفظ کردم تا زمان

ن .. رو به مدیلنگ یکار م یجا کیقهر کردن..  پیبود نه ت یو کار یکامالً رسم پیت نیبه تن داشت؛ ا یراه خاکستر

 گفت:  کردمیشده نگاهش م زیکه با چشمان ر

رو بردار تا  ازتیمورد ن لی.. توام وساگردمیبرم گهی، تا سه روز دبستن قرارداد یبرا یمسافرت کار رمیدارم م -

 اونجا بمون  یببرمت خونه پدرت چند روز

 یطوالن یرا داشتم که پس از قدم زدن ها یحس کس دم،یکش یبه آسودگ ینداد. نفس یاضافه ا حیتوض چی! هنیهم

رود  یقهر نم یکه برا نی.. همبردیلذت م یخنک نیاچشم بسته و از  ستاده،یباد کولر ا ریآفتاب حاال ز دینور شد ریز

 نابود شد خوب است!  میها هیکه تمام فرض نیاست، هم یکاف

 شکستم  یمهر سکوت چند روزه را در کلمه ا ستادیدر خانه پدرم که ا یاندازه چند روز لباس برداشتم. جلو به



 سراب

 
224 

 

 به سالمت  -

 درِ صندوقچه سکوت لبانش را گشود  زین او

 ، خداحافظ ممنون -

  دیوحشت به چشمانش دو دیبه دست د فیشدنم رفت.. مامان که مرا ک ادهیمحض پ به

  ؟یقهر کرد م؟یدستت مر هیچ فیک نیا -

 زدم و شمرده گفتم:  لبخند

  نجایبمونم ا یچند روز خوامیمنم م دیاگه اجازه بد یرفت سفر کار نیقهر نکردم.. راد -

 ! یودگاز سر آس یرا چاق کرد؛ نفس نفسش

 تو  ایخدا رو شکر.. ب -

در کار نبود؟..رفتار پرهراس و چشمان ترس آلود «تو  ایب»جمله  نیکردم ا یاگر واقعاً قهر م یعنیام گرفت  خنده

ندارد و اگر  ییکه متاهل شد بدون شوهرش معنا یدختر زمان کیرساند که  جهینت نیمادرم در وهله اول مرا به ا

 من نباشد!  یرایپذ یدرخانه.. خانه پ نیا دیشا د،یشا میایبخواهم به قهر ب یروز

به دروغ  نیچه خبر از راد دیپرس یبار هم تماس نگرفت.. هربار که مادرم م کی یحت نیروز گذشت و راد سه

 یراب داشتیوا م تیسالم رساند.. نگاه پر از شک مادرم ذهنم را به فعال زیاز حالش مطلع هستم و به شما ن گفتمیم

مگر من  گفتم؛یو چه ماهرانه دروغ م«  دیشیمشما متوجه ن نیواسه هم رهیگ یشب ها تماس م» گرید یدروغساخت 

 نکهیا رفتنیپذ دم،یم حیترج یرا به دوم یاول یدروغ گو ساخت؟ من حت کیاز من  یزندگ نیا ایدروغ گو بودم؟ 

 جور کی کند،یدارد مرا عوض م یزندگ نیااست که باور کنم  نیآسان تر از ا میهستم به مراتب برا ییآدم دروغگو

تلخ  و نیبدتر میکه صحت اش برا رساندیدر ذهنم م یا هیمرا به فرض رایز شکندمیگمان م نی.. اکندیعوض م یناجور

 خواستم!  ینبود که من م یهمان یزندگ نیکه، ا هیفرض نیام است.. ا یزندگ قتیحق نیتر

 یابر زدی.. پنچ روز از سفرش گذشته و دل من کم کم شور مزدمیرا شانه م میموها نهیو با طمأن ستادهیا نهیآ مقابل

که بلند شد  لیزنگ موبا یگفته شده سفرش بود.. صدا یاضافه بر مازاد روزها ،یخبریکه عالوه بر ب یدو روز نیا

 را برداشتم  یشانه به دست به سمت تخت رفته و گوش
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دندانم نشست تماس را که برقرار کردم همان صدا در  ریز یدلتنگ بداخالقم بود؛ قلبم تپش گرفت و طعم قِینارف

 ! ی.. همان بمِ دوستداشتندیچیپ یگوش

 الو!  -

 سالم  -

 .یکردن جمالت بعد دایپ یسکوت کرده بود برا دی! سکوت کردم و او شانیهم

 دنبالت  امیعصر ساعت پنج م -

 شده بود!  منیخوش  یعدد شوم من بود حاال عدد شیپ یکه تا لحظات پنج

 لبخند زدم  اریاخت یب

 باشه  -

 مواظب خودت باش، خدانگهدار  -

  دمیدندان کش ری.. با شوق لب زدادیم یدلتنگ یبو زیاو ن لحن

کدام  چیمواظب خودت باش، ه یروز سفر نگفت ،یپنج روز مرا به امان خدا رها کرد یام گرفت آخر مرد ناحساب خنده

 ینمانده نگران دارمانیتا د شتریجمله، حال که چند ساعت ب نیدر گوشم ننشست با ا تیپنج روز صدا نیاز ساعات ا

 رخ دهد؟  میبرا یکه اتفاق

نقطه  به دنیرس یبود.. دوست داشتم عقربه ها به سرعت با هم مسابقه بگذارند برا میساعت نگاه کردم؛ دوازده و ن به

 ده. از اتاق خارج شده و به آشپزخانه رفتم همسرم تنگ ش یکنم که دلم برا یپنج.. اعتراف م ییطال

 امروز ناهار رو خودم درست کنم  خوامیمامان م -

 به چهره خندان و شادم نگاه کرد  متعجب

  ؟یافتاده که انقدر شاد و شنگول یاتفاق -
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رک مشت ی.. با تمام احساس ها میما هر دو زن هست یقابل کنترل بود ول ریلبانم نشست غ یکه رو یآبرو بر لبخند

مخصوص مادرانه  ینیزبیو ر یحس زیمادر است؛ مادر! و محال است از ت کیتمام زنان عالم.. از همه مهمتر او  نیب

 نداشته باشد  یسهم

  اد؟یداره م نیراد -

 لبخندم بزرگ و بزرگتر شد  زدند؛یم ادیصورتم شوق را فر یتمام اجزا یبه پنهان کردن نبود وقت یازین گرید

 دنبالم  ادیمآره عصر  -

  یبه سالمت -

فراموش کردم که  یسادگ نیو مشغول آراستن خود بودم و به هم ستادهیا نهیآ یساعت سه با ذوق و عالقه جلو از

ر را ب دنمید بایکنم و داغ ز ینم شیآرا چوقتیه گریاش به خود گفتم د هیبرخواسته از کنا یبه خاطر ناراحت یروز

 من است  انیگفته پرت، به ز نیا جامان میمسئله را بسنج نیانب اهر طور که جو یول گذرامیدلش م

ها  یسوغات دنیها را به دست مادرم داد و چشمان او از د یسوغات کیآمد، به اصرار مادرم داخل شد پالست نیراد

 یبماند برااحترام گفت  تینها تیشام با رعا یمامان برا یبلند شد و در برابر اصرارها یبرق زد.. بعد از خوردن چا

  گرید یروز

نمود،آرام و پر از محبت.. تمام  یم بایو ز نیچشمانش امشب چه دلنش یبود؛ رنگ خاکستر زیلبر ینگاهم دلتنگ از

راند. به  یرا بر زبان م یبه تنگ آمده از دور یشد و تنها دستان گره خورده مان راز دلها یراه در سکوت سپر قیدقا

 یبعد در کنارم بود و حالم را م یشام شدم لحظات دنکرده و مشغول آماده کر لباس عوض عیسر دمیخانه که رس

دست به  خاص خود زیو با پرست ستادهیشود.. در کنارم ا یتا رفع دلتنگ کردیدر کنارم بود و با لبخند نگاهم م د،یپرس

 داتو من؛ من اب دیکاو یا ممر یرفتارها زیبه ر زیو ر گفتیم میداده بود و از خاطرات سفرش برا هیتک نتیگوشه کاب

محو نگاهم به غذا بود و بعد دلتنگ، وجب به وجب صورتش را با  یگرم و سوزان با لبخند ینگاه ها نیاز ا نیشرمگ

 . دمینورد ینگاهم در م

نه، خو امیناهار م»  کردیم ییخودنما نهیآ یکوچکش رو ادداشتیبه شرکت رفته و  نیشدم که راد داریب یوقت صبح

 «بشه یکنارت باشم تا رفع دلتنگ خوامیم

 زدم؛ قلبم، روحم و تمام وجودم لبخند زد  لبخند
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مثل تمام  زین شبی..د شبید یبه ظاهر ساده با تم عاشقانه دلچسب بود ول یاظهار محبت ها خوب بود، جمله ها نیا

 بود!  شبیگ دلحظات خوش رن یتنها قسمت خال نیگذشته ام حسرت دوستت دارمش بر دلم ماند و ا یروزها

 لحظات! نیمثل هم قایدق دیآ یبه نظرم کاذب م یکه گاه گذارمیم یغرور ینگفتن را به پا نیا من

******************** 

چرخاندم؛  یرا تکان داده و نگاهم را در اطراف م میحوصله پا یو من ب دید یم لمیاو ف م،یکاناپه نشسته بود یرو

نگاهم را حس  ینینگاهش کنم، سنگ زیر یبه سمت او چرخانده و با چشمانکه از ذهنم گذشت باعث شد سر  یفکر

 شد گفت: یکنده نم ونیکرد و همانطور که چشمانش از تلوز

 بهم؟                                                                                                     خودم را به سمتش یزل زد ینطوریچرا ا-

 ید یت رو میحوصله ام سر رفته، گوش -لوس گفتم:                                                                   یو با لحن دهیکش

بود که بدون اعتراض  دنید لمیسرش گرم ف یبه قدر                                                             نم؟یعکسات رو بب

 یرا که رمزش را وارد کرده و قفل صفحه اش را گشوده بود گرفته و به گالر یگوش جانیبه دستم سپرد، با هرا  یگوش

 ییشدم؛ عکس ها شیعکس ها یداده و مشغول تماشا هیرا گشودم، به کاناپه تک شیااش رفته و پوشه عکس ه

 یتر رفته و سر نیینه انداخته بود، پارا با سام در شرکت و قهوه خا گرید یمختلفش بود و عده ا یمربوط به سفرها

از آنها دو دختر حضور  ااز عکس ها با منظره کوه انداخته شده بود و در چند ت یرا گشودم؛ تعداد شیعکس ها یبعد

حجاب بودند  یکه آن دو حضور داشتند ب ییکرده و بادقت به آن دو نگاه کردم، در اکثر عکس ها زیداشتند، چشم ر

 را مقابلش گرفته و گفتم:                                            یداشتند.. گوش زین یادینسبتاً ز شیو آرا

با حالت              هستن؟                                                                                                                         یک نایا -

                                                                                                                            ا؟یک -و گفت:                                                                                         دیبرو در هم کشا یکالفه ا

نگاه کن،  -چشمانش!                                                                                     یجلو باًیبردم، تقررا باالتر  لیموبا

تر را نشان دادم، و با انگشت دو دخ                                                                                                                  نایهم

دوستام                                                                                                                   یهمسرا -گفت:                                   یبه عکس ها کرد و با خونسرد ینگاه مین

   حجابن!                                                                                                                        یب -رده و زمزمه وار گفتم:                                                                     باال رفته به عکس ها نگاه ک یبا ابرو

آورده و به  نییرا پا یشگو                                                                                        بهش ندارن               یاعتقاد -

                                                                                                                       ؟یتو چ -اش نگاه کردم:                                                                             یجد مرخین

 گفت:                    ینسبتاً طوالن یجواب گذاشت؛ بعد از سکوت یبه من کرد و سوالم را ب ذراگ ینگاه
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                         سن خودشون لباس نپوشن                     هیشب یکه تو مهمون ستن،یتو ن هیشب -

که به  -در چشمانم ادامه داد                                                                                                 رهیبرگردانده و خ سر

               توجه باشن                                                              یخواسته شوهرشون ب

خواسته  نیچرا ا -                                                                                      دیام نبض کوب قهیشق د،یپلکم لرز پشت

               ا پوزخند گفت:                                                                                                                ب                                                                                 ؟یرو روز اول مطرح نکرد

                                                                                                                                    یاز خودت رو قبول کن ریغ چکسیحرف ه یکه نخوا یکردم انقدر لجباز باش یشناختمت فکر نم یخام بودم، نم -

                                                                         ندیدر چشمم ننش یتکان داده و پلک زدم تا اشک سر

گوشه لبش باال رفت،                                                                              ؟یوستات نبردچرا تا حاال منو تو جمع د -

 میچرخاند؛ بغض در راه گلو ونیجواب گذاشت و سر به سمت تلوز یپوزخندش حس تمسخر داشت، سوالم را ب

چرا تا حاال منو به جمع  نیراد -                         و سوالم را تکرار کردم   دهبود آب دهانم را قورت دا ستادهیا

باز سکوت کرد و خود را مشغول                                                                                             ؟یدوستات نبرد

                                                                                                                        ؟یدیجواب نم -         که تن پوش خشم بود گفتم:             ینشان داد، با آرامش لمیف یتماشا

به همون  -                                                                                   دیچشمانش را محکم به هم فشرد، نگاهم کرد و توپ

                                                                                                                              ل؟یکدوم دل -که گفتم                                                                                                        یلیدل

دوست  -و خشدار شده بود، مردمک چشمانش را درشت تر کرد و گفت:                                        نیسنگ میصدا

 ؛یمن رو ندار اقتیل یاونطور ،یستین نیزن راد هیشب یکنم، اونطور یپوشش به دوستام معرف نیندارم تو رو با ا

                                                                          نامدار رو!    نیراد اقتیل

 هم فشرده و گفتم:                               یرا با حرص رو میتوان کنترلش را نداشتم؛ لبها گریسر برآورد، د خشم

                                به حرفت اشتباه محض بود                                                                                                        اشتباه بود، اصالً گوش دادن یاون مهمون یگذاشتن چادر به خاطر تو تو نیزم -

تاق ادانستم اگر بمانم بحث مان سر دراز خواهد داشت؛ بلند شده و به  یکنم، م بحث نیاز ا شتریخواست ب یدلم نم

همسرم پوششم را نخواهد، مرا با  نکهیداد، ا یبود که مرا آزار م ییزهایچ نهایزد، ا یدر وجودم غلت م یرفتم، ناباور

ود. تحمل ب رقابلیمن مهم و غ یبرا مااز دختران مهم نباشد ا یاریبس یبرا نهایا دیحجاب بخواهد، شا یباز و ب یلباس

                                                                                              ختندیر میگونه ها یاجازه رو یب میداده و اشک ها هیتکسر به دست  یتخت نشسته، با سردرگم یرو



 سراب

 
229 

 

مشترک داشتم به تمام آنچه که  یتخت باشم.. کم کم در زندگ یرو نکهیا یکاناپه به صبح رساندم، به جا یرا رو شب

بعد که چشم بند باال  یقیکنارم نشست و دقا ی. حس کردم کسدمیرس یکردم، م یم زیم و از آن ها پرهمتنفر بود

                                        کاناپه را اشغال کرده بود                                                                                       هباز کردم، گوش مهیرا ن میچشم ها ظیغل ییزده شد با اخم ها

 یتنها جوابش صورت                                                                                                                     کنه؟یسرت درد م _

فاصله اندک نگاهم کرد، صاف نشست  از همان یجمع شده بود.. خم شد و من سر به جانب مخالف چرخاندم؛ لحظه ا

 یرو ادهیکم ز هی م،یمر خوامیعذر م شبیبابت د _و گفت:                                                                                      

 کردم                                                             

 یعکرده و س میبشنوم.. بلند شد و رفت؛ دوباره چشم بند را تنظ خواهمینم گریکه د ینعیحوصله چشم فشردم  یب

چقدر گذشت که با  دانمیکرد.. نم ی. داشت صبحانه آماده مدمیشن یرا در آشپزخانه م شیداشتم بخوابم، سر و صدا

           رفته                                                  دمیبسته شدن در فهم یصدا

بانم ل یلبخند رو تیآمد.. برق انگشتر در چشمانم منعکس شد و در نها انیانگشتر برل کیشاخه گل و  کیبا  شب

 قلمبه یها یمهربان نیسفارش داد و امشب ا رونیتکرار نشود. شام را از ب گریکه د دیام نیبه ا دمینشست. بخش

زمان  نیبهتر دیکش یو به اصطالح نازم را م اشترا د میهوا زدود؛ امشب که همه جوره یرا از دلم م یشده دلخور

خانواده ام در  خواستیاولش دلم م یقبل که سفرمان خراب شد، روزها یمطرح کردن درخواستم بود.. سر یبرا

د هم خوب دستمز یلیتوجه نکرد و خانواده او را به کنارم نشاند که البته خ میدعا ریبه ضم ایکنارم باشند و خدا گو

 میبود که سه روز به آستارا رفت شیگذشت. دو سال پ یسفر خانواده ام م نیمدت از آخر یلیدادند!  خ راام  یزبانیم

                                                            میو اقوام داشت لیبا فام یداریو د زیبه سمت تبر میو از آنجا راه کج کرد میعوض کرد ییو آب و هوا

      ممنون                                                                                                                         _گذاشت و کنارم نشست                                                                       یعسل یقهوه را رو یها فنجان

 یلیزن ذل نیبود از ا یکرد، قهوه آماده کرد و در دل من عروس زیرا تم زیزد.. ظرف ها را شست، م لبخند میبه رو

 امشبش!                                                                                                                  

 تینها یاز لحن ب                                                                                                   جونم؟                            نیراد _

ود از تر ب نیاش دلنش یلبخند واقع نیلبانش نشست؛ ا یرو قیعم یخنده ام گرفته بود.. لبخند زیلوس ام، خودم ن

                                                                                                                           ندینش یو به دل نم ستین یلبخند مردمان عاد هیکه شب ییکج خنده ها آن

 ییزن و شوهر مثال ابرها                     جانم؟                                                                                                       _

 یلرزاند و لحظه ا یشان دل را م بیمه یغرند و صدا یو م دهیبر هم مشت کوب رند،یگ یدعوا م یهستند که لحظه ا
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شان به  ی.. قهر و آشتشانیو نه محبت ها داستیپ شانی.. نه دعواکنندیباران م یرا مهمان زالل نیبعد در بر هم زم

 شود؟                                                                               یلمس نم شتریباران ب ینیریاست که تا غرش رعد و برق نباشد ش نیاز ا ریغ ایخورده  و آ دونیهم پ

کم  هیآره..  _                                         شرکتت روبراه شد؟                                                                  یکارها _

 سرم خلوت تر شده                                                                                     

                                                                                                                              دل رحم کننده بودند      یمظلوم نما یها یقهوه ا می.. حاال مردمک هادمیچشمانم پاش نهیبه زم تیمظلوم یمشت

 یقیمسافرت                                                                    نگاه دق میبر کتیکارها رو بده دست شر یپس چند روز _

 چشمانم انداخت و گفت:                                                                                   به 

 ی رو به نرملحن نیا                                                                                               میما که تازه از مسافرت برگشت _

 شوم..به فنجان قهوه ام چشم دوختم             یبود که کم کم موفق م نیا انگریرفته ب

                                                                                                                                میباشه، بر _مسافرت؟ اون زهرمارم نبود                                                                                 یگیتو به اون م _

 شیبه نام لبخند، به نما یرا به واسطه شکل میدندان ها فی.. ردردیبپذ یآسان نیبه ا کردمیخوشحال شدم؛ فکر نم

                                                                                            ان؟یهم ب نایشه مامانم ا یم _                                                   گذاشتم                                                                    

                                                                                                                  انیباشه، ب _                                به من و چهره مظلومانه ام نگاه کرد و سر تکان داد                            یزمان اندک

           فشردم                              یم دادمیکه تند تند تکان م یکنان دستش را سفت گرفته و در حال خنده

 خوب بمون                                                                       ینطوریهم شهیگل.. هم ن،یراد یگل _

 سرم گذاشت و تکان داد.. دست سفتش را به زور از سرم جدا کردم           یکوتاه دست رو یخنده ا با

 خوادیدلم م _                                                                                             پس زنگ بزنم بهشون؟                     _

                                                                                                                 م؟یبر یک _ندارم                                               یمن حرف یخوش ینطوریبهت خوش بگذره، اگه تو ا

فردا با حسام  _گفت:                                                                                         دویکش شیبه خرمن موها یدست

داد  هیشانه اش را به مبل تک                                          میکن یاگه قبول کنه پس فردا صبح حرکت م کنمیصحبت م

 کرد                                    کیبه هم نزد یرا اندک شیقرار گرفت؛ ابروها میوو روبر

                                                                                                                         ؟یدیماسوله رو د _
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                                                                                                  نمیبب خوادیدلم م یلیخ ینه.. ول _

دلت  _                                از چشمانم به کل صورتم حرکت کرد                                                          نگاهش

                                             آره                                                                                       _اونجا؟                                                                                                              میبر خوادیم

                                                              برمت                                                                         یم _     کوتاه گفت                                                                                                                    

 منیریو به خواب ش دمیسرم کش یآمد.. با غرولند پتو را رو یتا اتاق م شیو صدا خوردیتلفن پشت سر هم زنگ م

نده من هنوز دل از تخت نک یول خوردیوقت بود اعالم حضور کرده و در آسمان تاب م یلیخ دیدادم.. خورش امهاد

اگه » گوشم گذاشته و غر زدم یصورتم نشاند؛ دست رو یاخم رو یپاتخت یاز رو لمیموبا یبار صدا نیبودم.. ا

                                                                را چنگ زدم                                                                    لیکرده و موبا زقصد قطع شدن ندارد دست درا دمید ی. وقت«میبخواب ریدل س هیگذاشتن 

در  نیخندان راد یصدا            بله؟                                                                                                                          _

.. مهیساعت ده و ن ؟یتو هنوز خواب _                                                                                                  دیچیپ یگوش

                                                  بلندت کرد                                                              شهیبا کاردک هم نم شهیمکه دانشگاهت باز  گهیماه د هیکمتر از  یادامه بد ینطوریا

نه، زنگ زدم  _                                                                                                  ؟یاول صبح یموعظه کن یزنگ زد _

.. خواب دمیمثل فنر از جا پر                      تا حاضر باشن  یهم خبر بد نایو به مامان ا یرو جمع کن لیبهت بگم وسا

                                                                                                                                   م؟یر یم _از سرم رفته بود                                                                                      

باشه من االن  _                   بله                                                                                                                           _

تا  انجیا شونیاریدنبالشون و ب یبر یشب اومدن آماده باشن تا گمیبه مامان هم م دارم،یسفر رو بر م لیو وسا رمیم

 دمکریم فیخونه  جمالت را  با عجله پشت سر هم رد ایناهار ب یتوام اگه کارهاتو روبراه کرد م،یصبح زود حرکت کن

 یو خنده ها میپر حرص من بابت گوش ندادنش به حرفها ادی.. آخر سر تماس با فردیخند یو او به لحن حرف زدنم م

زنگ زدم و به مادرم گفتم آماده شوند تا فردا به مسافرت  یتلفن را برداشته و به خانه پدر عی. سردیرس انیااو به پ

              را آغاز کردم!                                                                         یانرژ زپر ا یبرندارد.. صبح یگرید زیچ چیو سفارش کردم به جز لباس ه میبرو

 ستیل یرا از رو زیشدم تا همه چ ازیمورد ن یها لهیکردن وس ادداشتیخورده و مشغول  یلقمه صبحانه عجله ا چند

 یو من به خوردن حاضر امدیناهار ن یبرا نیو جبران سفر ماه عسل شود.. راد فتدیاز قلم ن یزیآماده کنم که چ

ا پدر و باشد.. ب یمسافرت قبل یبرا یخوب یتوانست تالفیسفر م نی.. امریرا از سر بگ میقناعت کردم تا زودتر کارها

 نیو آنها  از ا کنمیم حیو تفر گردمیکه من م شودینم نیا ریاز ذهنم درگ یو قسمت گذرندیم یمادرم اوقاتم به خوش

را  ین مرغوبنه چندا ینیچ یبشقاب ها نتیقسمت کاب نیو از باالتر ستادهیا هیچهارپا یمحروم هستند. رو یخوش

آمده و به سمت در رفتم،  نییآوردم که زنگ واحد ما را زدند پا یم رونیکنار گذاشته بودم ب یمواقع نیچن یکه برا
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 چیچه وقت آمدن بود، حال سوال پ نیآخر ا دم؛یکش یپر از کالفگ یبود.. نفس نینگاه کردم، مادر راد یاز چشم

                                                                                               شاندمبر لب ن یلبخند مچهیرا چه کنم؟ در را گشوده و ن شیکردن ها

                                                                                                          ؟یسالم، خوب _    سالم                                                                                                                          _

                                                                                                           ممنون                   _چه مهربان!                                                                                      د؛یاز تعجب باال پر میابروها

 یبا ب   تو؟                                                                                                                           امیشه ب یم _

 و گفتم:                         دهیورودش گرفته شده بود.. کنار کش یبودم که جلو ستادهیا ی،طوریاسحو

کاناپه نشست و در  یرو                                                                                                                       دییبله بفرما _

ز ا نگاهبودم، افتاد..ابرو باال داد و  دهیهم چ یرو واریکه کنار د یینگاهش به پتو ها و بالشت ها ییظه ابتداهمان لح

 ها گرفت                                                                             لهیوس

                                                                                                                   ن؟یریم ییجا _

      را در هم گره زدم                                                                                                              دستانم

                                                                                                        ن؟یخوریم ییآره.. چا _

را پر از  وانیکه ممکن بود بپرسد.. سر تکان داد.. به آشپزخانه رفته و ل یرشته سواالت دنیبر یبود برا یبهانه ا یچا

 تم                                                                                                                نشس شیقابلش گذاشته، روبرورا م ینیس«. کار دارم نهمهیاالن وقت اومدن بود آخه؟ ا» لب گفتم ریکردم.. ز یچا

                                                                                                                    ن؟یر یکجا م _

           مسافرت                                                                                                                        _

                               کدوم شهر                                                                                                _

 را تاب داده و گفتم:                                                                                                        میها مردمک

                                                                                                                                   النیگ _

                                                                                                                                      یبه سالمت _

                                                  بود                 رهیها خ لهیمتفکر به وس یو نگاه زیر یچشمان با



 سراب

 
233 

 

 دونفر؟ چه خبره؟                                                                                         یبرا لیوسا نهمهیا _

                        گفتم:         یسوال گونه اش را به من دوخت؛ نفسم را پر صدا آزاد کرده و به آرام نگاه

                                                                                                                    انیمنم م یخانواده  _

آن شب را  یبه ظاهر خونسرد پنهان کنم؛ هنوز حرف ها یجمله ها نیکردم لحن پر حرصم را پشت ا یم یسع

 متفکر گفت:                                                                                 افهیوش نکرده بودم. با قفرام

 قهید از چند دقبع                                                                                                                           نطوریآها! که ا _

 هیرپاچها یآمده بود؟ شانه باال انداخته و دوباره باال قهیده دق نیهم یعزم رفتن کرد. متعجب بدرقه اش کردم؛ برا

که با  یرفتم. افزون بر دو ساعت از رفتن شهالجون گذشته بود که تلفن زنگ خورد.. دکمه را فشرده و در حال

                               شدم پاسخ دادم یکاناپه رها م یرو یخستگ

               بله؟                                                                                                                          _

    بود.لبخند زدم                                                                                                                 نیراد                                                                                                                   میالو.. مر _

                                                                                                                   یسالم خسته نباش _

                                                                                          گمیم یچ نیممنون، گوش کن بب _

                                                                         نمیجمالتش باعث شد صاف بنش یادا عیسر لحن

    سفر فردا کنسل شد                                                                                                              _

 .کرده باشند یباره بادش را خال کیبودم که به  یکرده اند؛ مثل بادکنک یسرم خال یسطل آب سرد رو کی ایگو

        وارفته گفتم:                                                                                                                 

                    چرا؟                                                                                                                    _

 ببرمش دکتر                   دیفردا از دکترش وقت گرفت با یزنگ زد برا ستیروبراه ن ادیحال شهال ز _

. «ه؟یباز هی نایبود، سالم و سرحال.. نکنه همه ا نجایا شیچند ساعت پ نیاون که تا هم» هشدار داد  عیسر ذهنم

                                                                           خشم وجودم را فرا گرفت. با حرص گفتم:  
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 تونند برن؟                                                                                              یمگه خودشون نم _

                                                              من ببرمش.. تنها رفتن براش خطرناکه                  دینه با _

 مسافرت                                                                                           میبر میخواستیآخه ما م _

 کنسل شده       .. به پدر و مادرت هم خبر بده که گهیهست؛ فردا نشد چند روز د شهیمسافرت هم _

 یحرف دمیترس یم یاز طرف گذاشتینم یبحث یجا چیه نیراد یکه بابتش شوق داشتم.. لحن جد یهم از سفر نیا

                                                    دمیو کالً مسافرت را لغو کند. لب برچ فتدیبزنم و سر لج ب

                                                                                                         باشه                                  _

 رسونم .. خداحافظ                                               یشهال، سالمت رو بهش م شیپ رمیدارم م _

ام  یشانیپ یآرام رو یرا با ضربه ها ی. گوش«ینرسون اهیصد سال س خوامیم»شده گفتم:  یرا قطع کرده و حرص تلفن

                                                                                                                                 دیچیپ یپرند در گوش یبعد صدا یشماره گرفتم.. لحظات عیکه از ذهنم گذشت سر ی.با فکردمیکوب یم

  سالم                                                                                                                          _

         گفتم:                                                                       یمعمول با اندک مکث یها یاز احوالپرس بعد

                                                                                             ؟یپرند تو از شهالجون خبر دار یراست _

    چطور مگه؟                                                                       م،یاونجا بود شیساعت پ مین نیآره.. هم _

 ازش خواست ببرتش دکتر                              ستیخوب ن ادیگفته حالش ز نیزنگ زده به راد تشیواقع _

 از تعجب به خود گرفته بود گفت:                                                                     یا نهیکه زم ییصدا با

ه بوده نگفته ببرتش دکتر ب ششیکه پ اشاریخوب بود.. اگه بدحال بوده چرا به  که حالش میما اونجا بود یتا وقت _

 زنگ زده؟                                                                                                                نیراد

 کم تعجب کردم                       هی نیسه همحالشم خوب بود وا نجای.. آخه دو ساعت قبل هم اومد ادونمینم _
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 هیکه بخواد  ییبود.. مثل وقتا یجور هی افشیق یخوب بود منته میلیواال. حالش خ بهیآره منم تعجب کردم. عج _

               بکشه                                                                                                  ینقشه ا

                      خوب هم موفق شد                                                                                                                یلیکه چطور خرابش کند. خ دیکش یمن و سفرم نقشه م ی! داشت برانطوری.. که ادمیگز لب

 رونیب میبر یقرار بود فردا صبح با خانواده ام چند روز کردمیسفر آماده م لیمون من داشتم وسااومد خون یوقت _

 بهم خورد                                                                                             ینطوریا زیکه همه چ

                                                                                                                       دیپرس مشکوک

 سفر؟                                                                            یریکه تو با خانوادت م د؟یفهم نویشهالجون ا _

                                                                                     آره چطور مگه؟                                    _

 کردم                                                                                                شیمکث کرد؛ با شک صدا یکم

                                                                                          پرند؟                                        _

         گفت:                                                                                                                          عیسر

                                                         زم؟یعز یندار یکار دم؛یپرس ینطوری.. همیچیه ،یچیه _

نتوانست بر زبان  یکند ول یفکر م شمیاند یبه آنچه من م زیبود که او ن نیا یایدستپاچه شدن واضحش گو نیا

و  تیدادم. اصالً از نوع شخص هیهم فشرده و سرم را به کاناپه تک ی.. تماس را که قطع کردم با خشم دندان رواوردیب

بچه و عروست؟.. انگار نه  یو حسود؟ آن هم برا دخواهحد خو نیو تا ا یآورم؛ مادر باش یشهال سر در نم دگاهید

و غرور و  یو خودخواه هیبافته که نقشه اش کنا یعمرش را با چه نخ یجوان بوده. قال زیخودش ن یروز کیانگار 

با مادرم  شوند؟یم انیدر مقابله با من نما اینامطلوب در وجودش قرار دارد  یژگیو نهمهیحسادت از آب در آمده؟ ا

   زنم گفت:                                                                                                       یحوصله حرف م یب دید یگرفته و کنسل شدن مسافرت را اطالع دادم.. وقت ستما

مادر بد حالش رو ول کنه و تو رو ببره گردش                                                         مادر ساده  نیکه راد یتوقع ندار _

 دل من!                            

را  یکار چیانجام ه حاال که سفر به هم خورده بود حس و حال دم؛یکاناپه دراز کش یاز اتمام مکالمه ام همانجا رو بعد

کردم..  یم یفقط حرص خوردم.. با خود صحبت کرده و خود خور نیآماده کردن شام. تا آمدن راد ینداشتم حت



 سراب

 
236 

 

خم  یخود زحمت بلند شدن را ندادم.. سرم را کم هام نشست و من ب یمبل کنار یو رو دیخسته از راه رس نیراد

                                                          کرده و نگاهش کردم                           

         حال مادرت چطوره؟                                                                                                              _

             حالش بده                                                                                                                      گهیخودش م یول ستین شیزیفکر کردم چ دنشیرفتم د یکه وقت یاش که خوبه طور یحال ظاهر _

که  که چه شود؟ دینقشه کش نهمهیگفتم.. ا نیدادن  آدم ها آفر یمهارتش در باز نیکرده و در دل به ا یخنده ا کج

و اوست که زحمت  رومیبه مسافرت م گریکه من امروز نه، چند روز د داندیمن نتوانم خانواده ام را به سفر ببرم؟ نم

 یگریو نقشه بکشد و باز ندیبنش یماند .. حاال او ه یم بینص یب تیماند و در نها بشیکردن ها در ج ینقش باز نیا

 ودشیخودش نابود م ایراه  ی مهیکه کج باشد در ن یاست. بار شیاکه سر ج یا یبر هم زدن خوش یکند برا نیرا تمر

                 کوبد. نگاهم کرد                                                                                                               یم نیصاحبش را بر زم ای

                                                                                                                         ؟یشام گذاشت _

       حوصله پاسخ دادم                                                                                                               یب

 شد                              ینطوریبستم که اونم ا یسفر رو م لیاشتم بار و بندنه بابا، از صبح د _

خاست  یکه از جا بر م یشد به صورت من.. در حال یو سپس چک برگشت دیچرخ واریکنار د یها لهیوس یرو نگاهش

                                            گفت:                                                                           

                                                                                                         ارنیزنم ب یزنگ م _

ا از صبح مادرش ر نیبخورم. روز بعد راد یزیاعصابم را آشفته کرده بود که نتوانستم چ یبه قدر نیمادر راد یبدکار

که دلم براش کباب شد.. بدتر از  دیبار یاز چهره اش م یخستگ یبه مطب پزشک برده بود و عصر که برگشت به قدر

قهوه را مقابلش قرار دادم.. خم شده و کمک کردم تا  فنجانبود.  هودهیها ب یخستگ نیدانستم تمام ا یکه م نیهمه ا

ده و چشم بست و من گره کراواتش را باز کرده، از سرش در آوردم و کنار کتش دا هیسر به مبل تک اورد؛یکتش را در ب

 چشمبوده..  زیخسته کننده و مالل انگ اریقطعا بس کیقرار دادم.. مطب دکتر آن سر شهر قرار داشت. دود و تراف

 گشود و گفت:                                           

                                                                                                              رمیباال تا بگ اریقهوه رو ب _
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 خورد و بعد فنجان را از دستم گرفت                         یرا مقابل لبانش گرفتم سرش را جلو آورد و جرعه ا فنجان

                                                                                        گفت؟ حالش چطوره؟      یدکتر مامانت چ _

                                         شمیم وونهیپرسن د یسوال رو ازم م نیا ینپرس که وقت میمر یوا _

                                  حالش خراب بوده؟.. نگران گفتم:                                                                                                 و به جدّ کردینم ینکند نقش باز دم،یترس نیراد یشانیپر نهمهیاز ا یا لحظه

                                افتاده؟                                                                     ینکرده اتفاق یخدا _

 شیچیه گهیاونور کردن دکتره برگشته م نوریو ا نهیمعا یراه منو کشونده اونجا بعد از کل نهمهیزده به سرش.. ا _

                                                                                                                           دهیم لمیبده لبخند تحو حیتوض یعنیکه  کنمیهم چپ چپ شهال رو نگاه م یوقت ست؛ین

 باشد                                                                          یحد عصب نیتا ا دادمیحق م نیبه راد دم؛یگز لب

 ؟یکن یم هیچه کار نیمادر من ا گمی. بهش مبهش نگم. یزیمطب دکتر چ یخودم رو گرفتم که تو یبه زور جلو _

ه شک کرد گهی.. برگشته میگرفت یخودیوقتم رو ب ؟یزنیم یضیجلب توجه خودت رو به مر یکه برا یمگه بچه ا

 حالم خوب نباشه                                                        دمیبودم.. ترس

 د                                                                                        بو یاش پر از حرص و کالفگ یور کی لبخند

                                               انداخته                                                                             یحس مسخره از کار و زندگ هیمنو به خاطر  ست؛یجالبه واال.. خانوم حس کرده حالش خوب ن _

      گفتم:                                                                                                                         متیمال با

م ک هی نیواسه هم فتهیبراش ب یبد اتفاق هی هویترسه  یازش گذشته م یجان، باالخره سن نینداره راد یاشکال _

                                              ریسخت نگ ادی.. تو زنیاش حساس شده، هم یسالمت یرو

 یچه بوده و حدس م یها برا یباز نیدانستم که تمام ا یقبول نداشتم.. فقط من م زیخودم ن زدمیرا که م ییها حرف

 کیاعصاب داغان حتماً  نیشهالجون نداشته باشد..با ا یبرا یعواقب خوب نیادموضوع در مقابل ر نیزدم طرح ا

م ه یگفتم؛ چشمانش را محکم رو یم دیدم، نه نبایگرفت.. گوشه لبم را با دندان کش یبا مادرش م یحساب یدعوا

 گفت:                                                             یحال شانیفشرد و با پر

                                                                                                                  کنهیدرد م یلیسرم خ _
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                                                                                       دمیکش شیموها یدست رو ینرم به

                              ؟ی.. ناهار خوردیشیکم استراحت کن خوب م هیو بعدش  ریدوش بگ هیبرو  _

 اش را فشرد                                                                                                               قهیشق

                                                                                           آره                                     _

 دلسوزانه گفتم:                                                                                    یشده و با لحن زیخ مین

                                                                                                      ارمیقرص برات ب هیبذار  _

       دستم را گرفت                                                                                                                  مچ

                                                                                           شمیخوب م رمیدوش بگ خوادینم _

 یبه افسوس تکان دادم.. شهال فقط بر سالها یحمام درون اتاق خواب رفت. سر سیجا برخاست و به سمت سرو از

ثل شد؛ م ینم دهید یمنطق زن عاقل و کیاز  یکودکانه اش نشان یرفتار ها یعمرش افزوده بود وگرنه در البال میتقو

 دیآ یاش بر م یاتفاق از خودخواه نیا دانمی.. نمدآورده بو یورز نهیبه ک یو رو کردیبچه ها به عروسش حسادت م

 نیراد لیرفتن اعتبار و ارزشش نزد پسر و عروسش نداشت.. موبا نیجز از ب یا جهیحسادت؟ هر چه که هست نت ای

مردد بودم که  .. پرند بود؛دمیکش رونیکتش کرده و آن را ب بیدست در ج یگوش یبه دنبال صدا خورد؛یزنگ م

زده  ایدوباره تکرار شود؛ دل به در  یاتفاق ناگوار آن روز در جواب دادن به تماس منش دمیترس یم ه،ن ایجواب دهم 

           و پاسخ دادم                                                                         

 شد؟                                                                                                        یچ نیسالم راد _

                     سالم                                                                                                                     _

 کرد و گفت:                                                                                                     یخنده ا میصدا دنیشن با

                         کجاست؟                                                                           نی... راد؟ییاِ، تو _

                                                                                                                            رهیرفته دوش بگ _در بسته اتاق خواب نگاه کرده و پاسخ دادم                                                                              به

 گفته؟                                                                            یحال شهالجون چطوره؟ دکتر چ _
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هم  یلیخ _                تکان دادم                                                                                                 نیبه طرف یسر

 یخودیب یوا، پس واسه چ _                                                                        ستین یزیسالم و سرحاله.. دکتر گفته چ

                                                                                        تا نوبتت بشه   یمنتظر بمون دیخدا سه ساعت با شهیرو کشونده مطب دکتر.. اونم تازه دکتر خودش که هم نیراد

 چه بدونم                                                                                                                      _

                                                                                        تر گفت:                            متعجب

                                                                                           اوردمیزن سر در ن نیا یمن که از کارا _

 حضورش را با همان یشدم .. وقت مانیپش یکار را کرده ول نیگوم چرا اب تیتو از من بپرس تا برا میخواستم بگو یم

شده و آسمان لباس شب را بر تن کرده بود. به عقب  کیصدا در آشپزخانه حس کردم که هوا کامال تار یب یقدم ها

سمتم دراز  لب نشاندم؛ دستش را به یکرد.. لبخند رو یمداده، سرخم کرده و نگاهم  هیتک واری.. شانه به ددمیچرخ

 کرد                                                                                                

                                                                                                                       نجایا ایب _

 بعد سر بلند کرده و از همان فاصله به چشمانش نگاه کردم                     یقیاب گرفت.. دقارنگ و لع لبخندم

                                                                                               ن؟یراد شهیم یسفرمون چ فیتکل _

                                                                                       برمت                       ینگران نباش م _

                                                                                                                                ؟یک _

                                                                                                                             گهیدو روز د _

 کردم                                                                             تیها هدا یرا گرفته و به سمت صندل دستش

                                                                                              شام                           ایب _

 زد و همراهم شد.                                                                                                          لبخند

 گرید یرا داشتم که مادرش به بهانه ا نیمدام استرس ا میو حرکت نکرده بود نشده نیکه سوار ماش یبار تا زمان نیا

دا پر ص یبازدم آسوده به قدر نیتازه کردم و ا ینفس میاز شهر خارج شد یکند.. وقت یریاز رفتن مان به سفر جلوگ
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ب بر ل یلبخند محوانداخت و  یبه من که درست پشت سرش نشسته بودم نگاه نهیبود که توجه او را جلب کرد؛ از آ

 راند                                                                                           

بکر و تازه اول  یو هوا دمیکش نییرا پا شهی.. شمیعقب نشسته بود یها یصندل یو ما رو نیکنار دست راد پدرم

د. رنگ گرفته بو ایآمد. انگار دن یم بایچه ز دیبود در نظرم خورش یشفرستادم؛ امروز که دلم پر از خو هیصبح را به ر

             گشت                                                                                                                      یاش م یبه دنبال گوش نیشدند و راد ادهیقهوه خانه که نگه داشت همه پ یروبرو

                                                                                                      ش؟یکجا گذاشت یدون ینم _

                                                                                                              کنمینم داشینه.. پ _

 مونده خونه                                                                                                  یرفته بر دار ادتی دیشا _

        دستم بود                                                                        لیوسا یینه بابا، تا موقع جابجا _

                                                                                                         میکن یم داشیپ _

 یبرا نیو در امان ماندن از دست مادرش؟                  راد نیراد لیبابت نبودن موبا یاست خرسند یبزرگ یبدجنس

از صبحانه مرا آنها خوردند.  یمیمفصل سفارش داد هرچند که افزون بر ن یمن صبحانه ا یخودشان تخم مرغ و برا

 تیداشت که در شهر فومن واقع شده بود.. دو سوئ ییبایسرسبز و ز اریرزرو کرده بود محوطه بس نیکه راد یهتل

 یام بود مشرف به باغهاکه متعلق به خانواده  یکیماسوله بود و آن  یما مشرف به کوه ها تیسوئ ویمجزا بود؛ و

کوتاه به ماسوله  یکرد.. روز اول پس از استراحت یو طراوت روح را زنده و شاداب م یسرسبز نهمهیا ی.. تماشایچا

بخند بود؛ ل یزندگ تینها یب ی.. حضور خانواده ام با لبان خندان، سبزمیلذت برد رشینظ یب یها ییبایو از ز میرفت

نشاند..  ینگاه مهربانش عطر بهارنارنج را در مشام به غوغا م هیشانه همسرم در ساروح بود.. قدم زدن شانه به 

باغ ها و  ی.. تمام سبزکردیدندانم مزه م ریز ینمود؛ حس خوش زندگ یدر نگاهم پر رنگ تر و پر طرح تر م عتیطب

 پهن بود بر سر یا هیسانشستم.. آن هنگام که محبتش  یبه تماشا م یخاکستر یپر طراوت را در نگاه یها زاریشال

در قلبم که هر دانه اش را به نام او بسته  شدیم ییگندم طال یخانواده ام، خوشه ا یاش برا یدگیمن و احترام و رس

ک در ش یاش را ب ییبایز یپسند، تجل بایروستا به تماشا نشست.. معبود ز نیا یسادگ انیدر م توانی. عشق را مندا

!                                                                                                        یامانت ارزش نیا دنیبه خاطر به دوش کش میهست یموجودات خوشبخت نهاده و ما چه عهیعشق به ود

 با تمام و قلبم دهیلبانم خند یخواستم بخوابم.. امروز آنقدر به من خوش گذشته بود، به قدر یخسته بودم و نم

همه را به غارت بَرَد..  نیحس عسل گون تمام شود  و خواب ا نیآمد ا یهست ها و بود ها، شاد شده بود که دلم نم



 سراب

 
241 

 

هم نهاده بود اما بعد از چند  یگذاشته و چشم رو یشانیپ یو نگاهش کردم ساعد دستش را رو دهیتخت غلط یرو

 پلکش یاوست نه عالم خواب.. انگشت رو یداریتعلق به بنفس ها م نیشناسمش که بدانم ا یآنقدر م یماه زندگ

            لبش نشست                                                                                                                      یکمرنگ رو یچشم گشوده، نگاهم کرد؛ لبخند دم؛یکش

                                                                                                            ؟یخسته نشد _

 کرد                            یکه گرفته بودم نگاه م ینهادم؛ به ژست شیبالشت برده سر بر رو ریرا ز دستانم

                                                                       خسته ام                                     یلیچرا، خ _

                                                                                                                           ؟یخوابیپس چرا نم _

خواب از عمق چشمانم و به  دنیکش رونیب یشد برا یم یملود و نرم؛ با لحن آرام و خوش خلق، میمال یصدا نیا

 سطح آوردنش                                                                                                            

                           خواب رفتم!                     یحرف بزن گهیکم د هیفُرم ات  ییالال یصدا نیاگه با ا _

 گفتم:      رفتیباز شدن م مهیکه رو به ن یکرده، نگاهش را در چهره ام چرخاند.. با چشمان یخنده ا تک

 سفر و لحظات خوش امروز ممنونم                                                                   نیبابت ا نیراد _

 اب آلود شد                                                                                       خو میکرد. صدا یم نگاهم

 تو و محبتت هستم                                             ونیاونا رو مد یمخصوصاً به خاطر حضور خانوادم.. خوش _

 یم نییباال و پا یو دزدک دیکشیپنجره به داخل سرک م یه از الک یتا باد سرد دیسمتم خم شد و پتو را باال کش به

 نبرد                                                                                                     غمایتنم را به  د،یپر

                                                                                                                  زمیبخواب عز _

 هم افتاد         یخسته ام رو یپلک ها یمعطل یب د؛یرس یدور به گوش م یاز فاصله ا شیصدا انگار

 یساده چقدر به دل م یزندگ نیکردند.. ا یزنان و مردان در کنار هم کار م م؛یرفت یاز مزارع چا یکیبعد به  روز

 نیچسبد.. در کنار هم کار کردن و نان بازو را خوردن؛ استشمام ا یبه تن و جان م یجور فوق العاده ا کی ند،ینش

با تمام  یسازد. خوشبخت یم یو دوستداشتن بایز یدگزن کی ان،یپا یب عتیطب نیهر روزه ا داریخوش و د یهوا
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 یرا لمس م یخوشبخت نیکه ا یتند زنانداده و چه خوش شانس هس یانبوه جا یها یسبز نیا انیتوان خود را در م

 یساده و ب یزندگ نیدلشان آرام و قرار دارد.. ا یشوند ول یلبانشان خندان است؛ خسته م یکنند ول یکنند.. کار م

 المیکبوتر خ شودیکه م یحرف خوشبخت یکرد؛ هنوز گاه یرا پر م میها یکودک یایاست که رو یزیچ همان شیآال

خطّه جست و  نیمرطوب ا یو هوا یرا در آسمان ابر یو خوشبخت کندیزنان چکمه به پا پرواز مو  زارهایشال انیبه م

مهمان  نی.. امیسفره شان نشست یو پا میدش یدوستداشتن یخانواده ها نیاز هم یکیکند. ناهار را مهمان  یجو م

شاهانه نه از  ی.. مهمان نوازدمیند نیاز مجالس پرشکوه و پرزرق خانواده راد کی چینقص و شاهانه را در ه یب ینواز

غذا و  تیفیسفره و رنگ و لعابش از جهت ک یها ادینه از جهت کم و ز شان،یجهت نوع و اندازه غذاها و داشته ها

ها و ماست  ینام با ترش یلونگ یغذا نیپرسخاوتشان. و ا تیو شخص شیآال یاز جهت دل ب ان،برکت سفره ش

و صفا،  یداشت.. طعم سادگ یبه تنم گوشت شد و چه طعم خوشمزه ا نیمادر راد ییایتالیا ینیاز بوکات شتریب یخانگ

..  میبود دهی!                                                                                        تازه به هتل رسیواقع یزندگ ؛یطعم زندگ

را  ملیزنگ موبا یشده ام بودم که صدا یداریخر یدست عیصنا ییمشغول جابجا زیو من ن ردیرفت تا دوش بگ نیراد

 فیک را از یگوش د،یایدو قدم را ب نیکرده ا یتنبل یمصطف یبا من دارد ول یگمان که مامان است و کار نیبه ا دمیشن

ت حدس که داش یرا گم کردم.. بر اساس سابقه بد میاراده دست و پا یب« شهالجون»اسم  دنی.. با د دمیکش رونیب

به  نیکشاندن راد یدوباره نقشه کشده باشد برا ستین دیخراب کند؛ بع یخواهد سفرم را به بهانه ا یباز م زدمیم

 ونریمخاطب کالفه نفس ب دنیبازش کردم با د یصفحه افتاده بود وقت یباال امیتهران.. تماس قطع شد؛ عالمت پ

ا ر امشی. هنوز کلمه آخر پ«رهیتماس باهام بگ هیبگو  ده؟ینماش رو جواب  یگوش نیسالم.. چرا راد»دادم. نوشته بود

در کار  یعمد کندیدندان گرفتم. اگر جواب ندهم فکر م ریکامل نخوانده بودم که دوباره زنگ زد.. گوشه لبم را ز

                                                                      را باال بردم                                                     یصفحه لغزانده و گوش یاست.. دست رو

 سالم شهالجون                                                                                                                _

                                                           د؟ید یهاتون جواب نم یچرا به گوش دییسالم.. شما کجا _

 گفتم:                                                                                             ظیرا در آوردم.. با غ شیصدا ادا یب

                                                                                                                      میبود رونیب _

                                                                                                                 نیرو بده به راد یگوش _

                                                                    رفته حموم                                                      _



 سراب

 
243 

 

 از حرص گفت:                                                                                                                  پر

                                                                            االن چه وقت حموم کردنه آخه؟                                _

 نگاهم اثر نگرفت                                                                     یحوصلگ یرا تاب دادم اما لحن کالمم از ب چشمانم

 باهاش دارم                                     یواجب یلیخکار  هی رهیاومد بهش بگو فوراً باهام تماس بگ یوقت _

 !                                                            یواقع ینگران کیوجود دارد؛  ینگران شیکردم ته صدا یم حس

زود خودش  دیبا نیدرا یهم رفته سفر کار اشاریکم خراب شده،  هیواجبه.. حال پدرش  یلیها! کارم خ یحتما بگ _

                                                رهیتماس با من بگ هیتکرار نکنم بگو  گهید ؟یدیرو برسونه؛ فهم

 اما مودبانه گفتم:                                                                                               دهینسبتاً کش یلحن با

                                                                                                               گمیچشم، م _

حاال که دو روز از سفرمان گذشته باز هم  ست؛یرا در دست فشرده و به فکر فرو رفتم.. هنوز هم دست بردار ن یگوش

 یمتیق چیبه ه دهمیبار اجازه نم نینه! ا نباریاما کورخوانده، ا ندینش یم نزند راحت نم.. تا سفرم را برهدیآ یکوتاه نم

 در من ندارد                                یریتاث گریدروغ ها د نیسفرم را خراب کند.. ا

کان ت نیطرفچه بود؟ سرم را محکم به  شیته صدا یداشته باشد چه؟ پس آن نگران قتیحق شیاگر.. اگر حرفها یول

باز شدن در  یبا من است. صدا یو دشمن یلجباز یبرا گرید یحقه ا نهایندارد.. همه ا قتیکدام حق چیدادم.. نه، ه

 دهایکردن خر یتخت نشسته، خود را مشغول وارس یبرگردانده و رو فیرا درون ک یگوش عیسر دمیحمام را که شن

                             بود  ستادهیسرم ا یبعد باال ینشان دادم..لحظه ا

 بار تو خونه                             هیو  یبرانداز کن دیبار موقع خر هیموردنظرت رو  لهیوس یتو انگار کالً عادت دار _

  نبرد                                      یبودنش پ یبودم به ساختگ دواریکردم لبخند بزنم و ام یبلند کرده، سع سر

 داره                                                                                                          فیکِ یلیآخه خ _

 یکردم. حرف ها یاش را خشک کرد و من از پشت سر نگاهش م یمشک سیخ یو با حوله موها ستادیا نهیآ مقابل

هم فشرده و  یدندان رو«. کم خراب شده هی.. حال پدرش رهیباهام تماس بگ عیبگو سر »شدیمادرش در گوشم اکو م
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نبوده و حال پدرش روبراه  شیب یدروغ شیهاافکار مزاحم داشتم.. دعا کردم تمام گفته  نیراندن ا رونیدر ب یسع

که  یلکرده و لب فروبستم از گفتن آنچه که سفارش مؤکد شده بود. در حا یدعا خود را راض نیباشد؛ با هم

نگاهم کرد و  نهیکرد از آ یم قیتار به تارش تزر نیشد و سرُم مو را در ب یچنگ م شیها یانگشتانش درون مشک

 گفت:                                             

 میبخور یرستوران.. قراره ماه میآماده شو بر-

و  صرف شد یخنده و شاد انیبپوشم.. شام در مبر لب نشانده و به تک اتاق موجود رفتم تا لباس  یتصنع یلبخند

!                                                                                                                       یاز دفتر خاطرات زندگ یدر برگ یگریکوتاه تا هتل و رقم خوردن روز خوش د یرو ادهیپس از آن پ

به سمت  دادیو به گمان دل را سوق م دیکش یام اعالم حضور کرده، از گوشه پنجره به داخل سرک ممد دیخورش

قدر آن میموها زدم؛یرا شانه م میو موها ستادهیا نهیبود.. مقابل آ دهیآرم شیکه در پناه گرما یرینظ یمنظره ب یسبز

 یزندگ میتار موها انیشق داشتم که در معا ایشاعر  یکاش من هم همسر یبزرگ شده بودند که بشود بافتشان.. ا

ت.. اس یزندگ یایرو نیتر یبودنش که واقع یایدر رو شدمیبافتشان و من غرق م ینشست و با حوصله م یم کرد،یم

 دنی.. با ددمیبه عقب چرخ عیو من سر دبه صورت کسل و چشمان پف شده ام انداختم. در با شدت گشوده ش ینگاه

 م:                                                                                                                 گرفته و گفت ینفس نیراد

 خب!                                                                                       ایکم آروم ب هیچه خبرته؟  _

 درون دستانش افتاد                                                               یگوش یروجلو آمد و نگاه من  یقدم

                                                                                                                             ؟یکرد داشیپ _

 فتاده بود                                                                            ا نیصندوق عقب ماش یآره.. تو _

                                                                                کردم چهره اش ملتهب است.. نگاهم کرد؛ آشفته بود.. دلشوره به دلم چنگ زد، نگران شدم                                               یم حس

 دیا.. بمارستانهیب یفشارش رفته باال و االن تو ست،ین ادخوبیاالن شهالجون زنگ زده بود انگار حال بابا ز میمر _

 با                                                                                                                میبرگرد

آمد و شانه رها شد.. دل آشوبه گرفتم، پس راست گفته  نییحرف خشک شدم، منجمد شدم.. دستم  پا نیا دنیشن

پدرش افتاده بود چه  یبرا یبار هم دروغ سر هم کرده؟ اگر اتفاق بد نیچطور فکر کرده بودم ا دم؛یبود.. لب گز
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را  میصوت یکاشت و تارها میدر گلو یبغض رشیمس انیباال گرفت، م از دلم راه به یبابت نگفتنم؟ نگران دادمیم یجواب

 لرزاند                                                                                             

                                         حالشون چطوره؟                                                                                  _

 حالش مساعده                                                                                                                  _

                                            لب گفتم:                                                                             ریز

              خدا رو شکر                                                                                                                    _

                       بمونه  مارستانیب یمامان تو ستیدرست ن ششیبرم پ دیبا ستین اشاریچون  یول _

نکرده و  ی.. کاش پنهان کارزدیدل مرا چنگ م ییرا چنگ زد و گو شیموها یبه ساعت انداخت و با کالفگ ینگاه

 گفته بودم                                                                                نیماجرا را به راد شبیهمان د

                                                                             میکنیحرکت م گهیاعت دس مین د،یحاضر بش _

اوضاع  نیهم مانده بود در ا یاعتراض و گله ا یمگر جا ؟یاعتراض فقط سر تکان دادم.. اصالً چه اعتراض یصدا، ب یب

را جمع کردم..  لیشوند، چطور برگشتم و تمام وسا چطور به پدر و مادرم خبر دادم حاضر دانمیقمر در عقرب؟ نم

خواهد  نیرا به راد شبیتماس د یبودم شهال ماجرا ئندر حد مرگ.. مطم یا یکه نگران بودم؛ نگران دانمیفقط م

مرا چه به  ؟یکرده بودم.. مرا چه به پنهان کار ی.. عجب اشتباهدمیترس یهم م یلیخ دم،یترس یگفت؛ از عواقبش م

و  کندیدروغ، سر باز م ایتماس شهال چه راست باشد  یفکر نکردم که ماجرا نیبه ا یلحظه ا شبیا دنگفتن؛ چر

 یگرفته باشم.. قلبم با تمام توان م یبا دست ماه یقطب یایبودند؛ انگار که از در خی ی.. دستانم تکه اشوم یرسوا م

و مات  جیهم کمک کرد و من گ یبرد، مصطف نییرا پا لیآمد و وسا نیآزرد. راد یرا م میگوش ها شیو صدا دیکوب

 تیجانم را حرکت داده و از سوئ یب ی. پاهابودمرا جمع کرد و من مات و مبهوت  لیمانده وسا یبودم.. مادرم باق

بود و حال من از او بدتر  زیسرر یو آشفتگ یاز چهره اش نگران کرد،یحساب م هیداشت تسو نیخارج شدم.. راد

ماجرا  نیدانستم خواندم، هر چه نذر صلوات و نماز و صدقه بلد بودم گفتم تا ا یه هرچه دعا  م.. تمام طول راشدیم

 مارستانیب نیشد.. در بهتر یمحسوب م یبود و شوخ یعیسن او طب یبرا نیپدر راد یماریشود.. ب ریختم به خ

 یام بود، از جهت اشتباه یرمن از بابت پنهان کا ی.. نگرانشدیمرخص م گریدو روز د ،یکیو  یشهر بستر یخصوص

را پس چ میبود دهی.. هنوز نرسداندمسر بلند کرده و چشم گر نیماش ستادنیکه انجام دادم و قابل جبران نبود. با ا

       نگاهم کرد و گفت:                                                                                               نهیاز آ ستاد؟یا
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 پشت رل                                                                                                            نیبش ایب میمر _

                    گفتم:                                                                                                             متعجب

      چرا؟                                                                                                                          _

 دیش یمعطل م دیایخونه اگه با من ب دیشما بر رم،یم رمیگ یم نیماش هیمن  _

 

 گفتم:                                  صالی.. با استرفتینپذ نیاما راد روندیودشان متعارف کردند که خ یو مادرم کم پدر

                                                                                   ستمیروبراه ن ادیمن ز نه؟یشه بابا بش یم _

رفتار  یعیظاهر خود را حفظ کرده و طب ینمود.. به سخت یم بودم که چهره ام یزیداغان تر از آن چ یلیبه واقع خ و

                              شده، خم شد و نگاهم کرد                                                                                                        دهیکش نییپا ی شهیجلو نشستم؛ از ش یصندل یکردم. کنار پدرم رو یم

 شب برگردم و لباس عوض کنم                 دی.. شامارستانیب رمیمنم م ،یبرو خونه بابات تا تنها نمون _

 ..دیحرکت کن دیتوان یزد که م شهیبه کناره ش یتکان داد و با دست ضربه ا یسر زیسر تکان دادم؛ او ن کوتاه

. یو باز هم نگران یو نگران یجز نگران دمینفهم یزیشده چ یط چشمانش سرخ و حالت چهره اش کالفه بود. از راه

شدند و من همچنان نشسته بودم.  ادهی.. هر سه پمیام بود یدر خانه پدر یکه جلو ستادیاز حرکت ا نیماش یوقت

م که دادم.. مادر یم حیخلوت خانه ام را ترج کردم،یحفظ ظاهر م ستیبا یچون باز م کردیبودن حالم را بدتر م نجایا

 باز آمد                                                                                                                    مهین شهیهنوز نشسته ام به طرف ش دید

                                                                                                              ؟یش ینم ادهیچرا پ _

 حالم را دگرگون کرده بود                                        تیبه غا یشستند؛ نگران یدر دلم رخت م ییگو

                    برم خونه                                                                                                    خوامیم _

 بمون                                     نجایشم هم یخونه ات شب شده، منم دل نگران م یبرس یتا بخوا _

   برم                                                                                                                           دینه با _
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                                                                                                       یمون یتنها م ستین نیراد _

 چیکه در راه بود، ه یشد از هراس زلزله ا یشده بم م رانیو یو مانند خانه ها رفتیم یکه رو به نابود یحال نیا با

                                                                                            توان حرف زدن نداشتم  

 خونه ام از همه جا امن تره                                                                                دینگران نباش _

                                                                              کرد   شانمیو پر دهیبه چهره رنگ پر قیدق ینگاه

                        ستین یزیدل نگران نباش ان شاءال.. که چ نهمهیا ده؟یچرا انقدر رنگت پر گهیتو د _

 تچوقیدرستش کنم. من هدانم چطور  یاست که به آب داده ام و حال نم یمن بابت دسته گل یدانست دل نگران ینم

 ینیشدن در دادگاه راد ضاحیترسم از است یکرده ام. م رانیو یدرست کردن سازه ها ینبوده ام برا یمهندس خوب

 دارد                     یاش دل را به هراس وا م یریکه استحکام و نفوذناپذ

                                                             کرد و گفت:                                    یخنده ا زیر مامان

 و انقدر نگران حال پدرشوهرت؟                                     ی.. عروس باشنیداره پدر راد یچه عروس خوب _

بار  نیصد برسم اتا سالم به مق رمیگ یوام م شیرا از آدم ها ایتمام حواس دن یکه به هنگام رانندگ یتازه کار منِ

بود که  دنیتابِ نرس یدل من ب ایگذشتند  یم عیدانم ساعت ها انقدر سر ی.. نمدمیو چطور رس یک دمینفهم

چگونه مجال  ،یدانستم و قربان یرا مقصر م خودکه  ییماجرا نیگرفته بود. در ا شیخالف جهت زمان در پ یچرخش

 میشود. با باز شدن در شانه ها یگداخته م یاجرا ببرد آتشفشاناز م ییکه اگر بو ینیبه راد افتمی یدادن م حیتوض

 یدست و پنجه نرم کند، شروع به کوبش کرد؛ خودش گفته بود م جانیدر مسابقه دو ماراتن با ه ییو قلبم گو دیپر

عت سا یرو یشد. نگاهم لحظه ا یبا تعلل تر آشوب به پا م یکم رتر،یآمد. حداقل چند ساعت د یکاش نم یو ا دیآ

. هنوز دیساعت شوم رس نیشب، ا ازدهیساعت  دنِیچشمانم دو دو زد و پس از چند بار پلک زدن به وضوحِ د د،یلغز

و چشمان نبض  دهیبدنم از چهره رنگ پر یضاوافر که در تمام اع یکامالً وارد نشده بود که بلند شده و با استرس

له فاص نیبود، سالم دادم.. به سمتم پا تند کرد و من از هم انیاام نم دهیچیگرفته ام تا دستان سرد و لرزان و در هم پ

لرز گرفته بود؛ جلو آمد،  زین میو با ترس عقب رفتم حاال پاها دمیچشمان غرق در خون و خشمش را د ادینسبتا ز

 شیآتش بود. لب از لب باز کرد و صدا یزد. چشمانش شراره ها یم یچهره اش به سرخ ستاد،یام ا نهیس هب نهیس

 !                                             یآرامش قبل از طوفان بود.. به ظاهر خونسرد و معمول
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 مادرم بهت زنگ زده بود؟                                                                                        شبید میمر _

                                                                                                چشمانم نگاه کرد                   به

                                                                                                                                  ؟یعمداً نگفت ؟یو تو نگفت ستیچون حال پدرم خوب ن رمیکه باهاش تماس بگ یبهت گفته بود اطالع بد _

 شد                                          یو بم تر م داشتیآرام آرام خش بر م شیدهانم را قورت دادم.. صدا آب

                    کنم                                       یکارت م یچ ینیتا بب یدروغ بگ خوادیفقط دلم م _

بودم که هر  یا یکشت. گناهکارِ قربان یاضطراب وافر، آخر مرا م نیچرخش مردمک چشمانم دو برابر شد؛ ا سرعت

بود و نه او آدمِ آرام نشستن و گوش فرا دادن. در  حیتضاد نه قابل توض نیحال درست!. ا نیاشتباه بود و در ع یدفاع

حد هراس داشتم و کاش امشب  نیبودم که حاال تا ا برده یدر بحث و جدل ها پ اش یمنطق یچند ماه به ب نیطول ا

 هیبه ال هیکه ال یخشم نیماندم و از دست ا یماندم. م یم زیفردا ن نیماندم، فردا و پس فردا و پس یدر خانه پدرم م

                                                                                            فکر که سهل است روح از تنم جدا شد              ادشی. با فرختمیگر یم شدیتر م میضخ

                                                                                                                    یدِ حرف بزن لعنت _

 کردم...                                          یمن فکر نم یتماس گرفت ولمادرت باهام  شبی.. دشبیآره د _

 ضعف گرفت                                                                                     میوقفه. صدا یزدم؛ تند و ب پلک

                                                                          باشه                                        یحد جد نیتا ا _

                                              ؟یگفت یشد تا بهم م یپدرم رو به قبله م دیباشه، هان؟ با یجد یچ _

                                                                                                                                دیکش ادیفر

          آره؟                                                                                                                          _

 با حرص و خشم                                      دستش را مقابل صورتم تکان داد، خت؛یو اشکم فرو ر دمیگز لب

 یر کردفک نیفقط به ا ؟یبود تیاونوقت تو به فکر خوش گذرون ستین ششیپ اشاریو  مارستانیپدر من افتاده ب _

 سرم.. آره؟                 یهم سر اون مرد اومد به جهنم. فدا ییکه سفرت خراب نشه اگه بال
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 بلند جبران کرد                                                                     ی، فاصله را با قدمبه عقب برداشتم یقدم

 یبهم نگ یچی.. هیکه مامانم بهت زنگ بزنه و پنهون کن ؟یگرفت ادی یو زرنگ باز یتا حاال انقدر زرنگ شد یاز ک _

                                                                                                 یهات برس یو به خوش

 هم فشردم                                              یچنگ شد و چنگش فشرده شد. چشم رو میموها انیم دستش

کر نکن قصِر . فادیکنم تک تک لحظات اون سفر از دماغت در ب یم  یکار م؛یکنم مر یرو برات زهر م یخوش نیا _

                                                                                                                    یدر رفت

گوش  شیهم فشردم. صدا یکردم. محکم چشم رو یرا حس م میموها شهیشد؛ سوزش ر یم دهیبه عقب کش سرم

 من!                                    یگوش ها یلرزان حلزون یاه هیچه رسد به ال کردیفلک را کر م

لحظه اصال فکر  نیبه ا گه؟یرو بهم م انیکه شهال جر یشه؟ فکر نکرد یبرمال م تیپنهون کار نیا یفکر نکرد _

                                                                                                                       ؟ینکرد

را  میدستش که موها یلحظه فکر نکرده بودم و خاک بر سر کوته فکر من! دست رو نیفکر نکرده بودم. به ا نه؛

 به چنگ گرفته بود، گذاشته و با درد و اشک گفتم:                                                   رحمانهیب

                                                            ستین یکن یبه خدا اونطور که تو فکر ممجال بده حرف بزنم..  _

                                                                                        ؟یبگ یبشه؛ چ یکه چ یحرف بزن _

                                                                                 کردم دروغه...           یفکر م یعل یبه وال _

 و جد و آبادت نه مادر من!                                                            یمادر من؟ دروغگو خودت یدروغه؟ حرفا یچ _

د فر نیچن نیکردم راد یوقت فکر نم چیخانواده ام! هبه  نیراد نیتوه نیهم اول نیشد؛ ا شتریاشک ب زشیر شدت

که به خانواده ام کرد، سر آمد. لبم را به  ینیمنطق و پر از خشم. کاسه صبرم سرآمد؛ با توه یباشد، ب یهرزه دهان

کنده شد. با هق هق  میعقب رفت و دستش از موها ی.. قدمدمیشانه اش کوب یو با کف دست محکم رو دهیشدت گز

                                                                               گفتم:  

                                                                               ؟یدیفهم ،یبه خانوادم رو ندار نیحق توه _
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                                                                              زد                                                   پوزخند

 ترسم                                                                                       یمن م میحرف نزن مر ینطوریا _

                                                          دمیکش ادیو حرص، با خشم صدا باال برده و مثل خودش فر ضیغ با

 به یفقط حرف خودت رو بشنو نکهیا یکم آدم باش و مثل آدما رفتار کن، به جا هیداشت  لیمن دل یپنهون کار _

     منم گوش بده.. منم بلدم داد بکشم                                                                یحرفا

سرانه  رهیکه هنوز خ یامان و قلب یهق هق ب س،یپشت مبل سنگر گرفتم. با صورت خ اریاخت یجلو آمد؛ ب یقدم

ق باشد؟ چرا ح میقابل تفه شیگوش کند که برا میبه حرفا میبگو یکردم. با چه زبان یکرد نگاهش م یم تیفعال

بلدند؟ اگر بلد باشند  زین یگرید زیچ ادیشم جز فرکشد؛ مردان در مواقع خ یم ادیو مدام فر ردیگ یحرف زدن را م

از مردم  یریاست و افسوس که درصد کث یهر مشکل ینخواهد داشت.. حرف زدن گره گشا یعمر طوالن ییدعوا چیه

                                                                            تکان داد                                                          نیاند سرش را به طرف اموختهیو هرگز ن ستندیبلدش ن

از من و محبتم  یالف بچه دار هیباهات کار داشتم.. تو  یلیوگرنه خ مارستانیبرم ب دیشده و با رمیکه د فیح _

                                      یریگ یم یازم کول دمیخرده نرمش نشون م هی ؛یکن یسوءاستفاده م

 گفتم:                                                                                                      دهیبر دهیهق هق و بر با

                                                                                               نی.. را...دستی.. نینطوریبه خدا، ا _

                                  یغلطا نکن نیو از ا ی.. تا تو باشدایکه اون سرش ناپ رمیازت بگ یزهر چشم هی _

                                                                                                                   دمیکوب نیرا بر زم میپا

 دارم                                                                لیبه خدا دل یدارم.. من اشتباه کردم ول لیدل گمیم _

                                                                                                    کرد                                   ی. فقط حرف خودش را تکرار ممیگو ینداشت من چه م یتیاهم شیبرا ای دیشن یکه اصال حرف مرا نم انگا

هم  تا تو به خاطر به انیبا ما سفر ن گهیکه د فتنیکنم به غلط کردن ب یم یمن فردا با تو و خانوادت کار دارم.. کار _

                                                                                                                                 یند لمیتحو یدروغ و پنهان کار نهمهیننه بابات، ا ینشدن خوش لیو زا ینخوردن سفر کوفت
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خواهد  یکرده اند که م یشود؟ خانواده من چه گناه یهم مگر م نیمن! بدتر از ا یبلند. خدا یکردم؛ باصدا هیگر

                                                       دیکش یخط و نشان م میعذاب شان دهد. با نگاهش برا

 . منتظر عواقبش باش               یمتنفر.. منو احمق فرض کرد م؛یاحمق فرضم کنه متنفرم مر یکس نکهیاز ا _

 زیرا ن میتاوان نکرده ها دیاست که با یچه شانس نی.. استمیگر یها ینشستم و ها نیزم یرفت و من همانجا رو او

ماه داشتم                                                                                                                     یاستخوان سوز د یسرد هیشب یتابستان حس یکرده بود. در دل گرما خیپس دهم؟ تنم 

 یگاه خشک نم چیکرد که ه یدر چشمانم کار م دهیجوش یو انگار که چشمه ا ختمیبودم، اشک ر داریشب ب مهیا نت

بسته شدن در خانه چشم گشودم؛ چشمانم به  یشد. هوا روشن شده بود و من تازه به خواب رفته بودم که با صدا

. با دید یم ریدرد را در چشمان صاحب تصوشد غم و  یچهره م نیا یرایپذ نهیشک اگر آ ی. بشد یگشوده م یسخت

او که کاناپه چون تخت  یدور گشتند و رو کیآمده و در را گشودم؛ مردمک چشمانم  نیکوفته شده از تخت پا یتن

. به سمتش رفتم. انیدر م کی ییها دم. در را تا انتها گشوده و با قستادیاش بود، ا دهیورز کلیتن پوش قدِ بلند و ه

 ییدابا ص ن،یسنگ ی. با لحندیپلکش لرز یصورتش افتاد، چشم نگشود ول یام رو هیار گرفتم و ساسرش قر یباال

 گفتم:                                                                                                                 نیغمگ

من حرف بزنم.  یمگه تو گذاشت یارم، کارم اصال درست نبود.. ولمن اشتباه کردم.. آره من اشتباه کردم و قبول د _

.. من از پنهان یریگ یم دهیلحن آروم منو ناد یشنو یمنو نم یصدا گهیچون صدات بلند تره، لحنت محکم تره د

زن  هیمادرت که  یداشتم.. من جوونم، جاهل و نادان ول لیدل یول یزناشوئ یزندگ یمتنفرم به خصوص تو یکار

ت مادر یضیبودن مر یبه ساختگ یخودتم شک کرد شیکنه؟ دفعه پ یاست چرا مثل بچه ها رفتار م دهیل و فهمعاق

 لیشد.. من داشتم وسا ضیمر هویشد که  یمادرت که تا دو ساعت قبلش از منم سالم تر بود چ دمیفقط من فهم یول

قراره خانواده منم  دیفهم یکرد و وقت چیسوال پ دیرو که د لیکه اومد خونه مون، وسا کردم یسفر رو آماده م

. یو قرار مسافرت رو کنسل کرد یرفت تو فکر.. هنوز دو ساعت از رفتنش نگذشته بود که تو زنگ زد انیباهامون ب

و حال مادرت خوب بوده و  بودنخونه بابات  شیساعت پ میبعد از تماس تو بالفاصله زنگ زدم به پرند بهم گفت ن

مطمئن  گهیسالم بود من د ینگفته و به تو زنگ زده.. بعدشم که تو گفت اشاریحال بود چرا به تعجب کرد که اگه بد

 یرو  کارها رو کرد تا سفر ما کنسل بشه                                                                                               نیشدم همه ا

 دادم                                                 هیبود تک دهیکه خواب یپه انشسته و کمرم را به کانا نیزم

به هم زدن سفرمون.. آره من  ینقشه است برا هی نمیکردم ا یباور نکردم.. فکر م گهیکه بهم زنگ زد د شبیپر _

رت بشه.. مثل االن که تجربه نکردم که برام عب یزندگ یرو تو زایچ یلیکردم، چون من خ یاشتباه کردم؛ جوون
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رت عملکرد ماد ایمادرت؟ من بچگانه عمل کردم  ای ودبرام عبرت شده. حاال تو بگو رفتار من اشتباه تر ب یپنهون کار

 خام و بچگانه بود؟                                                                                           

 ریکردم. متح یمقابلم نگاه م یدرهم به عسل ینگاهش کنم متوجه شدم. با اخم ها نکهیا شد و نشست، بدون بلند

 گفت:                                                                                                                         

                                                                                                                  ؟یگیرو راست م نایا _

                                                                                              گم؟یدروغ م یکن یفکر م هیچ _

                                                                                     زدم                                           پوزخند

 تونه بگه، نه؟                                    یکرده باشه دروغ هم م یبار پنهون کار هیکه  یآره خب.. آدم _

                                                                   گرفت                                            یولوم کمتر میصدا

                                                                                                             یاز پرند بپرس یتون یم _

                                                                                                             ؟یرو به من نگفت نایچرا ا _

 فرو دادم                                                                                     یبلند کردم، بغضم را به سخت سر

                                                                                                                        ؟یمگه گذاشت _

 بکنه آخه؟                                                                                           یکار نیهمچ دیچرا با _

 بودم                        شیپا نییه و من پامبل چهارزانو نشست ی. او باالمیچشم در چشم شد د،یچرخ گردنم

 بهم ثابت کرده                            نویهم تونسته ا ی.. تا به حال به هر روشادیچون از من خوشش نم _

 کنم را ندارد                یپنهان کار شیبرا نکهیکرده بودم، بس بود! آن زن ارزش ا یدار شتنیتا بحال خو هرچه

 بهم کادو دادن؟                                                             یبابا و مامانم سر سفره عقد چ ادتهی نیراد _

    تکان دادن سرش اکتفا کرد                                                                                                       به
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 کجا؟ خونه شما                                            یدون یگم شد.. م رمیزنج مونیبعد عروس روز هی _

 تر کرد. ادامه دادم                                                           زیو چشمانش را ر کیرا به هم نزد شیابروها

 گهیجعبه طالها نذاشته بود د یکه مامانم داده بود رو تو یرینجطالها رو سپرده بودم دست مادرت اونم پالک و ز _

بدون  یرفتم که طالها رو بردارم پالک بود ول یگفت حتما کار بچه هاست وقت یبوده، خودش م یکار ک دونمینم

ت ه اسبچگون زیچ هیگفت حتما بچه ها فکر کردن  یالیخ یهم به مامانت گفتم با ب یگشتم نبود وقت ی.. هرچریزنج

 کردن گم شده!                                                          یبرداشتن باهاش باز

                                                                                                                                   دمیپر آه کش ینکند.. نفس تیبود شروعِ مامور ستادهیکه گوش به فرمان پشت پرده چشمم ا یزدم تا اشک پلک

 کرد                                        رمیانقدر تحق یشدم وقت یچه حال یدونیجمله اش خوردم کرد. نم نیهم _

                                                                                        رمیگ یرو برات م ریمثل همون زنج _

     مرداب!                                                                                                                        هیساکن بود شب شی.. صدایآرامش یو نه حت یداشت، نه حس یبود؛ نه خشم یخنث شیصدا

، خشم درک نکردن سخنانم از جانب همسرم. انگشت یدرون یبرگرفته از خشم ظیپر از غ یپوزخند زدم؛ پوزخند

                   دست نشانش دادم                                                                                                           یکیکوچک دست راستم را مقابل صورتش گرفته و با انگشت اشاره آن 

                                                                                                                    ؟یچ یعنی نیا _

                    به انگشت و ناخنم نگاه کرد                                                                       یو سوال جیگ

                                                                                           زنمیحرف م نیمن دارم از ا نیراد نیبب _

                   نسبتا کوتاه ناخنم اشاره کردم                                                                         یصدف به

م من دار ؛یقبل هیشب ریزنج هی یگ ی.. تو منیتوه گمیدارم م ر،یتحق گمیمن دارم م ،یشنو یم نویا یتو دار یول _

                                                                  !                                                           یهمون قبل هیشب یکی یگ یمادرت رو بشناس، منو بدون محاکمه محکوم نکن تو م گمیم

چشمانش پر از نگاه بود و نگاهش پر از خالء؛ سکوت  دیدور در صورتم چرخ کیآوردم، نگاهش  نییرا که پا دستم

ه باد ود کب نیا انگریدانست، سکوت پر تفکرش ب یخودش را محق نم گریکردم، سر برگرداندم. سکوت کرد و انگار د

 یول داندیهمان اندازه خودش را به حق نم به.. حاال دهیاش ترک ینیغبغبش فرو نشسته و بادکنک خود درست ب

ر د یریاست که تاث یینوش دارو دنیسخن گفتن مثل نوش یبرا ادیمجالِ ز نیسکوت، ا نیندارد. ا یا دهیفا گرید
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 یکنم و گمان نم یرفت؛ هنوز سوزش سرم را حس م میوهام انیکند. دستم م یجسم مرده ندارد و هرگز زنده اش نم

 !                                                                    یا یناراحت ،یقهر چیبدون ه میسخن گو یزود نیکردم بتوانم بازهم در چشمش نگاه کرده و به ا

 یکرد، آن زمان که مثل وحش یخودش را تکرار م یفته هاگ ادیکه با فر یبه سکوت داشتم؛ آن زمان ازیآن زمان ن من

قاتل  یدادگاه چیفشرد.. ه یفرو برده و آن ها را در چنگ م میها دست در موها وانهیکرد و هم چون د یها برخورد م

 یبه چه درد یسکوت طوالن نیدفاع، که او کرد.. حاال ا یب وحرف  یکند؛ ب یمحاکمه نم نگونهیا زیرا ن یالیسر یها

شده از چشمانم که وجودم  ختهیر یزند، اشک ها ینم وندیخود پ یکنده شده از سرم را به جا یخورد؛ تار موها یم

که بداند  بود لیدل نیزند. اگر گفتم به ا یشکسته احساسم را بند نم ینیگرداند، چ یرا به شوره زار بدل کرد، را بر نم

 شود!                                                                                     یدرد من م یتسل دیآ یکه از سکوتش بر م یو عذاب بکشد. اندک عذاب

که عذاب  یرحمانه بر قلب و روحم وارد آورد؛ چه حس تلخ و گزنده ا یکه ب ردیگ یسرچشمه م یحس از عذاب نیا

ه دل شهال خون ب دیپدرش برود، فقط با صیترخ یا برات دیبخش قلب تو باشد. آماده شد و لباس پوش یتسل یگرید

 .. پدر شوهر منرندیاو را بگ یتوانستند جا یگر میکه صد نفر د ینیام به خاطر نبود راد یکرد از پنهان کار یمن م

 ه.. نه مثل ما که تمام داشتیچاپلوس یاند برا ستادهیا نهیآدم و کارمند دارد که دست به س یجدا از اقوامش، لشکر

و پدر  اشاری ن،ی. رادمیشو یم نیکنند تنهاتر یپشت مان را خال یاست که اگر روز یلیاندک اقوام و فام مانیها

کنار تخت  نیاوصاف نبودن راد نیروز مبادا. حال با ا ینفر در چنته دارند برا نیهستند که چند یکسان مشوهر

در  ییلواب نیشار داشته آنقدر بغرنج است که باعث چنف رییبلکه تنها تغ ،یکه نه سکته کرده و نه عمل جراح یپدر

زنگ تلفن را که  یداشود؟                                                                                                                        ص میزندگ

از جا جست زده و به آن سمت پا  عیشود سر نیادحال پدر ر یایخواهد جو یمادرم است که م نکهیبا حدس ا دمیشن

و  ستادهیاش ا یرا برداشت؛ در چند قدم نو تلف دیکه تازه از اتاق خارج شده بود زودتر رس نیراد یتند کردم ول

و  رفتیرا پذ یدعوت نیراد یحدسم درست بوده و مادرم پشت خط است وقت دمیگوش دادم. از نوع مکالمه اش فهم

مکالمه «.. بدبخت شدم» لب زمزمه کردم ریدست بر سر گذاشته و ز «میش یامشب مزاحمتون م باشه، چشم» گفت

 نیخودش گفته بود ا د؟یتماس شهال بگو یاز ماجرا یحرف نی. نکند امشب رادرداش تمام شد و تماس را قطع ک

 آن یاطر سفرمان، تمام خوشمن به خ یپنهان کار فیگذارد، مطمئن بودم که تعر یم انیمسئله را با خانواده ام در م

 یو نگاهش کردم؛ ب دخواستم. نگاهم کر یرا نم نیآورد و من ا یشکل ممکن از تن شان در م نیسه روز را به بدتر

پدرش به خانه آمد؛ قصد داشتم  صیکردم بعد از ترخ یاش نگاه م یخال یبار به جا نیحرف به سمت در رفت و من ا

و مصمم  یاجازه نداد و با همان لحن جد رم،یتا خواستم با مادرم تماس بگ یم ولبه بهانه سر درد شام را کنسل کن

که هر روز هوس  شیبودم برا یخوب زبانیم ایمهمان جانم شد؛ گو دلشوره.. قلبم تپش گرفت و «میر یم» اش گفت
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و اوضاع بدتر  لج کند دمیترس یم یول نیخواهش کردن از راد یکردم برا یکرد  مدام دل دل م یام را م یمهمان

فکر مت هبود و با همان چهر شهیکناره ش یگریفرمان و د یدستش رو کیبه جانبش انداختم؛  ینگاه نگران میشود، ن

 کرد                                                                                                   ینگاه م رهیبه جاده خ

                                                                                                                                    ن؟یراد _

                                                                                                                                   ه؟یچ _

 د                                                                                                                           ش شتریمن ب یداشت. ابرو در هم گره زد و دلواپس یپس رفت طعم تلخ نی. اه؟یجانم سقوط کرد به بله و حاال چ از

ما  یباشه؟ مشکالت و دعواها مونیو درشت زندگ زیر انیدر جر دینبا یا گهیو کس دکه جز من و ت یتو قبول دار _

  یا گهیکس د چیبه خودمون مربوطه نه ه

 یبه محله ما و کم بودن زمان من برا یکینزد یعنی چشیپ نیو ا چدیبپ ییجلو یدگیراهنما را زد تا از بر چراغ

                                                                     خشن گفت:                 یصحبت. با تُن آرام ول

 یمخّل زندگ یگیکه م یگرانیکه حضور همون د ینباشن.. تا زمان یباعث پنهان کار گرانیکه د یتا زمان یبله ول _

                                  مون نشه                                                                              

 و حرص را در وجودم نشاند                                                                یشانیپ یحرفش اخم را رو نیا

من.. وگرنه پدر و مادر من  یاتفاقات شد، باعث پنهان کار نیمادر تو بود که باعث تمام ا یفراموش کرد نکهیمثل ا _

                                                   یپاشون رو وسط بکش یماجرا ندارن که بخوا نیبه ا یربط چیه

                                                                         دیغر نیو خشمگ دیفرمان کوب یدست چند بار رو با

                                                                                                                                      تسیاشتباه تو ن یبرا یسرپوش نیا یکرده ول یم نزن.. مادر من کار غلطسر یچند بار بگم اشتباه مادرم رو تو _

                                                                             اشتباه منه                                 لیمادر تو دل  _

 فعالً نوبت توئه                                                رسمیخب، من به موقعش به حساب مادرمم م اریبس _

                                                 ته تهش همان نامرد برازنده اش بود!                             دم؛یگز لب
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 یم نیصورت راد یزده نشد. تمام مدت چشم من رو یگریمعمول حرف د یو به جز حرف ها یدر سکوت سپر شام

و بابا کنار هم نشسته  نیشد؛ راد یکنده نم دیرس ینگاه نگرانم از او که خونسرد و آرام به نظر م یو لحظه ا دیچرخ

ده ش یقینداشتن مادرم توف ییظرفشو نیماش تیموقع نیشستم..در ا یشام را م ین در آشپزخانه ظرف هابودند و م

ود ش یزده م یکرده بودم تا اگر حرف زیسر و سامان دادن افکارم. با تمام هواس گوش ت یبرا ابمیب یبود تا اندک مجال

ندارد و هر لحظه ممکن  یخوب یمعنا سکوت نیکردم ا ی. حس مدیرس یبه گوش م ونیتلوز یبشنوم؛ فقط صدا

                                                    دیقفل از دهان نگشا نیکردم راد ازیشود. در دل نذر و ن نگونهیبر من اگر ا ی. وادیبه پدرم بگو راماجرا  نیاست راد

با  کرد و مادرم یبار ببرد صحبت م شیبرا اش که قرار بود فردا یبا مشتر اطیبه اتاق برگشتم پدرم در ح ینیس با

به جانبم  ینگاه میرا مقابلش قرار دادم، ن ینیکوچک و پدرم بود.. س اطینشسته و نگاهش به ح نیفاصله از راد

 و لبخند زد                                                      دیانداخت؛ مادرم به سمت من چرخ

                                                                                                           دستت درد نکنه دخترم   _

ه بار کیگرداند.  یم یرا در نعلبک یاستکان چا نیبه اندازه چند وجب از او نشسته و لبخند زدم.. راد یفاصله ا با

                                                                                         گفت:                                        

 شه باهاتون صحبت کنم؟                                                                                                  یم _

 نزن                                               یکنم حرف یخواهش م نیشروع به کوبش کرد.. نه، نه راد قلبم

 متعجب زد                                                                                                            یلبخند مادرم

                                                                                                                        دییبفرما _

ر ب یو در قالب شرمندگ زدیر یآخرش کار خودش را کرد؛ االن که ماجرا را بفهمد لبخندش فرو م کدندهیلجباز و  مرد

         شوم از خجالت!                                                یو من آب م ندینش یچهره اش م

 ماجرا بدونه                                                                                   نیاز ا یزیچ ریآقا ام خوامینم _

 یکم و کاست گفت حت یرا ب زیماجرا کرد.. همه چ فیتعلل شروع به تعر یاشاره کرد؛ بعد از لخت اطیبا سر به ح و

.. خدا را شکر که صحبت پدرم طول دمیجو یبود و لبم را م نییاشتباه مادرش را. سرم پا یمان، و حت شبید یدعوا

ر اشتباه ت یکار م؟یمر یبود کرد یچه کار نیا _ کردم یمادرم را حس م زینگاه سرزنش آم ینی.. سنگامدیو ن دیکش

                وجود داره به نظرت؟                                       نمیو غلط تر از ا
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 سوق داد                                                                                           نیسخنش را به سمت راد یرو

وام خ یهم عذر م می.. از طرف مرفتهیب یاتفاقات نیهمچ ذاشتمیخبر نداشتم وگرنه نم نایمن از ا یبه جون مصطف _

                                                                                                     پسرم           

 یراحت شد؟ فقط م الشیرا گفت خ زیهم فشردم. حال که همه چ یتر بردم؛ چشمانم را محکم رو نییرا پا سرم

ده بشنود؟ هدفش چه بود؟ کوچک کردن اش را به خاطر کار نکر یعذرخواه ند؟یمادرم را بب یخواست شرمندگ

 خواست مرا متنبّه کند؟                                                         یم قیطر نیمادرم.. از ا

را که خورد رو به  شیآمد و من سر بلند نکردم؛ در مورد بار فردا با هم صحبت کردند و من سر بلند نکردم. چا پدرم

                                                                                                            من گفت:          

                                                                                                                     میحاضر شو بر _

نبود، پدرم نبود. هراسان به مادرم که  نیبرگشتم.. راد ده،یام رفتم؛ لباس پوش یق دوران مجردشده و به اتا بلند

 نشسته و هنوز چادر  بر سر داشت نگاه کردم                                                                

                                                                         کجا رفتن؟                                                      _ 

 فردا بار داره                  ارهیب سیرو از سرو نشیرو روشن کنه.. پدرت هم رفته ماش نیرفته ماش نیراد _

                          رها شد. مادرم پر از شماتت بود؛ چهره اش، نگاهش، کالمش       نهیآسوده ام از س بازدم

موندن همه  شتریکار.. به خاطر دو روز ب یچ میخواست یبه خاطر ما بود؟ ما سفر م ؟یبود کرد یچه کار نیا میمر _

                                                                                              ؟یرو پنهون کرد زیچ

 اطر شما نبود.. فکر کردم بازم دروغه، نقشه است                                                         نه مامان به خ _

بود از  بود، بهتر یاگه بازم نقشه م یو به هم خوردن سفر حت نی. گفتنت به رادیگفت یم نیبه راد دیوجود با نیبا ا _

                                                             و دعوا کردن                          دنیحرف شن

 انداختم                                                                                                                  نییرا پا سرم

                                                                     اشتباه کردم مامان                               دونمیخودم م _
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 خودت دردسر نساز خواهشاً                                    ینکن.. برا ییکارا نیهچ نمی. بعد از ااریاز دلش در ب _

                                                     چشم!                                                                      _

خوردن و  یبرا یگفتن نبود، حرص یبرا یحرف گریپدرم را کرد. سکوت کرده بودم، د تیرا شکر که الاقل رعا خدا

به من و  م،یبه من و حرفها ینبود.. او که ذره ا زیسرکوب ن یبرا یبغض یحت گریفرو بردن نبود.. د یبرا یخشم

را نگه داشت، سر بلند  نیماش                        دهم؟یعذاب م هودهیشود چرا خود را ب ینم لیارزش قا میته هاخواس

 آشنا نبود                                               دم،ییکرده و با تعجب اطراف را پا

 رسته؟                                    رو انداخته وسط دست و پا تا گم بشه، د ریمادرم به عمد زنج یگفت _

 بود                                                                                           رهیکردم؛ با اخم به روبرو خ نگاهش

                                              من نگفتم به عمد                                                                       _

 خونه ما گم شده، درسته؟                                                                          یتو ریباالخره اون زنج _

که صدا  انداخت، گردنش را چنان با سرعت به سمت من چرخاند نیدر فضا طن ییسکوتم  بلند تر از هر صدا یوقت

 هر شبم بود گفت:                         ییالال یملود ییدوران آشنا یایروزها که در رو نیا مِیداد.. با نامال

          درسته؟                                                                                                                        _

                                                                                                                                        آره _

 چرا دست ینشون بد دیبود خودت با یچه شکل دونمی.. من نمرمیهمون رو برات بگ هیشب یکی میشو بر ادهیپ _

نبود.. هدف من از گفتن آن حرفها به  هیآن حرفها را زدم، اصالً بحث من طال و هد ریزنج کی یبردار نبود. مگر من برا

                               م:                                                                       شده گفت یگناه محاکمه کرده. عاص یمرا ب شهیبود که هم لیدل نینبود.. تنها به ا زیرخ کشدن اشتباه مادرش ن

                                                                                                                       نیخوام راد ینم _

                                       شو                                                             ادهیپ ،یخواینم یکرد خودیب _

ر د یموقع شب باز باشد ول نیا یا یکردم طالفروش یمنطق همراه شدم. فکر نم یمرد پر از خشم و ب نیناچار با ا به

 گفت:                                   نیور اد میکمال تعجب به در گشوده مغازه برخوردم؛ وارد شد



 سراب

 
259 

 

                                                                           دیاریب فیظر یطالها ریاز زنجچند نمونه  زحمتیب _

                                                                                                                                 نگاهم کند گفت: نکهیکه زرد رنگ بودند مقابلم قرار گرفت، بدون ا یو کوچک فیمشابه ظر ریزنج یتعداد یوقت

 خودت بوده                                                                    ریزنج هیشب قاًیرو انتخاب کن که دق یهمون _

ه داده بود و ن یداشت در خود جا میبرا دیخر را که مادرم هنگام ینه شوق ریزنج نیبود.. ا یقبل هیفقط شب ریزنج نیا

 شده بود!                                    ختهیبه گردنم آو یریو عاقبت بخ یخوشبخت یبا آرزو

 یرا که رو نیمادر راد یزد. صدا میکمرنگ به رو یو او لبخند دمیرفتم؛ حالش را پرس نیپدر راد دنیبعد به د روز

االتر را ب شیبه عمد ولوم صدا دیمرا د یوقت دم؛یشن یم کردینشسته و با تلفنش صحبت مدرون آشپزخانه  یصندل

 برد تا من بشنوم                                                                                     

 دماو گوش سپر یرا که خدمتکار مقابلم گرفته بود برداشته و دوباره به صحبت ها یشربت

شرکت  یدنبال کارا هیرفته بود ترک اشاریکدوم از پسرام نبودن. باور کن!  چیه میکرد شیبستر یحالش خوبه.. وقت _

 لیحد زن ذل نیهم زنش و خانواده زنش رو برده بود سفر.. خاک بر سر هر دوشون که تا ا یکیپدرشوهرش ، اون 

                                                      ستیشدن.. انگار اصال پدرشون براشون مهم ن

 . سپس گفت:                                   زدیکه پشت خط قرار داشت حرف م یشخص ایمکث کرد و گو یکم

خب،  یپدرش رو انجام بده ول یتونه کارها یداداش داره خودش م هیانگار واجبه بره دنبال کار پدر زنش؛ پرند  _

 از میآورد میرو که به زور سالم و صلوات کشوند نی.. رادگهیآوردن د ریمنو ساده گ یبمونه؟ پسراکجا  یساده لوح

 پدرش                                                      دنیهم تازه امروز صبح اومده د اشاریسفر، 

که پشت خط  یمن بودم نه فرد سخنش یاصل یبشنود؛ رو واریاست با در که د یحرف ها سخن نیدانستم ا یم خوب

 قرار داشت                                                                                                            

اش التهاب درونم را کاست. مکالمه اش تمام شد  یخنک دم،یاز شربت نوش یفرستاده و جرعه ا رونیرا ب قمیعم بازدم

تازه رنگ شده  ین سالن گذاشت؛ از جا برخاسته و سالم دادم و او تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد. موهاو پا درو

 یبرا یشانیاز پر ینشان چیبلند؛ ظاهر خودش که ه شنهپا ییکرده و صندل ها شیآرا یو فرم داده شده، چشمان

که پدرشوهرم رفت تا استراحت کند،  یاتاق . به طرفردیگ یم رادیندارد آنوقت به پسرانش ا ضشیاحواالت همسر مر

 قدم برداشت                                                        
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 نیشده ا نیسنگ یمقطع از هوا ییپر بغض و نفس ها ینگرفت. با دل لمیتحو یکس در سالن نبود؛ عمالً کس چیه

                             بازش کردم و سرم را داخل بردم                                                                                                  مهیا نبه در زده، ت یخانه بلند شده و به طرف اتاق رفتم، تقه ا

طرح زدن  یشده بودم برا یبر لب نشاندم.. نقاش خوب یساختگ  یلبخند د،یشان به طرف من چرخ ینگاه هر دو

 کردم                 یرا فراموش م یکه کم کم لبخند واقع یبر لبانم تا حد یساختگ یلبخند ها

                                                                                                        رمیبا اجازتون من م _

                                                                                         گفت:                                 شهالجون

       به سالمت                                                                                                                      _

به مترجم نداشت  یازیجمله واضح ن نیا یگرفتم ول ینم ادیرا خوب  یخارجزبان  چوقتینبودم؛ ه یمترجم خوب من

                   گفت:                                                                                                               نیبهتر است، پدر راد یهر چه زودتر برو یعنیجمله  نی. اشیاصل یمعنا دنیفهم یبرا

 جان                                                                                                    میناهار مر یبمون برا _

 لبم نشست یرو یو پرخاشگرانه شهال را به سمت چشمان همسرش نشانه برد. لبخند کج زیآخر اسمم نگاه ت «جان»

                                          دل بهم زن؛ رو به پدرشوهرم گفتم:                                                                                               یها یدت ناپخته و خودخواهحسا نهمهیاز ا

                                                                 بهتره برم                                            یممنون ول _

 !                                                                                                                         یهر طور راحت _

خدمتکار خانه  یرفتم، حت یاده و به سمت خروجتکان د ینگاه همسرش، موضع عوض کرد. سر دنیپس از د زین او

به عنوان عروس خانواده  یگاهیندارم، درواقع جا یخانه ارزش نیبود من در ا دهی. او هم فهمامدیبدرقه ن یبرا زین

 ام هرا کسب نکرد گاهیجا نیا یهستم ول نیکسب نکرده ام. همسر راد

******************************************* 

مان بدون دعوا و بدون  یما همراه بود؛ هر دو با درس و کار سرمان گرم بود و زندگ یبا ساکن شدن زندگ زییپا شروع

و  بایدر خانه ز شهیو او اخم کرد، آنقدر که هم دمیپوش اهیشد.. محرم که آمد، ده روز س یم یعاشقانه ها، سپر

 یروز ب کیاش عمل نکرده.. اگر  فهیشوم که به وظ یم یزسربا هیآراسته گشته ام توقع ساده بودنم را ندارد، شب

باشد و نخواهم آراسته بگردم با اخم  یاگر وفات ایندهد  یباشد و درس مجال ادیسرم درد کند، اگر کارم ز ایحال باشم 
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ام تم بامرا  ستیبا یم نیدارم و راد یبه سادگ ازین ی.. گاهستیقابل قبول ن میبرا نیشوم و ا یدرهمش روبرو م یها

است چون فراتر  یخواستن واقع نی.. ادهیحال و رنگ پر یب شان،یپر یساده و با موها یآنچه که هستم بخواهد؛ گاه

من همان  شهیو هم شهیهم نکهیبر ا یدارد مبن ی.. انتظار افزونستیگونه ن نیا یاو در زندگ یول رودیاز ظاهر م

 همسر دلخواه او باشم؛ آراسته و گوش به فرمان!

دوست داشتم همسرم  شهیکه هم یریبه مس نیسوق دادن راد یجزم کردم برا شیرا درون خو یه آمد عزمک محرم

 و میداشتند همراه شو ریبر خ یآشنا شده و دست یکه به تازگ یتا با گروه دمیبرنامه چ یدر آن قدم بردارد؛ شب

رساندن  ی. براشیهم جنس خو ییاانسانهطرح زدن لبخند بر لبان  یبرا میشو یبال یب یهمچون آنها فرشته ها

 یام دستان پربار برا یزندگ یشگیهم یایکرده بودند. رو ییکه شناسا یبه کسان یزندگ حتاجیپوشاک و غذا و ما

تم بدل کردنش نداش تیبه واقع یبرا یخود گرفتار بودم که توان یزندگ بیآنچنان در فراز و نش یبوده ول دنیبخش

ه با را ک یآرزو عمل کنم. آن شب نیتوانم در کنار همسرم به ا یو م ستیگذشته ن هیشبمن  یگاما امسال.. امسال زند

جمالتم پر از ذوق بود و  یشوق و وانگه یایکنم .. چشمان من در یماجرا را طرح کردم، هرگز فراموش نم نیذوق ا

جمله  کیتنها  دیظر مرا دمنت انچشم یکرد.. نگاهم کرد و وقت یسکوت کرده نگاهم م یاو.. با چشمان سرد و لبان

.. دیشد و ترک یتمام شوق و عالقه ام حباب« خودت برو یخوایکارا رو ندارم، اگه م نجوریمن حوصله و وقت ا» گفت

 یلاو خا ی. تنها رفتم و تمام لحظات جایچه گمان پوچ یول کندیو من تنها رفتم؛ گمان کرده بودم استقبال م امدین

حتما  راینبود ز ییجا پیمنِ تنها در آن اک یکردم متشکل از چند زوج بود و برا دایپکه در آن حضور  یبود.. گروه

را  لیو وسا دهیشب چرخ یکیو نا آشنا در تار بیغر یآمد تا بتوانم در آن کوچه ها یهمراهم م یمرد ستیبا یم

ودم به ب دهیرا که خر ییها لهیدو خانه نتوانستم بروم و وس یکیاز  شتریخانه به خانه به دست صاحبانش برسانم.. ب

ر همس نکهیاش آشنا کرده بود به گمان ا رخواهانهیخ یگروه و مجموعه برنامه ها نیاز دوستانم که مرا با ا یکیدست 

 بود، سپرده و به یا هودهیو البته که چه گمان ب شودیبه جمع شان افزوده م گرید یریّپولدار من استقبال کرده و خ

با افسوس سر تکان داده و به اتاق رفتم  د؛ید یشکست و فوتبال م یتخمه م ده،یخواب ونیتلوز مقابلخانه برگشتم.. 

که از استراحتش نماند و صبح به شرکت برود حال  امدیسوخت.. با من ن یدلم نم دادیانجام م یدتریالاقل اگر کار مف

تا  شودیمن داهللی ید تا ببخشد، هر دسترس ینم ایبه وسعت در یکه هر دل یکرد. به راست ینشسته و فوتبال تماشا م

به سخاوت و قلب بخشنده  ستیبه پول و ثروت ن ییبزند.. اصل اصلش دارا وندیپ گرانید یرا به زندگ یخوشبخت

 یرا به مور یها هستتند که قارون اند و ذره نان یبعض ستیداشته ها ن زانیبه م ییاست به جواد بودن است.. دارا

ز آن ا یپاره ا دنیبخش یو دست سخاوتمند برا کرانیدل ب یانسانها ثروت داده ول یاریبه بس خداوندبخشند..   ینم

روزها که دل  نیو تباه شود، نداده. ا ردیآتش گ یبه شب تواندیکه همه لطف و مرحمت معبود است که م ییداشته ها

از  نیراد یبرا توانمیه ماست ک یاوقات نیحس کردم بهتر زدیحلقه م یشد و اشک در هر چشم ینرم م یهرکس
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 یکنند.. من اگر ادعا یم یدل را بهار یاند و به راست یسبز خوشبخت یها هیکه آ ییاز حرف ها م،یبگو میناگفته ها

 من و یایاز دن میفرد زندگ نیمحرم تر نکهیا کانم؛یراه نزد افتنی یباشم برا یبتوانم چراغ دیدارم با یندارید

 یکه م یاز نماز و آرامش شیروز بارها و بارها برا نیرساند. در طول چند یو قصور مرا م یوتاهدور باشد، ک میباورها

اش، از نماز و فلسفه اش سخن گفتم و او در  یو فکر یجسم دیاش، فوا یروح یها نیبخشد، از نماز و تمام تسک

ود و ب شیبرا میدن گفته هابو رزشا یبلکه از جهت ب دییسکوت نه از جهت تا نینگفت.. ا چیسکوت گوش فرا داد و ه

 بود که یبه گونه ا یدو خاکستر نی.. نگاه اکردندیحالت نگاهم م یکه سرد و خشک و ب دمیفهم یرا از چشمان نیا

 یعاشورا و تاسوعا را با من به مسجد رفت و در مراسم عزادار ی.. به اصرار روزها؟یکن یتمام م یک گفتیم ایگو

و  دکنیمراسم شرکت نم نیگفت سالهاست که در ا نیکه راد یبود زمان ییاشامن تم رتیشرکت کرد.. چشمان پرح

 یو نه در بند اعتقاداتند، نه نماز م دیاز انسانها هستند که نه مق یشمار یفراتر از درک من بود.. ب اریحرف بس نیا

 یحرفها نیت. راداس دامروزها هستند و حضورشان هر ساله مست نیدر ا یدارند ول یخوانند و نه چهارچوب شرع

را نگاه کرد و همانطور خشک  امیا نیگرفت.. شکوه و عظمت ا دهیو ناد دیها را د ییبایگرفت، ز دهیو ناشن دیمرا شن

قدم به آنچه که در فکر داشتم  کی ینبرد و او حت یقابل انعطاف! تالش من راه به جا ریروح و غ یماند، سرد و ب یباق

درس و استخدامم در  انیتا پا یزیجهت که چ نیخوشحال بودم، از ا                                    نشد.                   کینزد

 گفت:                                      دمیکش شیموضوع کار کردنم را پ یوقت د؛یرس یبه نظر نم یچندان راض نینمانده.. راد مارستانیب

 برس تیو به زندگ نی.. بشیبه خاطر چندرغاز خودت رو خسته کن ستین یازین ؟یکار کن یخوایم یواسه چ _

                                                                          دنیم یجان حقوق خوب نیراد هیچندرغاز چ _

کانال ها را  یبود بعض شده یمدت بارها جدال کرده بودم تا راض نیو در ا کردیم نییکنترل شبکه ها را باال، پا با

 ببندد                                                                                                                 

 به کار کردن تو ندارم                                                     یازی.. من نکنمیم هیبرات ته یبخوا یتو هرچ _

و سالها خرج درسم رو ندادن که  دنیزحمت منو نکش نهمهیدارن؛ اونا ا ازی.. پدر و مادر من نیندار ازیخب تو ن _

 خونه                                                                                              نمیآخرش بش

 رده به سمت من شانه چرخاند                                        باال ب یرها کرد و با ابرو یعسل یرا رو کنترل

 به پدر مادرت                                                    یو پولش رو بد یکار کن یخوای.. تو منطوریآها! پس ا _

                             اش رو حتماً.         یقسمت هی یهمه درآمدم رو به اونا بدم ول ستینه، قرار ن _
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 کرد                                                                                                                          اخم

                                                                                            یمن دوست ندارم کار کن _

 کردم                                                                                                                      رتیح

                  چرا؟                                                                                                           _

اون درآمد رو نداشته  اهیخوام صد سال س یسر و کله بزنه.. م بهیغر یاز خونه با مردا رونیزنم ب ادیخوشم نم _

                                                                                                             یباش

هم انتخاب کرده  یکند؟ چه بهانه مضحک نیمرا خانه نش خواستیم گفت؛یچه م نی. رادام نشست. یشانیپ یرو گره

                       نخواهم داد                                                                                           یاجازه ا نیمن چن یکند ول ایمرا تارک دن خواهدیبود.. خودش آنهمه کارمند زن دارد و م

انجام بدم؟ من پرستارم  یرفته من قراره چه کار ادتیتو انگار  گه؟ید هیسر و کله زدن با مردا چ ن؟یراد یگیم یچ _

 هم نداره                                   یرادیا چیکار ه نیکار کنم.. ا مارستانیب یو قراره تو

                                                                                                   نداره          یرادیاز نظر تو ا _

که تا  یکارم رو شروع کنم خوشحال شد اونم مرد یقراره به زود دیپدرم شن ینداره.. وقت رادیا چکسیاز نظر ه _

                                                                                                                 ؟یکنیبرخورد م ینطوریا شهیبودنت م روشن فکر یکه ادعا ییو اهل چهارچوبه اونوقت تو دیحد مق نیا

 نگاهش کردم                                       یو سوال جیسر تکان داد.. گ یاپیچند بار پ یکج خنده ا با

 هستن                                                                                           انینوادت در جرپس خا _

باز کرده و متعجب  نیبه طرف یشنود؟.. دستانم را اندک یها را م هیمن فقط حاش یچه بود؟ چرا از حرفها منظورش

                                                                    پاسخ دادم                                    

                                                                                                                 دوننیمعلومه که م _

                    دنیدرآمد تو نقشه کش یحرفا از کجا اومده.. پس نشستن و برا نیآخه ا گمیخوبه! م _

 حرف منقبض شد، خون با سرعت در مغزم رفت و آمد کرد                            نیا دنیچهره ام با شن یاعضا
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خودم  فهیمن وظ دنیندارن.. اونا سالها زحمتم رو کش ارمیکه من درم یبه پول یچشمداشت چیخانواده من ه _

ل بهشون پو ستیمن قرار ن یول رنیپول رو بپذ نیکه محاله ا دونمیرو داشته باشم.. م شونیزندگ یکه هوا دونمیم

 بدم                                                                                         

                       شده و گستاخانه گفتم:                                          رهیچشمان سرکشش خ در

بهشون کمک  دی.. هر ماه در قالب خرکنمیشون رو له نم تیچون من برعکس تو غرور آدما برام مهمه و شخص _

 خواهم کرد                                                                                                    

                                                                                                   تکان داد     نیرا به طرف سرش

 شنوم                                                                                          ینُچ نُچ.. چه حرفها م _

                                                                            و لحنش محکم شد                یجد صورتش

                      یدلت خواست بکن یکه سر خود و بدون مشورت من هر کار دمیاجازه رو بهت نم نیمن ا _

                                    مقابل صورتش تکان دادم                                 زیآم دیاشاره ام را تهد انگشت

که دلم بخواد خرجش  یاون پول در آمد منه هر جور ،یندار ارمیکه خودم درم یاز پول الیر هی یتو حق دخالت تو _

 کنمیم

و به  ریبه انگشتم نگاه کردم و تا خواستم دستم را عقب بکشم در دستش اس زیانگشت اشاره ام نگاه کرد.. من ن به

                    کردم هر آن امکان دارد انگشتم بشکند                                                                                            یحس م دم؛یاستخوانم را شن یشد.. صدا شدت فشرده

                                                                   شهیواسه من خط و نشون نکش بچه، برات بد م _

 توأمان گفتم:                                                                                              یحرص و درد با

          .. ول کن انگشتم رو، شکست                                                                 یدار یچه زور _

 هم فشرد                                                                                                          یرو چانه

 شکنه                                                   یم ادیمن باال ب یجلو رو گهیبار د هیانگشت اگه  نیا _
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که به  یدوباره ا یتا دردش کمتر شود با گستاخ دادمینگشتم، همانطور که با دست ماساژش ممحض رها کردن ا به

 لحنم برگشته بود گفتم:                                                                                      

ه البت کنمیخودم و خانوادم خرج م ی.. همشو برادمینقشه کش یپولشم کل یبرا کنمیکارمو شروع م یمن به زود _

 .. نگران کارِ خونه هم نباش خودم...                   دمیبهت قرض م یاگر تو هم خواست

 جمله ام به اتمام برسد در صورتم بُراق شد                                                                   نکهیاز ا قبل

                                                                                                           یکنیگفتم کار نم _

                                                                                                     کنمیمن هم گفتم کار م _

                                                                                                              دمیاجازه نم _

 !                                                                                 میایماجرا کوتاه ب نیبود بر سر ا محال

                                                                                               یرو ندار یکار نیحق همچ _

                                    را به احاطه در آورده                                                                                             شیبراق بود که خشم مردمک ها یخاکستر یفاصله کم مثل دو گو نیاز ا چشمانش

 ندارم؟                                                                                                                    گهیم یک _

                                          قانون                                                                                  _

 گفتم:                                                                      نانی.. با اطمدیصورتم چرخ یرو چشمانش

 یهمسر برادرت، دخترا ی.. وقتیمنو از کار کردن محروم کن یبپرس.. تو حق ندار یخوایاز هرجا و هر کس م _

 کار نکنم            یبه من بگ یتو حق ندار کردهیمادرت در گذشته کار م یحت کنن،یکار م لتیفام

خارج  میلب ها یاراده از ال یکه ب یکوتاه «نیه»صورتم خم شد و من با ترس و  یرو ستاد؛یا میشد و روبرو بلند

شانه ام را گرفت، اندک  گریکاناپه گذاشت و با دست د یسرم رو یدستش را باال کی.. دمیشد، به کاناپه چسب

 خشمناک گفت:                            ییآهسته و صدا یداد و با لحن یفشار

                                                                   .                                              جان.. میمر میندار ی.. ما با پرند و شهال و امثال اونا هم کارمیمر میندار ی.. ما با قانون کارمیپرس ینم چکسیاز ه _
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 و مقطع گفت:                                                                           یدیدر نگاهش قفل شد؛ تاک نگاهم

                                                 ..دم                                   یمن.. بهت.. اجازه کار کردن... نم _

تا از حق  داشتیکه مرا بر آن م یو اراده ا رویرا صاف کرد، پشت به من کرد و به سمت اتاق قدم برداشت.. با ن کمرش

                                                                                           خالص را زدم        ریاز کجا آمد، ت کهوی دانمیکه نم یو شجاعت یمسلم خود دفاع کنم لب باز کرده و با گستاخ

 اجرا                                                                           ذارمیام رو م هیکار کنم مهر یاگه نذار _

                                                                          مصمم تر گفتم:                   ستاد؛یحرکت ا از

هم خوب  یلیخ ینطوری.. اتفاقا اکنمیخودم و خانوادم خرج م یو برا رمشیگ یاجرا و ازت م ذارمیام رو م هیمهر _

                دستم                                                    ادیکار نکرده پول م شه،یم

 نیبا محکم تر رمینگاه از آن دو چشم پر جذبه بگ نکهینگاهش را در چشمانم نشاند.. بدون ا د،یسمت من چرخ به

 که در خود سراغ داشتم گفتم:                                                                     یلحن

                                                                   کنمیار رو مک نی.. انیراد کنمیکار رو م نیباور کن ا _

به خود  دیعضالت صورتش منقبض و فک اش فشرده شد، نگاهش رنگ تهد د،یخشم دو یچشمانش رگه ها در

که  یل. قدم به قدم عقب رفت، در حادمیترس شیلبانش نشست؛ از نگاه و لبخند پرمعنا یکج رو یگرفت و لبخند

سال زحمت  نهمهی!. من ادینبا م،آمد یکوتاه م دیاما نبا دیهنوز همان نگاه و لبخند را داشت قلبم از هراس لرز

ل شغ نیبپردازم.. ا یشوم.. با عشق درس خوانده ام که حاال با عالقه به کار پرستار نیبودم که خانه نش دهینکش

هم  یبخشم، درآمد یم مارانیکه به ب یو آرامش یاندک تسل کنم،یکه م یمقدس را دنبال کردم تا در کنار خدمت

خودم و خانواده ام خرج کنم                                                                          یو بدون منت برا دغهدغ یداشته باشم که بتوانم ب

را متعهد به سکوت و در خود فرورفتن  ما ینانوشته که هر دو یگذشت؛ قرار داد یقرارداد یآن شب در سکوت

آوار  سرم یخانه رو یخسته برگشتم کارها یکالس داشتم و وقت صرشدم که او نبود. تا ع داریب ی.. صبح وقتکردیم

ه ب نیراد یکم توجه لشینداشتم، ذوقم فرونشسته و دل یآشپز یبرا یشوق وافر یاول حت یمثل روزها گریشد؛ د

کاناپه رها شدم ساعت ده شب و از  یو رو دهیدست از کار کش یکار بسته شده بود.. وقتتالش و ظرافت به  نهمهیا

 ریمس نیا یبرا ریساعت تاخ کیبه دلم چنگ انداخت،  فیخف یساعت گذشته بود.. دلشوره ا کی نیراد آمدن

 کیآور شد که  نگران کننده و دلشوره یچندان نگران کننده نبود زمان کیپرتراف یها ابانیو خ ینسبتاً طوالن

بار شماره اش را  نیچندم ی.. برادیرس وازدهو به د ستادیشد باز هم زمان از حرکت نا ازدهیگذشت و  زین گریساعت د
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اعصابم را به شدت تحت فشار قرار داده و دستانم را به لرزه وا داشته  یگرفتم و در دسترس نبود.. دلشوره و گرسنگ

 نیقرار دادم نگاهم مدام ب خچالیرا همانطور دست نخورده در  یردم و مابقچند قاشق غذا خو یلیم یبود؛  با ب

 یمشترک مورد نظر در دسترس نم» یصدا یرایام دم به دم پذ یصوت یو تارها دیچرخ یم یورودساعت و در 

ه خود را ب ریاس یکه مثل پرنده ا یقلب یدست رو خت،یآسمان قلبم را فرور یغرش ناگهان یشد.. صدا یم« باشد

.. ختیباران در هم آم یها هقطر یرعد و برق با صدا یهم نهادم.. صدا یگذاشته و چشم رو دیکوب یام م نهیقفسه س

شت به با م یو چشمانم نبض گرفت.. کس دیشد، از ترس شانه ام پر دهیبود که در به شدت کوب شهینگاهم به سمت ش

ته آشف ییجوان با سر و رو یرا نگاه کردم؛ پسر رونیب یشملرزان به سمت در رفته و از چ یی. با قدم هادیکوب یدر م

 دیکه به در کوب یگری.. با مشت دخوردیدر بر گرفته بود، پشت در تلو تلو م راکه چهره اش  یحد یب یو مست

صدا  یکرده و ب یام را همراه دهیمشت و لگد گرفته بود و من قلب ترس ریهراسان قدم عقب گذاشتم.. او در را ز

                                                                                                                          دمیرا شن ادشیفر یاز ترس وافر ذهنم قفل شده بود، صدا ختم؛یر یاشک م

                                      بازش کن                                        رنمیگ یباز کن در رو، االن م _

و چانه  خوردیبه هم م میامان اجازه خروج دادم؛ دندان ها یب یرا خم کردم و به اشک ها میمبل نشسته، زانوها پشت

بدنم را متأثر کرده بود.. پسرک خسته شد و رفت و من که ترس و  یکه تمام اعضا یلرزش د؛یلرز یام به شدت م

 و دهیهمانجا دراز کش دهیحال و رنگ پر یبودم ب هچند ساعت تجربه کرد نیرا در هم میم زندگمعادل تما یاسترس

مثل  زیام آمد و پناهم شد ن یاریبه  نیکه پشت در شرکت مانده بودم و راد یرا در شکم جمع کردم.. آن شب میپاها

که همسر و محرم من  ینیمشب رادنبود کنارم ماند و ا شیب یا بهیکه غر ینیآن شب راد د،یبار یامشب باران م

 ینداشت.. اگر او بود و پناهم م ییاز حد معنا شیترس ب نیافتاد، ا یاتفاق ها نم نیم گذاشته.. اگر او بود ایاست تنها

 دفاع از حق!            یتالف کرد؛یم یشک تالف یبود.. ب امدهیو هنوز ن ستادیعدد دو ا یشد. عقربه رو

 زیبود، مرا تنها به حال خود رها کرده و شب را ن تیمسئول یآمد.. چقدر ب رونیه چشمم بدرشت از گوش یاشک قطره

                          !                                                                                     کردیرا با من م یکار نیام چن یستادگیبه خانه برنگشت.. چقدر خودخواه و مغرور بود که به خاطر ا

.. شماره را لمس کردم و دمیرا جلو کش یهم نگذاشته بودم.. دست دراز کرده و گوش یهوا  روشن شده و من پلک رو

استم خو امدین یپاسخ ی.. چند بوق خورد و وقتکنمیارتباط تالش م یبرقرار یبود که برا یبار نیچندم نیا دانمینم

                                             دیچیدر گوشم پ ییکه صدا نمقطع ک

    بله                                                                                                                           _

                                                 را دوباره به گوشم چسباندم                                             لیموبا
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                                                                                                                             میمر _

                                                 روح گفتم:                                                    یحس و ب یب سرد،

                                                                                                                          ؟ییکجا _

 مسافرت _

 یپوزخند م؛یها یشوره ها و نگراندل م،یها یبه خودم و تمام سادگ یلبانم نشست.. پوزخند یرو نیسنگ یپوزخند

چند  دانمیرها کردم؛ بدنم جمع تر و چشمانم بسته تر شد.. نم نیزم یرا رو یبه خودم!. تماس را قطع کرده و گوش

، بلند شده و نشستم یشده بودند به سخت یشکبدنم مثل چوب خ یبه خود آمدم که تمام اعضا یساعت گذشت وقت

 زیسرم گذاشتم.. زنگ در را زدند، چادر را از آو یبه اطراف انداخته و دست رو یاهبودم، نگ  یدیگرفتار سردرد شد

 یپشت در بودند.. لبخند ،ییروبرو هیو همسرش، همسا یشعاع ی.. آقادمیسرم کش یبرداشته و رو یکنار جاکفش

                                    گفت:                                              یشعاع یکردم. آقا مجان زده و سال یب

 نیحدس زدم آقا راد دمیند نگیپارک یتو شبیهمسرتون رو د نی.. ماشمیوقت صبح مزاحم شد نیا دیببخش _

 باشن                                                                                          ومدهیخونه ن شبید

 او شب مرا تنها گذاشته                                                                دیهم فهم هیساهم ی.. حتدمیگز لب

 رفته مسافرت                                                                                                          نیراد _

 یوچون ت سیزنگ زده به پل هیهمسا ادیز یگرفته بودن.. از سر و صدا یباال پارتتو واحد طبقه  شبی.. دنطوریکه ا _

ه ک شبید میاحوالتون بش یایجو میاومده همشون فرار کردن.. خواست سیپل دنیفهم یمواد مخدر بود وقت یمهمون

 مزاحمتون نشد؟                                                                  یکس

 تکان داده، متفکر گفتم:                                                                                                   سر

 پسر جوون و مست بود                                     هی د،یکوبینفر با مشت به در م هی شبیچرا اتفاقاً د _

                                                                                                        گفت:          یبا نگران رعنا

                                                                                                               ؟یدر رو که باز نکرد _
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 بودم                                                                                             دهیترس یلیخ ینه ول _

 را گرفت و فشرد                                                                                                          دستم

 خونه ما                                                                               یایب گفتمیم ییتنها دونستمیاگه م _

 زدم                                                                                                                          لبخند

                                                                                                                   زمیممنون عز _

                                                                    ؟یپدر و مادرت تا تنها نمون شیپ یچرا نرفت _

حفظ شود وگرنه آنقدر دل پر  تتۤ  یتا شخص ییگودروغ ب دیکند، با ریگلو گ خیتا ب شودیحناق نم یکه گاه دروغ

غرورم را  ینیزده رعنا مسلماً چ رتینگاه ح یول میخبر ماندنم بگو یو از ب ختهیمحابا اشک ر یداشتم که ب یدرد

                                                                                              رود؟یرا به حال خود رها کرده و به سفر م شخبر و بدون اطالع همسر جوان یب یزند.. آخر کدام مرد یترک م

 امن بوده                                                                   شهیهم نجاینرفتم.. آخه ا یگفت ول نیراد _

همسرم نگران  نکهیا یشوند. به جا یم دایبا وجدان و مهربان پ یکه رفتند به خانه برگشتم. هنوز انسانها آنها

 ازین نیسوزانند من به حضور راد یدل م میشوند و برا یها نگرانم م بهیمن باشد غر زانیمن، نگران حال نام ییتنها

 ییآرزو نیریحس ش نیشود، ا یم نیریهمسرت چه ش یننگرا دنید یگاه بودنش.. گاه هیدارم؛ به بودنش، به تک

همسرم نبوده ام!                                                                                                           یو نگران یکه شاهد دلواپس یمن یناکام است برا

رفت و شماره اش را گرفت..  یاراده دستم به سمت گوش ی. بدیگذشت و به عصر رس رتیو ح یساعت ها در سردرگم

..شماره گرفتم و منتظر شدم اما؛ خاموش بود!. یتکرار یشماره ها نیعادت کرده بودند به فشردن هم میانگشت ها

 ارم یارزش یگرفت و چه آسان تر ب دهیچه؟.. چه آسان مرا ناد یرا خاموش کرده بود؟ برا لشیافتاد، موبا نییدستم پا

 کرد                                          انینما

و  جیدو عالم معلق بودم، گ انیشد.. م یسپر یمطلق گذشت، سه شب در ترس و نگران یخبر یب روز در سه

کرد.. رها شدن و  یاز خودش متنبه م یخبر یسردرگم، پر از حس بد و دلشوره آزارنده.. مرا با تنها گذاشتنم، با ب

رده بود!                                                                                                          سر کردن را تجربه نک ییکه سه شب تنها یکس یاست برا یخوب هیتنها ماندن تنب

آن پسرک، تنها ماندم.. شب ها تا صبح  یجا مانده از آن شب و مشت ها یبه خانه پدرم نرفتم و تنها ماندم؛ با ترس

کاناپه نشسته و  یبود که آمد؛ رو یخبر یروز ب نیرا شمردم. چهارم ساعت ها ههم نگذاشتم و با دلشور یپلک رو
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.. به سمت اتاق قدم دینشن یکوچک در دست داشت.. سالم داد و پاسخ یفیداده بودم، ک هیسرم را به دسته اش تک

پر از  یمن، زن و یو دلشوره ا ینه نگران ،ینه استرس ؛یمعمول یمرد خونسرد با رفتار کیبرداشت. پوزخند زدم.. 

نشستند..  نیدرنده شده، در کم یگزد.. حرص و بغض جانورها یو ککش نم دهمیخود را رنج م هودهیاحساس تلخ!. ب

جذاب و آراسته،  شهیکردم و او مثل هم یسپر یزد. من چهار روز را در آشفتگ شیاشک مار شد و به چشمم ن

 او خودش مهم یبه تنها ماندنم فکر کرده باشد.. برا ایشده  مننگران  یلحظه ا یخونسرد و آرام بود! گمان نکنم حت

گذشت و من  یقیرا از مادرش به ارث برده.. چشم بستم،دقا یخودخواه نیدانم ا یاست و بس! البته او را مقصر نم

 ودنب یلیرا حس کردم، نگاهش را حس کردم و دل نشیکاناپه ماندم.. حضور سنگ یخم شده رو یچشم بسته و با زانو

 رییقصد تغ دید یوقت یقیاشک شده بود.. بعد از دقا یرفت و آمد قطره ها یبرا یکه بزرگراه یشودن چشمانگ یبرا

                           موضع ندارم خودش به سخن آمد                                                                                                   

                                                                                                                        ؟یخوب _

 بودم!                                                               یزدم.. به لطف و مرحمتش عال ییپر صدا پوزخند

                                                                                                               ؟یضیچته مر _

 گنگ گفتم:                                                                                                             ییصدا با

                                                                                                 آره                             _

 چرا؟.. پاشو ببرمت دکتر                                                                                                       _

                                                                                              کردم                        سکوت

                                                                                                                            ؟یکن یچشماتو  باز نم _

                                                                                                                        نه             _

                                                                                                                   م؟یچته مر _

 و گزنده گفتم:                                                                                                      تلخ ن،یسنگ

                                                                                                     ستین میزی.. چیچیه _
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 خشک شده بود!                                                                            میم، گلودهانم را قورت داد آب

 فقط تنهام بذار                                                                                                                _

                                                                           ؟یدار تب ؟یگیم هیچرت و پرت ها چ نیا _

ساعت، در  نیهم بود.. امروز، در ا ادیز دیشن یرا م شیصدا میکه گوشها نیرا مصرانه بسته نگه داشتم، هم چشمانم

سمت من آمد و چشم بسته حس  که نبود. بلند شد و به  یخواستم نباشد.. مثل تمام چهار روز یلحظه فقط م نیا

در من  یریتاث گرید تیجد نیبود و ا یجد شیصورتم خم شد و من چشم بسته حس کردم.. صدا یکردم؛ رو

                       داشته باشم                                                                   زیاو را ن دنیبه آتش کش لینداشت.. درونم آنقدر گداخته بود که پتانس

                                                                                                        نمیچشماتو باز کن بب _

 خش داده بود                                          تیرا عصبان شیبرگرداندم.. شانه ام را تکان داد، صدا سر

                                                                                                                 وونه؟یچته د _

شد. چشم گشوده و  زیشد، بغض و خشم سرر زیداده بود لبر یکه صبر را در خود جا یفوران کرد، کاسه ا آتشفشان

                                                                          زنان گفتم:                  ادیفر

 یفهم ینم یکه حت یتیمسئول یب یِهمسرم.. تو یهستم که بهت اعتماد کردم و تو شد وونهیام.. د وونهیآره من د _

      کنن                                       یخبر و تنها ول نم یزن جوون رو سه روز ب

                    را سرخ و گونه ام را داغ کرد                                                                                                   میخشم چشم ها یرگه ها د،یصورتم دو یزده و از جا برخاستم.. اشک به رو جست

حاال  یهاتو کرد یخوش ،یدیبه سفرت رس یرفت ؟یچ یعنی دنیح کابوس دو تا صب دنیسه شب تنها خواب یدونیم _

 چشم بسته بودم                                                                                              نیواسه هم نمتیبب خوامیصداتو بشنوم.. نم خوامیدست از سرم بردار. نم ؟یچ یگیم یاومد

                          ختمیر یم رونیسه روز را ب نیکرد و من درد تمام ا یو نگاهم م ستادهیبهوت او م مات

 یب میخور بکن یکدوم اشتباهم بود؟ چون نذاشتم توسر هیخبر رفتنت تنب ی.. بن؟یمسافرت خوش گذشت آقا راد _

 یرفت یمرد.. سه شب زنت رو تنها ول کرد زادیدست مر ؟یخبر رفت
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 دیشد شا یم میمشت ها یرایستبرش اگر پذ نهیشد.. با مشت به جانش افتادم؛ س شتریب میاشک ها زشیر شدت

 !                                              یکاست، تنها اندک یخشم درونم را م یاندک

و ساعت ها رو  دنیبتا صبح نخوا ؟یچ یعنیترس  یدونیسه شب؟ حالم بد بود.. م نیبه من گذشت ا یچ یدونیم _

برات  و یرها کن یخبر یب یکه منو تو ی.. انقدر کوته فکریدون یبه خدا که نم ؟یچ یعنی یشمردن تا به صبح برس

نبود نجاتم بده، چون همه فکر  یکس شدنیم ونهشکستن و وارد خ ی.. اگر اون شب در رو مادیسرم م یمهم نباشه چ

 ،یخبر بر یکه ب یآورد یرو در نم یکه مراقبمه.. حداقل انقدر تهِ نامرد مرد کنارم هست هیمنِ خاک بر سر  کردنیم

 وونهیآره د ؛یشد وونهیچرا د ؟یچرا چشماتو بست ؟یضیچرا مر یگیم ی.. حاال اومدیرفت یکدوم گور یحت ینگ

                                           کنم                                                        یآدم وار زندگ یذاریمشدم.. مگه تو 

 ،ستمینشسته و گر نیزم یشد؛ رو یجان تر م یهر لحظه ب میتوانم را ربود.. مشت ها ادیو فر هیکم آوردم، گر نفس

 نیاز آنچه که در ا یمیاز خشم درونم نبود، ن یمیساکت و صامت کنارم نشست.. هرچه کردم و هرچه گفتم تنها ن

دم به دم در وجودم  ین سه شب لمس کردم. حس تلخینبود.. من ترس را با تمام وجود در ا دمیو چش دمیروزها کش

 چند ی.. خوابدمیکاناپه خواب یحال و خسته رو یشد و من ب ی.. ساعت ها در سکوت سپرشدیجان گرفته، تازه تر م

بودنِ  تیباالتر از امن یحس چیهحضور همسر.  یعنی تیبا ترس!. امن یو هم آغوش یداریسه شب ب یساعته در ازا

همسرش را به حال خود رها کند. زن و مرد مکمل هم اند نه محتاج هم!  یاست که مرد ین ته نامردی.. استیمرد ن

بر همسرش به  هیقرار داده که با تک عهیرا در زن به ود یخداوند حس یول ردیم یبدون حضور همسرش نم یزن چیه

شد گسترده با یا هیحضور مرد سا شهیتا هم ندینش یدر دلش م ایبه وسعت در یتیمنرسد، ا یم یباورنکردن یآرامش

!                                                                                            یتوأم با مهر و محبت نه پر از منت و سرشار از غرور و خودخواه یا هیبر سرش.. سا

 دیو نفهم  رمینداده بود تا درس عبرت بگ یخبر رها کرده بود. عمداً خبر یرفته و مرا ب یبه دب یدادقرار یامضا یبرا

 م،ستیو دوباره گر دهیاش کوب نهیس یبود با حرص رو دهیخر میاش را که از آنجا برا ییچه بر من گذشت.. لباس اهدا

 یخاکستر یبیسراش یبرا یآغاز نیه تر کرد و  انداد بلکه  مرا خسته تر و آزرد نیباز هم روحم را تسک هیگر نیا

 شد! میزندگ

******************************** 

شد. دوست  یبرگذار م نیدر خانه عمه راد یبار مهمان نیو ا میدعوت شده بود نیراد یها لیفام یبه دورهم دوباره

 د؛یرس میگاه به توافق نخواه چیمورد ه نیمن و او در ا م،یبا هم بحث کن یتکرار لینداشتم دوباره بر سر همان مسا

 سهیآزرد و مقا یمرا م شیها هیکنا یروزها گاه نیاما ا ودنب نطوریا لیمن نباشد، اوا هیخواهد که شب یم یاو زن

چه شد که سرد شد؟ خسته شد؟  ؛یمهربان بود و دوستداشتن لیخوب بود، آن اوا نیشده بود. راد شتریب شیها
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 هشیکه با نام همسر در کنارش بود اما شب یکس د،یچشم گشود و مرا د دیته باشد؟ شاگذش هینخواست شب گرید

ه کرد، خانواد یم دشییکرد، جاه و نام نامدار بودنش تا یم دشییاش تا یتیکه سبک ترب یهمسر همان هینبود، شب

 یشب که خبر مهمان                   کرد!                     یم دشییاش تا یمتفاوت از منِ زندگ یجاه طلب و تمام آدم ها

شد حدس زد به  یم یدر خودش بود؛ تا حدود ،ییره به جایخ یطوالن یقیرا به او دادم سخت به فکر فرو رفته، دقا

 یکه به قول خودش باعث سرافکندگ یظاهر شود و کنارم باشد در حال یچطور با من در آن مهمان نکهیا ست؛یفکر چ

 یخود بداند؛ حت یهمسرم پوشش مرا سرافکندگ نکهیاز ا گذردیچه در درون من م داندیا مشوم و تنها خد یاش م

ه را ب رییاجازه تغ تیو باورها یهمسرت نداشته باش یبه خواسته ها یشباهت چیه نکهیعذاب آور است، ا زیفکرش ن

 زین میخواستم از زندگ یبود و من نم رممکنیسخت غ نیاز باورها گذشت اما ا یشد به راحت یتو ندهد، کاش م

 را حفظ کنم                    میهر طور شده زندگ دیبود که با نیدانستم ا یکه من م یزیبگذرم، تنها چ

ام برعکس تم د،یبود چرخ ستادهیکه در کنارش ا یاز او به زن رتیروز بعد به خانه آمد اما تنها نبود. نگاهم با ح عصر

صورتش را قاب گرفته بود و حدوداً چهل ساله به  یبه خوب یساتن مشک ی، روسرخانم محجبه بود نیا شیزنان زندگ

 سر به آن خانم اشاره کرد و گفت: با د،یصورت او چرخ ینگاه پرسشگرم به رو د،یرس ینظر م

                                                                                                          شگرهیطال خانم آرا ـ

 :                                                                                                                 دمیکرده و سپس رو به او پرس ییراهنما ییرایطال را به سالن پذ یساختگ یتا داخل شوند، با لبخند ستادمیا کنار

                                                                                                        ؟یچ یبرا شگریآرا -

 با نفوذ!                                                                           م،یشد؛ مستق رهیچشمانم خ هیقرن در

                                                                                   تو رو واسه شب آماده کنه نکهیا یبرا -

 کردم                                                                                                 کیرا به هم نزد میابروها

                                                                                    شب؟                                            -

   تکان داد                                                                                                                      سر

                                                 کیدور و نزد ل،یو فام آشنا ان؛یها ب یلیعمه ام، قراره خ یمهمون -
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 یم کینزد یاهیداشت به س دیشا دیرس یتر به نظر م رهیچشمانش ت یبا همان حالت نگاهم کرد، خاکستر دوباره

               شد!                                                                                      

                                                                                    گمیکه من م یبش یهمون خوامیم -

 به کمر شده و چشمانم را تاب دادم                                                                              دست

                                                                                                       ؟یعنیبشم  یچطور -

                                                            رهیپذ یکه عرف خانواده من م یهمون ن،یزن راد یبش -

                         آرامش قبل از طوفان بود                                                                                                        میمال یگفتگو نیا د،یرس یمآشوب به مشامم  یدر هم گره خورد، بو میابروها

                                            عرف من و خانواده تو متفاوته                                                    -

 امشب به عرف خانواده من باش                                                                                        -

 یجگر م یشنوم و دندان رو یدر لفافه اش را م یها هیکنا نم،یب یرا م شیها سهیشدم؛ روزهاست که مقا کالفه

 نمانده!                                                               میبرا یصبر و طاقت گریگذارم اما د

  نیتونم راد ینم -

 را چنگ زده و متحرص گفتم:                                                                                      میموها

                                                                                                          تونم!      ینم -

 !                                                     شیها یخاکستر ریشد و نگاهم اس شیپنجه ها ریاس میبازوها

                                                                                     !                              یبتون دیبا -

 نگاهش کردم                                                                                                    صالیاست با

                                                                                                                    ستیآشوب هم ن نهمهیبه ا یازیه کنارت نباشم نمن ک ست؟یبهتر ن ینطوریخودت تنها برو، ا ام،یمن نم -

        کرد               انیب دیهم چفت کرد و کلمات را با فاصله و تاک یرا رو شیرا فشرد و دندان ها میبازوها
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 !                                                                                                      دیبا ،یای.. بدیتو... با -

خواستم با  یشوم الاقل انقدر زود، م میخواستم تسل یزد اما نم شیافتادم، اشک به چشمم ن یم هیبه گر داشتم

            دوم آن باشد، تا دهان گشودم با خشم و تحکم گفت:                                                                                 نباریکجا زبان سخن گفتن داشته که ا حرف قانعش کنم اما او

                                  صدات رو نشنوم                                                                      -

رفت، چشمانش سرخ  یفرو م میبود که در مردمک ها یریگستاخش را در چشمانم نشاند، نگاهش همچون ت چشمان

 بود، همچون صورتش!                                                                                   

 ایدم من نذار،  یپس پا رو میرو دارم مر یهر کار لیکشمت، امشب من پتانس یم یکن یلجباز یامشب اگه بخوا -

 کنم                              یرو برات جهنم م یزندگ نیا ای گمیکه من م یشیم یهمون

                                                                                                                         نسبتاً بلند گفت:       ییو با صدا دیصورتم نشست و او دستم را گرفت و با خود کش یافتادم، اشک رو هیگر به

 کارت رو شروع کن ایطال خانم ب -

قفل  نیرا محکم به زم میزدم تا دستم را رها کند اما او سفت آن را گرفته بود، پاها یداشتم، زور م صالیاست حس

 زد                                                                     ادیکردم، ناگهان برگشت و فر یم

  !                                                                                                                            میمر -

شده ام،  وانهیکرد د یشک فکر م یکرد؛ ب ینگاه مان م دهیپر یطالخانم با رنگ و رو کردم، یقالب ته شیصدا از

بار به کمرم چنگ زد و مرا به سمت اتاق هل  نیا نیشدم. راد یم وانهید یزندگ نیکرد، داشتم در ا یدرست فکر م

                                                                                                      گفت:             ترسناکو  یجد یتوالت نشاندم و با لخن زیم یصندل یداد، به زور رو

                                                                   یریزنمت تا بم یاونقدر م یاگه حرف گوش نکن -

 دهد، بغض یحتماً انجام م دیرا بگو یدانستم که اگر کار یم م،دیترس یم یلیخ شیها یوانگیاز او و د دم،یترس یم

 رهیرا انتخاب کرده و ناگهان اشک خشکانده و نگاه خ دنیدر گلو خفه کرده و ساکت نشستم، راهبرد در خود خز

 دیبرسد، شا زدیگر یکه از آن م یکند تا به باور شاخوب است که انسان مرگ خود را با چشمان باز تما یکردم؛ گاه

با خود داشته باشد. به  یتواند اندک آرامش یم زین یسکوت در قعر دره بدبخت یعذاب کمتر شود. گاه یباور که کن
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 یانمقابله نداشتم، ج یبرا یتوان گریناگاه تقالها تمام شد و اعتراض ها به سکوت بدل شد، نخواستم و اتفاق افتاد؛ د

 کارش را شروع کند!                                رینگاه متح نیبا ا یمبارزه نداشتم پس ساکت نشستم تا طال نام یبرا

او به شکل  یدارد و برا یگریشکل و طرح د کی ایمن دن یوجود دارد؛ برا اینگاه من و او به دن نیب قیعم یشکاف

 ییزهاید در چساز یانسان را م کیرا، آرامش را و تمام آنچه که سعادت  یرا، خوشبخت ییبایاست.. من ز یگرید

تاب  گریها خسته شدم؛ خسته شدم و د سهیمقا نیا زندارد.. من ا زیسواد خواندنشان را ن یکنم که او حت یمعنا م

                                   فاصله خسته شدم. خسته و فرسوده!                                                                                        نهمهیتحمل نداشتم.. از ا

 یکند.. درّه ا یآن را به هم وصل نم یطناب چیندارد، ه یپل چیکه ه میا ستادهیصخره ا کیدو طرف  نیمن و راد

ه بودم ک یخطر سقوط را به جان بخرد و من کس یگریبه آن د دنیرس یبرا دیبا نیاز طرف یکیماست که  یرو شیپ

 ساعتکنم.  یکه هرگز فراموش نم یرا تجربه کردم آن شب.. شب ی. چه سقوط دهشتناکدمیخطر را به جان خر نیا

به آنچه  دنیرس یاست که برا یا یچه زندگ نیوجدان و عقل گذشت.. ا نیب یدرون یها گذشت؛ ساعت ها در جدال

 یر به نابوداست که مرا مجبو یچه سرنوشت نیخود را به آتش بکشم؛ ا یتمام داشته ها دیخواهد با یهمسرم م

                                                                                                                          کند؟یدرون، روح و هر آنچه که دارم م

                                                                           ؟ینیبب نهیآ یخودت رو تو یخواینم زمیعز _

 یبود که در گوشم تکان م یطال خانم مثل آونگ یکرد و صدا یتالق دهیرا گشودم و نگاهم در دو چشم کش چشمانم

 خورد                                                                                                          

                                                                     ؟ی.. خودت رو شناختیشد بایچقدر ز نیبب _

شانه  یبلوندِ فر شده اش رو یکه موها دمید یرا م یبود. زن اهیتخته س یناخن رو دنیکش هیشب ییاش صدا خنده

 یت تر و جذاب تر به نظر مدرش شیپشت پلک ها یدود هیاش با خط چشم و سا یچشمان قهوه ا د،یرقص یم شیها

و  بایز یقابل شناخت نبود، موجود گریکه د یآنقدر جذاب که نشود نگاه از آن دو چشم گرفت.. چهره ا د،یرس

شکل در آن جمع ظاهر  نیکه مجبور بود با ا ییبایزن ز نیشک من نبودم؛ من ا یب نیشده بود و ا رهیدلکش به من خ

با حسرت! ذهنم پر از فکر  ،یبا ناباور رت،یصورتم نشست و آن را لمس کرد؛ با ح یشود، نبودم.. دستم باال آمد و رو

که از آن سفر نحس چند روزه آورده بود، بر تنم نشست..  یشب راهنیاست! پ یکه پر از خال یا اسهبود؛ ک یو خال

تاً نسب ییقالب تن و ناخن هاشبِ  راهنیبلوندِ فر شده و رها، پ یگذاشته بود؛ موها شیرا به نما میاز موها یمیشال ن

شده ام که  یزیآنها! همان چ هیشب یزن هستم،من  نیخواست! و ا یاست که او م یزیتمام آن چ نیو براق! ا دهیکش

که تا چشم  یکسان نیهم هیهستم شب یپسندد.. حاال من زن یشده ام که همسرم م یهمسرم خواسته، همان زن
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رآورده ب م،یحفظ زندگ یشده بودم! چادر بر سر نکردم. چادرم فدا شد؛ فدابه جمعشان بسته  میضخ یگشودم با طناب

بر چهره ام  یاز خونسرد یام فدا نشود. نقاب یزندگ دیهمسر خودخواهم.. چادرم فدا شد تا شا یکردن خواسته ها

                                        ام!             یچند ساعت راض یبرا یحت میام؛ از فدا کردن باورها یزدم و وانمود کردم که راض

لبانش  یچهره اش و در لبخند رو یدر چشمانش، در تک تک اعضا تیو رضا دیکرد. مرا د رتیو ح دیمرا د نیراد

نکردن بر سر  یستادگیام، از ا یسست نهمهیاز ا زاریکرد؛ ب یم زاریاش مرا ب یو شاد رتیحس ح نیگشت.. ا انینما

م شکست یبودم که تا نم ینداشتم. من خط صاف تتاب مقاوم گری! من خسته بودم و دمیو به جابه حق  یخواسته ها

مت و به س ردیگ یم هیخط راست زاو نیا ی.. من شکستم و منتظر انعطاف او بودم، منتظر بودم تا کدمیرس یبه او نم

من پر از معنا است، پر از  یاو برابودم؛ امشب هر رفتار و حرکت  شیمنتظر رفتارها تینها یشود.. ب یم لیمن متما

 !             ریتفس

آن  تمیضرب گرفته و همنوا با ر نیبا آهنگ پخش شده از ضبط ماش زد،یبرق م یشاد نیبود و چهره اش از ا شاد

        !                                                                                      دادیرا تکان م شیپا

را  رتیح نیشدند. ا ریو متح دندیو آشنا.. مرا د بهیغر ک،یدور و نزد ل،یدر خانه عمه خانم جمع بودند؛ همه فام همه

 ایکه هر موج در یشن یمثل خانه ا دم،یپاش ی.. هر لحظه از درون فرو مدمید نیبزرگ راد لِ یفام یدر نگاه همه اعضا

 زیبودم که توان شناخت خود را ن یآباد داشتم؛ خراب آباد یا رهو چه دمیپاش یکند، فرو م یخرابش م شتریب یاندک

که به ظاهر آرامش و  یحس مبهم درونم؛ حس فیگذشت، از تعر یآنچه که بر من م فینداشتم.. زبانم قاصر بود از تعر

                                                                !                                       یو نابود یو نابود یبود و در ژرفا نابود یخونسرد

به آن  یکه سِر شده بودم و احساس قیرفت؛ آنقدر عم یکه هر لحظه در قلبم فرو م قیعم یدرد هیشب یحس

گاه ن مهنهیا نیحس کند. در ب یبود که قلبم را ب یو کار قیساله ام آنقدر عم نیچند ینداشتم.. دردِ کنار زدن باورها

چشم ها را  نیسرگردان، صاحب ا یبا نگاه ی! دو چشم عسلگرانیمتفاوت از د یبا نگاه دمیزده، دو چشم د رتیح

از  یا هیاش ته ما یسرگشتگ نیدانستمش.. ا یم لیفام نیفرد ا نیبود که مهربان تر یشناختم، همان یخوب م یلیخ

باخت؛  یباخت، جان م یرنگ م یو متعاقب آن حسگرفتند  یسوال داشت، سواالت هر لحظه در نگاهش رنگ م

! در طلب رانیمن بود.. سرگشته و ح ینگاه احساس درون نینگاه و رفتارش. ا یشگیآرامش! آرامش هم هیشب یحس

 انیدر نگاهم نما یکنار زده شد و سراب یپوشال یخوشبخت کی. دمیآرامش و دور از آن. امشب من به سراب رس

بوده ام و چرا امشب  نگونهی.. ماه هاست که انم؟یب یم ایشده که سراب را در ارو کم ک فیچشمانم ضع یگشت. از ک

وجود  ییایدر گرینرفته ام پس چه شد؟ حاال د یچشم پزشک چیچشمانم درست شد؟ من که نزد ه دیباره د کیبه 

 ؟فتیمرا فر ایدر نیداموجود نداشت پس ک ییایپابرجاست! در شیندارد و سراب هنوز پا برجاست؛ با تمام قدرت خو
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که ماه هاست مرا  دیرس یبه نظر م یچقدر واقع ،ی.. چه سراب خوش آب و رنگفتیذهنم را فر فت،یخانواده ام را فر

 دهد حاال فقط سراب است، سراب!                 یرخ نشان نم ییایدر گریخود کرده و امشب.. امشب د ریدرگ

ا ها هنوز مر یمن ثابت مانده بود.. بعض یزده رو رتیبودم.. هنوز اکثر نگاه ها حپا انداخته  یمبل نشسته و پا رو یرو

 را در میمر نیامشب راد یآمده. آر یبه مهمان یگریبا زن د نیکردند امشب راد یها گمان م ینشناخته بودند و بعض

من  ستمین می! من مرنیهستم جز ا یمن هر کس ن،یبه جز ا رمدا یهر اسم ستم،منین میخانه جا گذاشته.. من مر

ندارم، من  زیظاهر آن را ن ینه! من حت یول ختهیکشم و با طن آن نابود شده، فرو ر یم دکیرا به  میفقط ظاهر مر

 یآنکه سر برگردانم م یرا در کنار خود حس کردم، حس کردم و ب یگذشته ندارم! حضور میاز مر ینشان چیه

 یحنجره  ایشده  یمن مثل چشمانم دچار بدکار یدانستم گوش ها یو نم دیبه گوشم رس شی.. صداستیک مدانست

 شود                                          یو خشدار در فضا آکنده م نیسنگ ییکه صدا دهدیاش نم یاری گریاو د

                                                                                                                       م؟یمر _

 نیاست.. نکند ا کیمن نزد یچقدر به حس درون یاست و لعنت یپر از سوال، پر از سردرگم رت،یصدا پر از ح نیا

 از من شده؟                                                                         یمرد امشب بدل

 !میمر _

 یمغزم ارتباط یکرد، نورون ها یشد.. خون به شدت رفت و آمد م یدرجه فشار مغزم صعودهم گذاشتم؛  یرو چشم

 وارونه برقرار کردند و خشم تمام وجودم را در بر گرفت؛ پرخاش کردم                      

                                                           ستمین میمن مر ستم،ین می.. من مرمیبه من نگو مر _

 دردناک غرق شد یغم یغرق شد؛ در ذره ها چشمانش

                                                                                                                            یستین میمر گهینبود، تو د ینجورینبود، ا یشکل نیما که ا می! مریستیما ن می.. تو مریستین میآره.. تو مر _

 هم فشردم                                                                                                           یرو لب

                    !                                                                                                ستمینه.. ن _

 از اون؟                                                                                          یبدل ؟یهست یپس ک _
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نامدار؛ حاال  نینامدار همسر راد میکه همه انتظار دارن، مر یام. تازه االن شدم همون ی.. حاال واقعستمینه، بدل ن _

 باشم                                                                                    دیکه با میاون

 قی؛ دقما نباش   نگاهش کردم هینباش، تو شب ینطوریتو ا ،یباش ینطوریا دی.. نبایستین یباش دیکه با ینه؛ تو اون _

 !                                                                                                            انیپا یب یود در ابهام و سردرگمبود مثل تمام وجودم که غرق ب یو پر ابهام. چشمانم غرق سردرگم

 باش                                                                  شهیهم میهمون مر ،یباش که بود یهمون  _

 شما بشم                                                                                                هیشب خوامینه.. م _

 ما نباش                                                                                  هیشب ،یما نباش لعنت هیشب _

 انداختم.. پوزخندم پرصدا و پر تمسخر بود                                      به چهره منقبض شده اش  ینگاه

 داره؟                                                                                     یرادیشما شدن ا هیچرا؟ مگه شب _

                                                                                         رادهیتو پر از ا یبرا راده؛یآره پر از ا _

 ریّتغ نیمن در پس ا یِساده  میپنهان بود.. مر شیو آرا میاز گر یتکان دادم. چهره ام در پس حجم نیرا به طرف سرم

                           ها گم شده بود                                                                  

 جمع قبولم کنه                                                                         نیباشم که ا یشکل نیا دیبا _

 و اوج گرفت       دیپرده در شیافتاد.. صدا نیمحکم که کناره چشمانش چ یهم فشرد؛ به قدر یرو چشم

 بول نکنن                                                                                     .. قستیقبول نکنن مهم ن _

. اشک زدیر یم رونیفعال که مدام مواد مذاب ب یآتش بود، آتشفشان یمهربان و آرام امشب شراره ها شهیهم اشارِی

 د و متوقف شد    رشد کر میبغض تا گلو ستاد،یو همانجا ا دیتا پشت پرده چشمانم دو

 کنه                                                                  یهم قبولم نم نینباشم راد یشکل نیاگه ا _

شان رها شده، خود را  انیاز م یقفل شد و کلمه ها به سخت شیفرود آمد. دندان ها شیپا یمشت شد و رو دستش

                                                                                                              ختندیگر یهراس داشتند که به سرعت م یطوفان یایدر نیاز ا زیکلمه ها ن ییرساندند؛ گو رونیبه ب
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                             کنه                                                                   یبه جهنم که قبول نم _

 رباتی.. امشب زدیخند یو با مارال م ستادهیها ا وهیآبم زیکنار م ستاد،یاو ا یاطراف را کاوش کرد و رو د؛یچرخ نگاهم

                                                                                      و زمزمه وار شد                            دیلرز می.. صداستادیپلکم ا یاشک رو د؛یشده بود. چانه ام لرز شهیو دلکش تر از هم

                           ستی.. چرا بازم کنارم نست؟یپس چرا بازم ن خوادیشدم که اون م یامشب همون _

                                       او پر از خشم، استرس، انزجار کنار گوشم فرود آمد                       یصدا

تا  یانقدر بهش بها نده که به خاطرش عوض بش ؛یبهش نگاه نکن.. انقدر بهش بها نده لعنت ست،یبه درک که ن _

                                                                                                                     ینقاب زشت رو به چهره بزن نینشناستت.. انقدر خودت رو نشکن که به خاطرش ا یکه کس یحد

 که من دانستیکند اما نم داریخواست مرا از خواب ب ی. چشمان او متحرص و گستاخ بود، مدیبه سمتش چرخ گردنم

        کرد!                        یم رانمیتناقض و نیاست، ا دهیکه خواب یداری. بدارمیب

 کنارش بزن              م،یزشته مر یلینقاب خ نی.. ایخودت باش دی. تو بانمتیب ینم ینطوریا گهید _

 زشت؟                                                                                                                         _

 ی.. با عشوه مدیخند یو به حرف او م ستادهیطناز کنار پروانه ا شهیم. پرندِ هماشاره کرد یدست به گوشه ا با

                                                                                          دیخند یم بایز د؛یخند

                                 ؟ینیب یفقط منو زشت م ای.. اونم زشته هیشکل نیهم هم یکه عاشقش یزن _

 با تمام توان!                                                                                                      د؛یکش ادیفر

 ی! فقط تو زشت شدنمیب یتو رو.. فقط تو رو زشت م _

 یزیچ قاًیدق یرا نشنود.. امشب مهمان ادیفر نیا یسک عیوس تیسالنِ به غا نیآهنگ آنقدر بلند بود که در ا یصدا

 یتر و خفقان آورتر از فضا نیسنگ یلیخ ،یقبل یها یتر و انزجارآورتر از مهمان دهیچیپ یلیبود! خ یپارت هیشب

 زیرگ گوشه چشمش ن یاش برجسته شده بود؛ حت یشانیرگ پ د،ی.. نگاهم در صورتش چرخیقبل یها یدورهم

 یول ریعالم گ ادیفر نیباشد.. به نفس نفس افتاده بود از ا تیآنقدر واضح که قابل رؤ زد،ینبض مبرجسته شده بود و 

 ریت نهمهیدفاع بودم در مقابل ا یو من چه ب دیکوب یم میبلند جمالت را مثل پتک بر سر و رو یهمان نفس ها نیب

                                                                    را داشت                      دیپوسته جد نیحرفِ حق که قصد شکافتن ا
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تو  یبوده، اون پرنده! ول شهیکه هم یغلط خودشه، خودشه.. همون ایبد، درست  ایچون خوب  ستیاون زشت ن _

من  ه،یزشت نیدر چشم من درست ع ییبایز نی.. ایزشت یستیچون خودت ن ،یستی.. تو خودت نیستین میمر گهید

کراهت رو در  دینقاب جد نیچون ا نمیتونم تو رو بب یامشب نم یو تاب آوردم ول دمیچهره ها رو د نیزشت تر

                                                         دهیچشمم نشون م

 ددنیا به گند کشزهر! کامم ر هیسخنان راست و صادق چه تلخ بودند و کشنده! شب نیحرف ها چه تلخ بودند. ا نیا

                                  دمیکش ادیو فر دهیکوب نیبر زم یدر پ یرا پ میحق! پا یجمله ها نیا

                                                                        ؟یدینگام نکن، فهم چوقتیه گهینگام نکن.. د _

کرد لب تر کرده ام با  یفکر م دید یگمان هر کس که مرا م یه جز من!.. بب دیرس یمست به نظر نم یکس امشب

بودم؛ شراب نخورده مست شده بودم.. چشمان سرخ و گرد شده ام را به  عقلی.. امشب مست و ال زینفرت انگ یجام

 او دوختم                                                                            

                                      ستمیفکر کن من زن برادرت ن ؟یدیفهم یبه من نگاه کن یحق ندار هگید _

                                                                                    یستی.. تو زن برادرم نیستینه ن _

                                                                         دیدردآلود بود، نال شیپرده اشک بود، صدا چشمانش

 !                                                                                                                    یتو خواهرم _

 کرد       یاشک، غم و درد را با من همزاد مکرد؛  یم چارهینگاه پر درد مرا ب نیمستأصل، ا یصدا نیا

 نباش، برادرم نباش                                                                                                        _

شده بود.. امشب  وانهیبا خود نداشتم د میاز مر ینشان چیکه ه ینام میمنِ مر دنیمن بود، از د هیهم امشب شب اشاری

 یبود که نگاهش را پاک تر از همه م ینبود.. او تنها کس راههیب یکذب ول یگمان دند،ید یما را مست م یاگر هر دو

                                            خواست، خودش گفت:                                                   ی.. او خواهرش را میمکالسنگاه آن ه هینگاه پدرم بود، شب هینگاهش شب دم؛ید

                                          ؟یفهم ی.. مخوامیزن برادرمو م م،یمن مر خوام؛یمن خواهر خودمو م _
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 یکه مدام در پ یخواستم درک کنم.. خود را به خواب زده بودم. خواب یو نم دمیفهم یهم م دی. شادمیفهم ینم

امشب باز  ینبودم، من خواب زده نشدم با تمام تالش ها و نقاب ها یخوب یدروغگو چوقتیگشت.. من ه یم یداریب

 !                    ارمیهستم، هنوز هش اریبه خواب نرفته ام و هش

         را شکست                                                                       یجار نیسنگ یپرند فضا یصدا

 رقص؟                                                                                                  می.. برزمیعز اشاری _

 در هم گفت:                                                                                       یبا همان اخم ها اشاری

 مونم                                                          یم نجایندارم.. هم یپرندجان، امشب حال خوشنه  _

مبل تک  یمبل دونفره نشسته بودند و من رو یگرفت، آن ها رو یبه من انداخت و در کنار او جا ینگاه مین پرند

بود که  یداشت و حاال مدت یما چه عمر کوتاه یفره هابا وجود داشتن همسر. دون یتنها بودم حت شهینفره.. من هم

اش را نداشتم، داشتن قلبش  یکیزیحضور ف یاست من حت یادیبودم. روح و فکر و قلبش که ز دهیرس ییبه تنها

امشب که نبود! همه در  نیاش را نداشتم.. مثل هم یکیزیحضور ف یمن حت استیو تسلط بر فکرش رؤ یپرداز الیخ

                                    دیرهان دندیمک یکه مثل زالو خونِ درونم را م یپرند مرا از افکار یو او در کنار من نبود!.. صدا کنار هم بودند

                                                                                  ست؟یچرا حالت خوب ن اشار؟یشده  یچ _

 شه به نظرت؟                                                                                              خوب با دیبا _

 دست مرا نشان داد                                                                                                        با

و االن معلوم  ادیب یشکل نیمنه که مجبورش کرده ا رتیغ یبرادر ب نیا ریتقص دختره زده به سرش.. همش هم _

                                                                                             هیکدوم گور ستین

بت با پروانه و سروش و مشغول صح نباریکه ا دید یسالن م گریمن معلوم است؛ چشمان من او را در گوشه د یبرا

                                                                                 دیغزل بود. پرند لب گز

                                                                     اشار؟ی یدار کاریدلش خواسته.. تو چ دیشا _

                                                                                          دیتوپ بایز شهیبه پرندِ هم پرخاشگرانه
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 ستهیسر و وضع شا نی.. حاال اهیچجور دختر میدون یداره؟ ما که م یتیشخص نیهمچ میرو دلش خواسته؟ مر یچ _

                                                       دختره؟                                              نیا

چه بود که من  یبرا اشاریحرص و جوش  نهمهیها، آباد تر از پرند بود.. پس ا یو وضع من با وجود تمام نا آباد سر

 د                                                                                                         مرموز در عمق چشمانش نگاهم کر یکردم.. سوالم را بر زبان آوردم و او با خشم، با پرخاش و با حس یدرک نم

 دهیلباس رو پوش نیخودت ا لی.. اگه با مستین یو خودش راض شهیکه داره عوض م یمیمر یبرا زنمیحرص م _

 یالپوش یخونسرد نینبود، اگه ا یلبخندت ساختگ نی.. اگه ایشد یم ،یکه االن هست ینیخودت ا لیاگه با م ،یبود

نو م ستیخودت ن تیبا رضا نکهیا ،یشد یلنداشتم که چه شک یاونوقت کار د،یجوش یخشم در درونم نم نینبود، ا

.. خشم من از دهیمنو آزار م نمیب یم یمنطقه رو به خراب هیچهره به ظاهر آروم  نیکه پشت ا نیا ده،یعذاب م

 دیاب د،یبا د،یخواسته و حاال با یبود شهیکه هم یاون تو رو خواسته همونطور سته،یا یانتخابش نم یبرادرمه که پا

 یاونطور که بود دیبا شهیاگه تو رو خواسته هم یخودت رو به خاطر اون عوض کن دیسته.. تو نبایخواستنش با یپا

 یکنیکه فکر م یهمون شهیهم م،یمرعوض نشو  چکسیبه خاطر ه چوقتی.. هیکه عوض شد یبخواد تو اشتباه کرد

با  تونهیم خوادینم یشکل نیا وتو ر یمشکل اوناست نه تو، اگه کس خوانینم ینطوریتو رو ا گرانیدرسته باش.. اگه د

 یانگویمنو تا سرحد د نمیب یکه ته نگاهت م یاجبار نیا ،یتونه ازت بخواد که خودت رو عوض کن ینم یتو نباشه ول

                                                             کنهیم یعصبان

                   چهره ام جا خوش کرده!                                                                                                          یاست رو یکه چند ساعت یباز همان نقاب ،یسرشار از خونسرد یهمان ظاهر پوشال باز

 منو اجبار نکرده یکس _

 یشد، حرکات و اشارات چهره مان تکرار م یتکرار م مانیخشم به چهره اش برگشت. امشب چقدر نقش ها دوباره

                                            دیبه ظاهر آرام. غرّ یشد؛ او پر از خشم، من پر از درد ول

                                              ه؟یچ زنهیم ادیچشمات فر یکه تو یغم نیه امجبورت نکرد یاگه کس _

                               دیسکوت به روبرو نگاه کردم.. از جا برخاست و نگاه من و پرند را به دنبال خود کش در

           درست رفتار کن                                                                                                                 نینه فکر کن، بعد از اعاقال نیبساط رو جمع کنه، برو و بش نیا ادیبگم ب نیبه راد رمیم _

                        انگشت اشاره اش را تکان داد                                                                       

 اشتباه رو تکرار نکن                                                                                   نیا چوقتیه گهید _
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 ییبا باورها دیبا خود لج کرده ام و شا دی.. شادهمیو هنوز اشتباه را ادامه م دانمیاشتباه است، م دانمینگفته م اشاری

پسندد اما  یکه او م یبه هر شکل خواهدیشوم، هر طور که او م کینزد نیبه راد یکم خواهمیه مرا از او دور کرده.. مک

مقابلم که درست به رنگ چشمان اوست،  یایدن نینشده ام.. ا ساخته ایدن نیا یکه اشتباه است من برا دانمیم

شده.. آرام  کیظاتم، رنگ حال و احوالم به چشمان او نزدو لح میام، روزها یروزها رنگ زندگ نی! و چقدر ایخاکستر

 !                                             یشود.. خاکستر یم کیداشت، نزد یفوق العاده ا تیجذاب یکه روز یمان به همان رنگ یآرام زندگ

 ییتوانا زیپرند ن یکنم حت ینمکه گمان  دیچیدر هم پ یابروها امشب به قدر نیآمد، با همان اخم؛ گره ا اشاری

 گشودنش را داشته باشد                                                                                   

 پاشو                                                                اد،یب نیمنتظر باش تا راد نیبرو کنار ماش _

 یرا درک نم رتشیکردم.. تعصب و غ یبمانم و هنوز فلسفه ذهنش را درک نم نجایا یشکل ظاهر نیبا ا خواستینم

که بر من گرفت ، باز هم هنوز به نظرم پوشش پرند بدتر از من بود! اما..  یخشم نهمهیکردم.. هنوز متعجب بودم از ا

جمع بودم.. چون  نیفرد ا نیبدحجاب تر میموها یرو شالمن بودم که با وجود بسته بودن لباسم، با وجود  نینه! ا

 گریمن بودم که د نی.. ایشگیهمان پوشش هم یعنی گرانیپرند و د یبرا یاوج سقوط ول یعنیمن  یپوشش برا نیا

            باز!                           یام را از دست داده بودم وگرنه آنها هنوز خودشان بودند با وجود همان پوشش ها تیخودم نبودم، هو

 و زدیم یلیبه صورتم س ی.. باد تندستادمیرفته و همانجا ا نییپا یعمارت را به آرام یسالن خارج شدم، پله ها از

که  یدر حال نیشرو د؛یسرم به سمت چپ پرخ ییقدم ها یصدا دنیبود.. با شن یلیس نیبدتر از ا یهیمن تنب یجزا

ام  یآمد.. در چند قدم یداشتند به سمت من م ارانبوه قر یهاکه درخت  یانگشتانش بود از قسمت یال یگاریس

 یبار نیچندم نی.. ادیانداخته، از شدت خشم خون به صورتم دو ریکرد و من سر به ز میبه سر تا پا ینگاه ستاد،یا

    دمید ینگاه را م نیبود که امشب ا

 چرا؟               یدون یبه متاجر خو هیکرد حاال  شرفتیکارش موفق شد و پ یزود تو یلیخ نیراد _

 باال آوردم                                                                                                    یرا اندک سرم

شک نداشتم  نیچون به هوش راد دمتیکه د یتجارته.. روز اول یتو تیموفق یچون باهوشه؛ هوش فاکتور اصل _

                                                                                                                    دمیسوال رس نیمثل تو رو انتخاب کرده؟ امشب به جواب ا یدختر نیاومد که چرا راد شیل پبرام سوا

چهارشانه و قد بلند بود.. در  نیداشت، مثل راد یبور یو موها یسرم را کامالً باال آورده و نگاهش کردم؛ چشمان آب

داشتم.. همانقدر  نینسبت به شرو یمن نه! از همان روز اول حس بد یبرا یداشت ول یچهره جذاب ینظر هر دختر
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نداشتم.. از نگاه و رفتارش خوشم  یحس خوب یکی نیتفاوت بودم نسبت به ا یعمه خانم و خانواده اش ب هکه نسبت ب

 نتظر ادامه جمله اش بودم           آمد. م ینم

 تیتونه شخص یمثل تو م یفقط دختر ،یکنیرفتار م ینیب شیقابل پ ریکه انقدر غ یهست یچون تو تنها دختر _

 کنه                                                                                یرو راض نیمنحصر به فرد راد

 یانداخت و با نوک پا له اش کرد، وقت نیرا زم گاریفرستادن دودش س  رونیزد، همزمان با ب ارشگیبه س یگرید پک

 نیبه راد ینگاه نیرا در کنار خود حس کردم.. شرو نیحضور راد راینکردم ز دایمتعجب شدن پ ای نیخشمگ یبرا

چه بگذارم؟  یرا به پا نیشرو یهادانستم حرف  ینمو مبهوت!  جیبودم؛ گ جیکرد و از پله ها باال رفت.. انگار گ

 زده!       رتیح ایباشم  یعصب دیبا دانستمینم یانتقاد، حت ای فیتعر

                                                                                                                  گفت؟یم یچ _

نهفته اش را درک  یو معنا دمیو فهم دمیرا شن شیچه گفت. حرفها دانمینم یرا باال انداختم و به راست میها شانه

به  یلیبا هم بودن مان شده بود و من باز هم غرق بودم در سکوت و او م یها هینکردم. سکوت تنها ارمغان ثان

از گفتن  دریصحبت کرده بود که چانه اش درد بگ مبا مارال و پروانه و امثاله یشکستنش نداشت.. امشب به قدر

 خانه را به سمتم گرفت و گفت:                                                                   دیکل ستاد،یدر برج ا ی! جلودیشد که سکوتش به من رس نی. و ایشتریسخن ب

                               بزنم، تو برو خونه.. خانوم خوشگله!                                     نیبنز رمیمن م _

 ادهیپ عیرا از دستش چنگ زده و سر چیلقب دگرگون شد، دل و روده ام تا حلقم باال آمد؛ سوئ نیا دنیاز شن حالم

 نیشده بودم و ا نیراد یداشتم امشب، انگار مسموم شده بودم.. مسمومِ خواسته ها یشدم تا عق نزنم.. چه حال بد

دستم را  کرد،یم دیحس را تشد نیا زین آسانسورداشتم، حرکت  جهیشد.. سرگ یتر م هر لحظه افزون تیمسموم

 نهیخود را تا اتاق کشاندم.. مقابل آ یپر از درد و خستگ یمعده ام گذاشته و فشردم.. دهانم تلخ شده بود، با تن یرو

 ،اندام موزون و لباس خوش فرم نیا و جذاب نگاه کردم.. به بایزن ز نینگاه کردم، به ا ستاد،یاز حرکت ا میپاها یقد

بلوند شده و فر نگاه کردم..  یموها نیصاف و روشن، به ا یشانیپ نیبه ا ده،یشده و چشمان کش شیصورت آرا نیبه ا

 نهیحس کردم زن درون آ  نگاه کردم و نگاه کردم!                                                                                                  

 یاش پر از اخم بود ول یشانیشد، چشمانش پر از غم، پ لیپوزخندش هر لحظه بزرگتر و به قهقهه تبد د،پوزخند ز

بار که نگاه کردم  نیتکان دادم، ا نیکرد.. سرم را محکم به طرف یخنده ها مغزم را سوراخ م نیا د،یخند یهنوز م

خودش نبود..  گریهمسرش، عوض شده بود؛ د یها هیهمسرش، به خاطر فرار از کناکه به اجبار  یزن دم،یخودم را د

من بودم؟ به  نیشناختمش.. ا ینم یبودم ول دهیشناختم، چهره اش را در گذشته د یزن را نم نینگاه کردم و ا
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ز شال در آن ا رونیب یو موها شیآرا نیگشتم؟ من با ا یسر و شکل در آن مهمان نیمن بودم؟ من با ا نیا یراست

که آن حرفها را  دیظاهر د نیمرا با ا نیشد؟ شرو یکه عصب دید افهیق نیمرا با ا اشاری یعنیکردم؟  یچه م یمهمان

بوده ام و همه مرا  یدر آن مهمان یشکل ظاهر نیکنم که من ساعت ها با ا یمن! باور نم یخدا یکنم. وا یزد؟ باور نم

صورتم  یکه رو ستیچ شیآرا نیا ه؟زده؟ چرا شالم نازک شد رونیشال باز  میاند.. چرا موها دهیگونه د نیا

د، بو ستادنیشد، قلبم در شرف ا ینشسته؟ پس چادرم کو؟ چرا چادر بر سر ندارم؟. خون با فشار درون مغزم پمپاژ م

 یتباه نشان مرا اش زیکه همه چ یا نهینبوده ام. لعنت به آ یشکل نیمن ا ستم؛یزن من ن نیشد.. ا یفشرده م میگلو

 دم،یکش ادیبه هم فشرده ام فر یدندان ها یو از ال دمیکوب نهیبرداشته و با تمام توان به آ اادکلن ر شهیدهد.. ش

داغ بر  ی.. اشکدادیهر تکه اش همان زن را نشان م انیهنوز در م یشکست و هزار تکه شد ول نهیپر از ناله! آ یادیفر

 دهیلباس شب براق.. لب گز نیتن داشتم، به ا رکه ب یو به خود نگاه کردم؛ لباس گونه ام فرود آمد. سر خم کرده یرو

کجا  ست؟ی.. چرا چادرم ندیتکان دادم، نگاهم اطراف را کاو نیو هق زدم.. چادرم، چادرم کو! سرم را با شتاب به طرف

 نیزم یخم شد و رو میهابرده و چادر را به چنگ گرفتم. زانو ورشیتخت افتاده بود.. به سمتش  یگذاشتمش؟ رو

 ستمگری. خواستم عذر خدا از و زدم هۤ  .. ضجستمیبلند و دردناک گر ییام فشردم و با صدا نهیرا به س ادرافتادم، چ

    بود!                                       یپر از ناله من تمام ناشدن یها هیشد و گر یام فشرده م نهیکردم.. چادر در س یمانیو اظهار پش

در جلد  یکه من نبودم! زن یحاضر شد، زن یدر من ظهور کرد که به اجبار آراسته شد و در آن مهمان یآن شب زن

شوم،  نیراد هیآنها شوم، شب هیتوانم شب یکه من نم دمیمن فرورفت و آن کابوس را رقم زد.. آن شب فهم یظاهر

کردم. چه  یاشتباهاشتباه بود و من انتخاب  نی، رادنبود.. من اشتباه کردم شیب یاو شدن محال یایاو و دن هیشب

 ستادهیصخره ا کیدو طرف  نیمن اشتباه کردم! من و راد یاست ول ریاعتراف د نیا ی! برایاعتراف تلخ و گزنده ا

وجود ندارد که ما را بهم برساند.. نه فکر و  یپل ،یسمانیر ،یطناب چیه دهد؛یما را به هم ربط نم یپل چیکه ه میا

 یاسم ها یمشترک، نه حت یو خانوادگ یدرک هم، نه طبقه اقتصاد یبرا رکمشترک، نه فرهنگ و زبان مشت دگاهید

رامش! آ ینابود یعنی ییزناشو ی! و نبودن اشتراک در زندگیاشتراک چیما وجود ندارد! ه نیب یاشتراک چیمشترک! ه

بود،  باهاشت نیراد یع نهادن به خواسته هااست! من آن شب اشتباه کردم. وق یاز خوشبخت یو آرامش سهم بزرگ

 دمیخر یشد.. اما آن اشتباه را به جان م یم انیها ب سهیها و مقا هیکنا یآورد و در البال یکه به زبان نم یخواسته ا

ه من را ب یفرسوده بود که مرا به او نرساند، بلکه سقوط یپل به قدر نیا یمن به او ول دنیرس یشد برا یم یاگر پل

کردم،  یاز آن فرار م شهیکه هم دمیرا د یو زن ستادمیا نهیمقابل آ یوقت.. دمیاند که آن شب با چشم خود دچش

کرده بودم،  یام را قربان یشگیکه پوشش محبوب هم دمیخود را د نهیمقابل آ یوقت دم،ید تیهو یخود را ب یوقت

در دو  نانبه او نگشود و ما همچ دنیرس یبرا یراه زیسقوط ن نیا یرا به چشم خود تماشا کردم.. ول یسقوط تلخ

ه ک نگونهیمرا ا نیراد نکهیا گفتیراست م اشارینبود!  دنیرس یبرا یپل چیکه ه میبود ستادهیصخره ا کیطرف 
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گونه که  نیما را هم یدهد نه من.. اگر کس رییخود را تغ دیخواهد مشکل اوست نه من، اوست که با یهستم نم

د خواه یکه ما را م یمشکل اوست. اصالً انتخاب فرد ددپسن ینم _ میاش اعتقاد دار یدرستکه به  بودنی – میهست

شتباه ا ییزناشو یزندگ ایهم خانه  کیسقف باشد با  کی ریز یشراکت، زندگ ایباشد  یدوست یچه برا ر،ییتغ یبرا

 است.. اشتباه!

 یرو                                                       *********************************                           

ستم را به د ایکاناپه نشسته و مشغول مطالعه رمان بودم که زنگ در را زدند.. نگهبان ساختمان بود که کارت تولد دن

را به دستش کردم..کارت  یرا انجام داده و همچنان کتابم را مطالعه م میارهاآمد من همه ک نیرساند. شب که راد

 کج گفت:                                    یرا خواند و با لبخند شیمحتوا یدادم، متن ب

 داره                                                                                         یخواهر ماهم چه دل خوش نیا _

                   دندیلرز یحبس شده م یدر اثر خنده ا میشانه ها ند،یا نبرا مقابل صورتم گرفتم تا  خنده ام ر کتاب

       فردا شبه انگار                                                                                                                _

 که گفتم:                                                               رها کرد و بلند شد تا به اتاق برود  یعسل یرا رو کارت

                                                                                              میخواهرت بخر تا ببر یبرا یزیچ هی _

                                                                                                                      دیسمت من چرخ به

                                                                                                                            ؟یمثالً چ _

                                                                              نگاهم کرد و گفت:      یباال انداختم. کم شانه

 برو بخر                                                                                                             دمیمن پول م _
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 یماجرا آغاز ب نیشروع شد و ا از ییکذا یها یمهمان نیرا پر صدا فوت کرد و راهش را از سر گرفت.. دوباره ا نفسش

ما  یدعواها و کلنجارها شتریاصل اصلش ب دم،یپسند یم شتریرا بدون خانواده اش ب نیانجام بود.. چشم فشردم. راد

 نیا دم؛یرا بدون خانواده اش داشت. لب گز نیشد راد یماست.. کاش  شانیها یو دورهم نیبه خاطر خانواده راد

هاست، زمان انتخاب  دگاهیباورها و د نیسنجش انسانها هم اریدهد. مع یه مرا نشان مانتخاب اشتبا راهه،یفکرِ ب

 یارهایمع یتمام دیبا ند،یخواهد همسر برگز یکه م یشود.. کس یپررنگ تر و مهم تر م اریمع نیا یزندگ کیشر

عادالنه. اگر پس از و  یمنطق ق،یو دق یذهن یترازو کیترازو قرار دهد،  کی یخود و فرد مقابل را در دو کفه 

 یخابمعناست که اگر انت نیشود به ا یگریتر از د نیاز آن کفه ها سنگ یکیدو کفه باشد و  نیب یادیسنجش فاصله ز

شکل  یکج، رابطه ا وارید رودیم ایتا ثر باشدو اگر سنگ بنا کج  شودیرابطه کج گذاشته م یسنگ بنا ردیشکل بگ

کامالً کج نهاده شده، حال هرچه  نیرابطه من و راد ی.. سنگ بنارودیم شیپ یرانیتا مرز و یکه با هر باد ردیگ یم

ر در اث یرانیرابطه ما همان خانه رو به  و رایاست ز ریامکان ناپذ ،یدرست و منطق یساختن رابطه ا یبرا میتالش کن

ار ها و افک دگاهید نیادیبن رییهش تغدارد. تنها، تنها و تنها را رادیا شهیرابطه از بُن و ر نیا رایروزگار است، ز ادهر ب

کامالً ناهمگن داشت، دو  یدو کفه  نیمن و راد یرسد. ترازو یممکن به نظر م ریغ یامر ایاست که گو نیاز طرف یکی

ا عشق ب یشود، حت یبا پول پر نم یو فرهنگ یدگاهیو د یاعتقاد اصلهشود.. ف یپر نم یجانب زیچ چیکه با ه یکفه ا

وره ک یمشترک، نگاه مشترک، فکر و زبان مشترک وجود نداشته باشد،عشق راهنما دگاهیتا د رای! زشود یپر نم زین

ر دو نف یرهانداشته باشد، باو یدو نفر هم جوار یایکه دن ی. تا زمانیجنگل سبز خوشبخت یراه خواهد بود نه راهنما

درخشان است که  یبود.. عشق ستاره انخواهد  کیتار یدر شبها یبه هم گره نخورده باشد عشق فانوس راه زندگ

 نیا یرایکه آسمان پذ یتا زمان یول زدیر یم یزند و طناز یدرخشد و چشمک م یبخشد، م یم ییظلمت را روشنا

 یانماند.. آسم یارزشِ پر جال م یمثل فلز ب ییبه تنها ارهست نیوجود نداشته باشد ا یکه آسمان یستاره باشد، وقت

 مشترک دگاهیمشترک و د یایعشق با شکوه هر چه تمام تر بدرخشد؛ آسمان پابرجا همان دنتا ستاره  دیپابرجا با

 خود را گم خواهد کرد! تیاست، همان اشتراک ها و شباهت هاست که تا وجود نداشته باشد عشق هو

و  دهیس پوشکوتاه لبا یپس از دوش دم،یبه خانه رس یمشغول به کار بودم. با خستگ مارستانیبعد تا عصر در ب روز

و  ینگفت.. نه اعتراض چیو ه دیمرا د نی. رادیسرخاب یتر و روسر رهیپانچو ت ،یآماده شدم. بافت نسبتاً بلند فسفر

 نگاهم کرد                                                   ی!کامالً خونسرد و معمولینه اخم

 م؟یبر _

 تینها یو کراوات قرمز بر تن داشت. ب یشلوار براق مشک ،یمشکجذب  راهنیاش کردم. پ یداده و همراه سرتکان

 انینیشیکشاند.. حال به عمق سخن پ یخود نم یقلب را به سو گریکه د یظاهر تیجذاب کی! تنها بندهیجذاب و فر
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هر  رایآورد ز یدوام م یکوتاه مدت ییزناشو یدر زندگ یظاهر ییبایو ز تیگفته اند جذاب شهیبرده ام که هم یپ

وجود دارند که  یی! انسانهایا مانهیو چه سخن حک کندیجلوه م یعاد نندهیب یپس از گذر زمان برا ییبایچهره ز

هستند  یافراد کسان نیکشند، ا یقلب و فکر را به جانب خود م یقو ییچون آهن ربا یظاهر تیبدون داشتن جذاب

بخشد، آدم از  یشرت با آنها به انسان آرامش مدارند.. جزء آن دسته از انسانها که معا یابو منش جذ تیکه شخص

             شود.                                                                                                                          ینم رابیبودن در کنارشان س

که  یکردم، به قدر ینم یکیحس نزد نیگذشته به راد.. همچون میکرده و در افکار خود غرق بود وتهر دو سک

 یکار نداشتم.. نگاهم بر رو نیبه ا یلیبکشم ، در واقع م رونیافکارش ب یایدست دور گردنش انداخته و او را از در

شد تمام  دهیبه چهره اش کش همگرفت.. نگا یدست مرا م ریدر طول مس شهیکه هم یدستش ثابت ماند ، دست

اش را لمس  یشانیمعطوف بود. چند وقت است که چهره اش را لمس نکرده ام؟ انگشتانم پ یدگحواسش به رانن

شانه اش گذاشته  ام  یکه سر بر رو یبار نیرا نوازش نکرده؟ چه مدت از آخر شینکرده؟ نوک انگشتانم موها

 ؟دیو ما را به دنبال خود کش مودیرا پ یگرید ریمس کبارهیمان به  یزندگ اچر م؛یاز هم دور شد نهمهی.. چرا اگذردیم

اشک و خنده ام، غم و  گری.. چرا دست؟ین میلبخندها لیقلبم و دل یوجودم، علت تپش ها یگرما نیراد گریچرا د

 نیباعث ا یزیچه چ دم؟یکه من نفهم میاز هم دور شد نهمهیا یندارد؟ ک یتیاهم شیام، درد و درمانم برا یشاد

به او نکردم، او از من دور و  یکینزد یبرا یتالش گریتر شد و من د انینما یاناز آن شب مهم یدور نیشد؟ ا یدور

 میزندگ یداشته ها نیبه او از پرارزش تر دنیرس یحاضر نبودم برا گریو تماشا کردم. د ستادمیدورتر شد و من ا

استقبالم آمد و گونه ام را شده بود. پرند به  بایز ش،یفاخر و آرا لباسبا آن  ایحضور داشتند. دن لیبگذرم. همه فام

سخت و آزاردهنده بود..  ،یو دورهم یمهمان نیدر آن، ا یجار یجمع و شاد نیکرد.. ا افتیمحو در یو لبخند دیبوس

 یکه از تمام روح برم یواقع یلبخند زد، لبخند دنمیشد. پرند با د انیام نما دهیپوش یمانتو را از تن کرده و لباس ها

باز و بسته کرده و با نگاهش  یرا به آرام شیپلک ها دنمیبا د اشارینشستم.  نیو کنار راد وستهی.. به جمع پدیآ

ز ا یشد.. دسته ا یپخش م میمال یکیبودم. موز رهیخ یقال یتفاوت به گل ها یحس و ب یمن ب یکرد ول نمیتحس

از آن جمع!  یعضو زیو مارال نگپ و گفت و خنده بودند و البته پرند  مشغولدرست کرده و  یوار رهیدخترها جمع دا

 با چشم به آنها اشاره کرد                   نیراد

 تا حوصلت باز بشه                                                                                                ششونیبرو پ _

 ترشیاز بند حضور من بود. خود را ب ییمن از سرش و رهاباز کردن  ینبود بلکه تنها برا یاز سر دلسوز شنهادیپ نیا

 کمرنگ گفتم:                                                                   ییو اخم ها تیبه مبل چسبانده و با جد

                                  به اون جمع ندارم                                                  یراحتم.. عالقه ا نجایهم ـ
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 گفت:                                                                                                                  یخونسرد با

                                                                                                                    لتهیهر طور م _

چرخاندم و  ینگاهم را در سالن م زیاش شد، من ن ییرا به جانب راست گرداند و مشغول صحبت با پسر دا سرش

ناخودآگاه دوباره چک  یرد شد ول نیشرو یو از رو دیشدم.. نگاهم چرخ یم رهیبه تک تک مهمان ها خ یلحظات

 ینگاه من که رو دنیبا د د،یمن بگو به یزیخواست چ یکردم م یحس م راید بور، زآن مر یخورد به چهره  یبرگشت

دهم  یپاسخ نکهیتفاوت و بدون ا یلب آورد و سر تکان داد.. کامالً ب یبزرگ رو یخودش معطوف بود لبخند

 کنارم نشست و گفت: اشاریبعد  یسربرگرداندم. لحظات

          ذارهیم یا گهید زیچ یحرکت رو به پا نیساده ترنداره، بهش بها نده چون اون  یجالب تیشخص _

است که متوجه  زیرا نشان داد.. چقدر ت نیو مبهم چشمانم را خواند که با ابرو شرو ینگاهش کردم؛ حالت سوال گنگ

را  میکرد و هوا یبه من داشت  را همسرم خرجم نم اشاریکه  یاز حواس یمیمن به او شده بود.. ن یا هینگاه چند ثان

 نداشت. لبخند زدم                                                                       

 بال یب _      چشم                                                                                                                           _

 گفت:                                                                  تیسرشار از رضا یو با لبخند به پوششم انداخت ینگاه

               چه خبر؟                                                                                                                       _

                                                                                                                                   یسالمت _

                                                                                   یمشغول شد مارستانیب یتو دمیشن _

 لبخند بر لب آوردم                                                                                 زیمن نبزرگتر شد و  لبخندش

                آره                                                                                                                           _

                                                                                                                      ؟یسته یراض _

  تکان دادم و او گفت:                                                                                                           سر

 ا رو شکر                                                                                                                   خد _
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 به من کرد و با تمسخر گفت:                     ینگاه ایبه جمع ما اضافه شدند.. دن زین اینگذشته بود که پرند و دن یلحظات

 شدن االنت                                           چینه به بقچه پ یقبل ینه به مهمون ؟یشیم عوض یچرا تو ه _

 گفت:                                            اشاریتوجه به  یننهاد و ب یاو وقع یبرگشت و تند نگاهش کرد ول اشاری

                                                                                                       یهست یبیدختر عج یلیخ _

 بشم                                                                                     بیعج کننیمجبورم م ستم،ین بیعج _

بود با دقت به  دهیاش کش ییگو با پسردااشاره داشتم و او که حاال دست از گفت نیمحسوس به راد یا هیکنا با

                                                                                                دادیما گوش م یحرفها

               پوشش رو داشتم                                                                      نیهم شهیوگرنه من هم _

  زد                                                                                                                            یلبخند کج ایدن

                                                                                                                     دونمیآره .. م _

 قیرا به وجود انسان تزر تیحس حما یو تمسخر نداشت و برعکس نوع نیبا نمک که ابداً قصد توه یبا لبخند پرند

 کرد گفت:                                                                                                                 یم

اون شب افتادم،  ادیلحظه  هی دمشیسرش بود.. امشب که د نیا یچادر نبات هیمراسم بله برون هم  یتو میآره، مر _

                                                                                                          م؟یمر ادتهی

 خاص خودش گفت:                                                                یها لبخند سر تکان دادم. پرند با عشوه با

                                                                                                نمشیمن که اون روز نبودم تا بب ـ

 شد                                                                دهیشوقم کش یبود که رو یمثل خط درشت قرمز نیراد یصدا

                       مشیدید یما هم نم دیشا رهیدسته گل رو بگ ادیگفتم ب یاگه من نم یواال روز خواستگار _

و خودخواه  الیخ یبدو لبه اما او برادر همان خواهر  ریو برنده بود چون شمش زیبه سمتش چرخاندم؛ نگاهم ت سر

                                                                                                                            ؟یچ یعنی _پر تمسخر گفت:                                                                            یاست. پرند با خنده ا



 سراب

 
292 

 

                                                                              ومدیبه استقبالمون ن میمر یروز خواستگار _

 گشاد شد                                                                                                          ایدن چشمان

                                                                                                                           ؟یگیم یجد _

 در پنهان کردنش داشتم  پاسخ دادم یکه سع یحرص با

 

ون اولش به مهمون دخترخانم بره استقبال، ما هم دنیکه به محض رس ستین یشکل نیچون رسم ما ا ومدمین _

                                                                                                      میر یاستقبال نم

 د؟یکن یم میخونه قا یخودتون رو تو د؟یکن یم کاریپس چ _

رخ از خشم به آن دو نگاه س یبا صورت اشاریو من از فرط خشم چادرم را مشت کردم.  دیبلند خند یبا صدا ایدن

و حس  یخواست با نگاهش به من دلگرم یم ای.. گوستینگر یغم آلود و شرمزده مرا م یو پرند با چشمان کردیم

آنها هنوز گستاخ  یخجالت زده شده بود ول نیادو ر ایآن شرم ته نگاهش چه بود؟ او از جانب دن یدهد ول یبانیپشت

داده بود، نگاهش کردم و چشمانم پر  هیکج به مبل تک یبا لبخند نیو راد دیخند یم ایکردند.. دن یپروا رفتار م یو ب

ساکت شد و  ایدن اشار،یبود.. با تشر  یالیخ یو ب یبود، نگاهم کرد و چشمانش پر از خونسرد یاز خشم و دلخور

 . پرند حق به جانب گفت:        دیرا بر شیخنده ها سمانیر

                                                                                                 داره     یرسم هیخب هرکس  _

                ابرو باال داد                                                                                                                 ایدن

                                                                                                             ه؟یرسم چه گهید نیا _

 داد                                                               هیهد ایبا اخم نگاهش کرد و لحن دعواگونه اش را به دن اشاری

مخصوص..  یچند طبقه و رقاص ها کی.. کارت پستال و کیهست که تو راه انداخت یرکیس نیاز اباشه بهتر  یهرچ _

 ها                                                                                یبچه دبستان نیدرست ع
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 یو حس میبود ستادهیمقابلش ا یتسرکش شد که به سخ یمن و پرند به هم گره خورد و لبان مان پر از خنده ا نگاه

به ما سه نفر انداخت و با حرص  ینگاه یسرخ شده و چشمان وحش یبا صورت ایدر قلبم جان گرفت و دن یاز آسودگ

                                                                         را نشانه گرفت                                             نیراد نباریا اشاریو خشم از جا برخاست و رفت. او که رفت، نگاه خشم آلود 

 حرف زدنت                                                        نیبا ا زادیدست مر ،یرو کامل کرد یحقا که مرد _

ت. با نگاه بدرقه اش کردم، شانه باال داد و از جا برخاست و به سمت سروش رف یو خونسرد یالیخ یبا ب نیراد

را به تماشا  ینابود نیو من ا کردیم رانیرا و میاهایرو یبود که هر موجش خانه شن یغم اچهیگمان در یچشمانم ب

 تکان داد و رو به من کرد                                      یبا تاسف سر اشارینشستم..  یم

                                                                                      یرو شناخته باش ایتا حاال دن دیبا گهید _

 خط شکسته بود                                                                                             کیدرست مانند  لبخندم

                                                                                        ...     نیراد یندارم ول یتوقع چیه ایاز دن _

. بلند شده و به سمت آشپزخانه رفتم تا دیدو اشاریانداخته و سکوت کردم؛ خشم با سرعت نور به چشمان  ریبه ز سر

بود خاموش کند. هنوز به درگاه آتش  یگدازه ها هیدرآمده درونم را که شب انیحس به غل یآب وانیل یخنک

                             نداخترا از حرکت ا میپاها ایمتحرص دن یبودم که صدا دهیآشپزخانه نرس

                                                         کنهیدفاع م یهم داره از اون دختره پاپت شعوریب اشاری نیا _

 که یشد مانند فنر یچشمانم وارد م یبه کناره ها قیعم یهم گذاشتم؛ فشار یو چشم رو دمی!.. لبم را گز«یپاپت»

 گشت                                                                         یشده و بر نم دهیبه شدت کش

                                                                     زنهیرو م یخواستگار هیکنا نیمنه که راد ریانگار تقص _

 نیداشت که همه تن گوش شده و ا اریشنونده تمام ع کیدوجانبه  یگفتگو نیمتحرص مادرش آمد و ا یصدا

                                                                                                  دیشن یرا م نیجمالت سنگ

و سر خود شده  دیشن یرو نم یبشر یبن چی.. اون روزا که حرف هزنهیم هیو کنا کنهیم هیکرده گال خودیب نمیراد _

هر روز زنگ بزنم به خونه زنش به دروغ  کردیاون روزا که مجبورم م ه؟یشده؟ ناراض یاالن چ زد،یحرفا نم نیبود ازا
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شده؟ چشمش باز شده و  یحرفا نبود.. االن چ نیاز ا یخبر مزخرفات، نیکه نامزد نمونن و از ا نهیبگم رسم ما ا

 شه؟یخونه هم نم نیکارگر ا کهیدختره انگشت کوچ نیا دهیتازه االن فهم ده؟یها رو د تیواقع

 »شدیم نییجمله در مغزم باال و پا کیتمام جمالت تنها  انیو از م ستادهیبودم که مبهوت بر جا ا یمن مجسمه ا و

«. نامزد نمونن نهیهر روز به خونه زنش زنگ بزنم و دروغ به هم ببافم که رسم ما ا کردیبورم مکه مج ییاون روزا

 حد خود گشوده شد                    نیبعد چشمانم تا آخر یمحکم تر چشم فشردم و لحظه ا

مجبورم  کرد،یهر روز زنگ بزنم خونه زنش، مجبورم م کردیبه هم ببافم، دروغ به هم ببافم.. مجبورم م دروغ»

 یشانیپ یبرد، دست رو یم جیگ زیچرخش سرم را ن نی.. ادیچرخ ی. جمالت مذکور با شتاب در مغزم م«کردیم

 یاش دروغ بوده؟ همه آن اصرار ها یو تمام زندگ نیدروغ تا کجا؟ راد ؟یتا ک یگذاشته و محکم فشردم. پنهان کار

             زده شهال سر باال آوردم                                                                                                        رتیح یبا صدا م؟دید یبوده و من از چشم مادرش م نیسر راد ریمزخرف ز

                                                                                                              ؟یستادیا نجایچرا ا _

 اش نشست                                                                      یشانیپ یو اخم رو دیدر صورتم چرخ نگاهش

                                                                        ؟یبود ستادهیفال گوش ا ؟یکنیکار م یچ نجایا _

 را در کنار خود حس کردم                                                       شیرا در کنار خود حس کردم.. صدا حضورش

 شده؟                                                                                                                       یچ _

شده و با انگشت اشاره مادرش را نشان  رهی.. به چشمانش خدمیشهال به سمت او چرخ نیگاه خشمگتوجه به ن یب

 دادم                                                                                                                    

                                                                                                                       گه؟یراست م _

 را مختل کرد                                                                         یا هیبلند شهال جون سکوت چند ثان یصدا

                                                                                         ؟یدادیما رو گوش م یحرفها یبه چه حق _

 اوج گرفت            یکم زیمن ن یبود.. صدا رهیشد و نگاه من هنوز به چهره اش خ کیاو به هم نزد یابروها

                                                                                                                  ن؟یراد گهیراست م _
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     با دست به شانه ام زد                                                                                                          شهال

                                                                      یسیبهت اجازه داده سرخود گوش وا یبا توام دختر.. ک _

                                                                                                               ن؟یراد ستمیمگه با تو ن _

ه بودند؛ هر دو متحرص، هر دو خورد.. دو زن در مقابلش قرار گرفت یمن و مادرش چرخ م نیو پر از اخمش ب جیگ نگاه

 نیسنگ یاضافه شد.. سکوت پر خشم به فضا زیپرند ن اشارویمحق! حضور  یآکنده به خشم، هر دو با نگاه یبا وجود

                                                                                                                                دیچرخ دهیچیهم پ درجمع سه نفره و  نیا نیب اشاریزد، نگاه  یموجود دامن م

                                                                                                                  نجا؟یچه خبره ا _

                                                                                                     دیرا کش میاز پشت بازو شهال

                                                                                                                 ستم؟یمگه با تو ن _

                                                        دمیکوب نیو پا بر زم دهیکش رونیرا به شدت از دستش ب دستم

 بهم؟                                                                                                              یدروغ گفت نیراد _

 و محکم گفت:         یه بود.. جدمان شد یاز زندگ ییکور انگار جز یگره ها نیتر شد؛ ا دهیچیابروانش پ گره

 چه خبرته؟                                                                                                       نم،یساکت شو بب _

                              شانه ام را گرفت و مرا به سمت خود چرخاند                                                    شهال

                                                                                                               ؟یکردیم کاریچ نجایا _

                گفتم:                                                یشده، پر از حرص، پر از حس خفقان درون یعاص

    اومده بودم آب بخورم                                                                                                           _

                                                                   اوردنیبرات م یگفتیم ،یخدمتکارها رفتار کن نینبود ع ازین _

     تشر زد                                                                                                                        اشاری
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 ؟یشد یچرا انقدر عصب یندار یاگه حرف پنهون ـ

                                                       را نشان داد           یگریبا دست سمت د اشاریچشم گرد کرد و  شهال

 متشنج نکن                                                                                  نیاز ا شتریشما بفرما، جو رو ب _

نقشه  هیشب میروزها برا نیه اک یبرادر یبازو اشاریتند به پسرش انداخت و پا کوبان به آشپزخانه رفت.  ینگاه شهال

و  !، گرفتقتیبا طعم تلخ حق ییشد، رازها یرفتم رمز و رازش گشوده تر م ینانوشته شده بود که هر چه جلوتر م یا

                                                                                                         دیکش

 ف دارم باهات                                                                                                     دو کلمه حر ایب _

 به سمت من روانه کرد                                                                                                           ینگاه

                                                                                                                              ایتوام ب _

. میرفت اطیاش رد شده و به ح یو خوش گذران یدر حال شاد تیسالن با جمع انیشدم.. از م دهیدنبالشان کش زین من

 خورده گفت:                                                      نیچ یشانیپرا رها کرد و با  نیراد یبازو

     چته؟ چه مرگته؟                                                                                                                _

 بودم، قرار گرفت                                                  ستادهیا کنار من که چند قدم عقب تر از آن دو اطیبا احت پرند

                                                                                                ؟یاریدر م یچه مرگته که انقدر باز _

                                                                                                                    دیدر هم کش اخم

                                                                                                            ؟یگیم یفهمم چ ینم _

 شد                 یر محکم که دستانش فشرده مرا گرفت، آنقد شیبازو اشاریاز کنارش رد شود که  خواست

 خودت رو به اون راه نزن، جواب منو بده                                                          ،یفهم یخوب م میلیخ _

                                                                          دیکش رونیرا از دست او ب شیبه شدت بازو نیراد

                                                                                                    ؟یهان؟ چه جواب ،یچه جواب _



 سراب

 
297 

 

                                                                                                                                         ؟یمرد شد ؟یبزرگ شد ؟یزنیم هیکنا ه؟یسر و ته ات چ یب یرفتارها نیا لیها، دل یبچه باز نیجواب ا _

 زد                                                                                                             نیدست به شانه راد با

 و تو                                                                              دونمیمن م یکن تیرو اذ میمر یه بخوااگ _

 در هم گره خورد                                                                                                           نیراد یابروها

 مثالً؟                                                                                                                یکنیکار م یچ _

            سپر کرد                                                                                                              نهیس اشاری

                                                                                                                                                                                                                                          نیراد ستمیا یجلوت م _

 لب نشاند و گفت:                                                                                                     یکج رو یپوزخند

                                                                                          ؟یزن من شد یوص لیتا حاال وک یاز ک _

 خط انداخت                                                                                           اشاری یصدا یرو خشم

         االن                                                                                                   نیامشب، از هم نیاز هم _

 یم یشتریو قلب من هر لحظه غرق در ترس ب خوردیرقم م نشانیب یاعالم جنگ پنهان کیجلو داد.  نهیس زین نیراد

 شد                                                                                                                 

 پات رو بکش عقب                                                                           اشار،یمن دخالت نکن  یزندگ یتو _

     زد                                                                                                                            ادیفر اشاری

 کشم                                                                                             یکشم، پامو عقب نم ینم _

 چشم دوخت                                           اشاریغضبناک به  یتکان داد و با چشمان نیسر به طرف یعصب

                                                                                       یزیر یاعصابمو به هم م یدار گهید _

 مثالً؟                                                                                 یکن یم یچه غلط زهیاعصابت به هم بر _
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                                                        قدم عقب رفت                         کیکه او  دیاش کوب نهیدست به س با

 ؟یکن یم یهان؟ چه غلط _

                                                         دیبه هم فشرده اش غر یدندان ها انیچشم فشرد و از م نیراد

                                                                                                                                            اشارینکن  ـ

 ستبر!                            نهیمحکم به آن س اریبس یضربه ا د،یکوب نیراد نهیدوباره با دست به س اشاری

                                                                 ؟یچه غلط ن؟یراد یبکن یخوایم یچه غلط کنم،یم _

اش نشسته بود تا عقب براندش، به  نهیس یرا که دوباره رو اشاریجلو نهاد و مچ دست  یقدم عیسر یدر حرکت نیراد

  چنگ گرفت                                                                                                        

 منو نداره                                                                یزندگ یکس حق دخالت تو چیکه ه یدونیم _

 شده بود     دیسف ادیکه رنگ دستش از شدت فشار ز یبه قدر شدیمحکم فشرده م اشاریمچ  یرو دستش

زنت باهات بد رفتار کنم،  یدارم.. نذار جلو یاخالق که چه یدونیو م یشناس یمنو م اشار،ی دمیبهت حق دخالت نم _

 به تو نداره، پس کاسه داغ تر از آش نشو      یربط چیبه خودمون مربوطه و ه میمنو مر یزندگ

در  شده و ترس دیرا گرفت. صورتش سف شیکه پرند خودش را به او رساند و بازو دیبگو یدهان باز کرد تا سخن اشاری

 وافر و واضح!                                                     یترس خورد،یبه چشم م چهره اش یتمام اعضا

 !                                                                                                       کنمیخواهش م اشار،یبسه  _

 لرزان گفت:                                یبکشد که پرند با صدا رونیرا از دست همسرش ب شیخواست بازو اشاری

 به ما نداره                                                   یربط چیه نایا یزندگ اشار،یکنم تمومش کن  یخواهش م _

                                                                                                                         دیکش ادیخشم فر با

                                     اره؟یب میسر مر خوادیدلش م ییو نگاه کنم تاهر بال نمیبش ؟یگیم یچ یفهم یم _

                                                                   دیکش ادیغران شد و فر یخروشان شد، ابر ییایدر او
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                                                        ؟یمنو دار یزندگ یبهت گفته حق دخالت تو یبه تو چه آخه؟ ک _

                                                         دیکوب اشاری نهیبا ضرب به س نیبار راد نیبود. ا ستادهیساکت ا اشاری

 رو بهت نشون بدم؟                                             دتیتهد جهینت یخوایم ؟یکنیم دیمنو تهد یتو دار _

و با                         تمام  دییهم سا یدندان رو هیافتاد. با گر هیو پرند به گر ختیجمله قلب من فرو ر نیا دنیشن با

                                                                                                          دیرا کش اشاری یتوان بازو

                                                                                       میبر ایجون من تمومش کن، ول کن ب اشاری _

                                                                                                         ابرو به در خانه اشاره کرد   با

 برو                                                                                                 کنهیبرو، خانومت االن سکته م _

 تند به من انداخت و یشد. نگاه دهیانداخت و به اصرار پرند به دنبالش کش نیو خشم به راد پر از غضب ینگاه اشاری

 گفت:                                                                                                                   

                                                                                                                            میبر فتیراه ب _

اخمو به داخل رفته و لباس عوض  یشدم، با صورت یوگرنه بدهکارش م دادمینشان م یآمدم و سست یکوتاه م دینبا

 نی، پرند چه آسان همسرش را از اانداخت یمبهم به دلم چنگ م یغم دم،یو پرند را ند اشاریکردم.. موقع برگشت 

از  مدانستینگاشته. نم تینها یب یمرا به وسعت ییاخدا سهم تنه ای.. و من باز تنها بودم و گودیکش رونیمهلکه ب

 انیغم و درد را ب نیکدام ش،یبه خاطر رفتارها ایشوم  ریاش دلگ یشوم، به خاطر پنهان کار یکرده اش عصب نیکدام

طوفانِ آماده و  یبرا یآغاز دن،یرس نیو ا میدیته در وجودم را نثارش کنم؟ به خانه رسخشم نهف نیکنم؟ کدام

م، برگشت منیاز تن کنده و با همان بافت بلند محبوب به سالن نش عیرا سر رونیب یبود.. لباس ها راقیحاضر به 

رخش  میرا چنگ زدم. ن شیو بازو دمیدستش انداخته و از کنارم گذشت تا به اتاق برود که چرخ یکتش را رو

 برگشت و از گوشه چشم نگاهم کرد               

                                                                                           دم؟یرو فهم یامروز چ یدونیم _

                                                            تکان داد                                                 نیرا به طرف سرش

 ؟یاوردیدر م یباز وونهید یداشت یاونطور یمشتاقم بدونم واسه چ یلیخ ـ
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أ از کجا منش یباز وونهید نیتو باشه، ازم بپرس ا یکردن ها یدروغ ها و نقش باز لشیدل یوقت هیخوب یِباز وونهید _

 ریز یعروس یوقت مادرت و اصرارش برا یوقت و ب یکه تماس ها دمیشن یشدم وقت یازم بپرس چه حال ره؟یگ یم

             چشمانم را تنگ تر کرده و گفتم:                                                                                     ؟یرو باهام کرد ربودم و اون کا یبد تیچه وضع یمن تو یدیسر تو بوده.. تو د

اسم، بشن شتریبشه و من تو رو ب یمون طوالن ییزمان آشنا یخواست ینم نکهیبود جز ا یچ یپنهون کار نیا لیدل _

 زیبا عجله همه چ یخواست نی.. واسه همرمیاگه درست بشناسمت محاله تو رو بپذ یدونست یبهتر بشناسم.. چون م

 یکردیاگه خودت اصرار م یدونستیچون م رم،یبگ رانجام شده قراعمل  یانجام بشه و من به احترام حرف مادرت تو

                           رمیپذ یمن نم یبه ازدواجِ بدون نامزد

      را با دست گرفتم                                                                                                               سرم

 خورده                                                                         بیخورده، فر یرو دارم که باز یحس آدم _

 کوه اورست بودند                            یبه بلندا یادیکردم، چشمانم شراره آتش بودند، چشمانم فر نگاهش

ر ب یوا ؛یرفت شینقص و با برنامه پ یو چه ب یات رو از من پنهون کرد یتو خود واقع ن،یراد یکرد یتو با من باز _

حسرت مجال  ،یکه حسرت دوره نامزد ییاز روزها یبر من و اشتباهم در انتخاب تو.. وا یمن و ساده لوح بودنم، وا

تو  دیافکار پلاتفاقات  نیکه پشت تمام ا دمیدلم موند و از مادرت دلزده شدم و نفهم یشناخت تو رو یبرا شتریب

                                                                                         دهیخواب

 برپا بود                                                                                                      تینها یب یقلبم آشوب در

مادرت رو نشنوه که مادرت به  یها هیتا گوشم منت و کنا دمیخر یام رو م هیزیار ها نبود من خودم جهاصر نیاگه ا _

 ینیب یخونه م نیتو ا یپرند برنگرده بگه هرچ شینذاشتم نوه خواهر شوهرش گلدون مادرم رو بشکنه پ نکهیخاطر ا

و  شنومیم هیمن امروز از مادرت کنا  نکهیتوئه، ا ریتقص نایا مهو  خودش دو تا تیر و تخته  آورده بود، ه دهیخر نیراد

.. از ییپا گذاشتم و از تو درخواست کمک کردم مقصرش تو ریمن غرورم رو ز نکهیبه خاطر توئه، ا شمیم ریتحق

 !                                 نیشدم راد زاریب ینقشه و پنهون کار نهمهیا

                                                                                                         دمیدست به شانه اش کوب با

                                              ؟یو مادرت رو جلو داد یدیبود که نقشه کش یهمه اصرارت چ نیا لیدل _

                                                                                                                                دمیکش ادیفر
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  دیو ککت نگز یدیعذاب اون روزهام رو د د،یو ککت نگز یچه راحت خردم کرد ؟یبود کرد یچه کار نیا _

                  سابقه گفت:         یب یو با پرخاش ختیآزارش را در چشمان آرامش طلب من ر میمر نگاه

 هان؟.. ه؛یچ دم؟یکش رونتیب یعوض تشکرته؟ که از اون زندگ ،یراحت شد یتو بد شد؟ از اون بدبخت یمگه برا _

.. اوردمیبه دستت م شدیهر طور م دیکردم به نفع تو هم بود، من تو رو خواستم و با یمن اگه کار ه؟یحرف حسابت چ

 همون ،یینجایحاال که ا ،ینش مونیازدواج تا تو پش یااشم.. عجله کردم برداشته ب دیرو بخوام با یزیچ هیمن اگه 

 یراب ؟یکه ندار یخوایم یچ گهیکن، د یو زندگ نیحرفا مثل آدم بش نیا یکن، به جا یکه من خواستم ،زندگ ییجا

                                                                                      ؟یغذا برگ درخت بخور یخونه بابات تا به جا یبمون یخواستیخوب شد، م میلیتو که خ

د، پر از در یو خون با فشار به مغزم پمپاژ شد و من با قلب دیچشمانم گشاد شد، اشک با فشار به چشمانم دو مردمک

.. دینچرخ ینم به گفتن حرفزبا کردم،یو نگاهش م ستادهیتنومند، مقابلش ا ینوبر درخت یها بیبه اندازه س یبا بغض

اش مثل زهر  هیکنا شد،ینم رحمیمرد ب نیا ستهیشا یرفح چیداد، ه یرا نم یگستاخ نهمهیپاسخ ا یجمله ا چیه

از کنارش  یدرد.. به آرام نیا فیتوص ینداشتم برا ینشاند و سخن یو درد بر جان م زدیبود که زخم م یریشمش

 ییاتلخ او به تنه ینداشت. حرفها ینیجانش هیو گال هیکنا نهمهینبود، ا یفحر گریکاناپه رها شدم.. د یگذشته و رو

 یخسته بودم. کاش خواب م اریقلعه دلِ شکسته من بود.. چشم بستم و من امشب بس یبرا یآزارنده خوب ینروافرما

اف را اطر رتیزنگ تلفنم چشم گشودم، با ح فیضع یزخم آلود باشد! با صدا یا نهیتوانست جور کش سوزش س

جواب که دادم  دم،یکش رونیر بالشت بیتخت آورده شدم؟ دست دراز کرده و تلفن را از ز یبه رو ی،  من ک دمییپا

  دیچیپ یپرند در گوش یصدا

                                                                                                              م؟یمر یسالم، خوب _

 در صدا و لحنم گفتم:           یآشکار یچنگ زد.. با دلخور میهر چند اندک، هر چند کمرنگ به گلو یبغض

 شما!                                                                                            یسالم، ممنون.. به خوب _

 یگشده..  با شرمند زیآم هیاست، گفتگوها کنا هیروزها جمالت پر از کنا نیاد؛یفهم یپنهان در کالمم را به خوب هیکنا

 گفت:                                                                                                                       

                                                                                                                       میمتاسفم مر _
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 یبرا یخوب نیگزیجا زیپرند ن یندارد، شرمندگ نیگزیجا زیچ چیروزها ه نیمن آن لحظه با خود فکر کردم ا و

ست ا ییجا یانتظار ب دیشد، شا شتریب یو حجم دلخور دیپرند به ذهنم رس شبید ی. حرفهاستین شبمید یدلخور

 !                      شتمدا یمهربان باز هم انتظار انتقال حس دلگرم شهیمن از پرندِ  هم یول

نداره.. چرا شما خودتون رو  یمن به شما ربط یپرند، مشکالت زندگ یدرست گفت شبید ؟تویچ یمتأسف برا _

                                                                                                        د؟یکن ریدرگ

 تن پوش شرم شد  شیصدا

بودم، از نزاع  دهیترس یلیخ شبیمن د ،یذره درکم کن هیخوام  یکنم.. م ییزنگ زدم که دلجو م،یمنو ببخش مر _

داره، اصال دلش  یاخالق خاص نیراد یول ستنیمرد کوتاه اومدن ن چکدومیه دونستمیهراس داشتم چون م نشونیب

س ک چینداره به ه یمادرش باشه براش فرق ایاگه اون کس برادر، پدر  یدخالت کنه حت شیزندگ یتو یکس خوادینم

سپر کرد قلبم از جا کنده  نهیس اشاری یجلو ی.. وقتستیاهل کوتاه اومدن ن اشاریمثل  نی.. راددهیحق دخالت نم

 فکر نیدست خودم نبود اون لحظه فقط به ا دم،یترس نیمن از راد ..می.. منو ببخش مرشناسمیرو م نیشد چون راد

 رو از اونجا دور کنم                     اشاریکه  کردمیم

حفظ آرامش  یکه در پ یگفتم به پرند یهراس داشتم، چه م زیمن ن شبیحق داشت که بترسد.. د دادم،یحق م بهش

او بودم  یجا زیاگر من ن دیآرامش را نداشت.. شا نیزدن ا حق بر هم زیمن ن دهیدل رنج کش یبود؟ حت شیزندگ

و  یبیبحران و فراز و نش چیوقت و در ه چیه دیانب دمیکه پرند انجام داد فهم یبا کار شبیکردم، د یکار را م نیهم

زه ابخواهد همسرش اج زیاگر خودش ن رایداشته باشم ز یبانیانتظار پشت ینام اشاریاز  یمرحله سخت زندگ چیدر ه

از  یذره ا یبر هم نخوردن حت یو همسرش، برا یحفظ زندگ یحق داشت سد شود، سد شود برا دیو شا دهدینم

اش را  ی.. عذرخواهکردیهمسرم مرا درک نم یوقت گران،یتوانستم داشته باشم از د یم ینتظار. چه اشیآرامش زندگ

مرا به اتاق منتقل کرد که  یفکر کردم ک نیهم گذاشته و به ا یکردم. چشم رو یو کوتاه خداحافظ رفتمیپذ

 ی.. پول، معادل خوبتدر ذهنم رژه رف نیشهال و راد شبید یچشم فشرده و دوباره حرف ها یانگشت رو دم؟ینفهم

و  ستیباالتر از آرامش ن یا یخوشبخت چی.. هستیحس عزت ن قیاحترام و پر کردن حفره عم یخال یجا یبرا

بخشند،  یاست که خانواده همسر م یدختر دلخوش احترام و عزت کینهفته است. از  آرامش در پس احترام  یبخش

 ییآمده و حاال وارد جمع ناآشنا گرید یکه از خانواده ا یخترد دهند،یکه همسر و خانواده اش به دختر م یگاهیجا

ا ب ؛یهردختر ،یهر دخترداشته.  یکه در خانواده پدر یاحترام، حداقل به اندازه ا افتیدر ستین یشده..انتظار افزون

 یگدر زند نیشاهزاده پدرش است بنابرا یو جسم یو با هر درجه سالمت ذهن یبا هر هنر و هوش ،یا افهیهر ق

من حس  شکشیندارم، حس ملکه بودن پ یملکه همسرش باشد ، من حس ملکه بودن را در زندگ دیبا ییزناشو
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 نیو ا نمیب ینم یزندگ نیدر ا یاحترام یمن حت شکشیپ یدر زندگ گاهیکنم حسِ داشتن ارزش و جا یارزش نم

 احترام دارم ظارو انت دارمیکه احترام همه را نگه م یمن یقابل تحمل است، برا ریغ میبرا

********************************* 

ان فرو را تکان داده و آب ده میقرار پاها یرفت؛ ب یبود که در چشمم فرو م یساعت مثل خار یعقربه ها حرکت

شده بود که به قلمرو قلبم چنگ  یرفت.. دلشوره غارتگر ینم نییجوره پا چیباال آمده تا حلقم ه ینگران نیدادم و ا

 یمثل هر شب گذشته بود، بدون دلشوره و استرس ول بش یی.. ساعات ابتداداشتیانداخت و آن را به لرزه وا م یم

نبود.. با وجود  ییزناشو یزندگ یکدام از شبها چیه هینبود، شب یعاد گرید امدنشیزمان که از دوازده صعود کرد ن

آمدنش را داشت.. با وجود تمام  یآرزو کردیم رید یو وقت شدینگران م شیها قلبم هنوز برا بیتمام فراز و نش

قرار  یکشت کی.. فانوس محبت او درون زدیو درشت هنوز همسرم بود و محبتش در قلبم سو سو م زیاتفاقات ر

و  داشیحرکت کرد و وارد در یکشت نیبود، بعد آرام آرام ا ییآشنا ییابتدا یناشناخته که روزها یکشت کیت، گرف

روزها و  تیحکا نیاز ساحل نداشت که نور فانوس شدت گرفت و محبت در قلبم شعله دواند و ا یادیهنوز فاصله ز

 تیروا نیو ا کردیم ادیشعله را کم و ز زیر ییج هاشده بود حاال مو ایوارد در یبود، کشت تیمحرم ییابتدا یهفته ها

که تازه  یا یشد، کشت یمان بود، شب و روز که سپر یمیدا تیمشترک و محرم یزندگ یابتدا یروزها و هفته ها

ه ک یهمان گرید ایدر یول دیرس ایکرد و به دل در یسپر یشناختم، راه یو بمش را م ریز و شدیآشنا م میداشت برا

تند  یموج ها اینبود، در نیدلنش ینبود، همان موج ها میآرام و ساکن و مال یایبودم نبود، همان در دهیدر ساحل د

تر شد و فانوس درون  دیبرخورد شد نیبرخورد کرد و هر لحظه ا ایسرعت گرفت و به کف در یفرستاد، کشت یتر

هست، هنوز  ییاما هنوز کورسوو درخشش خود را از دست داد..  ییروشنا یکم نور شد، خاموش نشد ول یکشت

گذرانم. و حاال با  یکه من م ییروزها نیروز هاست، هم نیهم تیحکا نیدارد و ا یفانوس محبت اندک نور

 داده و رونیب نهیلرزان از س یآزرد.. نفس یو صاحب خانه را م دکردنش دلشوره مهمان قلبم شده بو رید امدنش،باین

 یارینسبتا خلوت و روشن که پذ ابانیخ دنیرا نگاه کردم .. با د رونیو برفتم  شهیبار به سمت ش نیصدم یبرا

از  وانداخته  نیی.. پرده را پایشگیهم یآشنا نیماش دنیدادم از ند رونیب نهیاز س وسیمأ یها بود، نفس لیاتومب

ساعت نگاه کردم، را خم کردم و دست دورشان حلقه کرده و به  میکاناپه نشسته و زانوها یپنجره فاصله گرفتم. رو

.. دلم دادیشب را نشان م کِینگاه من فاصله نداشت.. عقربه  ریتا مرز سوراخ شدن با ت یزیچ ییساعت طال نیا

 خی ی.. دستان در هم قفل شده ام سرد بود، همچون تکه اودب امدهیمهم نبود، او هنوز ن یول یاز گرسنگ رفتیضعف م

زانو فشرده و لب  یرو یشانیبود.. پ امدهیاما مهم نبود، او هنوز ن رفتگیوافر نشأت م یو گرسنگ ادیو از استرس ز

 شرکه تنها ظاه کنمیخفه اش م نمیرا بب لیموبا نیسازنده ا یو من اگر روز دیچرخ یسرم م یکه تو یاز فکر دمیگز
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وج از شدار خرکه ه یلعنت یبا انعکاس همان صدا قراریب کیدر قلب  شتریب ینگران قیتلفن همراه است و رسمش تزر

دادم.. ذکر و  رونیب نهیو نفس از س دهیکوب یعسل یرا رو ی.. گوشدادیمشترک مورد نظر را م یخاموش ایدسترس 

کاناپه مچاله  یبامداد بود و من رو قهیو چهل دق کیلرزان من.. ساعت  یلبها یدعا خسته شد از نشستن مداوم رو

ن تاب م یبرّان نگاهِ ب یها غیت یریا چشمانم داشت، هدف نشانه گب یادیروبرو که فاصله ز دیسف واریشده بودم، د

و  کینداشتم.. ساعت  یوانگیتا مرز د یکرد و من فاصله ا یم دیبلند تر از معمول تول ییشمار صدا هیبود! عقربه ثان

ن همه تن چشم کرد.. داخل شد و م یدر ورود خیتق در مرا از جا پراند و نگاهم را م یبود که صدا قهیچهل و دو دق

انگار نبود،  یاش؛ خودش بود ول یاز سالمت نانیاطم ی.. قدم جلو گذاشت و قدم جلو گذاشتم برادنشید یشدم برا

و  دهیچیجذاب که حاال در هم پ شهیهم یها یبا همان مشک شانیمرد آشفته و پر نیانگار نبود.. ا یبود ول نیراد

 شیرس نگاهم، شانه ها ریبود و چشمانش دور از ت نییسرش پا بود مرد من نبود؛ ختهیاش ر یشانیپ یشلخته رو

ه کو زشیو دل من مثل ر شدیپر غرور و با صالبتش حاال شل و سست برداشته م شهیهم یافتاده بود و قدم ها یکم

و باز همان  یخاکستر ی رهیسرخ بود با دو مردمک ت یگو کیسر بلند کرد، چشمانش  یظاهر.. کم نیا دنیبود با د

 .                           دیشد زشیر

                                                                                                               ؟یدیچرا هنوز نخواب _

 یرگیکس د نیکه امشب راد دمیرس نیقیبود و من به  یاش پر از سست یمحکمش پر از لرزه و لحن جد یصدا

 بود پاسخ دادم                                               یکه ارتعاشش، انعکاسِ نگران ییشده.. با صدا

 ساعت؟                                                                        نیتا ا یمنتظر تو بودم، نگرانت شدم.. کجا بود _

. سر خم کرد و با چشمان خمارش نگاهم کرد و ستادیام ا نهیبه س نهیجلو گذاشت، س یمرا کامالً باال آورد و قد سرش

 گفت: دهیکش ییشل و وارفته و صدا یبا لبخند

 من نگران شده                                                                                       یموش کوچولو ،یآخ _

عقب نهادم که با  یاست.. قدم یحال خراب و دگرگون از مست نیبردم ا یو من تازه پ دیمم رستعفن آور به مشا ییبو

اهل شراب بود؟ اهل  نیمست کرده بود؟مگر راد نیاش شدم، راد رهیخ یرو به جلو جبرانش کرد. با ناباور یقدم

ن بود و م نیزم یرو فشیک بود که دهینکش یدوم هاول ب هیرا به دست گرفت و ثان میبود؟ بازو یعقلیو ال یمست

 یبرا ییجا گریاندک از صورتم.. چشمانم د یبه من با فاصله ا رهیزندان بازوانش و او خ انیدر م واریبه د دهیچسب

نامطبوع و تهوع آور، تا سر حد  یبو نینشست و سر برگرداندم از ا میابروها یگشاد شدن نداشت.. آرام آرام اخم رو

شده از جام  فیبود و با تن کث ستادهیبودم و حاال مرد من مست کرده مقابلم ا زاریبشراب و شراب خوار  ازمرگ 
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که ترس و انزجار را در خود  ییلمس.. با صدا نیبود.. معده ام تا حلقم باال آمد از ا دهیرا به چنگ کش میشراب بازو

 داده بود گفتم:                     یجا

                                                                                                    بکش کنار                        _

 آرامش با همان تم متعفن در گوشم نشست                                                                         یصدا

                                                                                                     چرا؟                                      _

 هم فشردم                                                                   یدست شانه اش را پس زده و دندان رو با

                                                                                    دهیگند م ی.. دهنت بویچون مست _

 شده بود                                                                                             هیخنده اش کر یچقدر صدا د؛یخند

                                                               گفته من مستم عروسک؟                                یک _

 رونیاجازه از گوشه چشمم ب یداد حالم بد شد.. اشک ب یکه نسبت م ییاز نوع صدا کردنش و از لقب ها ش،یصدا از

               اش!                                                                   نهیبر س دمیزد، مشت کوب

                                                    گهیمست و شل ات م یصدا نیا گه،یدهنت م زینفرت انگ یبو نیا _

ر شد ت کیاش آورد، سرش که نزد نهیبه س یشتریفشردم و دستم فشار ب واریسر به د شتریو من ب دیجلو کش سر

ه ب یعقلیکشدار از ال یینفس ها ،یسباندم.. او با همان چشمان خمار از مستسرد چ واریتن به د اریاخت یهق زده و ب

و  خوردیهم م یرو میبرد.. دندان ها یم غمایرا به  تنمکمرم راه گرفته و ترس  رهیاز ت یبود و من عرق سرد رهیمن خ

 .. هق زدم، بلند تر، پر صدا تر!                            دیلرز یم میلبها

 ترسم                                                                             یبرو کنار.. برو عقب، من م ن،یدنکن را_

 مگه من ترس دارم موش کوچولو؟                                                                                                _

 م:                                                                                                                   از حس انزجار گفت پر

 صدام نکن                                                                                                              ینطوریا _
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 حد از خود نیبود که تا ا دهیتنش عقب رفت.. مگر چقدر نوش یِکه به سست دمیاش کوب نهیت به سبا دس محکم

پرتنفر نگاهش کردم،  یبا چشمان د،یچرخ یگردنش ثبات نداشت و مردمک چشمانش م یشده بود؟ سرش رو خودیب

 کرد   رخاشو پ دیتنفر نه از خودش بلکه از امشبش، تنفر از مرد امشب.. نگاهم را د

                                                                                               ؟یکنینگام م ینطوریچرا ا هیچ _

تکان دادم.. چند قدم جلو  نیجال داده بود تا از آن لرزش رها شود. با تاسف سرم را به طرف یکم شیبه صدا خشم

که تمام  وجودم را به احاطه درآورده   یگرفت.. حس بد یافزون یکرد و سرخ شتریآمد و چشمانش رنگ خون را ب

 و با جمله ام!                                                     میبا نگاهم، با صدا ختم؛یبود به جانش ر

لم د شم،یم زاریحد مرگ ب حالت تا سر نیا دنی.. با دنیراد یزنیبه هم م یمست نی.. حالم رو با ایزنیحالم رو بهم م _

                                                                                                       ارمیباال ب خوادیم

ه چه شد ک دمیو نفهم دیشد.. به من رس یکه با سرعت ط یبلند و فاصله کوتاه و کوتاه تر شد، فاصله ا شیها قدم

 .                      ستمینگر دیلرز ی. سر بلند کرده و با بهت به او که از خشم مصورتم سوخت.

                                                                                               زنم؟یکه من حالت رو بهم م _

 شد. کیشر سوزش نیدر ا زیصورتم  سوخت و  چشمانم ن گرید مهیبار ن نیا

                                                                                                                              ؟یزاریمن ب یاز مست یکه بگ یدار ی.. اندازه دهنت رو بفهم،  تو چه حقخورهیبه جهنم که حالت به هم م _

گردنم.. دست به نقطه مورد نظر گذاشته و  یکمر و انتها یابتدا یرو شستن ضربه انش یبود برا نیدستش چه سنگ

 ناله زدم                                                                                                   اریاخت یب

                                                                       آخ..                                                            _

داشت و هر  انیجانکاه در کمرم جر یخفه.. درد ییبا صدا دم،ینشسته و نال نیزم یخم شد و نشستم.. رو میزانوها

د.. نگاهم کرد و کاناپه پرت ش یتلو تلو خوران عقب رفت و رو رفت،یم یاهیس یچشمانم کم د؛یبر یدم نفس مرا م

 یکرده بود و من امشب درد لیرا به شدت زا قلشع یمست نیتا به قهقهه برسد و ا گرفتیخنده اش شدت م د،یخند

لب تر کرده با شراب و من چقدر  نیراد نکهیهمسرم، درد ا یمست دنیدرد فهم دم،یچش یدرد جسم نیتر از ا قیعم

شدم. به  یدادم از درد کمر و گردنم؛ هر دم پر از درد م یده و جان مدا هیتک نیزم ی.. سر بر روزارمیحالت ب نیاز ا

نفس  یبرا یو مجال دیدو ساعت گذشت تا درد کاه یکیتخت دراز کش شدم،  یرا تا اتاق کشانده و رو دخو یسخت
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ا زرگ رب فیرفت که بلند شده و ک یم یسبز جوانه زده بود و هوا رو به روشن یچون دانه ا دی.. خورشافتمی دنیکش

تن.. رف یبستم برا یدکمه م نهیمقابل آ نجا داده شدند و م فیدرون ک قهیلباس ها بدون سل دم،یکش رونیاز کمد ب

 یدر گردنم م دیشد یدرد گرفتمیکه م یقیممکن! با هر دم عم ریمحال بود، محال و غ نیسنگ یفضا نیتحمل ا

به دست از اناق  فیکنند.. ک یم را با سوزن سوراخ مکردم گردن یحس م زد،یم وندیرا به هم پ مینشست و اخم ها

 نه،یس یباز تا رو یدکمه ها شان،یپر یبه خواب رفته بود، با همان ظاهر آشفته؛ موها پهکانا یزدم و او رو رونیب

آورد  اما شب  یم ادیرا به  زیاز سرش بپرد همه چ شبید یمست یشک وقت یآمده از شلوار.. ب رونیب راهنِیگوشه پ

 و یکه سماور زغال یزیم یرو هکاغذ ک یتکه ا یگذرد.. قلم برداشته و رو یکه گذشت از خاطر من نم یاهیخ و ستل

.. ایمن رفتم خونه پدرم، نه دنبالم بگرد و نه دنبالم ب» آن قرار داشت، رها شده بود نوستم یرو میطرح قد یفنجان ها

من مخل  افتنی یوقتش برا یوقت و ب یتلفن ها نکهیا یها براکوتاه و مختصر، تن                «نمتیخوام بب ینم

رفتم.. درون  رونیبه او که هنوز خواب بود، از خانه ب گرید یام، نشود. در را گشوده و با نگاه هآرامش از دست رفت

ب ل نیکردم که راد یوقت گمان نم چیکرد.. ه سیو گونه ام را خ افتی رونیکه نشستم اشک راه خود را به ب یتاکس

شناختم، آن نگاه و  یرا نم زیو وحشت برانگ هیشناختم، آن مرد کر یرا نم شبید نیبزند.. من راد یدنیبه نوش

در دلم بنا شد و حالم را دگرگون کرد و من  یرا لمس کرد، آشوب میدستش بازو یشناختم.. وقت یحرکات منفور را نم

 نیا لیلمس تن من! دل یاست برا فیبه دست گرفته کثکه جام شراب را  یشده، دست فیدست کث نیا کردمیحس م

.. تمام طول راه فکر بود و ستادیمقابل خانه پدرم ا نیدانم چقدر گذشت که ماش ی.. نمدمیفهم ینم چیرا ه یمست

گرفت که هر  یجان م میدر گلو یفکر بود و فکر! در گشوده و چهره مادرم در چهارچوبش جان گرفت و همانا بغض

درون دستانم بذر  فیکوچک و باصفا شدم،  ظاهر آشفته و ک اطیجلو گذاشتم و وارد ح یکرد.. قدم یلحظه رشد م

 را در چشمان مادرم کاشت       ینگران

                                                                   ؟یکنیم کاریچ نجایوقت صبح ا نیا م؟یشده مر یچ _

                                                                                                              گفتم:     یحال یب با

 تو؟                                                                                                                        میبر شهیم _

 بود یجسمان یناتوان یبلکه از رو ینازِ نهفته در درون هر دختر یآهسته که نه از رو ییو من با قدم هاتکان داد سر

 دی.. شایام رفتم و خدا را شکر کردم بابت نبود پدرم و مصطف یبه سمت اتاق دوران مجرد کراستیوارد خانه شده و 

بغضم را به اشک بنشانم تا سبک شوم، همچون پر داده و  نیکقلبم را تس قیآنها راحت تر بتوانم درد عم ابیدر غ

 کاه.. سبکِ سبک!                                                             
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ساکن در نگاه و صدا و چهره  یگرفت و با همان نگران یتخت نشستم.. مادرم در کنارم جا یرا از سر کنده و رو چادر

                                                                                      اش گفت:                         

 رفته مسافرت؟ نیراد _

را به خاطر آوردم  یبود و نه قهر!.. در لحظه روز یساک کوچک نشانه مهمان نیکاش ا یکج بر لب راندم و ا یلبخند

بدل  قتیپندار به حق نیانده بود از گمان قهر من! و امروز ادر چشم نش قیعم یهراس فیک نیهم دنیکه مادرم با د

بن  یافسوس که گاه یعذاب پدر و مادرم نشوم ول هدتا شا کردمیداشتم، انتخاب م نیجز ا یشده و من اگر راه

 تیبه غا ییدوخته و با صدا نیپر بند! نگاهم را به زم یها ابانیاز خ ییرها یانتخاب انسان است برا نیبست آخر

 گفتم:                                                                     فیعض

      قهر کردم..                                                                                                                    _

 رتیسرشار از ح یو سپس لحن دیکه کش یبلند«  نیه»د با گونه اش همزمان ش یفرود آمدن دست مادرم رو یصدا

 !                                                                 یتیو نارضا یاز ناراحت یبا ته مانده ا

                             چرا؟                                                                                       ؟یقهر کرد _

ه ک ینگاهش نداشتم وقت یقرار یب نیا یبرا یو من جواب زدیباال گرفتم. چشمانش در صورتم دو دو م یرا کم سرم

 بود                                                                           یقرار یتمام وجودم غرق در ب

                                                                                                          !  شبی.. دمیدعوا کرد _

 که                        کنهیساده قهر نم یدعوا هیهمه خونه ها هست دخترم، آدم به خاطر  یدعوا  تو _

 یشد و سخنگوها اریاخت یب یاشک زبانیانم مدر کمرم نشست، چشم قیعم یتا حرف بزنم که درد دمیکش نفس

 لرزانم از هم گشوده شد                                                                                       

 که شوهرت دست روت بلند کنه                         ینه در حد یهمه خونه ها هست ول یبله، دعوا تو _

 گرد شد                                                                                                          مادرم چشمان

     کتکت زده؟                                                                                                                     _
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ه ک یلرزان زد، لبخند یه و نم چشمانم را با انگشت اشاره گرفتم.. چانه ام را به دست گرفت و لبخندتکان داد سر

 دهد                                                                                        یتا دلگرم کردیم یسع

                                                                       ن؟یدعوا کرد یاشک هات رو پاک کن فعال.. سر چ  _

نزد خانواده ام بد جلوه داده شود..  نیخواست راد یبر دل کم طاقت من که هنوز هم نم یلب فشردم و وا یرو دندان

 ود                                                                                                                       رحم، نهفته شده ب یکه در پس هراس از دم بلند و آغاز همان درد ب یینفس ها دم،یچند نفس کوتاه کش

شوهرم  وادیزنم دلم مخ هیمن  کنه؟یم کاریکجاست و چ ستیخونه.. اصال معلوم ن ادیم ریشبا د نکهیبه خاطر ا _

                                                                                اون...          یکنارم باشه ول یکم

 خورد گفتم:                                        یتکان م نیکه افسوس وار به طرف یهم فشرده و با سر یرو لب

                                                  کنهیعوض شده کاراش ناراحتم م یلیخ ست،یگذشته ن نیراد گهید _

 که زدت؟                                                                                                           یگفت یچ _

                 شوهرم را پنهان کردم                                     یباال دادم و باز هم ساده لوحانه مست شانه

 شد                                                                                                  یعصب هویچه بدونم،  _

از لحظه، رنگ  یام نشاند و نگاه مادرم در آن یشانیپ یرو یکه دردِ دوباره ، عرق سرد کردمیمانتو را باز م یها دکمه

 ت                                                                                                       دلشوره گرف

  شده؟                                                                                                                          یچ _

 گفتم:                                                                                 یبه سختهم فشرده و  یرو چشم

                                                                                                         کنهیدرد م یلیکمرم، خ _

 اشت!                                                                                          د ینیدلسوزانه مادرم چه بار سنگ نگاه

 بمالم به کمرت تا دردت کمتر بشه                                                               ارمیکم عسل ب هیبذار برم  _

                                                                                داره آخه مادر من؟       یا دهیعسل چه فا _
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 گنگ بود، نگاه کرد                                                                       یصدا نیکه صاحب ا یچهره ا به

 دردت زودتر خوب بشه کنهیکمک م ه،یعسل مقوّ  _

 توانیدردِ کمر که البته بدون پرسش هم م نیاز منبع ا دینپرس چیو مادرم ه دمیکش رونیاز تن بمانتو را  یسخت به

 عسل برگشت و گفت:                                                          ی.. با ظرفدیبه پاسخ رس

                                                               بلوزت رو بزن باال                                                      _

 ییکه به گمانم توانا یو چشم بستم از درد دمیتخت دراز کش یام را باال داده و با کمک مادرم رو یبافت سرمه ا بلوز

 نیریش عیو ما شدیم هدیکمرم کش یو گذر زمان، رو ادیبسته مادرم از کار ز نهیداشت.. انگشتان پ زیگرفتن جانم را ن

 یدارد برا ینیچه دست سنگ نیراد دمیشیاند یمن با خود م ودرد  نیبهبود ا یشده بود برا یدیعسل روزنه ام

که عقل را از سر و مروت را از قلبش  شبشید یآزرد از مست یفکر دوباره مرا م نیمن.. و ا فینشستن بر تن نح

 و دهیکه تا خرخره نوش یآمد.. از مرد یبر سرم م ییچه بال داندیخدا م شدینم لهیقا نیربوده بود و اگر دعوا ختم ا

 مادرم یدور از باور نبود. صدا شبیرفتار د خته،یرا به جانش ر یو خمار یعقلیشراب در جانش به غوغا نشسته و  ال

                                                                           و مرهم گون!                                       میمال ییلرزانم را گشود.. صدا یپلک ها

اش ک     ریبه دل نگ کشهیو سرت داد م شهیتند م یگاه ای کنه،یرفتار نم لتیباب م یاگه گاه اد،یم ریاگه شبا د _

دانست که عذاب  یبر سر مست آمدنش است، کاش مادرم م ستیآمدنش ن ریدانست که مشکل بر سر د یمادرم م

 هجوم ستیبلند او ن ادیکه درد من فر نستدا یاست..کاش مادرم م شیها و تکبر ها هیکنا ست،ین شیها یمن تند

 یداشتم، ا دنیکش ادیسخن گفتن و فر یبرا یانیکاش من ز یرحمانه جمالت تلخش است بر ششه احساسم و ا یب

تا مادرم بداند و  ختمیریم رهیاز سر گذرانده ام را در دا یزهاتوانستم بر عذاب درونم فائق آمده و تمام رو یکاش م

و  گذردیپشت آن همه جالل و جبروت  و در پس آن شکوه و عظمت و ثروت چه بر دخترش م ،یبفهمد در آن زندگ

ندارد..  یسود شانیشمار زندگ یب یبر دردها یکه جز افزودن درد یاز گفتن سخنان کنمیمن باز مصرانه سکوت م

                                                                                               د؟یآ یاز دستشان بر نم یکار دانمیکه م یبه پدر و مادر میگوچه ب

     بکشه                                        نجایو کارت به ا یدعوا باش هیانقدر مغرور نباش که شروع کننده  _

 گفتم:                                                                                           میهمراه و هم پا در گلو یبغض با

قانون و عرف  یکجا کنه؟یزنش بلند م یداره که دست رو یمگه قراره دعوا تهش به کتک زدن برسه؟ مرد چه حق _

 کتک خور بشه؟                                                                نوشته؟ که به ناحق زن  نویا
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برم خونه پدرم  یدعوا و کتک کار هیبود با  یمن از پدرت کتک نخوردم؟ اگه قرار م یمادر، فکر کرد ریسخت نگ _

                      افته        یم یزندگ یاتفاق ها تو نیاز ا د،یکشیسال طول نم نهمهیا مونیاالن زندگ

ماجرا است؟  کی عتیو طب یتجربه  نشانه درست نیتوانستم منطق مادرم را درک کنم.. کدام یعنوان نم چیه به

!.. ستیبودنشان ن یبر عاد لیوجود داشته دل ییاتفاق ها نیمادر و مادربزرگ و عمه و خاله ام چن یدر زندگ نکهیا

که  دهدیرخ نم ییدعوا چیا بلد باشند، راه و رسم حل مشکالتشان را بدانند هاصال اگر زن و شوهر زبان سخن گفتن ر

چه بر  یمست دانندیکه همه م ستیقابل شرح ن یحت نیراد شبید یزن.. ماجرا یو روح یآخرش بشود ضربه جسم

 نیا د؟ینما یم یعاد یبلکه امر شودینه تنها بد جلوه داده نم یاست که چرا گاه نیآورد و تعجبم از ا یسر انسان م

 یوزنه ا اینداشتم.. گو میگشودن پلک ها یبرا یو من توان دیتر به گوش رس کینزد یاز فاصله ا مادرم یبار صدا

             که غبار غم و خواب را داشت، بسته بودند                                                                                ییبه پلک ها ییلویچند صد ک

 نباش و زود قهر نکن                                                                             یانقدر نازک نارنج _

حس نازک  نیاگر ا د؟یگو یرفته چه م غمایتن کوفته و رو به  نیا د؟یگو یدرد کمر چه م نیزدم.. پس ا پوزخند

                                                                                                                                     د؟یگو یهمسرش چه م یاز اخم کمرنگ ابروها یدر چشم دختربودن است پس اشک نشسته  ینارنج

 مهم تر از یلیخ یافتاده زندگ یکم استراحت کن و بعدش برگرد خونه ات، برگرد و فراموش کن که چه اتفاق هی _

                                                                                   یخرابش کن زایچ نیکه با ا نهیا

 باز شدند مهین میها چشم

                                   کنم                                                          یگردم، نه فراموش هم م ینه بر م _

                                                                         دمیاش را شن یلب ریز یحال خروج از اتاق صدا در

خواب  جیگ یبه قدر                                                                                               رسنیم گهیدو ساعت د ،یکی _

اور شن ایآب در یرو کردمینداشتم.. حس م زدیحرف م یمادرم از چه کسان نکهیفکر کردن به ا یبرا یبودم که فرصت

اراده از  یشد و ب دیلبخند زدم. تکان ها شد یداریعالم خواب و ب نیکنم.. ب یحرکت م یسمت ههستم و با هر موج ب

که  یگریشانه ام گذاشته بود، با تکان د یکه دست رو دمیشدم.. پلک گشوده و مادرم را د دهیکش رونیعالم خواب ب

 عیام نشست و مادرم سر یشانیمغزم فرمان دادند، درد بر تن و اخم بر پ یخاکستر یبه شانه ام داد، سلول ها

 و با هول گفت:  دیدستش را پس کش
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                                                                          بهتر شده؟ کنه،ینبود کمرت درد م ادمی دیببخش _

 تکان دادم                                                                                                      نیبه طرف یسر

                                                 کشه           یم ریکشم کمرم ت ینفس م یوقت یدردش بهتره ول _

 شه                                                                            یدو روز بگذره خوب م یکیکوفته شده،  _

کردم، برد.. نگاهش  یم دنیکش غیو مرا تا مرز ج رساندیمادرم درجه حرارت مغزم را به صد م یخونسرد نهمهیا

ع آوردن موضو ادیبه  یتفکر برا یو او با لخت« چه شده» تکان دادم  نیبود.. سر به طرف ستادهیسرم ا یهمانطور باال

 مورد نظرش گفت:                                                                                             

                                                                                          عمه هات اومدن                      _

 کامالً باز شد                                                                                                              چشمانم

                                                                                                                                    نجا؟یا _

       تکان داد                                                                                                                      سر

                                                                                                                                ؟یک _

 االن                                                                                                                    نیهم _

 رنگ پرخاش به خود گرفت                                            می.. صدایبد شانس نهمهیاز اگرد کردم  چشم

 االن چه وقت اومدن بود؟                                                                                                      _

                                                                                      اش گذاشت و گفت:         ینیب یرو انگشت

 اومدن                                                                دیع التیتعط ی.. براشنونی! چه خبرته، مسیه _

                                                                      گفتم:                    رتیشد.. با ح کیبه هم نزد میابروها

                                                                                                                        د؟یع التیتعط _
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                                                                                تکان داد                                          سر

 هفته مونده تا اسفند تموم بشه                                                                            هی.. گهیآره د _

 که پر از فراز یسال کینمانده بود،  نیاج من و رادازدو یسالگ کیتا  یزیچ«.. سال گذشت هیچه زود » لب گفتم ریز

 یاش خوب و آرام گذشت و بعد، ناگهان طوفان شروع شد و زندگ ییکه تنها شش ماه ابتدا یسال کیبود،  بیو نش

، اشتباه بود شیارهایکه مع یاشتباه من است.. انتخاب بانتخا یکه مقصر اصل دانمیم یمان را لرزاند.. و من به خوب

توانستم زمان را به عقب  ی.. و من اگر ممیفرد به من و زندگ  نیتر کیفرد بود نه نزد نیکه دنبال بهتر یبانتخا

 یهر کس یبرا یآل بود ول دهیبه گمان ا نیکردم، راد یانتخاب نم یعمر زندگ کی یرا برا نیراد چگاهیبرگردانم ه

 رونیب نیافکار راد یایمادرم از در یاشد.. با صداهم رنگ و هم طرح من نب شیکه باورها یهر کس یاز من، برا ریغ

 آمدم                                             

 افتاده              یبفهمن چه اتفاق خوادیهم به سر و روت بکش اصال دلم نم یدست هی.. رونیب ایحاضر شو ب _

را به  ازین نیشتریکه ب یشده ام در زمان ریبانگیرگ یِبدشانس نهمهیاز ا دمیکش یشانیپ یرو یتکان داده و دست سر

که به همراه خود  ییلباس ها انیرفتم و از م یا روزهیف فیو سکوت داشتم. بلند شده و به طرف ک ییآرامش و تنها

 یبرا میمال یشیست کرده و پس از آرا یخاکستر یالرا با ش یو بافت طوس دیسف یاسک قهیآورده بودم، بلوز 

 یاز سر کالفگ یبه ده نفر نفس کینزد یتیجمع دنیچهره ام، از اتاق خارج شدم و با د یدگیپر پوشاندن رنگ

کند، آنهم به  ییرایپذ میعظ لیخ نیاز ا دیگذشته با انیسوخت که طبق روال سال ی.. دلم به حال مادرم مدمیکش

 یهانناگ یو سکوت دیا به سمتم چرخنسبتا بلندم سر ه ینا معلوم.. چند قدم جلو رفته و سالم کردم.. با صدا یمدت

 لبخند بود                                                                              هیچقدر شب دانمیلبم نشاندم که نم یرو یزیتن پوش فضا شد.. چ

                                                                                                              نیخوش اومد یلیخ _

                                                                                                                               گفت: قیعم یدارد دست گشود و با لبخند یبا پدرم تفاوت سن یسال ستیکه حدود ب _عمه بزرگم  _فاطمه عمه

 دخترم                                                                                                          نمیبب نجایا ایب _

 و فشرد                                                           دیسمتش رفتم و مقابلش نشستم.. مرا در آغوش کش به

                                                                                         نیخوش اومد یلیعمه جون؟ خ نیوبخ _

                                                                                           یقربونت عروس خانوم، سالمت باش _
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ال س کیسپرد که  یم ادشیبه  کردیم دایام حضور پ یاصطالح.. اگر در عروس نیانم نشست از الب یکج رو یلبخند

ندارد.. عمه با پسر بزرگ و عروس و دختر کوچکش آمده بود..  میبرا یکلمه کاربرد نیا گریاز ازدواج من گذشته و د

                  رد و گفت:                                                                                                                    جمله اش ک یابتدا مهیکوتاه ضم یسر بلند کردم.. خنده ا حهیعمه مل یبا صدا

عمه فاطمه با   کرده ها!                                                                            یعروس شیسال پ هی میمر ،یآبج _

                                                            دیبه صورتم کش ینگاهم کرد و دست یمهربان

 من عروس خانومه                                                                                  یهنوز برا یول دونم،یم _

رده، خطاب نک نگونهیمرا ا یجمله پر مفهوم بود که به خاطرم آورد تابحال کس نیا ریتاث دیبغض کردم؛ شا لیدل یب

است که کهنه دل و فرسوده خاطر  یریخبر از همه جا د یب یعمه  یعروس برا شهیازدواج! و منِ هم لیاوا یحت

 یکنم.. لبخند یر زندگعروس باشم و عروس وا یاحبرد که چند صب ادمیزود از  یلیخ یزندگ یها یریشده ام.. درگ

رد ف نی.. پنج سال از پدرم بزرگتر بود؛ مهربان تردمیچرخ حهیکوتاه به سمت عمه مل یعمه زده و با تشکر یبه رو

از بر هستم، بر عکس عمه فاطمه که با هر بار  دهی.. خطوط چهره اش را ندنیو دلنش بایز یخانواده پدرم، با چهره ا

تپل،  یکلیو ه انهیم یبا قد ،یصبور و دوستداشتن یزن حه،یآورم.. عمه مل یم ظاهرش را به خاطر اتیجزئ دنید

پر.. در  یو گونه ها یبه همان رنگ، چشمان درشت عسل ییبا موها کند،یرنگ م یقهوه ا شهیکه هم دهیکش یابروها

شوم.. پسر  حهیعمه مل هیداشتم شب ستکردم و چقدر دو یگونه تصور م نیخود را هم یچهره جوان ،یعالم کودک

 یدوست دوارن کودک نیاز من، بهتر یبا چهار سال اختالف سن گذردیاز ازدواجش م یکه دو سال الدیبزرگترش م

 یآمدند، م یآنهم اگر به خانه مان م  دهایکه ع یتا حد میشهر از هم دور شد نیبود اما پس از هجرت ما به ا میها

 یژگیمغرور.. و غرور، و یزبان و خوش برخورد اما کم نیریش ی.. دخترعمه، سودا نوزده سال دارد، دختردمشید

                                               با همه افراد حاضر در جمع، به آشپزخانه رفتم                                                                                    یمن! پس از احوالپرس یروزها نیمنفور ا

 هست انجام بدم؟                                                                                               یمامان کار _

 سر برگرداند گفت:         نکهیبه خورشت بود.. بدون ا هیو مشغول اضافه کردن ادو ستادهیاجاق گاز ا مقابل

                                                                                                    ببر       یچا ینیس هیآره،  _

فکر کردم که  نیشدم و به ا میطرح قد کیکمر بار یخوشرنگ در استکان ها یچا ختنیتکان داده و مشغول ر سر

حد با  نیدرک نکردم که چرا مادرم تا ا چوقتی. هپخت و پز ها خواهد بود. نیکار مادرم هم دیتا چندم ع داندیخدا م

خوب و  یاست.. البته احترام نهادن کار لیقا ناز حد براشا شیب یدارد و احترام یستیخواهران شوهرش رودربا
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حبت م نیفرق ب گرانیتا د یاحترام گذاشتن حد نگه دار یکه برا کندیم جابیا طیشرا یاست لکن  پاره ا دهیپسند

و کاونده نگاهم کرد، تمام خطوط  قینگاه مادرم را حس کردم و سر برگرداندم.. عم ینیهمند.. سنگرا بف فهیو وظ

 نظر گذراند و گفت:                                زچهره ام را ا

 تو و شوهرت شکراب شده؟ نیمبادا بفهمن ب م،یسگرمه هات رو تو هم نکن مر _

 رفتم.. عمه ها و یرایکوتاه اکتفا کرده و به سالن پذ یادرم.. به باشه ااز حد م شیب تیکشدم از حساس یبلند پوف

 گرفتم.. عمه یجا یگوشه ا تیرا تعارف کردم و در نها یچا بیدور تا دور اتاق نشسته بودند، به ترت شانیخانواده ها

                      فاطمه نگاهم کرد و گفت:                                                            

                                                                                                          م؟یایما م یدونستیم _

                                                                                                      دونستمینه عمه جون، نم _

 را باال داد                                                                                                                 شیابروها

                                                                        نجایا یکه اومد میایما م یدونست یفکر کردم م _

                                                                                                              دمیچیرا در هم پ دستانم

          سر بزنم                                                                           ناینه من اومده بودم به مامان ا _

به  دیآزرد، شا یمادرم را م یزبانش گاه نیداشت و هم یتکان داد.. عمه فاطمه زبان تند دنیفهم یبه معنا یسر

ا ب حهیام بدانند.. عمه مل یزندگ تیفیدر مورد ک یزیآشنا چ بیجمع غر نیخواست ا یبود که دلش نم لیدل نیهم

                                                         نگاهم کرد                               یمهربان

 بود؟                                                                                   یشوهرت خوبه عمه جون؟ اسمش چ _

و نصفِ  ی، اجبارعمه فاطمه نیپاس شده به زم یبود نه همچون لبخندها یلبانم ظهور کرد واقع یکه رو یلبخند

خوبه، سالم  داره خدمتتون..  _!                                                                                                                          مهین

                                                                                        نِیراد مشاس

                                                               هیبود اسمش.. ماشاال مرد برازنده ا نیاوه.. بله؛ درسته. راد _
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از فشار وارده به کناره چشمانم  یرها یبرا می.. پلک هادمیسوزشش را شن یقلبم نشست و صدا یداغ رو یخیس

                                                                                            شدند یباز و بسته م عیسر

 عمه جون!                                                                                                         نیلطف دار _

صدا بلند شده و به طرف اتاق  یو اشک به چشمانم هجوم آورد.. ب دیکمرم را به درد کش رهیشده ت کیتحر اعصابِ

 آمد        رونیدر دست از اتاق مجاور ب یبود با جانماز دهیپدرم که نمازش به اتمام رس رفتم،یم

                        حال دختر گلم چطوره؟                                                                                     _

 بود                                                                                                             یواقع یدردآلود ول لبخندم

 یا مفرد نیذاشت یحالم، م دنی.. حاال زود بود پرسنیبه کل منو فراموش کرد نیدیخواهراتون رو د گه،یبله د _

                                                                                                                      نیدیپرس

 یکرد و خدا را شکر که پدر از حال و روزم خبر عیوس یمهمان لبخند زیلرزان مرا ن یو لبها دیبلند خند یصدا با

 شیشود.. راهِ اتاقم را از پ یمرا متوجه نم ریناپذ امیسرش را گرم کرده که درد الت یقدر ندارد و آمدن مهمان ها به

 گرفتم هنوز در را کامل نبسته بودم که مادرم وارد شد                                                  

                                                                                                             م؟یمر نجایا یچرا اومد _

                                                                                                                                  ادیکوتاه و سست بن یهفتاد ساله به سمت تخت قدم برداشتم، قدم ها یزن ها ریبه کمر، همچون پ دست

                                                                                    امیکم دراز بکشم م هی ست،یحالم خوب ن _

 یو شدتش را م کردیم کشیکه اعصاب تحر یدرد ابدی امیتا بلکه درد کمرم الت دمیتخت دراز کش یشکم رو به

 یدر پ یکوتاه و پ یتقِ بسته شدن در چشمانم  را بسته و نفس ها یاد و از اتاق خارج شد با صداافزود.. سر تکان د

که در  شد،یو گاه آرام م افتی یگاه شدت م همداوم ک یچقدر گذشت از کلنجار رفتنم با درد دانمی. نمدمیکش

                                                                   دمیمادرم را شن یگشوده شد و صدا

                                                                                                        ایب م،یخوریشام م میدار _

ه بگذاشته و لبخند  ییرایاز جا برخاستم و سالنه سالنه از اتاق خارج شدم.. قدم درون پذ یتکان داده و به سخت سر

با  ام بود، خواستم رهیشد.. خ نشیگزیو اخم جا دیلبم خشک یبعد لبخند رو یکه نگاهم مات شد و لحظات دمیلب کش
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 ردکیم زیرا چرخاند، عمه فاطمه موشکافانه ما را آنال ماز سمت راست سر ینگاه ینیکه سنگ رمیچشم غره نگاه برگ

نمود.. نگاه عمه مرا به دام  یخوب م دیشا ای یه به ظاهر معمولزده ک خیسرد و  یکشف رابطه ما بود.. رابطه ا یو در پ

 .. قدم تندداش کرده بو مهیضم زین یکوتاه به او دادم و با سر جوابش را داد البته لبخند یانداخت.. به اجبار سالم

. کردم. شیشام بود، به سمتش رفته و با حرص صدا یبرا ازیکردم سمت آشپزخانه.. مادرم در حال پوست گرفتن پ

 نگاهم کرد                             

                                                                                                         کنه؟یکار م یچ نجایا ن،یمامان ا _

 رینداخته بود تا خفه ام کند و تاثا میبه کارش ادامه داد.. حرص پنجه به گلو یپاسخ چیاز من گرفت و بدون ه نگاه

 مشهود شد                                                                                             میبر صدا یخفگ نیا

                                                                            کنه؟یم یچه غلط نجایا گمیمامان با شمام، م _

پس شوهرت کو؟                                                                                                                  گنیعمه هات نم یینجایاگه اون نباشه زشته، تازه تو ا میشام، همه جمع یبرا ادیمن گفتم ب _

 نهمهیبلند بر سر مادرم خود را از ا یادیداشت تا هر دم با فریم مرا بر آن مخروشان درون یایدست مشت کردم.. در

که از او به شما  یبه خانه ات آمدم، حال مرد یبا چه حال یدیآخر مادر من مگر تو ند» حرص و خشم و بغض برهانم 

                                                             «؟ینشان یپناه آورده ام را مقابلم م

 مامان                                          ستیگن، اصال برام مهم ن ینم ای گنیم یبه جهنم که عمه هام چ _

 من مهمه                                                                                                            یبرا یول _

 ادامه داد                                                                                                                 یوافر یخونسرد با

                                                              نهیتا سفره رو بچ یرو بده مصطف نایحرفا  ا نیا یحاال هم به جا _

گونه  ینگاهش کردم و اشک کاسه چشمم را پوشاند، با افسوس سرش را به دو جانب تکان داد و دست رو یلخورد با

                                                                                                           دیام کش

           پشتت باشه                                                                                                                     یثیکه اصال دوست ندارم حرف و حد یدونیکم تحمل کن، خب؟.. م هیبه خاطر منم که شده  _

 نهیبه س نهیکه س چهارچوب آشپزخانه گذاشته بودم یگرفتم.. پا رو ستشبه اجبار سر تکان داده و بشقاب ها را از د

                                                                                                               دمیمادرم را شن یبه جانبش نکردم، از کنارش رد شدم و صدا یبه جانبم کرد و نگاه ینگاه میاش در آمدم ن
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                                                                                   برنیمبچه ها  ن،یشما زحمت نکش آقا راد _

                                                                                       ستین یمادر جون، زحمت کنمیخواهش م _

 ینقش باز ده،ی.. چه خودشم خوب جلوه منیریخود ش» گفتمار در آورده و با حرص  شیرا کج کردم.. ادا میلبها

بشقاب ها را به دست  «یشد یاگه بلد نبود که تو خامش نم» درونم بلند شد یصدا« کردن رو چه خوب بلده

 یحت کردمیم یمن با تمام توان سع و.. پارچ دوغ و نوشابه را درون سفره گذاشت ستادمیسپردم و صاف ا یمصطف

 ها اشاره کرد                         وانیل ینیبه س یبه او نخورد، مصطف یا هیثان ینگاهم برا

 به من؟                                                                                                        یدیاونو م یآبج _

را به سمتش هل دادم و  ینیرا نداشتم.. با پا س زبان گفتنش یول دیکشیم ری.. موقع خم شدن کمرم تدمیگز لب

نگاه او را حس کردم؛ به آشپزخانه پناه بردم تا حضورش دورتر شود.. همه درو سفره جمع بودند که کنار  ینیسنگ

بود که همشه به  یچه خصلت نیا دانمی.. نمانهیبازجوگرفتم.. عمه فاطمه نگاهم کرد، موشکافانه و  یمادر و پدرم جا

را  زیدو نفر شکراب است تا دست به کار شده و همه چ انهیبود حس کند م یگشت و کاف ینقطه ضعف افراد م دنبال

 افراد نینفر از ا کی یکنم، در هر خانواده ا یرا شروع کند.. حال که فکر م شیبکشد و بعد سرکوفت زدن ها رونیب

                                                                                                                           به خود آمدم        شیکه مخلّ آرامش شود.. با صدا شودیم دایپ

 و کمک کن هست؟                                                                  یکار نقدریتو خونه هم هم نیآقا راد _

 گفت:                         عیسرد و خشک بود.. مادرم سر یعمه تکان ندادم، جوابش لبخندرا از چهره   نگاهم

 از هر لحاظ آقاست نیآقا راد _

چشمش بزنند.. عمه،  یترسم از فرط خوب ینشانم داد.. م شبیآقا بودنش را د یجنبه ها نیاز هم یکیزدم؛  پوزخند

اکتفا کرد. لبخندم را پشت لبانم پنهان « ماشاءال..» ها به گفتنبه لحن پرغرور مادرم پشت چشم نازک کرد و تن

خواندن  یدر حال کر شهیرفت، هم یجوب نم کی یخواهر شوهر و زن داداش تو نیکردم، از همان اولش هم آب ا

باز بعد از سالها  خواستینم دهم،یبه مادرم حق م دیبود.. شا لیدل نیامشب مادرم به هم یهم بودند و رفتارها یبرا

صرف شده و همه  وهیاز شب گذشته بود، م یها شود. پاس هیکنا هیهنوز هم دست ما خواستیهم حرف بشنود، نم

                                                                             دمیرا شن شیکه صدا دادمیو درشت سودا پاسخ م زیبه سواالت ر زی.. من ندمشغول صحبت بودن

                                                                                               میکن یرفع زحمت م گهیبا اجازتون ما د _
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است؟.. با اخم نگاهش  یچه کس« ما»؟ منظورش از «ما»کرد..  یبود و نگاهم م ستادهیپالتو به دست ا د،یچرخ سرم

 با حهی.. عمه ملندیها مرا بب یزود نیبه ا ستیدانست قرار ن یداشت؟ مگر نم ییه معنانگاه منتظر چ نیکردم. ا

 لبخند گفت:                                                                                            

                                                                                                     دارتونیاز د میخوشحال شد _

 روح!                                                                                           یزد؛ به ظاهر جذاب، به باطن ب لبخند

                                                                                                                    نطوریممنون، منم هم _

 نگاهم کرد و گفت:                                                                                     یبه من کرد.. لحظات رو

                                                                                                                    میآماده شو تا بر _

 که مادرم مداخله کرد                میآ ینم میمرد.. زبان باز کردم تا بگو نیا ییپر رو نهمهیگرد کردم از ا چشم

حلقه چشمانم                                                    یبا سودا حرف بزن یایب یتونی.. آماده شو، فردا هم مزمیآره عز _

کردم.. بلند شدم و مادرم  یامشب مادرم را درک نم یگشاد شده ام.. رفتار ها یمردمک ها یکوچک بودند برا اریبس

 به دنبالم روانه شد؛ در اتاق را بسته و با پرخاش گفتم:                     زین

 برم؟                                                           خوامیمن نم یدونیمامان؟ مگه نم یگیم یمعلومه چ چیه _

 یبه توق یکه تا تق دینبا ادیم شیپ یهر خونه ا یبحث ها تو نیبرگرد خونه شوهرت.. از ا م،یمر میندار خوامینم _

                                                                                   یباش نجایبا ساک لباسات ا خورهیم

                                                                                                   دمیرا کش میموها یکالفگ با

                          ساده است مامان؟                                                      زیچ هی یبرا یقهر لعنت نیا _

 سرخ شده                                                                                     یکردم، پر از خشم و با صورت نگاهش

         ساده است؟                                                     زیچ هی رهیگیدرد کمر که جونم رو داره م نیا _

                                                                             تیسر زندگ یدنبالت مادر، تا برگرد ادیگفتم ب _
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روز از قهر من بگذرد.. عزت نفس مرا  کینگذاشت  یخرد کرد، حت نیمادرم چه آسان غرورم را نزد راد دم؛یگز لب

ام از عمه ها و  یپنهان ماندن زندگ متیخودش؟ به ق یشیمصلحت اند متیبه ق ؟یمتیبه چه ق یسوال برد، ول ریز

             مادرم به سرم مته زد                                                                                                    یگوشه شد.. صدا زیم یخرد نشدن غرور خودش در نزدشان؟ نگاهم به گل رو

                                                                      یعذرخواه یآورده، برا نیدسته گل رو هم راد نیا _

 رونیرا از کمد ب میلباس ها ؟یراحت نیدسته گل تمام شد؟ به هم کیبا  زیلبانم نشست.. همه چ یتلخ رو یلبخند

 نگاهش کردم                                                      یا!. با دلخورمانتو و شال و چادرم ر د،یکش

       مامان!                                                                                                                        _

                                                                         کرد مجابم کند         یو سع دیبه سرم کش یدست

 ،یبگن بدبخت شد خوامی..  نمی.. نذار عمه هات بفهمن تو قهر کردتیبرگرد سر زندگ میفدات بشم مر یاله _

کرده حتما االن  یاهاشتب هیکنن، برو مادر.. به خاطر من برو.. اونم  شخندیات باشن و بهم ر یشاهد ناراحت خوامینم

 هیبه چ یبفهمن چ دنشیتا عمه هات با د دارساک لباسات رو هم گذاشتم تو کمد موقع رفتن بر ن مونه،یپش

مصلحت کرد..  یمرا قربان م،یعمه ها یها هی.. ورد زبان مادرم شده بود ترس از کنادادیدر وجودم جوالن م خشم

غرور  یبه بزرگ متیق نیاگر ا ی... حتیمتیق چیشنود،به هاز خواهر شوهرش حرف ب یمتیق چیحاضر نبود به ه

 ،یزن از ناراحت ادیفر یاز ته چاه در آمده، با وجود ییله شده دخترش باشد. با صدا تیشخص ینیدخترش و به سنگ

 زمزمه کردم                                                                یناراض یبا قلب

                                                                                                                      باشه         _

صورتم را پاک کرده و به هر  عی.. سردیگونه ام نشست ند یرا که رو ی، از اتاق خارج شد و اشک دیام را بوس گونه

ار در زدم.. او کن رونیکه درون کمد افتاده بود از اتاق ب میبه ساک لباس ها ینگاهبود مانتو را بر تن کردم .. با  یسخت

مرتبِ شانه شده به  یبا همان موها کرد،یرا موزون و جالب توجه م ندامشکه ا یبود، با همان پالتو بلند مشک ستادهیا

به ظاهر  یچشمان ،یساختگ یاز جنس لبخند ها یصورتم نشست، نقاب یو محکم.. نقاب رو یباال و همان نگاه جد

مطمئن  اکردم از در خارج شدم و مادرم به استقبال مان آمد ت یبه گمان خونسرد.. با همه خداحافظ یآرام و لحن

حرکت کردم و نم اشک در چشمانم  نیصدا به سمت ماش یدست او ب تی.. با هداستیدر کار ن یشود برگشت

سوال رفته ام،  ریز تیاز غرور له شده و شخص یرفتن، ناراض نیاز ا یراضنشست.. در جلو را باز کرد تا سوار شوم، نا

بود تا بروم.. سوار شدم، در  ستادهی.. مادرم هنوز امسرشار از غمِ درک نشدنم توسط مادرم، برگشتم و نگاه کرد
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ام  یتیاحجم نارض دم،یکش یکه حرکت کرد نفس لرزان نیگرفت.. ماش یخودش جا یبعد در صندل یرابست و لحظات

بودم، به برگشت ن ی.. به مادرم خشم نگرفتم. راضدمینکش ادینبود.. به مادرم اعتراض نکردم، بر سرش فر انیقابل ب

به برگشت نبودم و به خاطر دل  یبدون تاوان!.. راض یِمانیاظهار پش چیبدون ه ن،یاز طرف راد یعذرخواه چیبدون ه

و  یشیتاب حال و احوال فرزندش بود تا در گرو مصلحت اند کاش در تب و یمادرم مجبور شدم و دل مادرم ا

پر از اکراه دادم و ما  ی! تن به مصلحتحتمصل یشدم، قربان ی.. من قربانگرانیآماده د شهیهم یو حرف ها یآبرودار

.. دلم رندیکه رفتار خودمان باعث شده نقش طلب کار ها را بگ یگرانی.. دمیهست گرانیحرف د یقربان شهیهم

نخواست درکم کند، نخواست  نکهیداد.. از ا حیآرامش خودش را به من ترج نکهیمادرم.. از ا یها تیت از ارجحشکس

 نیباشد، تا او اخم کند بر ا بانمیتا او پشت گذاشتمیم انیکاش پدرم را در جر یکند..  ا انمحفظم کند، نخواست درم

ا پ یاش جا یبا کار امشب مادرم، پر و بال گرفته و قلدر شک یکه ب ینیبکشد بر سر راد ادیمرد خودخواه.. تا او فر

نکردن خانواده ام را  تیدن بر سرم.. حمایکوب یزدم، امشب را پتک کند برا یحرف یکند.. که اگر فردا روز یباز م

 اب ستاد،یکه ا نیکرد. ماش لیرا بر من تحم یبزرگ یمن! مادرم ناخواسته چه جفا دنیکوب یکند برا یا هیدست ما

خود گشوده و به اتاق پناه بردم..  دیشده و به سمت آسانسور رفتم.. در را با کل ادهیناتمام پ یاز درد یناش ییاخم ها

هم  یو چشم رو دمیتخت دراز کش یرو یرا نداشتم، به آرام دنشیکش رونیتوان ب یمانتو را باز کردم ول یدکمه ها

بار گردنم هدف حمله درد قرار گرفته بود..  نیرده بود و اک دیدردم را تشد نیماش یصندل یفشردم.. نشستن رو

 هیاس نیرفت، من چن یاز سرم کنار م شهیهم یبرا هیسا نیاش رو سرم افتاد و کاش ا هینگذشته بود که سا یلحظات

 ییصدا دم،یرا شن شیبود.. صدا ریام سراز قهیخواستم.. چهره ام درهم شده بود، عرق از کناره شق ینم یسر

 !                             یبا تم نگران زیه آمدلشور

                                                                                                                ست؟یحالت خوب ن _

 گرفت          یشتریب وضوح شیصدا یبود که امانم را ببرّد.. نگران یناله کردم.. شدت درد آنقدر اریاخت یب

                                                                                                                 کنه؟یکجات درد م _

 و نوازش گونه!                       می.. دستم را گرفت، مالدهیگردنم گذاشتم، درست نقطه ضرب د یرو دست

     و!                                                                                                                           پاش _

کردم تا جان  یکرده بود.. حس م سیرا خ میو نا آرام بودم.. عرق تمام تار موها دمیچیپ یبا درد ، در خود م همنوا

 لب زدم                                                                                    یبه سخت ندارم.. یدادن فاصله ا
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                                                                                                                             خوامینم _

 مانند شد غیکمرم نشست که ناله ام ج یرو گرشیت ددس د،یرا محکمتر کش دستم

 

                                                                                     کنهی.. دستت رو بکش از کمرم، درد میآ _

 میباز و دست ها میشدم..چشم ها دهی.. توانِ مقابله نداشتم؛ همراهش کشدیشانه ام گذاشت و مرا باال کش یرو دست

 شد، کم رمق و پر از خشم!                     دهیاش کوب نهیس یرو میمشت شد و مشت ها

        ولم کن!                                                                                                                       _

 چشمانش رنگ غم گرفته بود                                               ،یت؛ آرکرد، چشمانش غم داش نگاهم

االن  یکنه ول دایپ امیبلکه دردهات الت یتا منو بزن ستمیا یم نجایمنو بزن، اصال تا صبح هم یهر چقدر دوست دار _

                                                  دکتر                                                  میبر دینه، االن با

 کردم دستم را پس بکشم                          ی.. سعدیدستانم را گرفت و انگشتان مشت شده ام را بوس مچ

                                                                                                           رمیمن دکتر نم خوام،ینم _

انداخت..  میموها یتخت برداشت و رو یمانتو را بست، خم شد و شال را از رو یدکمه ها م،یتوجه به مخالفت ها یب

 حال گفتم:                                                                                                    یب

 چادرم! _

 یدلصن یشدم. نشستن رو دهیمخالفت نداشتم پس دنبالش کش یبرا یتوان دیگرفت و به سمت در کشرا  دستم

 به استراحت داشتم.. و یوافر ازیکه ن یآمد در لحظات یکار جهان م نیسالن انتظار مطب دکتر به نظرم طاقت فرساتر

مسن و  یدکتر که مرد نهیگاهش.. معااز ن ردمک یو من فرار م دیلغز یصورتم م یچشمان او هنوز پر از دلشوره رو

.. به ظاهر ساده یکوفتگ کی یبلند برا یبرهه زمان نیکردم از ا رتیو من ح دیساعت طول کش میخوش برخورد بود ن

که  دیگرفتم و نگاهم چشمان دکتر را کاو یجا یصندل یکنار او رو دیرس انیکه با چهره متفکر دکتر به پا نهیمعا

 گذشت تا گفت:                                                                                                             زیدر سکوت و آنال یقیود، دقانفر ب دونظاره گر ما 
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                                                                                                    ن؟یبا هم دار یچه نسبت _

 دوختم                                                                         نیلب به سخن گشود و من چشم به زم نیراد

 دکتر                                                                                               یهمسرم هستن آقا _

 اش را قاب گرفته بود به سمت من سر چرخاند                 یکه چشمان عسل یلیمستط نکیهمان ع با دکتر

                                                              ن؟یزم یافتاد ای دهیضربه د یزیکمرت به کجا خورده؟ با چ _

 یبود تا اظهار وجود کند.. صدا ستادهیا راقیحاضر به  که یو لب به دندان گرفتم از بغض دهیکش نییرا پا نگاهم

  دیکش یاش جانم را به آتش م یکه تلخ یشرمزده او چشمان مرا محکم به هم فشرد از سخنان

       نخورده                                                                                                  نیدکتر، زم ینه آقا _

 رفت                                                        یکه انگار رو به خشم م یدکتر در فضا آکنده شد با لحن یجد یصدا

  شده؟                                                                                                                       یپس چ _

    من خودش جواب داد                                                                                                              یجا به

              ضربه دسته                                                                                                ی... جایِجا _

 کیترسیه یبود و با حرکات دهیچیداشت، دستانش به شدت در هم پ ریسر به ز زیبلند کرده و نگاهش کردم.. او ن سر

و پلک زدم، پشت سر هم و  دمیکرد، لب گز رمیو نگاه دکتر غافلگ دی.. سرم چرخدادیراستش را تند تکان م یپا

 :                               تتکان داد و گف به افسوس یپوش دلرحم سر دیسف ی!.. آقایمتوال

رفتار  ینطوریجوون؟ آدم با زنش ا هیراه و رسم همسر دار نی.. اشدیفلج م ایمرد  یم ای خوردیکم باالتر م هیاگه  _

                                                                                                              کنه؟یم

 یشانیدرشت از گوشه پ یانداخته و عرق ریساکت و صامت و پشمان سر به ز نیشد.. راد دهیکش میتا پلک ها اشک

تا کشتنم نداشت باز هم کم بود و هزاران بار  یکه فاصله ا یمرد یاش راه گرفته بود، عرق شرم.. باز هم کم بود.. برا

دهد. دکتر  یم حیترج یرا به خرد ورز یکه مست یزاران بار لعنت بر عقللعنت بر شراب و سازنده و خورنده اش! ه

ه اعتراف تلخ ک نیا یبروم برا شیپ یزندگ نیدر ا دیتا کجا با کردمیمشغول نوشتن نسخه بود و من با خود فکر م
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 لطغ یگزند نید، اانتخاب اشتباه بو نیبروم که باور کنم ا شیپ دیام ساخته نشده؟ تا کجا با یمن و زندگ یبرا نیراد

و  نساخته اند یزندگ نیمرا بهر ا نکهیدانستن ا یتاوان دهم برا دیبا یمشکل دار بود.. تا ک شهیرابطه از ر نیبود، ا

 یزندگ نیا سمانیر دنیبر رایز کنمیرفته ؟ اما هنوز صبورانه تحمل م غمایبه  نیو آرامشم در کنار راد یخوشبخت

ام.. من  دهیبا مشکالت جنگ شهیهستم که هم یهستم، کس یگزند یره راه هاراه ممکن است و من زن کو نیآخر

گرفت و با لحن  نی! نسخه را به سمت راددیبگذرد.. شا زیبار ن نیا دیها را پشت سر گذاشته ام شا بیفراز و نش

                                          شماتت بار گفت:                                                                           

 گهید زیچ چینه کار خونه و نه ه یعنیاستراحت کنه.. استراحت مطلق،  دیکن، تا چند روز با هیدارو ها رو ته نیا _

 هیجنس خودت رفتار کن نه شب هیدرنده، پس شب وانیو از جنس عشق و محبت نه ح می.. مراقبش باش.. ما انسانیا

 یامروز یدلسوز و حافظ هستن، نه مثل جوونا ونزوج هاش یهم برا گهیات.. البته که موجودات دموجود گرید

 رسان همسرانشون                                                               بیآس

دکتر داشت  جمالت ینیدرشت عرق نشان از سنگ یافتاده، گردن خم شده و قطره ها ریدو دو زن ، نگاه به ز چشمان

 اریاخت ی.. بستادیاز جا برخاست و منتظر من ا ظیغل ی« چشم»کوتاه، با  یبود بر آتش درون من.. با تشکر یو آب

د زد. لبخن میکوتاه کردم و به رو ی.. تشکریبا رحم، با دلسوز کرد،یشد..نگاهم م دهیدکتر کش ینگاهم به جانب آقا

 یاز منش«. شد یفلج م ایمرد  یم ای خوردیاگه باالتر م»  دیچیپ یم مدکتر در سر یو حرف آقا میاز اتاق خارج شد

شد؛ به داروخانه رفت و من  یدکتر در سرم اکو م یکرد و جمله آقا تیتشکر کرد و با دست مرا به خارج از مطب هدا

 میپا یبه روداروها را  سهی.. سوار شد، کدمیبودم که از زبان دکتر شن یجمله ا ریماندم و هنوز درگ نیماش در

هم رفته  یرو ینگاهش را حس کردم و چشم نگشودم. تا خانه با همان پلک ها ینیگذاشت، چشم بسته بودم.. سنگ

را حس کردم که به  یدست ستاد،یاز حرکت ا هک نیرا مرور کردم که از خاطرم رفت.. ماش ییآنقدر آن جمله کذا

         :                                                                                                                            لرزان گفت یو با لبخند دیگشودم، دستش را عقب کش چشم ندیشانه ام بنش یرو نکهیآمد و قبل از ا یسمتم م

                                                                                                                            میدیرس _

ا را طبقه ه م،یشده و به سمت آسانسور رفتم، پا تند کرد تا به من برسد .. شانه به شانه هم وارد آسانسور شد ادهیپ

نوز تم و هحرف به سمت اتاق رف یکردم؛ ب یکه فراموش کرده بودم فکر م یو من به جمله ا میرفت یباال م کیبه  کی

 را از یقرص ستاد،یسرم ا یآب آمد؛ باال یوانیبعد با ل یقیتخت نشستم و دقا ی.. رودمیشیاند یبه همان جمله م

ه دست ب یحرکت چیه یبود که ب یقیبرداشت، روکشش را باز کرد و به سمتم گرفت.. دقا یپاتخت یپاکت رها شده رو

 آنبودم..  رهیحرکت خ یهنوز ب یول رمی. قرص را تکان داد تا بگبودم. رهیاو که قرص را مقابلم نگه داشته بود، خ

 ...«                                                                     خوردیکم باالتر م هیاگه » پر رنگ  یجمله مقابل چشمانم جان گرفت، همچون نوشته ا
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                                                                                              کنهیبخور، دردت رو آروم م نویا _

 میمال ییبا صدا دیآمد که نگذاشت.. تعلل مرا که د یهم فشردم؛ جمله داشت به خاطرم م یرا محکم رو چشمانم

                                        گفت:                                                                             

                                                                                                                           رشیبگ _

 همان ریشک تاث یداشت ب زیو غم، شرم را ن یکه حاال عالوه بر نگران یکرد.. با چشمان یبلند کردم، نگاهم م سر

 م                                                                                                      نگاهش کرد یانقدر واضح و قابل لمس!.. جمله چه بود؟ با گنگ ده،یرنگ شرم را به چشمانش پاش نیجمله است که ا

                                                                                         گفت؟                 یدکتر چ نیراد _

 متفکر گفتم:       یداده و با حالت نیام را چ یشانینگاهم کرد.. پ یو مات و سوال کیرا به هم نزد شیابروها

                                                 شد؟                   یم یچ خوردیکم باالتر م هیگفت اگه اون ضربه  _

 چشمانش را بست و سرش را باال گرفت                         یسر بلند کرده و نگاهش کردم، با ناراحت دوباره

 بدونم خوامیبود؟ م یبگو ادامش چ _

رده در هم ک نگونهیکه چهره اش را ابود  یبغض ریتاث دیکرد، شا ینم هیاو که گر دم،یدماغش را شن دنیباال کش یصدا

 خشدار شده بود                                                 میدر فروخوردنش داشت.. صدا یو سع

                                                                                                   ست؟ین ادتی.. توام گهیبگو د _

 را گرفته و تکان دادم                                                                                                          تشدس

                                                                                                                               نیراد _

 یراستش نشست، سر خم کرد و دست یزانو یزانو نشست.. مقابلم رو یرو یگرفت و به آرام یقیگشود، دم عم چشم

                                                      دیرا که هنوز انگشتانش را به دست داشت بوس

                                                                          شرمندم نکن                                  نیاز ا شتریب _

                دمیربط جواب داد.. دوباره پرس یچه ب ؛یو او از شرمندگ زدمیمن از آن جمله حرف م گفت؟یم چه
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                                                     بود؟                                                                         یچ _

 رفت                                                                                               یرو به خفگ شی.. صدادیگز لب

                                                                                                                      ستین ادمی _

 از من قرار داشت               یکینشست که در فاصله نزد شیموها یو نگاهم رو دهیرا به دهان کش میلبها

                                 یناراحت شد دمیازت پرس یگفت.. چون وقت یچ ادتهیکه تو  نمیمن مطم یول _

پر از  یکی.. یقهوه ا یگریو د یخاکستر یکیدو نگاه،  یاال آورد و نگاهم در چشمانش نشست.. تالقرا ب سرش

 گنگ!                                                                                                یگریغم،درد، شرم و د

                                                                         شد؟  یم یچ ؟یخورد.. چ یکم باالتر م هیگفت اگه  _

.. پا بر نیکرده بود، حرص خوردم از نگفتن راد ریآوردم؟ به شدت ذهنم را درگ ینم ادیادامه جمله اش را به  چرا

                                  و صدا باال بردم                                     دهیرا کش می،موها دمیکوب نیزم

 بود؟                                                                                                     یبگو.. بگو ادامش چ _

     گرفت و پشت سر هم تکرار کرد      یرا به آرام میام او را ترساند.. شانه ها یاراد ریو غ نیخشمگ حرکات

                                          شهینکن حالت بدتر م ینطوریفقط ا گم،ی.. مگمی.. مزمیباشه، باشه عز _

 خفه گفت:                                                                                                                ییصدا با

                                                            یشد یفلج م ای یمرد یم ایخورد  یه باالتر مگفت، اگه... اگ _

 لبم نشست                                                              یسابقه.. لبخند رو یب یلرزش د؛یلرز شیصدا

                                                                              گفت            نویبود.. هم نیآره، درسته؛ هم _

 کردم، دوباره خنده را تکرار کردم                                     یبود.. تک خنده ا رهیخ زمیبهت به حاالت جنون آم با

 مردن هم مگه وجود داره؟               سادست؟ ساده تر از یلیجمله که خ نیرفته بود؟ ا ادمیچرا پس من  _
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بلند و ناله وار در فضا  یا هیگر یصدا د،یلرز شیافتاد و شانه ها میزانو یباره سرش رو کیکوتاه..  یخنده ا دوباره

را اسکن کرد و ناگهان اشک در  دهیلبخندم خشک شد.. ذهنم شروع به پردازش کرد و اتفاقاتِ از سر گذران د،یچیپ

؛ نگاه کردم کردیم سیرا خ میکه پا ییافتاده اش، به اشک ها نییلرزانش، به سر پا یه زد.. به شانه هاچشمانم حلق

بودم  دهیاش را ند هیبودم، من اصالً گر دهیرا از او ند یحالت نیکرد.. تابحال چن سینگاه کردم و اشک گونه ام را خ

و پر  یجد ومحکم  یمرد شهیقابل باور بود، او را هم ریو غ بیعج میبلند و دردناک.. برا های هۤ  ضج نیچه رسد به ا

رفت تا  شیندارد غرورش است.. دست لرزانم پ تیکه اهم یزیتنها چ ایکه گو ستیگر یو حاال چنان م دمیغرور م

آن شبش  یرحمیب یادآوریکه با من کرد، با  یکار یادآوریوسط راه خشک شد، با  یول ردیقرار بگ شیموها یرو

 زمزمه وار گفتم:                                                   یی.. با صدادمیرا پس کش دستمکرد و اشکم پر از حرص شد و  ریلبم را اسدندانم گوشه 

       بخوابم                                                                                                              خوامیم _

گشوده شد و توانستم نفس  میها هیبرداشته شد انگار قفل ر میپاها یسرش که از رو ینیرا بلند کرد.. سنگ سرش

کرده بودند، زدود.. سر به بالشت رسانده و چشم بستم و  سیکه صورتش را کامالً خ ییبکشم.. با کف دست اشک ها

که  دمیگشودم و او را د مهیچشمانم را تا ن ذشت،گ یوالنط یقی.. دقانیراد یاشک ها دنیتر شد از د رانیدرونم و

کنار تخت نشسته بود.. سر بلند کردم تا قرص را بخورم که او زودتر قرص را در دهانم گذاشت و آب را به لبانم 

 یداد و درد کم شیمسکن را افزا ریهم گذاشتم.. گذر زمان تاث یبالشت نهاده و چشم رو یکرد؛ دوباره سر رو کینزد

م شده و با ناله چش داریچقدر گذشته بود که از شدت درد ب دانمیآرام تر شد و توانستم عالم خواب را تجربه کنم.. نم

 شیس هانف د،یبار بلند تر ناله کرده و دستم گردنم را به چنگ کش نیمحض فرو رفته بود؛ ا یکیگشودم.. اتاق در تار

و کنار تخت زانو زد ..دست  دیغرق در عرقِ درد مثل فنر از جا پر منِ نیبا د دیاز خواب پر کبارهیشد و به  اریهش

 را جدا کرد                                                                     دهیچسب یو تار موها دیکش سمیخ یشانیپ یرو

                                                                                                               کنه؟یگردنت درد م _

شده، مشغول نوازششان شد..  میبند موها گرشی.. دستم را گرفت و دست دیلب ریز ییجز ناله نداشتم، ناله ها یجواب

 !                                                   ایواضح و گو اریبس یلرزش د،یلرز یم شیصدا

 نداشت؟                                                                                                            ریثمسکن تا_

  لب ناله کردم                                                                                                                  ریز

                                                                                              رمیم یدارم م ایردنم.. خداآخ، گ _
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کشاند.. سرم  یو مرا تا مرز مرگ م دهیکه امانم را بر یسوزم، بدنم گلوله آتش بود از درد یکردم در گرما م یم حس

                                                                              تکان دادم       نیبه طرف عیرا سر

     !                                                                                                                            ایخدا _

                                                                              بغض آلود گفت:     ییرا فشرد و با صدا دستم

 کم                        هیفقط  زم،یکم تحمل کن عز هی.. گهیدکتر د هیکم تحمل کن تا صبح بشه ببرمت  هی _

.. حس میآ یمحال بر نم نیخواست.. من از عهده انجام ا یاز من م یسخت زیبود تحمل کردن، چه چ یکار دشوار چه

 ی. با صدایجان دادن دهشتناک نیانداخت از چن یدرد در دم جانم را خواهد گرفت و هراس به دلم چنگ م کردمیم

                                                ادیفر هیشب ییناله کردم، با صدا یبلند تر

                                                                                        رمیم ی.. دارم مرمیم یدارم م ا،یخدا _

 یم هیمحابا گر ی.. بدمیاز اشکش را د سیباز شد و صورت خ مهیچشمانم ن خت،یاش با ناله ام در آم هیگر یصدا

                          گفت:                            یلب م ریز ؛یدر پ یمحکم و پ د،یکرد.. دستم را بوس

                                                         دیببخش زم،یعز دیتو رو خدا تحمل کن.. ببخش م،یغلط کردم مر _

          آرام تر از قبل لب زدم                                                                                       ییصدا با

                                                                                                       رمیم ی.. مرمیم یدارم م ا،یخدا _

 کرد                              یو مدام زمزمه م دیبوس یکرد و دستم را م یباره، دوباره و صد باره نوازشم م کی

 .. غلط بود، اشتباه بود.. اشتباه کردم                                                                               دیخشبب ـ

سخت و پر تب و تاب گذشت تا از هجوم لحظات پر درد کاسته  یآمد.. لحظات یآمد و دردم بند نم یاش بند نم هیگر

 یحال چشم گشوده و به او که هنوز طلب بخشش م یآب بود؛ ب سیر خآرام گرفت.. تنم سراس یشد و گردنم کم

سمت سرش بردم تا موهاش را نوازش کنم  بهنگاه کردم.. دست چپم را که کنارم افتاده بود  ختیر یکرد و اشک م

                                                                                    در چشمانم؛ لب زد رهی.. حاال هر دو دستم در دستانش بود و نگاه پر اشکش خدیکه دستم را زودتر گرفت و بوس

                                                                                                                                ؟یخوب _
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حرف زدن نداشتم، تنها  یلبم آورد.. نا یرو یجان یبود، لبخند محو و ب شیکه فوج فوج در چهره و صدا ینگران نیا

 زمزمه کرد                                                                    د،یلرز شیسر تکان دادم.. لب ها

                                   کردم؟                                        یم کاریافتاد من چ یبرات م یاگه اتفاق _

                                                                                                         دیرا به چنگ کش شیموها

                                  خاک بر سر من                                                                                  _

را  یگوشم عذرخواه ریماند، مرا در بر گرفت و ز داری. تا صبح بدیاش کوب یشانیپ یو رو دیرا محکم تر کش شیموها

ن و توا ختمیگر یکه کنارم بود م یبه سقف بود.. هنوز از مرد رهیمن خ یتکرار کرد و چشمان پر از خالء من، نگاه ته

و در آن برهه از زمان آزارم  دهدیاش آزارت م یکینزد که یاشتم.. و چه سخت است تحمل لمس مردپس زدنش را ند

که در سرم حس  یدیشد یتکان داده و با گرما نیبه هم دوخته شده بود از راندنش.. سرم را به طرف میو لبها دادیم

ر د وزفرق سرم را نشانه رفته بود و او هن و دیتاب یبه داخل م ریاز کناره پرده حر دیشدم..نور خورش داریب کردم،یم

چشمان بازم  دنیبا د د،یباعث شد چشم بگشا میدستانش آزاد کنم، تقالها انیکردم خود را از م یکنارم بود.. سع

                           راندم                                         یشانیپ یلبخند زد.. دوباره تقال کردم، با دست شانه ام را گرفت که اخم رو

 بلند بشم، ولم کن                                                                                                      خوامیم _

                     و نرم گفت:                                                                         دیکش میبازو یرو دست

 کم آروم                                                                                                          هیباشه، فقط  _

تخت نشستم..  یاز بند دستانش آزاد شده و رو یرها از قفس بودم وقت یرا باز کرد و من همچون پرنده ا دستش

                                    دمیرا از پشت سر  شن شیبود که صدا زیم یرو یداروهانگاهم به 

         گردنت بهتر شده؟                                                                                                               _

                                                                                   قهر آلود گفتم: یآهسته و لحن ییصدا با

                                                                           کنهیکم درد م هی دنیآره..فقط موقع نفس کش _

کرد.. چشم به مالفه دوخته  ینشسته و نگاهم متخت  یرا به جانبش چرخاندم، رو مرخمیپشت دستم را گرفت، ن از

 و منتظر ماندم تا حرفش را بزند                                                                                   
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                             من اون شب...                                                                                        _

کرده بود.. گردنش کامالً به سمت من  ریهنوز مچ دستم را اس گرشیرفت و دست د شیموها انیراستش م دست

                                                                                               ندمیبود تا بتواند بب دهیچرخ

اد، افت ادمیشب گذشته  یگندکار ادداشتتی دنیشدم با د داریصال حالم دست خودم نبود، صبح که باون شب.. ا _

                                    یکه ببخش خوامیازت م یول یشد تیاذ یلیکه اون شب خ دونمیم

                                                  حوصله مردمک گرداندم                                                          یب

  باور کن من اون شب...                                                                                                          _

 گفتم:  ییترشرو! اخم در هم گره کرده و با یخجالت و شرم چیبدون ه زد،یاز آن شب حرف م حانهیوق چه

 بشنوم                                                                                                                   خوامینم _

و توقع گذشت  کندیبلند شدم و از اتاق خارج شدم.. طلب بخشش م اطیبا احت ده،یکش رونیرا از دستش ب مچم

رحمانه اش بر روح و احساسم را  یم اما محال است بتوانم  فراموش کنم، آن شب و حجوم بببخش دیدارد.. شا

 بیرابطه تخر نیا یسابق برگرداند ول لروا یام را رو دهید بیو جسم آس یگذر زمان زندگ دیکنم؛ شا یفراموش نم

 بیکه اگر آس فینازک و لط یمیشد، حر دهیما بود در نیکه ب یمیهرگز همچون گذشته نخواهد بود.. حر گریشده د

نده ک یاز زندگ یا هیپا نهاده شود، ال ریدارد که اگر ز یحرمت یینخواهد بود.. رابطه زناشو میقابل ترم گرید ندیبب

به خطر انداخت و باز انتظار داشت شکل و  کباریتوان  یمشترک را نم یزندگ". ستیبند زدن ن قابل گریکه د شودیم

 کیبه عظمت  یزیدگرگون خواهد شد، چ یزیچ خت،یقطعا فرو خواهد ر یزیه باشد، چقبل از خطر داشت ییمحتوا

 *                                         "حرمت

که حضورش را در کنار خود حس کردم، دست به سمتم دراز کرد، خواستم  رفتمیسالنه به سمت آشپزخانه م سالنه

 کرد                    تیکرد و مرا به سمت مبل ها هدا ریکنار بکشم اما نگذاشت، انگشتانم را اس

 تا صبحانه رو آماده کنم                                                                                         نیکم بش هی _

                خش برداشت    شتریب میخشکم زخم شد و صدا یسرفه کردم تا صدا صاف کنم اما گلو چندبار

                                                                                                               تونمیخودم م خواد،ینم _
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           مبل نشاندم.. با اخم گفت:                                                            یرا گرفت و رو میها شانه

                                                                       یکار کن دیگفت؟ نبا یدکتر چ یدیمگه نشن _

 لبانم نشست                                                                                                یرو یکج لبخند

                                                                              ؟یکنیکارا رو م نیدکتر ا یرفافقط به خاطر ح _

 گفت:                                                                     تیرا در چهره طلبکارم چرخاند و با جد نگاهش

                                                                                                              ستیفقط اون ن ر،ینخ _

دار خش یتازه به تن کرده اش را به چنگ گرفته و با همان صدا راهنیپ نیراست کرد و برگشت تا برود که آست کمر

                                                                     بود گفتم:                                ماریب یتن انگریکه ب

                                                                                                                          ه؟یپس چ _

 ند وگفت:                                      ک نشیدستم را از آست یسکوت کرد، با دست چپش به آرام یلحظات

 شه                                                                                            یصبحانت آماده م یکم صبر کن هی _

 یا قهیآلود.. ده دقهم انداختم، خسته بودم و خواب  یرا رو میپاها اطیداده، با احت هیرفت و من به مبل تک او

آورد.. پلک باز کرده و قصد کردم بلند شوم که بازو  یکه نامم را بر زبان م دمیاش را شن یلب ریز ینگذشته بود، صدا

شده بود.. از عسل و مربا و خامه و کره  دهیچ  زیم یرو سدو کمرم را گرفت و کمک کرد..هر آنچه که به گمان بر

 زیانگ رتیداغ و خوش بو ح ینان سنگک و بربر دنیو گردو.. و د ریو پن یو چا هویو آبم یگرفته تا تخم مرغ عسل

 دنیشد.. در حال گرفتن لقمه بود که سر بلند کرد و با د داریکه او همراه من ب یبود وقت ییناشتا نیبخش ا نیتر

 پاسخ دادن                                                                           یح بود براواض ی.. با انگشت نان ها را نشان دادم و اشاره ام به قدر کافدیمن خند ییگردو یچشم ها

            یامروز نون تازه بخور خواستیسفره تا گرم بمونه.. دلم م یو گذاشتم ال دمشیصبح زود رفتم خر _

                                                                           چرا؟                                                         _

                                                                                                                                   دیپرس گنگ

                                                                                                  چرا؟                                 یچ _



 سراب

 
332 

 

                                                                                                       ؟یکن یکارا رو م نیچرا ا _

                                                                                                   را به سمتم گرفت           لقمه

 بخور تا بهت بگم                                                                                                             نویا ایب _

 نگاهش کردم و با پوزخندگفتم:                                              رمیلقمه را بگ نکهین ا! بدویرندانه ا زیگر چه

 دکتره، آره؟                                                                                                    یبه خاطر حرفا _

                                                                         دندیچرخ یترخاکس یرا تاب داد، دو گو شیها مردمک

                                                                              ستیدکتر ن یگفتم که، نه فقط به خاطر حرفا _

                                                                   ؟یکه انقدر مهربون شد رمیبم یدینکنه ترس ه؟یپس چ _

                       دیآشکار در صورتش نشست، گوشه لبش را گز یلبخند کج گوشه لبانم نگاه کرد و حرص به

                                 خدا نکنه                                                                  ،یزنیم هیچه حرف نیا _

    پاسخ دادم                                                                                                                     یتلخ با

 کرد، البته خدا نه، بنده اش.  یفعالً که داشت م _

  دیشک یکالفگ یاز رو یهم فشرد و نفس یرو چشم

 اشتباهم رو جبران کنم؟                                                                                                یذاریچرا نم _

               باال دادم                                                                                                           ابرو

                                               یاشتباه کرد یکن یکه فکر م نهیکار ها به خاطر ا نیآهان، پس همه ا _

    ام را کج تر کردم                                                                                                 افهیرا کج و ق لبم

      ه!                                                                                                                           ک خورهیبر نم ییخورِ کتک خور به جا یزن توسر هیکردن به  یدو روز خوب یدلت به حالم سوخته گفت دمیشا _

           دیکوب زیم یبهم فشرده و صورت درهمش، محکم رو یپشت پلک ها هافتیحرص، با خشمِ نمود  با
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 نه؟                                                                                                             ای یکن یبس م _

آرام و تن  یزدو  با لحن یکه لبخند لرزان باال رفته، نگاهش کردم و منتظر ادامه پرخاشش بودم یجفت ابروها با

 گفت:                                                                                                       افتهیکاهش  ییصدا

  زمیصبحانت رو بخور عز _

                                 . لج کردم.. با کج خنده گفت:                                                                                                  .نهیو ک یاز بند دلخور شدیو دل سخت شده من رها نم دادیبه خرج م ینرم او

                                                                                                                            من جون سختم           یمرد ول یمن بود م یجا یدکتر گفت، هر ک یدیکتک خورم چقدر  ملسه؟ د یدید یراست _

.. ردمکی.. نگاهش مدیاش کوب یشانیو چند بار با کف دست به پ دیکش نگرا به چ شیموها یتینها یب یبا کالفگ

، فشرد و نرم متیاز مهر.. دستم را گرفت و به مال یو ته مانده ا یمانیغم، پش! نگاهم کرد پر از رحمیسفت، سخت و ب

                        دیگل رز پشت دستم را بوس یگلبرگ ها یهمچون شبنم نشسته رو

  ..                      ستیالتهاب ها برات خوب ن نیباش ا زم،آرومیحرفا عذاب نده عز نیانقدر خودت و منو با ا _

 باال گرفت                   میتسل ی.. هر دو دستش را به معنادمیکرده و با پرخاش دستم را عقب کش اخم

و زخم زبون بزن، دعوا و جنگ راه بنداز  هیدلت خواست کنا یهمونه.. بعدا هرچ یتو بگ یباشه، باشه.. اصال هرچ _

به  ،یکن دایرو فراهم کنم تا زودتر  بهبود پ شتیب آساچند روز، فقط چند روز به خودت آرامش بده و بذار اسبا یول

 باشه؟                                                                                                                         یآتش بس موقت هیحالت بهتر شد جنگ رو شروع کن.. فعال آتش بس،  نکهیمحض ا

حد مواظبم باشد، خوب  نیرفتار کرده و تا ا لمیباب م کردیتالش م نکهیبدون پلک زدن نگاهش کردم.. ا قهیدق چند

 نهمهیکه جواب ا نیخوب بود.. هم یلیطلبکار خ شهیهم نِ یراد یشده بود برا مانیاز کرده اش پش نکهیبود.. ا

 نیاز هم پر ییزناشو ی.. زندگمیایکوتاه ب یکم زیمن ن شدبهتر با دیقابل باور بود.. شا ریداد غ متیپرخاش مرا با مال

هر  نیشود بلکه هر روز کورتر و طرف یگره مشکالت نه تنها باز نم یهاست که اگر گذشت نداشته باش یبلند ،یپست

ه باال برد مینداشتم، حال که او دست تسل نیجز ا یچاره ا یعنی.. بهتر بود گذشت کنم شوندیلحظه از هم دورتر م

 نیمنتظر سر به طرف ی. با نگاهمیایحفظ آرامشم  کوتاه ب یبرا دیه آمده، در صدد جبران بر آمده بود باو کوتا بود

که در دست داشت را به طرفم  یپلک زدم و او لبخند بر لب راند و لقمه ا یبه آرام«.. چه شد؟» یتکان داد به معنا

به  و گرفتیلقمه م میقابل باور برا ریغ یحوصله ا و او با دممشغول خوردن ش نهیگرفت.. لقمه را گرفته و با طمأن

 !                                                                    چیپ نیراد یبا طعم لقمه ها ی.. صبحانه ادیو آن صبحانه چه چسب دادیدستم م
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زدم.. ن دیو سف اهیش داد و من دست به سسفار رونیکردم، ناهار و شام را از ب یتماشا م ونیکاناپه نشسته و تلوز یرو

کردند..  یبشوم که ته دلم آب م یتوانستم منکر قند یامروز به شرکت نرفته بود تا کنارم بماند و مراقبم باشد.. نم

 بعد انگشت یقیمن.. دقا مرخیماند به ن  رهیکنارم نشاند و خ درحضورش را  د،یظرفها که به اتمام رس یشست و شو

به رقص  یشد بود برا یملود شیام نشست و صدا قهیاز کنار شق زانیآو یتک تار مو یازش گونه رواشاره اش نو

 درآوردن احساس خفته درونم                                        

                                                                                                           زم؟یحالت بهتر شده عز _

 یو با لحن دمیلب کش یتکان داده و عکس العمل معمول دخترانِ مورد توجه واقع شده را به جا آوردم.. زبان رو سر

 بچگانه و لوس گفتم:                                                                                                     

 خوب شدم                                                                                                                     اوهوم.. _

 ی.. نگاهم چک برگشتدیچسب یبه دل م بیفرم گرفته با لبخندش عج یلب ها نیکردم و ا ینگاهش م یچشم ریز

 ودشیآوردم که باز هم م ادینکرده بود.. به  یو بم چهره اش را نقاش ریز وقت بود نگاهم یلیکه خ یشد به صورت مرد

شدن احساس  داریب یاست برا یتلنگر کاف کینشده.. فقط  ی.. قلبم هنوز از محبتش تهدیو مهر د دیمحبت ورز

سر  یو به نرم ام، قدرت دارد.. لبخند زده یدر آوردن حس درون انیبه غل یهنوز برا مینگاه مال نیام.. و ا دهیخواب

دلنواز  بینت بنوازد.. عج نیا یرو شهیهم نیاحساس راد یقیکاش موس دمیشیشانه اش نهادم و با خود اند یرو

 نی.. ازدیر یسازد و شوق م یو ترانه م کندیکه نت ها را با زبان کودکانه اش شعر م یکودک نیریش یصدا هیاست، شب

من اشتباه  دیشا دمیشیآرامش!.. با خود اند یوزها سخت در پر نینت آرامش بخش است و وجود پر تالطم من ا

 و خوب بماند! اشداو هم بتواند خوب ب دیشا ست،ین دادیکه نشان م یزیتمام آن چ نیراد کردم،یم

محق  یبرا یمادرم همراه بود و ته قلب من هنوز سهم یها یمکرر و احوال پرس یچند روزه ام با تماس ها استراحت

 او از نظر من اشتباه باشد!                       دیاگر صالح د یبود.. حت لیبودن مادرم قا

شلوغ و لبان خندان و پر شوق مردم تا خانه  یها ابانی.. از خدیرس یبه مشام م ایبهار در گوشه به گوشه دن یبو

با  میدهایانجام شد، خرگرفته بود  نیکه راد یمن به دست خدمتکار ی.. خانه تکانشدیم ریسراز دیها، حس ع یتکان

گونه قرمز و  یها بیس هیروزها شب نیو حالم ا حسانجام شد و   _حهیعروسِ عمه مل _سودا و مهربان  یهمراه

.. یبدون دعوا و کلنجار شد،یم یسپر یکه آرام و معمول ییراندم از روزها یلب م یباغ بود.. لبخند رو کیدرخشان 

و  یوافر ماه یبردم.. با شوق یبه سر م دیع یکارش بود و من، در حال و هوا ریسخت درگ نی!.. رادیبدون بحث و قهر

کوچک و  یسفره ا دم،یرا خود چ نی.. سبزه را مادرم داد.. سفره هفت سدمیخر نیهفت س یبرا یو ظروف سفال نهیآ
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 قرمز یماه ..رشینظ یب یها نیو س یبسته شده با هفت ظرف گرد سفال نیآذ دِیسف یخوش نقش و نگار.. سفره ا

بود..  دیپر از خر شیشب که آمد دست ها ود،ب نیبه عهده راد لیوسا یشده و قرآن.. باق یکنده کار یا نهیکوچک، آ

                                                                                     را باال بردم                                                      میسفره برق زد.. دستانم را در هم گره کرده و ابروها دنیمحبوبم با د یها یخاکستر

   چطور شده؟                                                                                                                     _

                                                                                            کرد و لبخند زد                      نگاهم

                                                                                                                              هیعال _

سال  کی قایتکرار شده و آشنا.. دق یهم شکل بود، سکانس یسکانس یادآوریلبانم نقش بست از  یکه رو یلبخند

.. اشک شدیدر سرم منعکس م شیصدا« من کو؟ یدیدختر فراموشکار، ع ی.. استیکار خودمه... پس خوب ن. » شیپ

آن  شیصدا«!.. دختر فراموشکار یا.. »شیآن روزها یدر گوشم نشست، صدا شی.. باز هم صدادیدر چشمم چرخ

تازه  یدوانده در قلب دختر شهیر یِوزها نرم و لحنش گرم بود.. آن روزها حضورش پر از لبخند و سرشار از خوشر

 کیشد از وجودم استشمام کرد..  یرا م یجوان اسیآشنا شده با محبت بود.. آن روزها پر از شوق و آرزو بودم.. عطر 

خانه کشاند در خاطرم نقش بست.. آن روزها  نیکه مرا به ا ییبه خاطر آوردم؛ آرزوها گذراندم، نیرا که با راد یسال

را چ دانمیروزها نم نیداشت.. ا تیواقع نیجدا از ا یو رنگ شدیم ریتعب ایکه کنار او بودن رو ییمثل خواب بود، روزها

ا ج میبرا شیها یام و حال خستگ دهیرا سالها به دوش کش نیسنگ یبار ایاست، گو یوجودم ماالمال از خستگ

که از سر گذراندم نباشد.. اما من، هر چه که بود را به دست  یربط به اتفاقات ناگوار یب دیشا بیحس غر نیمانده.. ا

 دهید بیرابطه آس نیکنم، ا یسپارم تا در امروز زندگ یرا به خواب م روزیکنم.. د یسپارم تا با هست ها زندگ یباد م

باز هم  شودیدارد پس م انیاز او در قلبم جر ی.. اگر هنوز حسکنمیتالش م .. دوباره، دوباره و دوبارهکنمیم میرا ترم

ه ساز نیا یبرا یپس چرا من نسازم؟ اگر تا امروز معمار خوب ست؟یساختن ن یبرا یادامه داد و تالش کرد.. مگر زندگ

 نکهیا دین دور نشود، به اماز م  نکهیا دیبه ام دارمیبر م ماو قد یتالش نکنم؟ من به سو شتریپس ب نینبودم چرا از ا

 باشد؟                                                                                   تواندیدوباره هم م یسر آغاز عشق و دلدادگ ایاست، آ یزی. بهار آغاز هرچردیاز من فاصله نگ گرید

بهار با شروع دوباره اش.. طرح لبخند بر لبان مان، رنگ تند  .. در انتظارمیبود دهیکه چ یبودم و او، کنار سفره ا من

گاه از حرکت  چیکه ه یشد، همچون رود ی.. لحظات سپرمانیدر چهره ها یبرق درخشان شاد مان،یشوق در دلها

ت، چند گذش ی.. نگاهش کردم، نگاهم کرد.. لحظاتدیبخش مانیبه لبها یگلوله، رنگ پررنگ تر یماند.. صدا یباز نم

بود بر دل کاغذ.. بلند شد و به اتاق رفت، با نگاه  یمهر یگونه ام، جا یبوسه اش رو یشد و گرم لیسمتم متما به

 تهشانه ام.. آمد، بس یرها رو یرنگ شده  ییخرما یام انداختم، موها یفانتز یآب راهنیبه پ یبدرقه اش کردم.. نگاه
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کوتاه و منقطع! نگاه منتظرم را به او دوختم،  د،یندکودکانه در چشمانم نشست.. خ یدر دستش داشت و برق یا

گاهش .. ندمیکرد، با اخم لب برچ میصبرانه دست به سمت کادو بردم که بسته را پشت سرش قا یمقابلم نشست.. ب

                                                   خورد                                                                             یدر چشمانم تاب م گوشانهیباز

 چشماتو ببند تا بدم _

را گشود..  انگشتر الماس  میوار پلک ها کیبسته درون دست راستم  اتومات ینیبسته و منتظر شدم، سنگ چشم

 دنیته دل! به د بلند و از ییبا صدا د،یحالت چهره ام خند دنیرا از هر طرف کش داد و او با د میدرون جعبه لبها

 :                                                                                                   و گفت دیمادرم با محبت نگاهم کرد و حالم را پرس ،شدنم لیگله کردند از ستاره سه میو عمه ها میخانواده ام رفت

 نفع خودت بود                                                                   که من کردم به یکار یفهم یم یروز هی _

را به همه نشان دادم و او با لبخند به  نیراد ییانگشتر اهدا م،ی.. تا عصر آنجا بوددیتکان دادم و گونه ام را بوس سر

کوتاه و دست  یسالم ایسهم دن زد،یم می.. پدرش لبخند به رومیخانواده اش رفت دنی. به دستینگر یشوق من م

هم بودند،  اشاریرفتار کردنش.. پرند و  یعاد نیشد با ا لمو خوش به حا دیسرد بود.. شهال گونه ام را بوس یدادن

ه و برادران شدیاحوالم م یایو جو زدیمهربان.. لبخند م شهیمرد هم اشار،یو  کردیرا منعکس م یپرند خوشحال یمایس

 یظاهر یدلگرم نیاگر ا یدادن حت یاش، با دلگرم یشگیهم تیبا اظهار حما کردینه خرجم مرا سخاوتمندا شیها

 و من غش کرده بودم کردیم فیتعر میبا دوستانش را برا یسفر نوروز ی. تمام طول راه برگشت به خانه، ماجراهاباشد

خاطره اش افتادم که شب را  ادی نگاه کردم و باز به مرخشیمخصوصش پارک کرد، به ن یرا در جا نیاز خنده..  ماش

مطبوع جوراب دوستانش تا صبح در حلقش  یو بو دهیکنار دو دوست خل اش خواب نیدر چادر شش نفره ساخت چ

 به افسوس تکان داد                یو سر دیخند زیصورت پر خنده ام او ن دنیبوده.. خنده ام گرفت.. نگاهم کرد و با د

چادر شش  نیبرگشت گفت ا میاعتراضم کرد اره،یم یچ میچادر با من که فکر کرد گفت نیهمچ وونهیحسام د _

 زهیم زهیر یها یآخه ژاپن گهیبشه.. نم لیچادر تکم تیتا ظرف میتازه دو نفر کم دار م،ینفره است ما هم چهار نفر

                               کجا، ما غول ها کجا                                                               

 گفتم:                میخنده ها نیقفل کرد.. ب موتیرا با ر نیماش یو درها میشد ادهیام شدت گرفت.. پ خنده

                                                                                                             ن؟یکرد کاریشما چ _

تو  میالتماس کرد راهش نداد یو هرچ دیکوهستان لرز ینازک تو اون سرما یپتو هیتا صبح با  رون،یب مشیانداخت _

                                                                      ادیب میکه بذار میچادر،البته جا هم نداشت
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                                                                                       را گرد کردم                         چشمانم

 بست؟                                                                   لیتا صبح قند چارهیشماها، ب نیبود رحمیچه ب _

                                                                     گفت:                             زیآم طنتیش یخنده ا با

 خروس شده بود                                                                  هیبود.. صداش شب ضیماه مر کیتا  _

طبقه باال که مرد  هیهمسا دنینبود.. با د یمن قطع شدن یخنده ها یو صدا میبود ستادهیآسانسور منتظر ا کنار

خود را کنترل کرده بودم و  یبه خانه به سخت دنی.. تا رسستادمیو موقر ا نیرا جمع کرده و مت میبود خنده ها یمسن

 ریل سد کی م،یباروت شده و نترکد.. وارد خانه که شد ترلمقابل کن ریغ ینگاه نکنم تا خنده  نیبه راد کردمیم یسع

را  شیکه صدا کردمیکار شده ام را باز م یمانتو مجلس یه سمت اتاق خواب دکمه ها.. در حال حرکت بدمیخند

                                                                                   دمیشن

                                           کجا خانوم؟                                                                                   _

                                                                                            ستادمیسمتش برگشته و از حرکت ا به

                                  لباس عوض کنم                                                                       رمیم _

 را باال انداخت                                                                                                         شیابروها

گنگ به او که                                        نرفته؟                                                                          ادتی یزیچ هی _

مرد جنتلمن و دلخواه  کیاز او  ،یآسمان یآب راهنیاش با آن پ یشد نگاه کردم، کت و شلوار براق مشک یم کینزد

                                                           ستادیام ا یقدم کیساخته بود.. در 

                                          ؟یبرام نگرفت یزیخانم فراموشکار؟ نکنه مثل سال قبل چ من کو یدیع _

 یاش ساعت مچ هیبه لبخند کش آمد. هد میلبها امیلقب آشنا و دلچسبِ آن ا نیا دنیاز شن«!.. فراموشکار خانم»

 سر به سرش یتا کم داشتیمرا بر آن م یوذم یلحظه حس نیبودم اما در ا دهیخر شیبرا شیبود که دو روز پ ییبایز

 بگذارم

 هم بهت بدم؟                                                                                                یدیمگه قراره ع _
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                       ادامه دادم         یطانیش یرا گرد کرد.. با لبخند شیها یابرو باال فرستاد و خاکستر دوباره

 ام                                                                                                   یدیع نیمن خودم بزرگتر _

رو به عقب جبرانش کرده و لبخندم را وسعت  یجلو آمد که با قدم یطرح زد، قدم زیلبان او ن یکم لبخند رو کم

 یمن.. قدم ینیجلو گذاشت و باز همان عقب نش یبود، دوباره قدم امدهیبدش ن یباز نیاو که انگار از ا.. دمیبخش

.. تا شد یپر رنگ م گرفت،یرنگ م گرفت،یم وسعتکه لبخندشان  ییبه عقب، با لبها گرید یبه جلو، و قدم گرید

 نهیآمد.. س یاو هنوز جلو م یول ستادمیحرکت اخورد و از  واریکه کمر من به د میقدم ها را ادامه داد یباز نیا ییجا

و من با تعجب نگاهش  دیگرفت، چشمانش صورتم را در نورد گرید یطنتینگاهش رنگ ش ستاد،یام ا نهیبه س

افزون تر شد..  رتمیام ح یشانیاش به پ یشانیبعد با خوردن پ یو چشمان من گردتر.. لحظات د.. خم شکردمیم

 لباس ضیچه آسان مرا به اشتباه انداخته بود.. به اتاق رفته و پس از تعو نکهیاز ا دمیندو از من دور شد و خ دیخند

چشمانش برق زد، لبخند زد، و تشکر  عتسا دنیبه دستش سپردم.. با د طنتیبار بدون ش نیرا برداشتم و ا شیکادو

                                                                  کردم                    شیکرد. کنارش نشستم، شانه به شانه اش چسبانده و صدا

                                                                                                                                     ن؟یراد _

                                                                                         بله؟                                            _

 و گفتم:        دهیاز ته دل داشتم.. دوباره لبخند به لب کش« جانمِ» کیکور شد، انتظار  یلحظه ا یبرا ذوقم

                                                                پس فردا روز سالگرد ازدواجمونه..                                  _

 نگاهم کرد                                                                                                                    رتیح با

                                                                                                                     ؟یگیم یجد _

 تکان داده و لبخندم کج شد                                                                                                     سر

                                                                                نبود؟                                                ادتی _

           نه!                                                                                                                           _

                                    ستیمهم ن شیه انگار اصالً برابود ک یگفت نه.. لحنش طور یم الیخ یب چه
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اومدن دعوتشون نکردم.. چند بار عمه فاطمه گفته خونه تو هم  یشام، از وقت یعمه هامو دعوت کنم برا خوامیم _

                                                                                                               یمهمون یبرا شهیبهونه م هیمناسبت هم  نیا گمیامروز فرداست که برن و زشته اگه دعوتشون نکنم.. م م،یایم

    تکان داد                                                                                                                      سر

 ندارم                                                                                                            یمن حرفباشه  _

 نیاز ا ریشب بدون دغدغه خوش باشم اما رسم ادب غ کی خواستینبودم، دلم م یدلم از حضور خانواده اش راض ته

                                                                           و گفتم: دهیچیاست.. دستانم را در هم پ

                                                               گمیهم خودم م اشاری.. به پرند و انیبه خانوادت هم بگو ب _

. کامالً .نمیاکراه در وجودش بب ای یاز شاد یحس نکهیمخالفت کند، بدون ا ایموافقت  نکهیهم سر تکان داد بدون ا باز

 مِیاز مر نانیاطم ینگاه دوباره ام شد برا یرایپذ نهی! آدیکاه یادیحالتش شوق مرا تا حد ز نیبود و ا یخنث

به  شتریلباسم را ب یشده و دست دوز؛ شال ساده ام طرح ها رکا یبود با طرح ها دهیدلخواهم.. لباسم، بلند و پوش

در حال  یمحو از اتاق خارج شدم و به استقبال مهمان ها ی! با لبخندبایز یِبودم، ساده  بای.. امشب زدیکش یرخ م

د، بو زدهاش را تا آرنج باال  یشمی راهنیپ یها نی.. آستستادمیا پیخوش ت شهیهم نِیورود به خانه رفتم.. کنار راد

حلقه  نطوریدستش بود و هم یمن هنوز رو ییاداشت.. ساعتِ اهد یجالب یهارمون راهنیبا آن پ دیشلوار سف

 یکس دادمیخوشحال بودم و اجازه نم تینها ی.. و امشب من بگفتمیتازه ورود خوشامد م یازدواجمان..به مهمان ها

 را بر هم بزند.. امشب، شب من است! یخوش نیا

مبهوت و  یمن لحظات یعمه ها دنید آمدند.. شهال با زین نینگذشته بود که خانواده راد میاز ورود مهمان ها یقیدقا

گرفت..  یو با همان غرور خاص خود کنار همسرش جا افتیخود را باز یزود خونسرد یلیاما خ ستاد،یخشک شده ا

رفتار از زن آب  نیبودند را به خود دهد، و ا ستادهیکه به احترامش ا میزحمت خوش و بش با عمه ها نکهیبدون ا

خودش را حفظ کند و رفتارش  یهمواره چهره خوب اجتماع رودیاز شهال انتظار م رایز بود، دیهمچون او بع یا دهید

 یلبخند دیمرا که د یزده خانواده  رتیبا تعجب نگاهم کنند.. نگاه ح میجلوه ندهد که عمه ها یرا به گونه ا

 قابل باور بر لب راند و گفت:                   تیبه غا ماا یساختگ

مجبور شدم زود  نیهم یبرا ستم،یسرپا با تونمینم کنهیه باهاتون دست ندادم.. کمرم درد مک خوامیمعذرت م _

                                                                                                                      نمیبش
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استفاده کند.  یزده و بهتر است از همان رفتار خوب ظاهر گدار به آب یب دیرا باال انداختم. خودش هم فهم میابرو

 خودش را جمع و جور کرد و گفت:                                                              حهیعمه مل

                                                                                                   نی.. راحت باشکنمیخواهش م _

 با لبخند گفتم:                                                                                                             زین من

                                                                                                                    نیخوش اومد _

تشکر  یاجبار یبا لبخند تیرا اسکن کرد و در نها میبا لبخند تشکر کرد و اما شهالجون.. نگاهش سر تا پا نیراد پدر

گنجد  یدانستم در کالس شان نم یکه م ییاشاره کرده و خود زودتر به آشپزخانه رفتم.. از آنجا نیکرد. به راد

 بود داده و ستادهیکه در آستانه ا نیرا به دست راد ینی..سختمیقهوه ر شانیرند، برابخو یمن چا یها لیهمچون فام

 گفتم:                                                                                  

                                             نکردن؟                                                                  رید اشاریپرند و  _

      زد                                                                                                                            لبخند

                                   حرکت کردن                ریکم کار داشت تو شرکتش، د هی اشاری.. رسنیاالن م _

آنها هم آمدند.. پس از خوش و بش با افراد  دیرس انیشدم.. کار من که به پا زیم  دنیتکان داده و مشغول چ سر

 گفت:                                                    دیکش یکه مرا در آغوش م یحاضر در سالن به سمتم آمدند، پرند در حال

                   نمیب یخوشحالم که شما رو در کنار هم م یلی.. خزمیعز گمیم کیسالگرد ازدواجتون رو تبر _

لبخندش هم  ی.. حتیاشاریمعروف  یبودند به دستم داد و لبخند زد.. از آن لبخند ها دهیرا که خر یدسته گل اشاری

در رفتارش  یچهره اش و حت یآرامش در تک تک اعضا اریصفت به واقع برازنده اش بود ز نیا ایآرامش داشت و گو

 است                                                                                                   انینما

    شما هم مثل من و پرند باشه                      یزندگ دوارمی.. امنمتونیب یخوشحالم که هنوز کنار هم م _

 خاص خودش گفت:                                                                                         طنتیبا ش نیراد

                                                                               ه؟یما باشه چ هیکه منظورش از شب یدونیم _
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 طراف تکان دادم                                                                                                    به ا یلبخند سر با

                                                                                                                                 ه؟یچ _

     را بم تر کرد                                                                                                                  شیصدا

                                                                                روزیمثل من و پرند باشه.. هر روز عاشق تر از د _

چهره پرند نشست و  یرو یخاص ی.. نگاهش با گرمادیکوب نیپر از تبسم به شانه راد یبا اخم اشاریو  میدیخند ما

مرد تندمزاج و  نیسوق دادم.. ا نینگاهم را به راد زیهمسرش!.. من ن یشگیهم یتوجه ها نیچشمان پرند برق زد از ا

 نیکه ا نی. و هنوز مرد من است، هر طور که باشد.. همپرخاشگر، خودخواه و زورگو را هنوز دوست داشتم. یتا حد

 یاز ترس کنمیاست و خود را سرزنش م یکاف میرا به روال معمول برگردانده برا یو زندگ دهدیبه خرج م یروزها نرم

شود. پرند به کمکم  یطوفان خراب م کیبا  شهیکه تجربه نشان داده هم یآرامش نیا یکه ته قلبم وجود دارد برا

خونسرد و ساکت نشسته  ایهمه مشغول صحبت بودند.. شهال و دن دم؛یسرک کش ییرایکانتر به سمت پذ یاز رو ،آمد

کرد.. اساساً او  یام جز در مورد سفر شمال که کنجکاو دهیتفادوت د یرا معموال خونسرد و ب نیبودند.. مادر راد

 دیفس یدادن شمع ها یسمت پرند که در حال جا فکر به نیتفاوت است.. با ا یفرزندانش ب ینسبت به زندگ شهیهم

 بود، برگشتم و گفتم:                                                                                                 ییطال یها هیدر پا

                                                        پرند؟                                                                          _

              بلند کرد                                                                                                                      سر

                                                                              جانم؟                                                    _

                                                                                                      ه؟یشکل نیا نیچرا مادر راد _

                                                                                                                                 ؟یچه شکل _

که در جشن سالگرد ازدواج پسرش نشسته..  ستیتفاوت انگار اصالً براش مهم ن یخونسرد و ب ؛ینطوریهم _

          بود.                             یشکل نیمون هم ا یشب عروس یصورتش سرده، حت

  زد                                                                                                                            یتلخ لبخند
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ه کار ب یکار نکهیا یعنیتفاوته  یفهمه، ب یم یرو تا حدود ایتفاوته فقط دن یشهالجون از ابتدا هم به بچه هاش ب _

 کردن؟                                              کاریرفتن و چ یکجا رفتن و با ک نکهیه هاش نداره.. ابچ

 بود؟                            یتفاوته پس اون کاراش چ یاگر ب د؟یسفر شمال ما انقدر نقشه کش یپس چرا برا _

باشه که بخواد خانواده زنش رو به  لیپسرش انقدر زن ذل دومیبوده که عارش م نیخودش بعداً بهم گفت به خاطر ا _

 کارها نکرده                                                 نیاونا از ا یکه تا حاال برا یمسافرت ببره در حال

                                            را کج کرده و گفتم:                                                                        لبانم

 ...                                                                                                                          لِیچه دل _

 فت:                                   که تا پشت لبانم آمده بود.. پرند با خنده نگاهم کرد و گ یاز ادامه حرف دمیگز لب

 .. آره؟                                                                                                               یاحمقانه ا _

                                         کوتاه اکتفا کردم                                                     یبه خنده ا زین من

کشم           شانه  یدلم خجالت م یتو یشهال صداش کنم، حت نکهیمامان؟.. من از ا میبهش بگ دهیچرا اجازه نم _

                  را باال انداخت                                                                                              شیها

 راحته..                                                                                                          ینطوریا دونم؛ینم _

    هستن؟                                                       یشکل نیهم کننیم یسبک زندگ نیکه ا ییهمه خانما _

                                                                                                       دیبه سوال کودکانه ام خند پرند

زن مسئول و متعهد  هیعشق و محبته..  یایتفاوته؟ مادر من در یاحساس و ب یپولدار باشه ب ینه، اصالً؛ مگه هر ک _

 کیدو نفر از  یکیتفکر که آدما به خاطر رفتار بد  نیبچه هاش.. اصال ا یر به همسرش و نگران زندگوفادا ،یبه زندگ

نوع پوشش و سبک  دنی.. مثالً اگر من همون جلسه اول با دباههاشت ننیب یم دیقشر خاص همه اون قشر رو به اون د

 دمیکش یکنار م جهیرقرار کنم و در نتباهات ب یتونم رابطه خوب ینشست که نم یم یقضاوت هیته ذهنم  تیزندگ

                                                     اشتباه بود، اتفاقاً بعد از شناختنت بهت عالقمند شدم                                                                           

                                                                                              زدم                                   لبخند
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 من                                                                                                                           نیع _

 اش دو چندان شد                                                                   ییبایبرجسته و ز شیزد، گونه ها لبخند

الً با در باطنشه.. ک یکیظاهرشه مال  یکیدارن، نقص  یینقص ها هیکه همه آدما  میریبپذ دیمسئله متقابله.. با نیا _

 یتنها گندم ها مینیب یکه ما م یمشت نیا دیمشت نماد خروار است مخالفم.. شا گنیکه م ییمطلق گرا دگاهید نیا

 باشن                            ییگندم ها سالم و طال هیفاسدِ اون خروار باشه و بق

خوب بودن  نیکردم.. پرند را دوست دارم به خاطر هم یم دشییجمالتش را گوش داده و با تکان سر تأ اقیاشت با

وب خ لیدل یها کامالٌ ب یندارد.. بعض یبستگ ینوع پوشش و سبک زندگخوب بودن آدم ها به شکل و رنگ و  ش؛یها

ندارند.. کمال در  یاعتقاد یچون به خوب ینیبخوب ب یتوان ینم زیو برهان ن لیرا با هزار دل یهستند و عده ا

دو بالِ  نباشد، با یاما اگر رفتار و اخالقش خوبِ واقع کندیو باورش رشد م مانیمجموعه صفات است؛ انسان، با ا

 پرواز روبرو است. یشکسته برا

گذشت.. امشب حال  ایو سکوت مطلق شهال و دن شانیخانواده ها حه،یاندازه عمه فاطمه و مل یب یها فیدر تعر شام

خوب  روزها نیا نیکنم و لبخند بزنم.. اگر راد یگرفته بودم از ته دل شاد می.. تصمشدینابود نم یزیچ چیخوشم با ه

هستند و خندان،  یشاداب شده، اگر خانواده ام راض نیو زم دهیرساز راه  دیم به راه آمده، اگر بهار و عشده و به گمان

سال و فال و مال و حال، اندر  "هم اکنون  یسرور وجود ندارد؟ وقت یبرا یپس چرا شاد نباشم و نخندم؟.. چه بهانه ا

                                                                                                                     از شعر حافظ(    ی*)اقتباس"برقرار و بر دوام است یاریشهر

که قرار بود به شکل قلب سفارش دهد  یکیک دنیقرار گرفت و د یعسل یرو کیمبل نشسته و منتظر بودم.. ک یرو

            صدا لب زد                                                                                                                     یب وو نگاهم را کدر کرد.. سر بلند کردم و ابود، لبخندم را خشک  تاریگ هیشب یزیو حاال چ

                                                                                                                           دمیم حیتوض _

.. تر کرد یحضورش لبخندم را واقع یگرفت، گرما یرفته را بازگرداندم؛ کنارم جا لیزده و دوباره لبخند تحل پلک

 یو گاه دید یرا م نیتفاوت بودند و خودش ا یچهره ها شاد و سرحال بود به جز خواهر و مادرش که سرد و ب

بال  ی..امشب را دوست داشتم..  پرنده ادمید یم شیها یخفته را در خاکستر یافتاد حرص ینگاهش که به آن دو م

امشب لبخند داشت و  نینشست.. راد یدندانم م ریز یزندگ ینیریو شهد ش کردیگشوده و در آسمان قلبم پرواز م

 یراض زیشدن ن هیشب نیو من به ا میشده بودخوشبخت  یزوج ها هیآرام بود، حضورش در کنارم مستدام بود.. شب

 زِیکه به دست او آو ینداشت مگر زمان یو گردنبند ارزش دیگردنم کرد، لبخند پاش هیرا هد یدیاربودم.. گردنبند مرو

 نیآالت در نظرم کدر شده، آنچه که ا وریاست که ز یرید د،یروح جال بخش یب ءیش نیگردنم شد و لبخندش به ا
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و چه  دندیبخش هیدر حد توان هد ماش است.. مادر و پدر رندهیمحبت اهدا کننده و شوق گ کند،یم یشرا ارز اءیاش

دون را ب یصدهزار تومان ستالِیقاب کر نیا دیکه شوقِ نهفته پشتِ خر یگرفتن از دستشان زمان هیبود هد نیدلنش

 ییایهدا یبرا ختمیر یانشان و من تشکر مسکه دادند و باز هر کدام به قدر تو مینشستم، عمه ها یبه تماشا م دنید

 یایهدا یِفرا یحال ارزش نیداشت و با ا نیخانواده راد یکمتر از داده ها اریبس یو ارزش زانیم یکه از نظر ماد

روح.. مادر و پدرش هر کدام سکه تمام  یها با شوق، لبخند و محبت بودند و آنها سرد، خشک و ب هیهد نیآنها!.. ا

شاخه  کیشان  هیکاش تنها هد امابود  میعمه ها ییاهدا یسکه  نیهر کدام معادل چند متیادند و قد یبهار آزاد

در عادت ندارم.. پ یتفاوت یتفاوت و من به ب یب یتا قسمت یشاخه گل محبت.. آنها بد نبودند اما کم کی شد،یگل م

 هیهد ییبایز زیر نهیس اشاریپرند و  ..کردیو دور از چشم همسرش با نگاه محبت م زدیخوب بود، لبخند م نیراد

باشد! مهمان ها  خواستمیشد که به واقع م یهمان یمهمان نیرفت.. خوب و آرام و ا شیخوب پ زیکردند.. همه چ

را  شیداده و پاها هیو به اتاق رفتم.. به تاج تخت تک دهیخانه کش یبه سر و رو یرا گذراند.. دست مهیرفتند و شب ن

 نگاهم کرد              چشمشانه اش نهادم.. از گوشه  یو سر رو دهیکنارش خز ید.. با خستگهم انداخته بو یرو

                                                                                                           ؟یکن یلباستو عوض نم _

                                                                                               را باال انداختم                         سرم

   خسته ام                                                                                                                       _

 ا از هم گشود و دست مرا گرفت                                               ر نهیس یشده اش رو پایچل یها دست

                                        و خراب شد                                                                                            نیفروشه افتاد زم ینیریاز دست شاگرد ش یسیموقع رونو م،یرو که سفارش داده بود یکیک _

 فندق بودند        هیشب شتریشدند ب یگردو نم گریچشمانم د فرطم یخستگ نیچشم گرد کردم.. البته با ا

                                                                                                                           ؟یگیراست م _

        تکان داد                                                                                                                      سر

               انتخاب کنم                                                            نیتریو یاز تو یکیاوهوم.. مجبور شدم  _

 یمرس ایدن هیخوب بود..  یلیدر هر صورت امشب خ _

                                                                                           نمیبب نکهیرا حس کردم، بدون ا لبخندش
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                                                             خواهش                                                       ایدن هی _

زود  یلیتنِ پناه گرفته در دستان نوازش گرش خ یداشته باشد اما گرم یانیو دلکش پا بایشب ز نینداشتم ا دوست

 خوش را مهمان چشمانم کرد یخواب

 نیگردانم همه ا یو مردمک ها ستادهیا ییرایآشفته.. وسط سالن پذ طیمح ف،یکث یظرف ها خته،یبه هم ر ی خانه

از  شتریو ب کردمیم زیخانه درهم شده را تم نیا دیبودم و حاال با مارستانیساعتِ شب در ب نیکرد؛ تا ا یها را رصد م

 را دوست یبعد از مهمان یها یفیده و دست به کار شدم.. کثیکش یوقت نبود.. پوف کالفه ا نیدو ساعت تا آمدن راد

 به افسوس تکان یسر دیشن یام را م یلب ریکاشِ ز نی.. اگر مادرم امیداشت یخدمتکار دائم کیش ما هم نداشتم، کا

 یاه یریتنبل بودم و اگر سخت گ یکه در کار خانه کم یراند و به راست یرا بر لب م« تنبل»داده و با تشر کلمه 

را جمع کرده  یعسل یرو ی.. آشغال هاشدیته مو آراس زیتم کبارینبود بالشک خانه تنها هر چندوقت  نیراد یافراط

تق در باعث شد سر  یکه صدا زدمیو هنوز غر م ختمیریم ی.. کاغذ کادوها را درون سطل آشغالزدمیلب غر م ریو ز

           زودتر آمده بود                                                شبشد، ام دهیبود! نگاهم به ساعت کش نی.. راداورمیباال ب

                                                                                                                                       م؟یمر _

                                                                                                  ییرایسالن پذ ن،یراد نجامیا _

 .. کمرستینگر یو مرا م دهیسرک کش واریمردانه از کناره د یصورت یکار شده رو یِبعد دو چشم خاکستر یلحظات

 راست کرده و لبخند زدم                                                                                    

                                                                                                          یسالم.. خسته نباش _

 کرد                                                                                        ریزد و مرا متح ییدندان نما لبخند

                                                                                                                       یسالمت باش _

 توانست کارساز و اثرگذار باشد                               یم اریمواقع بس نجوریافزودم.. ا میناز را به صدا یچاشن

                                                                                        جون؟                                     نیراد _

                                                                                                                                           دیخند

                                                                                                     شده که جون شدم؟     یچ _
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 شیخنده ها انیتر کرد.. م دهیدلقک ها شده بودم که خنده اش را کش هیشک شب یب انهیلبخند ژکوندِ ناش نیا با

                                                                          گفتم:                                                  

 کمکم                                                                                                    ایلباساتو عوض کن و ب _

تلنبار شده را  یها یشدستیاز پ یدسته ا زین به سمت اتاق رفت.. من دیخند یتکان داد و همانطور که م یسر

رها شده  یِبعد حضورش را درست پشت سرم حس کردم.. با انگشت تار مو یقیبرداشته و به آشپزخانه رفتم. دقا

             نمیکرد؛ گردن چرخاندم تا بتوانم چهره اش را بب تیگونه ام را پشت گوشم هدا یرو

 ر منم خونه رو جارو بکشم                                                                   ظرفا رو بشو نیا ایتو ب نیراد _

 عقب رفت تا بتوانم به سمتش بچرخم                                                            یخوردم و او قدم تکان

                                                                         بعد                            یدادیقهوه م هیالاقل  _

                                                                                                                         ن؟یدار یآبدارچ _

                                                                                              آره چطور مگه؟                                _

 خونه                                          یرس یزده ها م یرسونه که مثل قحط یو قهوه نم یمگه بهت چا _

 ریاما تنها به خنده اکتفا کرد.. خنده اش مرا ش پروا یکلمات تند و ب نیاز ا کردیبود اخم م یگریهر زمان د دیشا

 جلو دادم                                                                                                                نهیکرد، س

                                                                           ؟یکش یخونه رو جارو م ای یشوریظرفارو م _

 گشاد شد                                                                                                                 چشمانش

 خونه رو جارو کنم؟ _

 

                                                                                                                هینترس جاروش برق _

 قهقهه وار!                                                                             یخنده ا د؛یعقب فرستاد و خند سر
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                             محاله واقعا                                  یخوشبخت نهمهی.. من و ایچه سعادت یوا _

به چشمان  یبودم، نگاه ستادهیا نهیام را حفظ کردم.. دست به س یجد افهیام را پشت لبم پنهان کرده و ق خنده

 فروخورده گفت:                                یلرزان از خنده ا ییام کرد و با لبها یمنتظر و ابهت پوشال

                                                                                                        شورم       یمن ظرفا رو م _

به  یو نگاه شبندیبه پ یرا خارج کرده و به دستش دادم، نگاه شبندیها رفته، خم شدم و از کشو پ نتیسمت کاب به

 تکان دادم.. گفت:                 نیفسر به طر یو سرگشته بود.. سوال رانیمن کرد، چشمانش ح

 کنم؟                                                                                                                       کارشیچ نویا _

                                                                                    ینش سیببند به کمرت تا خ شبنده،یپ _

رفتم، در موردنظر را باز کرده و  نتیباز مانده بود، باز خنده ناکام شده را پنهان کرده و به سمت کاب رتیاز ح دهانش

    با انگشت آب چکان را نشان دادم                                                                                  

 لطفا هر کدوم رو سر جاش بذار تا برداشتنشون راحت بشه               نجا،یا نیبچ یظرف ها رو که شست _

                                                                دادمیم حیدست تک تک قسمت ها را نشان داده و توض با

                                                                                    وانیل نجایها، ا یشدستیبشقاب و پ نجایا _

 بود اشاره کردم                                                                                  زانیکه آو یکوچک یجا قاشق به

                                                                       هم چاقو و قاشق و چنگال                       نجایا _

اش را  دهیکش یبود.. ابرو ستادهیبرجا ا ییحجم پررو نیبهت زده و خشک شده از ا ر،یدادم و او متح یم حیتوض من

                                    حرکت داد                                                                           

       خب؟                                                                                                                           _

                                              لبانم را کج کرد                                                                  لبخند

 خب به جمالت                                                                                                                   _
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                  گفتم:    یخاص یبا بدجنس شدمیکه از کنارش رد م یهنوز درون دستانش بود.. در حال شبندیپ

وارد آن سالن                                                                                                              ینره ببند ادتیاونو  _

 شدن یو خال دنیخند یقیشکلِ بزرگِ خوش نقش و نگار که شدم، بمب خنده ام منفجر شد.. پس از دقا یلیمستط

 یرا روشن کرده و مشغول جارو زدن سالن شدم.. لوستر ها یناکام و سرکوب شده، جارو برق یاحجم خنده ه نیاز ا

.. از نظر من بود ییرایسالن پذ تیتنها جذاب دند،یگرد یو م خوردندیتکان م یواه یلیبا دل یاز سقف که گاه زانیآو

ن و گرا سینف یشده.. قاب عکس ها یبلند و طال کار هیپا یها یاصل، عسل یِسلطنت یشده با مبل ها نیآذ یسالن

که قطع شد با  ینه چندان گوش خراش جاروبرق یام نبود. صدا هیزیجزء جه کی چیفاخر که ه ینتیز اءیو اش متیق

نگاه کردم.. دستمال و جالدهنده  یزیو به سالن برق افتاده از تم دهیهم کوب یدر لبخند، دست رو افتهینمود  تیرضا

 کیظرافت  یدوخته شده برا شبندِیپ یزهایکه آو بتیآن ه دنیراه کج کردم.. از د شپزخانهبرداشتم و به سمت آرا 

 رونیسرکش که به سرعت نور از دهانم ب یبه هم رسانده و گره زده بود، خنده ام گرفت.. خنده ا یخانم را  به سخت

 باز نگاهش مهیبا چشمان ن هد، برگشت و به من کخور یتکان سخت شیبلند در فضا افکند.. شانه ها ینیزد و طن

 نیاما ا یجد ینگاه کرد..در وهله اول اخم بود و نگاه زدم،یکرده، کمر به عقب داده و پر صدا و از ته دل قهقهه م

                                                                                                   اش گفت:                     دهیبر یخنده ها انیبه خنده وا داشت.. م زیلبان او را ن تاًیکنترل نها رقابلیخنده غ

                                                                                                           ؟یفسقل یخندیم یبه چ _

 واب دادم                                                                                       خنده، ج یگلوله ها کیحال شل در

          به تو                                                                                                                         _

 ن بود!و بچه گول ز یساختگ اخمش

   مگه من خنده دارم؟                                                                                                             _

                   سر تکان دادم                                                                                              یاپیبار پ چند

                                                                                                                                    یلیخ _

                                  کرد                                                                                      یخنده ا تک

 الف بچه رسماً دستم انداخته                                                                                           هی _
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  گفتم:             یجد تینها یب یاعترافش.. خنده ام را جمع کرده و به ناگاه با لحن نیاز ا یو راض خوشحال

 بود.. به کارت برس                                                                                    یخوب حیخب، زنگ تفر _

برگشت تا به ادامه  نکینثارم کرد و به سمت س یا وانهیحاالت با مزه و جمله حرص درآوردم، د رییتغ نیاز ا متعجب

در سرم جرقه  یکه فکر دادمیام ادامه م ینخود یکرده و همچنان به خنده ها شیکارش برسد و من از پشت تماشا

نوا  یب ی.. خم شده و گوشدمیکشیدست م یو عسل ناپهکا یرو لمیجستن موبا یرفته و در پ منیزد.. با عجله به نش

 خیه در تارک یز شکارا دیکوب یشده به آشپزخانه برگشتم.. قلبم م یطانیو با لبخند ش دهیکش رونیب یعسل ریرا از ز

. با .یمسخره و دستان کَف شبندیبودم، با آن پ مرخیاز ن نیشد از شدتِ ندرتش.. در حال گرفتن عکس راد یثبت م

به دست بدون  یسربرگرداند و درست در همان لحظه عکس گرفته شد.. با بهت نگاهم کرد و من گوش لیفلش موبا

ف واق یرا باال انداختم و به خوب میزده و ابرو ییم، لبخند دندان نمادر پنهان کردن موضوع داشته باش یسع نکهیا

 بار پلک زد                                                                    چندبودم که نگاهم رنگ شرارت و خباثت را از بر شده.. با همان بهت 

                                                                                    ...                          کاری.. چیتو...تو  چ _

 گذاشتم                                                          شیدر معرض نما شتریرا ب میرا تکان داده و دندان ها یگوش

                                                                             عکس!                                                 _

                                                                                         دیکش ادیچشم بست و از ته دل فر ناگهان

                                                                                 !                                               میمر _

 خنده پا به فرار گذاشتم و او به دنبالم.. با حرص و خشم صدا باال برد                                                      با

                                                                     مگه دستم بهت نرسه                                   _

 تپش گرفته بود                                                                                      جانیقلبم از ه دم؛یخند

                                                                  رسه                                                          ینم _

 نیکردم مسلماً راد یو اگر راه کج نم رفتمیم واریبه سمت د یبه صورت کامالً احمقانه ا م،یدیدو یم ییرایسالن پذ در

          سمتم پا تند کرد که گفتم                                                                                                      به  ستادم،یمبل ا ی.. ناچاراً رودید یم وارید یمرا به عنوان برچسبِ رو دیپس با نیاز ا
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                                                                                                              هی.. دستات کفایجلو ن _

 شده بود                                           شیروبرو شِیچند لحظه پ ثیهمان موجود خب هیاش شب افهیق د؛یخند

                                                                                                          ؟یکرد کاریخب.. تو چ _

 به سقف گفتم:                                                                                                    دهیچسب یجرأت با

 ازت عکس گرفتم                                                                                                                 _

 چشم بسته و گردن کج کردم                                     یبلند غیصورتم آمد با ج یکه تا جلو فشیکث دستان

            نه!                                                                                                                           _

 کن                                                                                                پس اون عکس رو پاکش _

شدن ها  رهیخ نیگشودم، نگاهم را در چشمانش ثابت کردم، بدون پلک زدن.. نگاه کردم، نگاه کرد و آنقدر ا چشم

و با  هدیپر نییاز مبل پا طنتیبا ش یگرفتن بازو خوشحال از به دست  یکه نگاهش سردرگم شد.. راض افتیامتداد 

               اش گفتم:                                                                                                                      یبه سمت اتاق پا تند کردم و در جواب حرف قبل نیراد یاستفاده از حواس پرت

 اونم نه! _

 

         بلند دوباره اش!                                                                                                               ادیفر و

                               ..                                                                                                میمر _

       من و حرص او!                                                                                                                  خنده

                                                                                                       یکنم پاک کن یم یآخرش کار _

    خنده دوباره من و حرص دوباره او!                                                                                               و

                              نامدارِ واالمقامِ ظرف شور                          نیجناب مهندس راد ینیخواب بب یتو _
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 اریبس دیجد گاهیپنهان کرده و برگشتم؛ دهان باز کردم تا جا یامن یرا جا لیدرآمد.. موبا زیخنده او ن باالخره

بر حرفم مقدم شد.. دستش را آب  لشیزنگ موبا یکه صدا م،یبگو کیرا تبر ییظرفشو نکیبرازنده اش پشت آن س

 اب داد                                                                 رفت و جو یو به سمت گوش دیکش

                                                                                               .....                                        _           سالم، ممنون                                                                                                                   _

                                                                                                               ....                   _       شد؟                                                                                                                           یچ _

                                                                                                 ؟یکه اقدام نکرد یچ یعنی _

 با حرص د،یجو یگرفته و با دقت نگاهش کردم.. گوشه لبش را م نتیام را از کاب هیتک اش انهیپرخاش جو یصدا با

 گفت:                                                                                                                      

                                                                     ه؟ینشه؟ حرف حسابش چ یمگه دست خودشه که راض _

 چاندمیپ یدستانم را در هم م یبه من از آشپزخانه خارج شد.. با نگران یو چشم تنگ کردم و او با نگاه زیت گوش

 یکمرنگ رو یداشت و ذهنش به شدت مشغول.. اخم یاندک یگذشت تا برگشت، چهره اش سرخ یطوالن یقیدقا

 ردم                                                                                          ک شیصدا اطیبودش؟ با احت ختهیر محد به ه نیبود که تا ا یاش نشسته بود. آن تماس از طرف چه کس یشانیپ

                                                                                                                                ن؟یراد _

 کش آمدند                                                       یکم شیکرد لبخند بزند اما فقط لب ها یکرد و سع نگاهم

                                       برم استراحت کنم؟                                    تونمیظرف هات رو هم شستم، م _

  دست تکان دادم                                                                                                                 رتیح با

                                                      که.. برو!                                                          خوادیاجازه نم _

 گفتم:                                                                         عیسر تکان داد و برگشت تا برود که سر کوتاه

                                            اومده؟                                                                 شیپ یمشکل _

 یتوانست آن صدا یم یمنقبض شده و جد یتنها چهره ا دادم،یم صیاش را تشخ یصورت جد نمشیبب نکهیا بدون

    کند                                                                                                دیمحکم و خشک را تول
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           نه!                                                                                                                           _

      برداشت که دوباره گفتم:                                                                  گرید ی! قدمچیه گریو د نیهم

            شام...                                                                                                                        _

      حرص آلود                                                                      یحوصله و کم یب د؛یحرفم دو انیم به

  خورم                                                                                                                          ینم _

 نشستم و به آن تماس بد وقت فکر کردم.. یصندل یرفت و من همانجا رو او

اش را  یکالفگ                                                                   **************************                         

 نیکه به کوچکتر ینیو کم تحمل شده بود.. راد یعصب یبود، کم ریبود که ذهنش به شدت درگ یچند روز دم،ید یم

 یربزرگت یذهنش دغدغه ها یعنی نیو ا زدینم یگذاشتم حرف یهم مقابلش م مرویاگر ن الحا دادیم ریگ زیغذا ن رادیا

ر د یلفظ یریدر حال درگ گریدو بار د یکی رفت،یداشت .. درست از آن شب و آن تماس به شدت با خودش کلنجار م

و چند حبه قند کنارش  ختهیر وانی. گل گاو زبان را درون لاورمیتوانستم از کارش سر در ب ینم بودمش؛ یتماس تلفن

بکاهد..  شیها یتوانست از کالفگ یو م کردیاعصابش را آرام تر و حالش را بهتر م زیآمدم نوش سحر نیقرار دادم، ا

 رهیبه خاطر سردرد درونش در حال استراحت بود، رفتم.. دست به سمت دستگ نیبه سمت اتاق مشترکمان که راد

                                                      جا پراند                                         ازنسبتاً بلندش مرا  یبردم که صدا

 گهید یول چوندهیساله به هزار بهونه منو پ هیخوام..  یشه، حقم رو م ینم میحرفها حال نیمن ا یتوکل یآقا نیبب _

                                                                                       گذرمیکور خونده من از حقم نم

                                                                   دیچسب نیخشک شده به زم میو پاها دمیرا عقب کش دستم

ه چ دانمیکنم..          نم تیریمد مویحقم رو بده.. من خودم بلدم زندگ خوادیهمش بهونه است، اگه صالح منو م نایا _

                                                                         دیبا خشم غر نید که رادرد و بدل ش یسخن

 نینداره که بخواد به ا یربط چیبه دلسوز و آقاباالسر نداره.. رابطه من و زنم هم به اون ه یازیزن من شوهر داره ن _

                                                              بهانه منو سر بدوونه                                 
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تا  کرد؟یم دایربط پ زیماجرا چه بود که به من ن نیا گفت؟یداشت چه م نیکردم.. راد کیرا به هم نزد میابروها

مده آ شیپ یماجرا نیکردم، ا یاشتباه م ایهاست اما گو یکالفگ نیباعث ا یکار یریدرگ کردمیقبل فکر م یقیدقا

کردم تا  کی..سرم را به در نزدستیربط به من ن یبو کالفه کرده، هر چه که باشد  یحد عصب نیرا تا ا نیکه راد

 بار تُن کم کرده و آرام تر شده بود بشنوم                                              نیرا که ا شیصدا

                                      رمیگ یر شده ازش محقم رو هر طو کنم،یباهاش صحبت م رمیخودم فردا م _

 به گردن سرخ و یکرد.. نگاه یخداحافظ عیرا جمع و سر شیگفت و گو دنمیبلند گرفته و در را گشودم.. با د ینفس

ه ب دیو با ستیربط به من ن یحرف ها ب نیتر شد.. ا کینزد تیام به واقع هیاش انداخته و فرض یشانیرگ برجسته پ

 دیببرم.. اگر به من ربط دارد پس حق دانستنش را دارم اما بهتر است فعال سکوت کنم شا یبه کنه ماجرا پ یقیطر

                                          شود. لبه تخت نشسته و لبخند زدم                                                                       شترشیب یباعث کتمان و پنهان کار نیاز راد میپرسش مستق

                                                                                                                              ؟یخوب _

 فت: خش برداشته از حرص و خشم خفه کرده گ ییبود؛ با صدا یاش غرق در سرخ رهیچشمانِ ت دِیسف

 کنه                                                                                             یهنوز سرم درد م یول ستمیبد ن _

   کنار تخت گذاشتم                                                                                             زیم یرا رو وانیل

 کنه                                                                                                        یبخور.. آرومت م نویا _

         کرد و گفت:                                                                                                       یسرفه ا تک

       ممنون                                                                                                                         _

ه به خان دنیبه محض رس گریو کالفه بود که د ریدرگ یچند روز به قدر نیدوختم.. ا راهنشیپ یرا به دکمه ها نگاهم

                دادیم یاساس ییها خبر از ماجرا رییتغ نی.. و اگرفتیکرده و دوش نملباس عوض 

 افتاده؟                                                                                  یاتفاق ،یریچند روزه کالفه و درگ _

                                                             و خشن و محکم گفت:                دیاش کش یشانیبه پ یدست

         مربوط به کارمه                                                                                                                _
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                                                                 بتونم کمکت کنم                           دیشا یاگه بهم بگ _

           کرد                                                                                                                           اخم

                                   یبدون یکه بخوا یاریر در نم.. اصالً تو از کار من سادیاز دست تو برنم یکمک چیه _

      آمرانه گفتم:                                                                                                                  یلحن با

                                                     کرده       شونتیپر یبه هر حال من همسرتم.. حقمه بدونم چ _

 !                                                                                                 لیدل یو ب کبارهیکرد؛  پرخاش

                                                                                                  یبدون ستی.. الزم نرینخ _

 آتش درونش را شعله ور تر کنم گرید یخواستم با سخن ینم

            باشه                                                                                                                          _

                                                                                                                           رمیپس من م _                                                                                                                شدم             بلند

. شیروزها نیتر ا بیعج یو رفتارها بیآن تماس عج ریبود، درگ ریآمدم و ذهنم هنوز به شدت درگ رونیاتاق ب از

تن  تمام روزها را از یو خستگ دمیتا ساعت ده خواب نیبنابرا رفتمینم مارستانیروز بعد زمان استراحت من بود و به ب

                       گرفتم ماست نیمفصل با راد یبه در کردم، پس از خوردن صبحانه ا

    سالم خوابالو                                                                                                                  _

                                   بلند گفتم                                                                                 یا ازهیخم با

           سالم                                                                                                                          _

                                                                                                                                    دیخند

 هنوز؟                                                                                                                    ینشد داریب _

                                                                     ؟یاالن صبحانه خوردم.. تو بدون صبحونه رفت دارم،یچرا ب _
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 سر کار                  امیب ییمن بدون ناشتا ذارهیصبحانه مفصل برام درست کرد نم هیشد و  دارینه بابا! زنم ب_

                       گفتم:                                     یالیخ یپنهان کالمش شانه باال انداختم و با ب هیکنا به

                                                                                                               ارنیبگو برات صبحانه ب _

                            کالمش واضح تر شد                                                                                حرص

 چشم، منتظر دستور شما بودم                                                                                                 _

 یجلو یجرأت دار ،یشد ریش یدیچشمشو دور د» گفت یرا در آوردم و ته دلم کس شیصدا ادا یکج کرده و ب لب

 به افکارم پاسخ دادم                                                          یبلند یبا صدا«.. بکنخودش  یرو

 کنم                                                                                                                    یخودشم م یجلو _

                                                                                                       دمیاز جا پر رشیمتح یصدا با

                                                                                                                                        ؟یچ _

 فتادم،اصالً حواسم نبود تماس هنوز برقرار است.. خود را جمع و جور کردم                                     سرفه ا به

 ...                                                                                                                     نیبب ؛یچیه _

 ده و گفتم                                                                                                           آور نییرا پا میصدا

                                                                                                           یصبحونه بخور، گرسنه نمون _

 پنهان پاسخ داد                                                یبا آرامش و مالطفت زیکه او ن میصدا ایلحنم بود  ریتاث

      چشم                                                                                                                           _

« ها و لوس شدن هات ینگران نینه به کج کردن لب و دهنت براش و نه به ا» مزاحم:  یز همان صدازدم و با لبخند

معمول زنانه و  یها یناز و ادا و لوس باز یرفتم تا ساکت شود..بعد از کل ینخودهر آش یصدا نیبه ا یچشم غره ا

. نمیخوشمزه را بب ییفتم تا تدارک غذاکردم.. با لبخند به آشپزخانه ر یناهار؛ خداحافظ یگرفتنِ قول آمدنش برا

ج از آنجا خار قیعم یبا دم ختمیرا که گذاشتم و برنج را درون پلوپز ر مهیبودم، در قابلمه ق یمشغول آشپز یساعت
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به سمت  یدرون تیمنشأ گرفته از رضا یبا لبخند تیو درنها دیدور تا دور خانه چرخ یشد و رو یشدم، نگاهم گو

از اتاق  میمچ پاها یبه بلندا بایفاخر و ز ریو تن پوش حر میمال یشیکوتاه و آرا یپس از دوش پا تند کردم. محما

راه کج کرد اما  ن،یراد یمکرر و آن پرخاش ها و کالفگ یو آن تماس ها شبیذهنم به سمت د یخارج شدم.. لحظه ا

خوشحال  لیدل یکند.. امروز ب ریرگذهنم را د زیچ چیخواستم امروز ه ینم رایشان کردم ز رونیزود از سر ب یلیخ

امروز و وقت گذراندن  یلیباالتر از تعط یلیشوم.. اصالً چه دل کیرا با همسرم شر یخوشحال نیا خواستمیبودم و م

ه ک یهمراه است، منم و دستان میکه هنوز با همسر و زندگ یخوشحال کننده باشد؟ منم و دل تواندیم نیدر کنار راد

 یکه برا یاستاد شده، منم و دل یدر پ یپ یها یفراموش یکه برا یاره ماهر شده، منم و ذهندوب یساختن ها یبرا

گنج  کی یکه هنوز هم کشف کردنش سخت تر از گشودن رمزها ینینرم شده.. منم و راد اد،یگاه به ز یها دنیبخش

خوب ساختن..  یساختن، برا یبرا یخبرم.. منم و امروز یکه از دل و ذهنش ب ینیاست، منم و راد ینامه پر از دشوار

کل تا به ش شدیکه تالش م یساالد با گوجه ا نییکردم، با لبخند مشغول تز یلب زمزمه م ریرا ز یکه ترانه ا یدر حال

کوچک من را  یها یتاب بخورند و دلخوش فیبلند شده بودند که با هر حرکت ظر یآنقدر میبودم.. موها د،یگل درآ

 که یدیبودن در کنار همسر.. امروز و خورش یشوق و انتظار برا نیلبخند، ا نی.. امروز و او پررنگ تر کنند شتریب

 یاند.. دلخوش یلبخند بزند، همه و همه دلخوش تواندیکه هنوز م یخانه و من نینور دارد، ا شهیاز هم شتریانگار ب

کلماتش را  میکه لبها یآهنگ یها بند است. وقت یدلخوش نیدل من به هم سمانیو ر یکوچک و دوستداشتن ییها

باز از جا حرکت کرده و تاب  میکمرم شد و موها فیحرکت ظر یپررنگ چاشن یلبخند د،یکرد به اوج رس یادا م

.. زدیر یغزل م شانینباشد؟ زن ها همه شعرند و از تار موها بایزن ز شودیاصال مگر م باست،یز شهیخوردند.. زن هم

 ییبایو همه آنچه ز یلطافت و شکنندگ یعنی.. اصالً زن ندیچ یشکوفه م شانیاه هامحض اند و نگ ییبایزن ها همه ز

اداشت.. و یاراد ریو عضالتم را به پرش غ یقرار ینسبتاً بلند بسته شد، قلبم را به ب ییکه با صدا یشود! در یمعنا م

و او را  دمیکش رونیتر سر بکان یاز رو شدهام گذاشته و با چشمان درشت  نهیس یچاقو از دستم رها شد، دست رو

تا باز شود و  بردیخواست، زمان م یاخم ها حوصله م نیدرهم؛ لبخندم رنگ باخت، ا یمَن اخم، با صورت کیبا  دم؛ید

حال خوش  ختنیشده توان به هم ر یلعنت یاخم ها نی.. ادیچیپ یامروزم را در هم م یلعنت یاخم ها نیبه گمان ا

من استپ زد،  یبود.. نگاهش رو ستادهیا منیرده و از آشپزخانه خارج شدم، وسط نش.. عقب گرد کشتامروزم را دا

آرام  دند،یرس یکه خوب به نظر نم ییها یمرا اسکن کرد با آن خاکستر یشد.. همه  نییآرام چرخ خورد و باال و پا

به دست آوردن  یزدم برا بخند.. لدمید یچهره جذاب م نیپنهان را در ا یو من خشم دندیرس یبه نظر نم

 کرد                                                                                                یگشودن گره سفت ابروانش و صدا با لطافتِ تمام خالء فضا را خط خط یپرپر شده درونم، برا یلبخندها

                                                                                                              یسالم، خسته نباش _
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 ی! و من بادکنکیگشوده شود، پاسخم را داد؛ کوتاه و جد دهیچیدر هم پ سمانیکوچک از آن ر یگره یآنکه حت یب

 یچاشن یبا کم حاًیترجخواست،  یشد، دلم امروز آرامش و در کنار او بودن م یاز شوق و رغبت خال کبارهیشدم که 

 دهیلب کش یخواست.. زبان رو یم یته دل یها قهقههو غزل خواندن و  ختنینوازش و عاشقانه ها! دلم امروز شوق ر

 از تن به در کند              یو خستگ ابدیو فرصت دادم به او تا خود را باز

                                                                                                   یتا آروم بش ریدوش بگ هیبرو  _

 زود برم                                       دیوقت دوش گرفتن رو ندارم، غذا رو آماده کن بعد از ناهار کار دارم با _

برود؟.. من دلم با او  خواستیم کجا امدهین امده؟یبرود؟ آن هم ن دیبا دم؛یسمت اتاق قدم برداشت و من لب برچ به

که به شب برسد.. قول گرفتم که بماند و  یخواست، ساعت ها و ساعت ها تا به غروب برسد و غروب یم یشتریبودن ب

 یو نازکِش متیاز مال ینشان چیکه ه یمحکم یصدا نیبا ا ،درهم شده یاخم ها نیعجله، با ا نیحاال چه شده که با ا

ز ا راهنیبه او که پ یتیو با نارضا ستادهیچهارچوب ا انید؟.. به سمت اتاق روانه شدم، مبرو خواستیصبح نداشت م

که  بود ینگاهِ از صبح منتظر و پر شوق آنقدر نیا ینیشدم. سنگ رهیتن کنده و درون کمد به دنبال لباس بود، خ

 گردنش به سمتم بچرخد                  

                                                                                           ؟یسادیوا نجایناهار آمادس که ا _

به نشانه مثبت تکان دهم. دوباره  یسر یریبدون جبهه گ زیو بدون پرخاش بود که من ن تیآنقدر بدون ن سوالش

 ردم                                                                                                                         ک یو لحن ناراض دهی. صدا کششلوارش را نداشت. ضیقصد تعو ایمناسب بود و گو یراهنیسرگرداند و به دنبال پ

                                                                                                                                 ن؟یراد _

          هوم!                                                                                                                          _

                    و قرمز!                یآب یبا راه راه ها یسرمه ا یراهنیبه دست به سمت تخت رفت، پ راهنیپ

                                                                                                             ؟یبر یخوایواقعاً م _

 گشت،گفت: یست مناسب م افتنیدر ذهنش به دنبال  دیبود و شا راهنیکه نگاهش به پ یحال در

                                                                                                               اوهوم                   _

 شد و به شکل عدد هشت در آمدند                                                               دهیاز ذوقِ کور شده خم میابروها
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                         مینصف روز رو با هم باش نیشد؟ قرار بود ا یمونم؟ پس چ یمباشه کنارت  یمگه نگفت _

 نشد                                                                                                         یآره قرار بود ول _

                                                                                                                 دمیکوب نیپا بر زم یآرام به

               چرا نشد؟                                                                                                                      _

 نگاهم کرد                                                  یبست با خونسرد یرا م نشراهیپ یکه دکمه ها یحال در

 انجامش بدم                       دینتونست، خودم با یول دادیامروز انجام م دیسپرده بودم که با لمیبه وک یکار هی _

 ت:                                                 گف شیافزون تر در نگاه و صدا یتیاما او با جد دمیرا غلظت بخش اخم

و از  دنید لمیبا هم بودن و ناهار خوردن و ف یوقت برا یمسئله رو حل کنم، بعدش کل نیهر طور شده ا دیامروز با _

موضوع حل نشه اعصابم  نیا یندارم و تا وقت یاعصاب درست م،یمر دهیچیامروز کارام تو هم پ م،یکارا دار نیا

                                                                                                گردهیسرجاش بر نم

حد آرامشش را تحت الشعاع قرار داده  نیبود که تا ا یشد، چه موضوع دهیبه سمت آن تماس ها کش اریاخت یب ذهنم

                                                                                 بود؟                                       

                                                                                                                              یچه موضوع _

                     آمرانه گفت:                                                                                                                   یدرهم و صورت افتاده من نگاه کرد و با لحن افهی.. به قبزند یخواهد حرف ینم یعنی نیکرد و ا اخم

                                                                                                        امیبرو غذا رو بکش تا منم ب _

بودم که وارد شد،  رهیبرنج خ سینشسته و به د یصندل یگفته و از اتاق خارج شدم. رو یا« باشه» دانهیو نا ام آرام

        ز دستش گرفتم                                                                                                                 محو سر بلند کرده و بشقاب را ا یمقابلم نشست و دست به سمت بشقاب برد.. با لبخند

      بده من برات بکشم                                                                                                          _

نگاه او  نیدوختم و بار سنگ زیلب تشکر کرد، بشقاب را تا لبه پر از برنج کرده، به دستش سپردم و نگاهم را به م ریز

چند قاشق خوردم تا صرفا با او  زیحرف مشغول خوردن شد.. من ن ینگاهم کرد و سپس ب ی.. لحظاتکردمیرا حس م

خورد و من با  یرا م شیه ذوقش را داشتم. او در سکوت غذاک شدیم یکاش امروز همان یکرده باشم و ا یهمراه
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سر بلند کرده و نگاهش را  شی.. پس از اتمام غذاکردم ینداشته باشد، نگاهش م یگره کردمیکه تالش م یچهره ا

 ه                                                                      داز غم نداشته.. لبخند زد و مطمئن نبودم که از ته دل بو یدر چشمانم نشاند، لبخند زدم و مطمئن نبودم که حس

 خوشمزه بود، ممنون                                                                                                         یلیخ _

                                                                        گره شده ام را گشودم                              دستان

        نوش جان                                                                                                                      _

نداشت.. غذا را به  یکشش چیه گریشد و د دهیچ تیانه یب یشدم که با رغبت یزیو من مشغول جمع کردن م رفت

 ییبر عاشقانه ها یمبن یذهن یکه بهانه اش برهم خوردن برنامه ها یفرار از اشک یبرا دمیقابلمه برگردانده و لب گز

 شخو یو لحظات رایگ ییغذا قرار بود به تنگ دل بچسبد با لبخندها نیبود.. و ا ،یسرشار از گرم ییها یتند و دورهم

 ریپنهان و غ یدر ناراحت دهیپوش یسرد و خشک.. با چهره ا یطیمح ریاما غذا در نظرم بدون طعم و مزه شد،تحت تاث

افکار مزاحم  یمرا از پرسه در کوره راه ها شیرا جمع کرده و مشغول درست کردن قهوه شدم.. صدا زیم انیقابل ب

      .                                       دینام،رهان

س پ دیهست هیقض نیو درشت ا زیر انیدر جر یو بهتر از هر کس دیپدربزرگ من لیشما وک ،یمستوف یآقا نیبب _

                               امیو بابت گرفتنش کوتاه نم خوامیمنم حقم رو م ست،ین حیبه توض یازین

ا و نسبت یناگهان یخشم و پرخاش بود.. صدا نیپاسخ ا دیکه شا ییسکوت بود و گوش فرا دادن به حرف ها یلحظات

    آرامش از دست رفته                                                                                                             یابیباز ینهاده و چشم بستم برا نهیس یواداشت، دست رو یوانگیقلبم را به د نیبلند راد

ن م فیامانت دار باشه حاال که تکل نیمع یمدت یقرار بود برا اشاری د،یزن یشما م هیچه حرف نیا یمستوف یآقا _

حق دخالت و  گهید نجای.. ایو چون چرا و تبصره ا شیحرف پ چیمشخصه اون موظفه که حقم رو برگردونه، بدون ه

رو به نفع  زینکنم اونم همه چ یکه من اقدام یانزم تا شه،یبا حرف حل نم اشارینداره.. مشکل من با  دیو نبا دیبا

 چرخونه                                                                           یخودش م

 نی.. ادیرس «اشاری»به نام  یگریذهنم به پازل د نیکرده و با دقت تر گوش دادم.. جورچ کیرا به هم نزد میابروها

 مشهودترش!                                                                                                                   یو کالفگ یحوصلگ یو ب نیدوباره راد یصدا افت؟ی یربط م اشاریو  نیمن و رادمعما چه بود که به 

                        گمیکه م یآدرس نیبه ا ادیعصر ب نیرو آماده کردم، بهش بگ زیدر هر صورت من همه چ _
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را برداشته و به سمتش حرکت  ینیکرد.. س افتیرا در یرگیت نیشد و نگاه من رنگ ا ظیغل رهیت عیپر از ما فنجان،

 یماجرا نیماجرا، ا نیسوال برده بود.. ا ریو تمام حس خوش امروزم را ز دهییته قلبم رو یکردم و حاال دلشوره ا

شدن احوال  زانیچند روزه و نام یها یبودم که کالفگ نینمود.. حاال مطم یمن، هر چه که بود خوش نموصل شده به 

وقت گذراندن با پرند و سرگرم  ریروزها درگ نیا دیبه کار ندارد.. شا یربط چیمان ه یاو و به هم خوردن فرم زندگ

 یحواس معطوف شده بو نیبه اوست و ا از حواس من معطوف یبخش بزرگ شهیبوده ام اما هم مارستانیب یکارها

درونش انداخته و از جا برخاست.. به سمتش  رهیت ظیغل عیما نیبه فنجان و ا یشنود. نگاه یماجرا نم نیا زا یخوش

                                                 دادم                                 حیساده لوحانه و فرار وارانه رفتار کردن را ترج دهیلحظات به بحران کش نیو در ا دمیچرخ

                                                                                                                    ؟یخور ینم _

                                      بود                                               نیمحکم، کالفه گونه و سنگ شیصدا

 برم                                                                                                             دینه، عجله دارم با _

و  دهستایآمد من همانجا ا نرویرفتن از اتاق ب یکه از برا یقفل شده بود، تا زمان نیبر زم میو پاها ستادهیهمانجا ا من

ود، ب دهیرا سفت چسب یکه دستانش پوشه ا یشتاب گونه تن کرد و در حال یکردم. کتش را با حرکت یهنوز نگاه م

 و کوتاه گفت:                                                                         عیسر

                                                                                             من رفتم                                 _

 یکرده بودم.. نفس یکرده و ذهن خال رهیو نگاه خ ستادهیپشت سرش بسته شد و من هنوز در همان نقطه ا در

اره را برداشته و شم یتا گوش کردیم تیمرا به سمت تلفن هدا یخاص.. فکر یکالفگ نیحوصله شدم از ا یو ب دهیکش

 و آن لحن گرم منتطر بمانم                          یخوش انرژ یصدا دنیچیو تا پ رمیبگ

                                                                    یپرس یاز ما نم یوفا، دو روزه حال یب میسالم بر مر _

                                                                                                               ؟ی.. خوبزمیسالم عز _

     به لطف شما                                                                                                                    _

 ردکیتوجه نم یگرید زیبه چ یافتیدر یروزها بود که جز کدها نیو گنگ ا مهیپردازش اطالعات ن ریآنقدر درگ ذهنم

بودن اوضاع سخت و  یعینشان دادن طب یکردنش کنار هم برا فیکه رد یباعث شد تا بدون مقدمه و جمله ا نیو هم

             به قدم      قدمو  اطیطاقت فرسا بود، به اصل مطلب مراجعه کنم، اما با احت
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 خوبه؟                                                                                                                    اشاریآقا  _

                                                                                                                       گفت:          ،دیپرس یدر خانه بودنم را م ییبر چرا یکه انتظار پاسخ سوالش مبن یربط درست زمان یسخن ب نیاز ا متعجب

      خوبه، سالم داره                                                                                                               _

 بود                                                                                                                         روزها نیسخت ا یمعما نیبه ا دنیدرونم رس یکه تنها تمنا یتیوضع نینداشتم در ا اطیاحت یبرا یبرنامه ا چیه

                                                                                                 خونه است؟                          _

 رخ نمود                                                                                            شیدر صدا یشتریشدت ب رتیح

 ره؟یبگ بگم باهات تماس یدار ینه.. اگه کار _

 ریافکنده و  ذهنم را سخت درگ هیسا زیحس بر وجود من ن نیاضافه شده بود و هم شیهم بر صدا دیترد حاال

ر د یو حال اگر من از پرند سوال دیکش یسرک نم اشاری یوقت در کارها چیکرده بود.. پرند ه دنینپرس ای دنیپرس

 زین نیراد یبود به سرک کش بودن کارها نبلکه ممک دنیرس ینم ینه تنها به پاسخ دمیپرس یماجرا م نیمورد ا

 دیاتفاقاتِ شا نیو ا اشاریتا هر طور شده از  داشتیو مرا بر آن م کردینم میرها یحس سردرگم نیمتهم شوم.. اما ا

و ماند  جهینت یو هر بار ب یسوال دنیپرس یسوال بپرسم.. چند بار دهانم را باز و بسته کردم برا بیمن عج یتنها برا

 از حد پرند را به حرف وا داشت                                                                                  شیو ب یسکوت طوالن نیا نشد.. یجار میلبها یرو یجمله ا

                                                                     یهست یجور هیکنم امروز  یحس م م؟یمر یخوب_

 کردم بر خود مسلط شوم                                                                                                      یسع

                                                                                                                           ؟یچه جور _

       دونم..                                                                                                                        ینم _

                   کردم                             شیصدا دن،ینشن دیصدا به ام نیو با کم ولوم تر دیسراسر ترد یوجود با

                 پرند؟                                                                                                                         _

                            راه ممکن چنگ انداختم                                  نیو پاسخ داد و من به تنهاتر دیاو شن اما
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 باشه                                                یکار دیشا ه؟یماجرا چ دونمیکالفه و سردرگمه، نم هیچند روز نیراد _

  فکرش رو مشغول کرده                                                              یخب باهاش حرف بزن و ازش بپرس چ _

 کنم                                                                                                               یکار رو م نیآره، هم _

          ادامه دادم                                                                        یشتریب اطیو با احت دهیلب کش یرو زبان

سوالم                                                          ست؟یو کالفه کار ن ریدرگ نیچه خبر؟ اون که مثل راد اشاریاز کار  _

نه، مثل  _داشت که بدون شک پاسخم را دهد                                         یشده خوب یاسکلت بند یآنقدر جمله ها

 خدا رو شکر                                                                           روالشه یارهاش روک شهیهم

 یکه نشان از ب یبدون تعلل بر زبان آمده ا یلحن خونسرد و جمله ها نیرا ادا کرد و ذهنم به ا« شکر» کلمه  لبم

من  ریدرگ شهیو تماس را به اتمام رساندم و ذهن همکرده  یخداحافظ عیسر یلیکاملش داشت، توجه کرد. خ یخبر

خبر گذاشته و  یپرند را ب اشاریحال  نیو در ع شدیبود که به ما سه نفر مربوط م یمبهم یماجرا نیسخت به فکر ا

ه اتر کرده بود.. تنها ر ریگ بانیرا گر یافکار درهم کالفگ نیماجرا داشت.. ا شتریپرند نشان از ابهام ب یخبر یب نیا

هنوز  یالفگکردم و ک زیرا دوباره تم زیتم یپناه بردن به کار بود.. خانه  ،یمنف یو ورود انرژ یمغشوش باف نیفرار از ا

 یداشت، چنگ انیهنوز جر یدوباره پاک کردم و کالفگ زیپاک شده را به بهانه دو، سه خرده نان ر زیداشت، م انیجر

 راهنی.. به اتاق رفتم تا پدیرسیلباس بلند کالفه کننده به نظر م نیننده و اباز خفه ک یموها نیزده و حاال ا میبه موها

 نیاز حس خفقان ا قیعم یخم شدم و همزمان با بازدم ندازم،یب ییلباسشو دروناز تن کنده شده اش را بردارم و 

هم توج یشتنش پاکتو موقع بردا دمیرا به چنگ کش راهنیام، پ هیمعمولِ بدون توج ریو حال غ دهیچیافکار درهم پ

 کاغذ را با کهتخت نشسته، پاکت را گشوده و ت یشده بود.. رو یمخف راهنیپ ریکه ز دیسف یرا جلب کرد.. پاکت

 ییاانته یب رتیصفحه چشمانم لحظه به لحظه گشادتر شد و وجودم را ح ینوشته باال دنی.. با دآوردم رونیب دیترد

نامه جواب تمام سواالت ذهن من بود..  تیوص نینامه بود.. و ا تیوص کیکه من در دست داشتم  یزیدر بر گرفت. چ

 دنیبخش یبرا ینامه ا تی.. وصدندیتن یخشم در درونم به هم م وبا خواندن خط به خط نوشته ها حرص و بغض 

ا ب یه انام تیو شرط.. وص دیبا ق ینامه ا تیوص ،یبه نوه پسر اردیلیبا مسافت چند هکتار و ارزش چند ده م ینیزم

ساله  کی یزندگ نیگمشده کنار هم قرار گرفتند و جواب ا ی!.. تمام پازل هایرخواهیخ دیتجارت و شا یرنگ و بو

و  دیتابم دوباره و چندباره جمالت را د یچشمان ب د،یمرا با چند خط در هم کوب ینامه تمام باور ها تیوص نیشدند.. ا

را از بر شدم و هنوز  لیجمالت ثق نیل خواندم و خواندم که حفظ شدم، ا.. آنقدر از اودیرد شد و دوباره برگشت و د

 دارم نیقیمن  یاست. آر یجمالت ساختگ نیشده بود، ا نی.. سرم سنگکرد یباور نداشتم، هنوز دل و روحم باور نم



 سراب

 
363 

 

برگه،  نیا اداشته باشد، امکان ندارد من تجارت شده باشم.. ام قتیامکان ندارد حق است؛ یجمالت ساختگ نیکه ا

ه در ک یتفاق.. باور ادیرس یبرگه به مشام  م نیاز پشت ا یدیپل تین یبو دهد،یخبر از تجارت م یبرگه لعنت نیا

من  یامکان ندارد، امکان ندارد که زندگ نیقابل تحمل.. ا ریاست و غ نیدر حد مرگ سنگ میشرف رخ دادن است برا

را  ناممکن نیهم« ارث به شرط ازدواج نیا دنیرس»جمله  نیباشد اما ا بنا شده یاردیلیثروت چند م کی هیتنها بر پا

هستم که در  ییمن همان او ایو گو «بیخوب، با وفا و نج یدختر..» اندم رهیخ یشرط بعد ی.. نگاهم روکندیممکن م

بر اساس  ینتخاببر ا یبزرگ دییمهر تا یعنیبودن  نیو هم دیگویبرگه م نیام که ا ینیبرگه خواسته شده.. من هم نیا

ه و ن ارتتج یعنیبرگه بودن  نیشخص گفته شده در ا هیشب ،یبودن لعنت نیهم نی.. ایتجارت و نه صرفا زندگ

مبهم داغ شده بود و من  یذهنم از حل معما د؛یلرز یمن! برگه همراه با دستانم م یرو یآرم تجار کی یعنی ،یزندگ

 زد،ی.. چشمانم دو دو مدنیو از هم پاش یزیبودم در حال فرور یلعه ابه نام شکستن، من ق یبودم با سرنوشت یقلعه ا

 ادیرا ز میو فشار دندان ها دمیدر ذهنم حک شده بودند.. لب گز مالتج نینبودند و ا صیقابل تشخ گرینوشته ها د

  در فضا اکو شد                          شی. صدادیرس یم زیناگر یتیکردم و ذهنم هر لحظه به واقع

                            امیاالن م دینامه رو جا گذاشته بودم، برگشتم تا برش دارم.. منتظر باش تیبرگه وص _

 نیا دنیشرط رس» زدیم ادیفر یحوال نیجمله را در هم نیمدام ا یبلند تر در گوشم نشست و انگار کس ییصدا

                                                   «        است بیخوب، با وفا و نج یدختر ن،یبه راد نیزم

 ....                                                                                                           فتیآره آره االن راه م _

ان لرزانم بود، سر بلند کره و نگاهش دست انیتمام ماند.. برگه هنوز م مهیمن جمله اش ن دنیبه اتاق و د دنیرس با

نبود تا حسش  یکردم، اصال ضربان یگرفتند، ضربان قلبم را حس نم یکردم.. چشمانم آرام آرام رنگ سرخ خون را م

 واریشانه به د د،یلرز یکه م یبرگه ا دنیشد و با د دهیرونده من به دستانم کش یدیکنم.. نگاهش از صورت رو به سف

کرد  یهم فشرد.. با عجله به سمتم آمد و مقابلم زانو زد و سع یرو یواضح یانش را با کالفگداده و چشم هیتک

 ریواضح و غ یلررش زین شیصدا رایلرزان پنهان کند اما نشد ز یرا پشت لبخند یریغافلگ نیاش از ا یدستپاچگ

 قابل انکار داشت                                                    

                                                                                             م؟یمر یکن یکار م یچ نجایتو ا _

نشان دادن؟  یو نرم متیطلبکار را چه به مال شهیهم نِیاز ترس عکس العمل من بود وگرنه راد میمال یصدا نیا

 رزش داشت اما نه به اندازه من!                                      آورد و دست او هم ل شیپ اطیدستش را با احت
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                                                                                                             زمیبده به من عز نویا _

.. دیو لب گز دمیکرد، لب گز ی.. نگاهم مزدیدو دو م میبود و مردمک ها یکردم، نگاهم ته یشده نگاهش م خشک

                          در اشک زمزمه کردم                                                                                                             ستادهیا یلرزان و چشمان یلرزانم را از هم فاصله داده و با حنجره ا یلب ها

                                                                                                           ن؟یراد یکار کرد یتو چ _

 دنیرس قراریوجود پر آشوب، ب نیانکار او بود.. ا ینگاه پرتمنا تنها در پ نیبرخاسته از اعماق قلبم، ا رتیحس ح نیا

را محکم تکان داد، باور  شیکه گلو یبیافتاده و س ریبه ز یپوچ بود اما نگاه یساز هیاشتباه و فرض به باور درک

اثبات بودم،  یماجرا را مسجّل نمود و اشک را بر چشم و درد را بر قلبم مسلط کرد.. اما هنوز هم در پ نیا یراست

 تن تمام احساساتم         و به تاراج نرف یزندگ نینبودن ا ینبودنم، معامله ا یاثبات تجار

 مگه نه؟                                                                                      هیهمش ساختگ نایدروغه مگه نه؟ ا _

 ی..دست به سرم گرفتم، وایزندگ نیبر من و ا ی.. کتمان نکرد، نگفت دروغ است؛ وانیهم فشرد و تنها هم یرو لب

ناه مکرر در پ یها دنیجان راحت شد از لرز یو آن برگه ب دیکش رونیانگشتانم ب انیانتخاب! برگه را از م نیمن و ابر 

نها و قلب من ت دنشیدر آغوش کش یبرا ستین یو ساحل ختیر نیقلب من پودر شد و بر زم یزلزله قلبم.. قلعه شن

وجود ندارد. نگاهم کرد و کاش چشمانش  دنشیکش در آغوش یبرا یساحل چیکه ه یاست وقت یتر از آن قلعه شن

ه را ب نشیته مانده آست ییرویشد و دست من با ن زیخ میبخش وجودم شود.. ن امیشرم داشت تا الت یحداقل اندک

 کرد                         نگاهم د؛یچنگ کش

 میزنیبا هم حرف م امیم _

 ،یحیتوض چیدرونش را برداشت و بدون ه نهیزهر یه و نوشته هانام تی. آن وصرا برداشت و رفت دیو پاکت سف برگه

 یدل خوش کردن من رفت و من هنوز نشسته بودم، هنوز دستانم م یبرا یکتمان و دروغ یحت ای هیتوج ،یلیدل

گرفت.. چشم  یام سرچشمه م یرانیبه و ور یکه از زندگ یگرفت، لرزش یکه از قلبم سرچشمه م یلرزش د،یلرز

گشتم.. چشم چرخاندم و هنوز باور نداشتم که  میشده  غرور و باورها رانیو یفضا به دنبال تکه ها نیدر اگرداندم و 

من.. هنوز باور نداشتم  یمعامله دو سر باخت برا کیاو،  یمعامله دو سر سود برا کیمعامله بود،  کیانتخاب من تنها 

بودم و گنگ..  جیاش باشد.. گ یاردیلیو ارزش چند م یچند هکتار نیزم کی نجایحضور و بودن من در ا لیتمام دل

و دهشتناک.. حس  اهیخواب س نیاز ا ییرها یکردم برا یتقال م زنم،یدست و پا م قیعم یدر کابوس کردمیحس م

وجود نداشت..  دنینفس کش یبرا ییخود را به تراس رساندم و هنوز هوا ستین دنینفس کش یبرا ییکردم هوا یم
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را به سرفه  میکه حجوم هوا گلو قیآنقدر عم شد،یم نییمحکم باال و پا یو طوالن قیعم یدم هاام در اثر  نهیس

ف صد نیا گاهشیاست که جا دیمروار کردیحس م روزیرا داشتم که تا د دیسف ینهفته در صدف ی. حال سنگواداشت

 ریجال و غ یبه آن، ب هیاست شب یظرف ست،یصدف ن زین گاهیجا نیو ا ستین شیب یسنگ افتهیبوده و امروز در

عنکبوت از آب درآمده،  یتارها میپروانه باورها لهی.. پستی... تنها به شکل صدف ساخته شده اما خود صدف نیواقع

 یداشتم؛ م چککو یبه عالقه ا دیاما ام ست،ین یدانستم عشق یشده دور من خانه عنکبوت است.. م دهیتن لهیپ

 نیاما با ا زندیبه دل نم یچنگ میدانستم زندگ یکامل داشتم؛ م یحس یب به فقدان دیاما ام ستین یدانستم حس

 یزیتنها چ بودم اما  دفتهیرا پذ یروح یو تمام دور بودن ها یزندگ نیو ا نیبودم.. راد رفتهیاحوال خوش بودم و پذ

اما  مستین نیواه رادمن آن فرد دلخ دانستمیمان.. م یبودن زندگ یبود، تجار یکی نیهم کردمیگمانش را نم یکه حت

انتخاب پر سود بودم، من  کیام نبوده ام. من  دهیالاقل انتخاب خودش بوده ام و حال فهم نکهیدلخوش بودم به ا

 میعظ روتث نیبکشم و او را به ا دکیخواسته شده پدربزرگش را به  یتمام مالک ها توانستمیبودم که م یهمان

آن  به دنیرس  یبرا یازیبه هر آنچه نداشته برسد.. ن قشیتوانست از طر یبودم که او م یپل نیبرسانم.. من بهتر

 و رسم شرکتش بود.. ازنام شرفتیکار و پ یپله ترق نیمفرح نبود اما آن ثروت بهتر یزندگ کیداشتن  یبرا نیزم

آن را  خواستینم یلیثروت شده بود و به هر دل نیامانت دار ا که فعال یقدرت و اقتدار به برادر کیاثبات  یطرف

 کیکه از پول  ینی! رادصیجاه طلب و حر نیراد یبودم برا ارینفع تمام ع یمعامله ذ کیمن  جهیبرگرداند. در نت

 یتنها گرفتنش مهم است و نه جنبه ماد یکه گاه یبه حق دنیو رس نیمحال است از آن زم گذردینم یانگشتر بدل

کاناپه  یرو د،یگذشت تا به شب رس یمعامله ا یزندگ نیمرور او  انیپا یب یها یاش، بگذرد. ساعت ها در سردرگم

 و ذهنم کردیسوراخ م واریو ثابتم د یچمباتمه زده و در خود فرو رفته بودم.. دستان سردم زانو بغل کرده و نگاه ته

ل و شک چیذهن ه نیا بود.. یو خاکستر اهیس یها یکودک با مداد رنگ کی یشلخته دفتر نقاش یها یخط خط هیشب

بود؟  ینیریدر دست.. جعبه ش یبود. آمد، با جعبه ا یو گره خورده نامشخص دهینداشت، خطوط در هم تن یانسجام

ت به دس یبرا رد؟یغلبه کند و به قول خودش حقش را بگ اشاریباالخره توانست بر  نش؟یبه نام زدن زم ینیریش

نگاهش را به لبانم کشاند، به  میزخند کج و پرصدابود؟ پو دهیخر ینیریکه من طرف معامله اش بودم ش یآوردن حق

بودن را  یرا نداشتم.. تحمل معامله ا یکی نیپوزخندم نگاه کرد و خشم همه وجود مرا به سلطه در آورد، تحمل ا

 یباق دیام یتنها تکه ها یرانیکردن و شاو تما ستادنیشدت را نداشتم، توان ا نیدر ا ینداشتم.. تحمل خرد شدن

دم روح تر از آ یکه سرد  و ب یسر باال برده و نگاهش کردم. نگاهم کرد و با لبخند ستاد،یا مینداشتم.. روبرو مانده را

 بود گفت:                                      یزمستان یخی یها یبرف

                   اش             ینیریش نمیگرفتم، ا دادنیو بهم نم خواستمشیرو که مدتها بود م ینیامروز زم _
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و  پرت کرد یگریمن بخواهم جعبه را به سمت د نکهیوار، بدون ا کیگرفت و دست من کامال اتوماترا به سمتم جعبه

از  زدمیآتش شده و به او دوخته شد.. من نفس نفس م یمن بخواهم شراره ها نکهیاراده بدون ا یچشمانم کامال ب

 گفت: فتادهین یاتفاق چیکه انگار ه یلحن انگاهم کرد و ب ینسردخو تیحرص فروخورده درونم و او با نها

 بهت بگم                                                                                                             یزیچ هی دیبا _

                                                                                                              دمیهم کش یرو دندان

   نه بذار من بگم                                                                                                                _

 لب کار!                                        ط شهیمرد هم نیسپر کردم مقابل ا نهیاز جا جست زده و س زیت یحرکت با

 و ذارهیکه براشون م یراثیاش داره عالوه بر تمام م یپسر یبه نوه ها یادیکه عالقه ز ییحاج کاظم نامدار از اونجا _

اما به  ذارهیگرون واسشون به ارث م یلیخ نیکردن، دو قطعه زم شرفتینوه هاش االن با همون شرکت زدن و پ

 ا و شروطها!                                                                           شرطه

                                                                 ام با تعلل برداشته شد                                                                         دهیاز درون پاش یکمرم قرار گرفت و قدم ها کینزد ییدر هم گره خورده ام جا دستان

 بود...                                                          زیچ هیفقط و فقط  یاردیلیچند ده م ینایاون زم دنیشرط رس _

                             بود و بس!    دییسکوت نشانه تا نیو ا کردیدر سکوت نگاهم م دم،یسمتش چرخ به

 و با وفا                                                                                                   نیدختر مت هیازدواج با  _

                                  رو به جلو برداشتم                                                                     گرید یقدم

ود و س یعنی شتریب هیکه سرما ییروزها یکه بشه ازش گذشت به خصوص تو ستین یریچ نیزم نیا یدیتو هم د _

 ستیبا یو م دید یازدواج مناسب نم یرو برا یبود که پدربزرگ هر کس نجایاما مسئله ا شتر؛یو شهرت ب شرفتیپ

 ..                                                                                                     یدیمنو د نکهیوجود نداشت تا ا یدختر نیاشته باشه دور و بر تو هم چند یخاص یمالک ها یهمسر انتخاب

                                        برداشتم و مقابلش قرار گرفتم                                                    گرید یقدم

از  یکیتونستم  یم نیهم یبودم و برا هشینبودم که پدربزرگت خواسته بود الاقل شب یزیهمون چ قایمن اگر دق _

اصال  مثل تو یپسر بانفوذ ینداشتم و به دست آوردنم برا یدرست باشم به خصوص که خونواده ثروتمند یانتخاب ها
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خودت  شیو پ یبه فکر ازدواج افتاد دنمیشد که با د نیتو.. ا یبزرگ برا یلیخ ازیامت هیشد  نیس انبود پ یکار سخت

                            .. درسته؟                                                                                                          هیارث خانوادگ نیبه ا دنمیرس دیدختر همون کل نیا یگفت

 کج گفتم:                                                                                      یکرد، در سکوت؛ با لبخند نگاهم

                          پس درسته                                                                                               _

 گفت:                                                                                                                       یجد یلحن با

                                                .. توهم نزن                                                                  ستین نطوریاصال ا _

 به اون ارث وجود داره؟                         دنیرس یقرار دادن من برا لهیاز وس ریغ یزیچ _

                   ادامه دادم                                                                                             ظیغل یپوزخند با

                                                                                        ؟یکه عاشق بود یادعا کن یخوا ینکنه م _

                                   ستیتمام ماجرا ن نیدونم که ا یبکنم اما الاقل م ییادعا چیخوام ه ینه، نم _

خود را مقابل صورتش قرار  نیشده بود.. دوست داشتم سر به تنش نباشد؛ چشمان خشم آگ انیدر م کی میها نفس

 دادم                                                                                                                  

                                                                                                             ه؟یپس تمام ماجرا چ _

در آمده در چشمانم او را  انیو با انگشت اشاره محکم چشمش را فشار داد و من با حرص به غل دهیکش یبلند نفس

و لبانم پر از پوزخند شد. سر به .. نگاهم کرد، چشمانم پر از تاسف کردم یرصد م افتی یسوالم نم یبرا یکه جواب

 تکان دادم و او با پرخاش گفت:                                                               نیطرف

                     ستیاش مهم ن یچرا و چجور میاالن من و تو ازدواج کرد ه؟یچ یبرا یالک یبحث ها نیا _

اش را نشان داد کم کم  یبود.. باالخره پوسته آرامشش را جدا کرد و خود واقع کرده انیآتش رخ نما ریز خاکستر

و  کدندهی نیو مغرور؛ راد نیطلبکار و خود درست ب نیکجا رفته؟ راد یشگیهم نیشدم که راد یداشتم نگران م

 یبرا یواقع ریغ پوسته کیکوتاه تنها  یصبور نیا نجاستیهنوز ا نیشدم که راد نیاشتباه قبول نکن؛ اما حاال مطم

 آرام کردن خشم درونم بود
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  یحیتوض چیو من ه یرو انتخاب کرد یزندگ نی.. تو خودت ایکار رو کرد نیا یول یمنو انتخاب نکن یتونست یم_

                                                                                                        ستمیبهت بدهکار ن

 ام زدم                                                                                                        نهیدست به س با

 رو انتخاب کردم؟                 یو ازدواج تجار انهیمنفعت گرا یزندگ نیرو انتخاب کردم؟ من ا یزندگ نیمن ا _

 نیآخه ا میکن یم یزندگ میاالن من و تو کنار هم دار ؟یخودت و من عذاب بساز یراب یچیاز ه یخوا یچرا م _

 داره؟                                                                                                       یا دهیحرفا چه فا

                                                            افزود            یکه هر لحظه حجم م یبلند کردم از حرص صدا

 نیپام به ا یچ یام و برا یفهمم ک یکه م نهیا دشیشه، فا یمشخص م یزندگ نیمن با ا فیکه تکل نهیاش ا دهیفا _

     شه                                           یبرام مشخص م یزندگ نیا یتو گاهمیخونه باز شده.. جا

 دواندند و یکرده و خشم م انیشده بودند باز هم طغ میمال یکه مدت ییها یسمتم خم شد و نگاهم کرد؛ خاکستر به

ام  یتند و عصب یمظلوم.. نفس ها نیخشمگ یها یبود، قهوه ا رهیچشمانم به او خ یکردند.. قهوه ا یم یگر یوحش

                                       شد                                یصورتش پخش م یرو

تونستم داشته باشم تو رو انتخاب کردم پس قدر  یکه م ییها نهیتمام گز نیحاال که من از ب ،یینجایحاال که ا _

جا هم نکن، فقط  یب یکنجکاو ،یخوریم نی.. جفتک نپرون که اول از همه خودت زمتیسر زندگ نیبدون و بش

                                  رونیب دمتیکش یمن باش که از اون زندگرو بکن و متشکر  تیزندگ

هم فشردم و صورتم گر گرفت..  یرا محکم رو میلب ها د،یگنج یهمه وقاحت در باور نم نیگشاد شد؛ ا چشمانم

 زیم یرا از رو چییکه سو یبه چهره در حال انفجار من انداخت و عقب گرد کرد. نگاه از او نکندم تا زمان یکل ینگاه

و صورتم  افتهیاجازه راه خود را  یصدا و ب یو اشک ب دندبو دهیچسب نیبه زم می.. پاهادیچنگ زده و در را به هم کوب

ساده و  یگرفتم.. من، دختر شیراه اتاق را در پ دهیافتاده و گردن خم یکرد. با شانه ها یم سیخ شتریرا هر لحظه ب

 ندرک است و توا رقابلیو غ لیثق میشدم که هر حادثه اش برا یبیپر فراز و نش یتجربه به ناگاه وارد زندگ یب

 یتجربه بودن هاست که برا یها و ب یسادگ نیانتخاب من هم لیاز دال یکیآشوب را ندارم و به حتم  نهمهیا تیریمد

انه زد و چ هیتک یتخت نشستم، کمرم به تاج تخت سلطنت یاست. رو تیسرشار از مز یزن نیچن نیراد هیشب یمرد

 ینم رایام تخت نخرم ز هیزیجه یکه به من گفت برا مآورد ادیرا به  یزمان لیدل یساعد دستانم نشست و ب یام رو

 یم نیزم یاز ازدواج رو شیمن تا دو سال پ نکهیو کما ا ردیگ یمرغوب بخوابد و کمر درد م ریتخت غ یتواند رو
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 میبرا را زیچ کیکه فقط  یگذشته ا یادآورینفس چه خسته بود با  نیو ا سوزانم آزاد کردم نهیاز س ی.. نفسدمیخواب

.. فقدان عالقه و انتخاب سودمندانه ام!                                                                          اشک چشمانم کردیم یعتدا

 یاز همان ابتدا جز دل آشوبه ها یزندگ نیته بودم.. اخس زین انیپا یب یاشک ها نیاز ا یبرد و من حت یم غمایرا به 

خسته شدم، شکسته شدم و احساسم به تاراج  شتریهر روز ب یزندگ نی.. در ادیبه من نبخش یآرامش چیمداوم ه

وت به ثر دنیرس یو عذاب آور را ندارم.. او مرا برا چیراه پر پ نیتوان ادامه ا گریخود را ندارم.. د یابیرفت و توان باز

 یبرا یتالش گرید زیاو ن ستین منبودن  یبرا یلیدل گرید دهیخواست و حال که به خواسته اش رس یاش م یپدر

 نیاست.. راد حیقابل درک و توض ریغ میاز اتفاقات گذشته برا یاریبس هیماجرا هم شب نیحفظ من نخواهد کرد.. ا

 یریباز پس گ یاش برا زهیانگ نیبزرگتر دید اما شانباش یاردیلیولو چند ده م نیزم کیدارد که چشمش به  یآنقدر

 شیشده پ رانیو یمن خوشبخت یندارد برا یتیاهم میبرادرش بوده.. هر چه که باشد برا هاثبات قدرتش ب ن،یآن زم

 دارد که اگر امروز تیاهم یرو به نابود میمر نیمن تنها ا یدارد.. برا تیدر برابر نگاهم اهم میچشمانم، مرگ آرزو ها

نخواهد  یاز او بر جا یزیچ کخا یجز مشت گرید یشده اش را جمع نکنم چند صباح رانیوجود و یته مانده ها

                              نمیبه سوگش بنش دیبا یدرونم نرسم فردا روز میمر ادیماند.. اگر امروز به فر

سال و چند هفته هنوز  کیکه پس از  یا ی؟ زندگاست پس چه حاجت به صبر کیاندازه تار نیتا ا یزندگ نیراه ا اگر

 یدارد؟.. برا افتنیبدون فانوس است چه ارزش ادامه  کیجاده تار کیکه هنوز  یا یانتهاست، زندگ یب یکوره راه

 چیتنها بودم..ه شهیهم یزندگ نینکردم.. من در ا افتیاز جانبش در یارزش رایندارد ز یتیمن جز خودم، او اهم

 وجود نداشته                              یدرک مشترک چیو ه یاهنگ چیه ،یحرف

گرم  یمرا به نوازش ایباشد  مینخواست محرم رازها م،یدلم بگو یاز دردها شیوقت نخواست برا چیهمسرم بود و ه او

م، حس کرد یحس دور شهیعشق، دعوت نکرد.. او همسرم بود و هم یهوس که از رو ینه از رو یو پر محبت، نوازش

 نیاز ا شهیکه من هم غایخالصانه و در یمحبت شد، یپر م زیچ کیفاصله تنها با  نیو ا میکردم از هم فاصله دار

او  ست،یشناختم ن یکه م یمرد گرید نیمحروم بودم..                                                                               راد ییدارا

 یشده ام اتفاق کینزد اختشقدم به باور و شن کیکنم  یکردم نبود.. هر زمان که حس م یکه فکر م یزمان کس چیه

عاجز  نیرا بشناسم.. من از شناختن راد نینتوانستم راد چوقتی.. من هکندیقدم از او دور م کیافتد که مرا  یم

بل قا ریرابطه کامالً اشتباه و غ کی یعنی یفرد زندگ نیتر کیو نزد نیشناخت محرم تر یعجز برا نهمهیماندم و ا

من  یمرد اشتباه هستم و او برا نیو ا یزندگ نیخانه و ا نیا ینشده، من برا ختهمن سا یبرا یزندگ نی.. امیترم

ر به آرامش د دنیرس دیبه ام ازارمیب یدرونم را تا ک میمر ابد؟یمان ادامه  یقرار است اشتباه بودن ها یاشتباه!.. تا ک

مواج و  یایدر انیآرام در م یکردن قطره ا دایپ هیدرست شب یزندگ نیجستن آرامش در ا ایتالطم؟.. گوپر یروزها
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 گرید میندارد.. مر یا جهیعمر نت یحاصل و ناتمام که جز غارت بردن روزها یب یجست و جو کیخروشان است.. 

انتخاب، خود و او را  نیا یشت قرمز روخط در کی دنیتا با کش داردیو مرا بر آن م ستین یزندگ نیقادر به تحمل ا

                                                                 کنمبه آرامش از دست رفته دعوت 

بعد او کنار تخت زانو زده و نگاهم  یتکان نخوردند.. لحظات یا هیثان یثابت من حت یتق در آمد و مردمک ها یصدا

 یخوب م یلیبودند.. خ رهیکمربند چرم ارزنده شلوارش خ کینزد ییهمچنان به جا یاقهوه  یو مردمک ها کردیم

 یپ هدیفروخواب انیو گاه کوتاه به طغ یگاه طوالن ینفس ها نیسکوت ممتد و ا نینوع نشستن، از ا نیتوانستم از ا

 ریاما د دیبگو یمده تا سخن.. با آرامش آاست رید گریگفتن آمده بود اما د یحرصش فرو کش کرده و برا ایببرم، گو

 است                                                                                

                                                                                                                             م؟یمر _

اما هنوز  میکرد، چشمانش مال یو به چهره اش دوختم.. نگاهم م دهینگاهم را باال کش یو سماجت لجاجت چیه بدون

 یو سرد بودند و ترسناک به نظر م یو ته یخال یخاکستر یدو گو نی.. اشهیاز احساس بود مثل هم یهم خال

بودنشان را بفهمم، و  یتا خال مستیدقت ننگر با یخاکستر یها یگو نیبه ا ییابتدا ی.. چرا من همان روزهادندیرس

تا از  داردیو بر آنم م دیریگ یسراسر وجود مرا م یکا گاه ستیحس ترس ساطع شده از نگاهش چ نیحاال ا

 چشمانش فرار کنم؟                                                       

                                                                 باهات بد صحبت کردم.. متاسفم                                 _

د کرد و الب یاز لفظ متاسفم استفاده م دیببخش یبلد نبود.. به جا زین یعذر خواه یمرد حت نیکج شد؛ ا میها لب

 ببرم.. در سکوت نگاهش کردم             یاش پ یمانیتاسف خشک به عمق پش نیتوقع داشت از ا

.. چرا ؟ینیب یماجرا رو م هی کیتار مهین شهیچرا هم ،یریگ یماجرا در نظر م یاحتمال رو تو نیبدتر شهیا همچر _

چقدر ارزش داره که من حاضر باشم به  نیزم هیبه اون ارثه؟ مگه  دنیمن از انتخاب تو فقط رس لیدل یفکر کرد

گر رو ا نیزم نیکار بدم.. ا نیمحال بود تن به ا یدازدواج کنم، اگه تو انتخاب خودم نبو خوامیکه نم یخاطرش با کس

ها و  فیتکل نییتع اشار،ی ی.. قلدرگذرمیاز حقم نم چوقتیبود که من ه نیگرفتم نه به خاطر پولش بلکه به خاطر ا

ن . متو منو مصّر به گرفتن کرد. یبرا یمون به بهانه دلسوز یزندگ یجاش تو یب یتبصره گذاشتن ها و دخالت ها

 کرد.                                                                                         یمنو عصب نیو هم زدیخواستم و اون به بهانه تو داشت از دادنش سر باز م یرو م حقم
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               و ادامه داد                                                                                                                   به چهره پر سوالم انداخت یآوردم.. نگاه یسر در نم شیکردم.. از حرف ها کیرا به هم نزد میابروها

 یدستش م نیکه من ازدواج نکردم اون زم یمن کرده بود و بهش گفته بود تا زمان نیزم اررو امانت د اشاریبابزرگ  _

 تو حقم رو نده                                            یخوشبخت نیخواست به بهانه تضم یممونه اونم 

                                                                      دیچشمش کش یپشت دست رو با

 

 و دیخوب رمان مطلع شو تیفیشما از ک نکهیا یفقط برا لیفا نیو ا باشدیم یرمان بصورت فروش نیادامه دارد ا

 نینسخه کامل ا افتیدر یبرا است . پس دهیدارد ارائه گرد دیکه ارزش خر دیمطمعن شو دیکنیکه پرداخت م یمبلغ

 رمان :     نیا میمستق دیخر نکی: ل   دیاقدام فرمائ ریز یها نکیرمان از ل

  

 /http://www.romankade.com/1397/01/11بسرا-رمان-دانلود /  

  

 !«زمیام، پدر و مادر عز ینیبال زم یبه دو فرشته ب میداستان سراب؛ تقد»

  

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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