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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 میبسم اهلل الرحمان الرح

 

 :مقدمه

 تیچند نوع و چه تعداد؟ تا به حال وجودش رو در زندگ م؟یچقدر دوران دار یدون یم ؟یدون یاز دوران م یزیچ

 ؟یدید

ها بهش  یلیدونن، خ یها نم یلیخ ؟یدون یرو م یرو به اون رو شدن زندگ نیاز ا ه؟یدوران چ یمعن یدون یم

 دوران رو ندادن. نیفکر نکردن و احتمالِ وقوعِ ا

 کردن؟... اشتباه

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 یو کاش به خوب یکن یندار، حتما تجربه اش م ای یبزرگ، دارا باش ای یچه مرد، بچه باش ی! چه زن باشدوران

 !یتجربه اش کن

 

 یکار نکه،یا ایبدها باشه  نِ یتونه بدتر یم ،یکنه هر خوب یکنه و اثبات م یم تیقصه دو فرد رو روا "دوران  "

 کنه که بد جلوه کنه!..

 

 .زمیعز رعباسیام م؛یزندگ یبه بهانه لبخند ها میتقد

 

 یجبل هیعط

 :نیاز زبان شرو تیروا

 

شدم،  یم کیخونه که نزد یِ رهیت یِ رو دورِ دستم چرخوندم و از پله ها تند تند باال رفتم.به دِر چوب چییسو   

 اتفاق بود! نیو بهتر دیرس یبه گوش م شتریاذان هم ب یِصدا

و هم  ارهیاز عزا در ب یقراره معده گرسنه ام دل نکهیبودم از ا افطاِر ماِه رمضان بود و هم خوشحال نیآخر   

 !دهیکه ماهِ مبارک به اتمام رس نیغمگ

 ماه رمضان رو دوست داشتم! یگرفتم، ول یروزه نم م،یتا هجده، نوزده سالگ   

 هم شدم و...عالقه امم به ماِه رمضان صد برابر شد! ریشد که سرِ عقل اومدم و روزه بگ یدونم چ ینم   

زدم و بلند  یره.لبخند یم زیبه سمتِ م میمامان با کاسه بزرگِ حل دمیانداختم و در رو باز کردم که د دیکل   

 گفتم:
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 + سالم

 

 نداد و حدس زدم اهلل اکبر نمازش رو گفته! یبابا جواب   

 ذاشت گفت: یم زیم یِ که کاسه رو رو ینیاما مامان جوابِ سالمم رو ناکام نذاشت و ح   

 

 کمیعل -

 از کجا؟! می+ حل

 هوِس شهاب!  -

 شود! ریشهاب سبب خ یِ + نه بابا؟! بلکه هوس ها

 

 نثارم کرد! یا "پررو  "لب  ریسر داد و ز ینیریش یمامان خنده    

 افطار رفتم... زِ یلباس هام سراغِ م ضِ یبا خنده به سمتِ پله ها رفتم و بعد از تعو   

 خوردن بود، یسبز کِ یذاشت، سبدِ کوچ یم زیم یِ که رو یزیچ نیکه آخر یرو به مامان   

 :گفتم

 

 کجاست؟ تی+ پسرِ مضطربِ سکته ا

 هنوز... دهی! نرس؟یشروع کرد -

 رفت بگم! ادمیثبت نام کردم ها...  نی+ ماش
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 !زیو بعد هم قرار گرفتنش سرِ م دمیسالِم بابا رو شن یِصدا

 از دادنِ جوابِ سالم،گفت: بعد

 

 !ی)رضا( نگفت -

 

 زدم گفتم: یگفتِن مامان لبخند م "قبول باشه  "گذاشتم و به  یکه خرما دهان م ینیح

 

 رفت! ادمی+ آره... 

 

 و گفتم: دمیرو نوش مییاز چا یکم

 

 دن! یم لی... واسه تولدش تحونیخوا یبشه که م یگمونم همون+ به 

 !یبه سالمت -

 

 گفت: دیکش یم میکه برام حل ینیح مامان

 

 شیعروس دار شده، فکر کنم پ نیکه شرو هیدیع نی( فردا عمه محترمتون ناهار دعوت کردن! گفتن اولمی)مر ×

 پاگشا کرده شما ها رو! شیپ
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 آروم گفت: رلبیز

 

 د؟یشهاب چرا نرس نیا ×

 

 گرفتم گفتم: یبود رو از دستش م ختهیر میکه برام داخلش حل یکه کاسه کوچکتر ینیح   

 

 ؟ی+ جد

و رضوان خانم رو  یزیپرو یِ صحبت کرد، اتفاقاً آقا سوی( آره! شماره خونه اشون رو ازم گرفت و با مادرِ گمی)مر ×

 !ادیم سویظاهراً فقط گ یهم وعده گرفته، ول

 ر؟!+ چطو

 

 گذاشت و گفت: زیم یِ را رو یچا وانِیل بابا

 

 باشه! یهر چ دهیدعوته منزلشون، فردا ع یکس دیدعوتن! شا یی)رضا( البد جا -

 !ادیحرف در م ینجوریاومدن بهتر بود! ا یاگر م ی( ولمی)مر ×

 آخه؟! یچه حرف -

 

 گفت: یمامان بلند شد و با لبخند فون،یآ یِ صدا دنِ یبا شن   
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 شهاب هم اومد! ×

 

 گفت: یدور شد به هدفِ باز کردنِ در و بابا شاک   

 

روزه هاش قبوله  نیخواهرِ بدبخِت من رو کرده! ا نیا بتی)رضا( از صبح تا حاال مغزِ من رو خورده انقدر که غ -

 بابا؟!

 

 یتا آخرِ افطار و بعد هم شام، کس گهیو د میشهاب، سالم داد یِتکان دادم و به سالمِ خسته  یو سر دمیخند   

 نگفت! یزیچ

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

 گفت: یاعصاب یو با ب دیرو از دستم کش PS4 یِدسته    

 

 چه طرِز شوته؟! نی)شهاب( درست بزن! ا -

 

 و گفتم: دمیخند   

 

 !؟یزن یغرش رو به من م ،یریتوپ رو بگ یتون ی+ تو نم

 )شهاب( تو اساِس کارت تقلبه! -
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 اصالً؟! فای! تو رو چه به فیخور یم کتیزیف یِ بابا! تو به درِد همون مسئله ها + برو

 

 فشرد گفت: یکه تند تند و با حرص دکمه ها رو م ینیتکان داد و ح یسر   

 

 نشونت بدم! یمسئله ا هی -

 

 لمینگِ آروِم موباز یِ صدا دنِیشده باشه، در آستانه گل زدن بهم بود که با شن یهام کار یانگار که تکه پرون   

 گفتم:

 

 + صبر کن صبر کن! تلفن!

 صبر کن؟! ویچ یچ -

 

 یلبم نشست! دسته رو کناِر شهاب گذاشتم و ب یِ رو یو لبخند دمیرو د سوینگاه کردم که اسمِ گ لمیبه موبا   

 نگاهش کنم گفتم: نکهیا

 

 امیرو نگه دار تا ب ی+ باز

 !یتو که همه اش تو مغلطه کردن ی! لعنت؟یگ یم یچ -

 

 شدم گفتم: یکاناپه بلند م یِ که از رو ینیسر دادم و ح یخنده ا   
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 + مغلطه؟! 

 !نیشرو -

 

 رفتم گفتم: یکه به سمتِ پله ها م ینیح لمیبه صفحه موبا رهیاعتنا نکردم و خ دشیلحِن سراسر تهد به

 

 !گهید امی+ بمون م

 

 گفت: یحرص

 

 !گهید تونیسرِ خونه زندگ دیبر دیشده، اصاًل پاش ی! حاال که علنست؟یبس ن یسالِ تمام نامزد باز کیبَر...  یاَ -

 

تماس رو قطع کنه،  سویگ نکهیواردِ اتاقم شدم و قبل از ا دم،یشن یم نییهنوز صداش رو از پا یبا خنده، وقت   

 واردِ اتاقم شدم و در رو بستم و تماس رو وصل کردم:

 

 + سالم.. 

 کردم یداشتم قطع م یسالم! چه عجب جواب داد -

 

 نشستم گفتم: یتختم م یِکه رو ینیزدم و ح یلبخند
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 بودم!  ریدرگ ی+ آره امروز مطب حساب

 

 که گفت: دمیبشاشش رو شن یِصدا

 

 !؟یهفته است خوب و خوش هی ینیب یچه خبر؟! ما رو نم -

 

 کردم گفتم: یم یپتو باز یِکه با لبه  ینیبه صورتم دادم و ح ینیچ طنتیش با

 

 !یو از نبوِد خودت لذت ببر یباش دیداره! با یفیکِ کی+ 

 جون! نیشرو یچقدر بدجنس شد -

 " یچیه ای نیشرو ای " یرو پر کرد ای+ بودم! تو چشمت کور شده کلِ دن

 

 د،یچیتلفن پ یِ که تو نشیریخنده ش یِصدا

 خنده هاش گفت: ونِیکردم و م یکیکوچ یِ  خنده

 

 خوبه واال! نوبره! -

 !؟ی+ چطور
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 بپوشم! یدر حالِ تفکر که فردا چ -

 

 زدم و گفتم: یلبخند

 

 !ادیبهت م شتریب یلیخ گهیباشه که د یالبته اگر رنگِ آب یبپوش زی+ تو هر چ

 اولت تعارف نبود و مقدمه جمله دومت نبود! یِآره! صد در صد! اصاًل هم جمله  -

 

 و گفتم: دمیخند

 

 چطوره؟! یخوبن؟ حاج نایمامان ا+ چه خبر؟ 

کنم،  یعذرخواه یلیمامانمم گفت خ م،ییرن خونه دا یرسه، همه م یم ایتالیفردا از ا مییهمه خوبن! پسر دا -

 سفارش کرد! یلیوجود به منم خ نیالبته که به عمه ات گفته، با ا

 یگم حساب یم کی+ عه؟! پس تبر

 ن؟یشرو -

 

 و چشم بستم و گفتم: دمیکش یقیعم نفسِ

 

 + جانم؟!

 باشم؟! نییپا یفردا کِ -
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 و چشم باز کردم و گفتم: دمیخند

 

 + آهان...

 !؟یچ -

خورش  کیخونه عمه ما به شدت تراف رِ یخونه اتون باشم، چون مس یِجلو میو ن ازدهی!... من، فکر کنم یچی+ ه

 ملسه!

 !؟یفکر کن -

 قطعاً! میو ن ازدهی+ حاال باشه، 

 بازم... یزوده ول -

 نداره! بی+ ع

 شناسم! یرو نم ی! منم که کس؟یاونجا که چ میداره! زودتر از همه بر بیع یلیچرا خ -

 باشه واسه تو؟! دیتو اون جمع با ی! اصاًل مگه جز من مهم تر کسامیمن دارم باهات م زمی+ عز

 که! اعتماد به سقف! ختیاوه اوه، سقفِ اتاقم ر -

 

 و گفت: دمیخند

 

 !میبرس یساعِت مناسب دوارمیام -

 + باشه بابا باشه انقدر حرص نخور
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 !؟یندار یکار -

 !نمتیب ی+ نه. م

 !ریپس شب بخ -

 زمیعز ری+ شب بخ

 

که  دمیرفتم و شهاب رو د نییبلند شدم و از اتاق خارج شدم. از پله ها پا یتماس رو قطع کردم و بعد از مکث   

 یسرشار از شاد یرو مقابلش گرفته و با لبخند لشیکاناپه همون طور نشسته و پاهاش رو جمع کرده و موبا یِرو

 .پهیو شعف، مشغولِ تا

رفتم تا  یم نییو پا دمیپر یمتوجه حضورم نشد! همزمان که از پشتِ کاناپه م دمیبه پشِت کاناپه رس یوقت   

 و بعد نشستم! دمیاز دستش قاپ یرو ناگهان لیموبا  نم،یبش

 گفتم: طنتیشوکه نگاهم کرد که با ش   

 

 !دارن؟ی+  ب

 

 رو از دستم گرفت و گفت: لیکرد و موبا یاخم   

 

 سر به سرم نذار -

 

 و گفتم: دمیخند   
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 !یتو هم دل دار یبابا، باالخره آدم ی+ ا

 جون! نیشرو الیخ یب -

 

 و گفتم: مبل رو بغل گرفتم و نگاهش کردم یِبالشِ کوچکِ رو   

 

 !؟یعنی یدل ندار ال؟یخ ی+ چرا ب

 

 و گفت: دیخند   

 

 !ستمیفعالً تو کارش ن -

 

 متعجب به طرِز صحبت کردنش نگاه کردم. با خنده گفتم:   

 

 ! ی+ نه بابا؟! راه افتاد

 

به پسر ها نرفته بود! نه الت و لوت بود،  کمیبشه گفت  د؛یبود شهاب! شا ی.پسرِ ساده ادیاعتنا نگاه ازم دزد یب   

 !یزینه چ
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 یخب بهانه خوب یبود ول کتری! ده سال ازم کوچمیبود قیباهم رف یو حساب میباهم داشت یجفتمون ارتباِط خوب   

 بود! میزندگ یِبرا

 یبعدِ مامان شهاب بود! از اعماِق وجودم به شدت دوستش داشتم و جونم براش در م میفرِد زندگ نیمهم تر   

 !یرفت! از بچگ

 گفتم: طنتیبا ش   

 

 + اسمش؟

 

 و گفتم: دمیکرد و من خند یاخم   

 

 ...متینیجون! سر باال کن بب یرتی+ غ

 

 با اخم نگاهم کرد و گفتم:   

 

 م؟ینینب گهید هیاسم زن داداشمون چ مینی+ بب

 

بار  کیآدم ها  دیکه شا ی! خنده اقیعم ی! خنده ادمیخند شیشگیهم یِمضطرب نگاهم کرد و من به سادگ   

 ها هم باشن که، اصاًل تجربه اش نکنن! یلیخ دیتجربه اشون کنن! و شا یفقط در زندگ

 !ادیز یلیرو تجربه کرده بودم..خ یاز تِه دل قِ یعم یِاز اون خنده ها ادیاما من؛ ز   
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 گفتم:   

 

لُپ  یطور نی! چرا ایتو چهل سالگ یکیکنه،  یازدواج کردنش گل م رِیو یسالگ ستیتو ب یکی+ شهابِ خنگ! 

 جلو من؟! ینیش یم یکن یسرخ م

 !یدوز یو م یبر یم یتو الک -

 ! فِنچ! بزرگت کردم، دوره تو رو هم گذروندم!یکاماًل الک ی+ آره الک

 

 بهم انداخت و گفت: یا دارانهیبعد، نگاه خر یا هیو ثان دیخند   

 

سِر خونه  نیراستش... خوبه که هنوز نرفت نی! شرویقیرف یول ،ی! برادریتر قیاز کامران هم رف یتو حت -

 ... یشن! از زورِ دلتنگ یخونه هم دلتنگ م نیا یِوارای... در و دیبر ی! وقتتونیزندگ

 

 کرد و ادامه داد: یتک خنده ا   

 

 !انیاتاقم دارن وَر م یِ ها یواریو از فکِر نبودت، کاغذ د ،یاالنش از زوِر دلتنگ نیهم -

 

 و بغلش کردم و بعد گفتم: ختمیفرش رو بهم ر یِ موها   

 

 اتاق رو! میکن یم یواریباهم دوباره کاغذ د رمیگ یرم کاغذ م یکه! م ستین ی+ غم
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 و با خنده گفت: دیخند   

 

 یگ یم یگم تو چ یم یمن چ -

برازنده اش  یزیچ یسروناز ییرعنا  مینیقد و قامتش بب ای! م؟یراجع به اسمِ عروس صحبت کن یخوا ی+ م

 نه!؟ ایهست 

 !نیشرو -

 

به  ه،یکه خنده رو ظرف چند صدم ثان یدور از غم! دور از مداِر دَوَران ییخنده هامون پر شد، خنده ها یِصدا    

 کنه! یختم م یده و اون رو به پوچ یرو دَوَران م یهو زندگ کیکه  یکنه، مدار یم لیتبد هیگر

 گفتم: یبا خستگ   

 

 !م؟یبخواب میبر یکن ی+ ساعت دوازده هم گذشت استاد! ما رو وِل م

 !گهید نیچوندیرو هم که پ فای! فنیدار اریاخت -

 

 به سمتِ پله ها رفتم. انیگو ریو شب بخ دمیخند   

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

 فرمون ضرب گرفتم و منتظر شدم تا   یِضبط رو کمتر کردم و با دو دستم رو یِصدا    

 بزنم! یریشماردم که راحت تر براش تاخ یها رو م هیبودم و داشتم ثان رهیخ نیبه ساعتِ ماش   
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! شکشیخونه که پ یِاومدن از پله ها نییحاضر شدن و پا گهی! دومدیوقتِ خدا سرِ وقت به قرار نم چیچون ه   

 رو باز کرد و سوار شد! نیانتظار، باالخره درِ ماش هیو چند ثان قهیبعد از درست هفت دق

 

 سالم!  -

 !یومدیمعطل شم بعد م قهیرند من ده دق یکرد یصبر م کمی... یول یسالم! زود اومد کی+ عل

 

 گفت: یبه صورتش داد و با حالتِ بامزه ا ینیچ   

 

 من! یِ مبارک اخمو دتیع -

 

بازوم کرد و با  یِرو حواله  یمشت فتم،یراه ب نکهیدرست مثلِ خودش براش نازک کردم و قبل از ا یپشتِ پلک   

 خنده گفت:

 

 !اره؟یخانمِ محترم رو در م هی یِفرهنگ! آدم ادا یب -

 تو رو چرا یخانمِ محترم رو که نه ول هی یِ+ ادا

 

 مثِل بچه ها تشر زد: یحرص   

 

 !یبدجنس یلی! خن؟یشرو -
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 زم؟ینشم عز مهیجر یدیروِز ع یشه کمربندت رو ببند ی+ م

 

 یمقابل! نامرد رِ یشد به مس رهیخ نهیو محکم جا زد و دست به س دیکرد و به ضرب کمربند رو کش زیچشم ر    

 نکردم و گفتم:

 

 !م؟یهم بخر یزیواسه عمه چ دی+ خب... عروس خانم حاال.. با

 !؟یچ -

 دونه! یخودش م سویگفت...و البته گفت خانم ها وارد ترن و قطعًا گ ی+ مامانم م

 

 زد و گفت: شیشانیبه پ یضربه ا   

 

 رفت! ادمیآخ..آره... مامانم گفت... من  -

 

 به دور و برش نگاه کرد و گفت:   

 

 !دمیحداقل... کادو که براشون نخر میریشکالت بگ هیصبر کن،  یدید یقناد هی -

 دن؟! بر عکسه؟! یبه نو عروس ها کادو نم+ کادو؟! مگه 

 خونه اشون... امیآخه باِر اوله م -

 حاال... بعد! ای+ تو ب
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 و اشاره کرد به ضبط و گفت: دیخند

 

 ؟یکن یعوضش م -

 

 باال دادم و گفتم: ییابرو

 

 ها! حواست باشه! یمن نِی+ تو ماش

 !ادیخوشم نم یداره؟ من از سنت یچه ربط -

 

 کردم و گفتم: یتصنع "نوچ  "

 

 سقف؟! هی رِیز میر یم میدار یواسه چ میذره تفاهم ندار هیکه  ییآخه من و تو سو؟یبابا! نگاه کن گ ی+ ا

 !نیشرو -

پسند!  ی! تو مهندس، من دکتر! تو عشِق زرشک پلو، من عشقِ فسنجان! تو قرمز پسند، من آبی+ تو پاپ،من سنت

 !میخانم ندار میتفاهم ندار

 

 گفتم: یقیکه بعد از نفسِ عم دیتکان داد و خند یسر
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 !؟ی! عاشقمیکه عاشق فی+ فقط ح

 !رینفس بگ هیدنبالم؟!  یاومد ی! تخم کفتر خوردن؟یشرو یوا -

 !یگ یهم م " ریزبان در کام گ "! تازه محترمانه بهم ای+ ب

 !اریحرف در ن -

 

 انیاستاد شجر "گلچهره مپرس!  "کردم و با جان و دل به  شتریضبط رو ب یِ باال انداختم و صدا یشانه ا    

 کرد. یشدم که با حرص نگاهم م ییسویاعتنا به گ یگوش دادم و ب

****** 

 گرفته بود و گفت: یرو دو دست ینیریجعبه ش   

 

 !نیگم من رو بب ی! با تو ام منی( من رو ببسوی)گ -

 

 چشم درشت کردم و نگاه از زنگ گرفتم و نگاهش کردم و گفتم:   

 

 !؟یگ یم ی+ بابا بذار زنگ رو بزنم! چ

 

 گرفته بود و زل زده بود به چشم هام گفت: یرو دو دست ینیریهمون طور که جعبه ش    

 

 چشمام! -
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 نگاهش کردم و گفتم:   

 

 + خب؟!

 !ن؟یکی ییگم چشمام! خط چشمم صافه؟! دو تا یم -

 

 تکان دادم و گفتم: یسر   

 

 + خجالت بکش! انقدر دنبالِ قر و فرت نباش!

 

 مصرّانه گفت:   

 

 نکن جواب بده! تیاذ -

 + صافه!

 متقارن؟! -

 + متقارن!

 

 رنگش رو صاف کرد و گفت: یکاربن یشالِ آب یباال آورد و کم یدستِ راستش رو به سخت   
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 ! خوبم؟!؟یمطمئن -

 !ی+ باور کن خوب

 رنگِ رِژ لبم چطور؟! -

 

 و هلش دادم داخل و گفتم: دمیبا باز شدنِ در، خند   

 

 بابا.. یا گهیبرو د ای+ ب

 

و دِر  یورود یِبه پله ها نکهی! قبل از ادنیدونستم رس یبودم و م دهیعمه د یِ خونه  یِبابا رو رو به رو نِ یماش   

 :دیآروم پرس سویگ م،یراهرو برس

 

 ساعت؟ -

 من رو! ی! کشتقهیهفده دق + دوازده و

گن  یکارت نکنه االن م یخدا بگم چ نی... نگران بودم! البته بازم زوده به هر حال... شرومیدیخوبه... زود نرس -

 دختره چقدر عجوله!

 

 سرم رو بکنم، رو بهش گفتم: یِ خواست تک تِک موها یکه دلم م یدر حال   
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 ه که دعوتت نکردن!! دعوتت کردن واسه ناهار! عصرونسویگ ی+ وا

 ! ساعت دوازده آخه؟! هنوز اذان ظهرم نگفتن!یهر چ -

 برو باال! ایبده ب زایچ نی! اانیگن چرا نم یبرو باال!! االن م ایب نی+ بب

 

 گرفت و گفت:نگاه ازم   

 

 حداقل تو جلو برو... من بار اولمه زشته -

 

 کنارش حاضر شدم و گفتم:   

 

 است! رزنهیهمون پ+ به قولِ شهاب،زشت که 

 مودب باش! -

 

 گه ها ی+ بد نم

و همون حد واست  یریاز منم بگ ،یریگ یم ریتو نقش داره و تو ازش تاث یکه شهاب تو زندگ یکاش اونقدر -

 ارزشمند باشم!

 و برادرِ منه! قیشهاب رف ن،یخانم! شما همسرِ قشنِگ بنده هست سویگ دی+ نفرمائ

 باشم واست؟ قیرف دیمن نبا -

 ه؟یچ قیخانم! رف سویگ یشما تاِج سر +
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و آقا  نیگرمِ عمه پرو یِ درِ راهرو رو باز کردم و اشاره کردم اول اون وارد بشه! هنوز در رو نبسته بودم که صدا   

 :دیهمسرش به گوشم رس یمهد

 

 نگران شدم عمه! نیکرد ری! دنی( به به به! سالم، سالم عروس خانم! خوش اومدنی)عمه پرو ×

 

 از پله ها باال رفتم... یخجالت رِیسر به ز یِسویکردم و پشِت گ یا دهخن

 

که  هیو بق نهایوارد شد و سراغِ مامان ا یبه آقا مهد ینیریکردنِ جعبه ش میبا عمه و تقد یبعد از رو بوس سویگ    

رفتم و شروع کردم به  هیبه سمِت بق ،یو آقا مهد نیبا عمه پرو یعقب تر بودن رفت. بعد از سالم و احوال پرس

 .هیبا بق یسالم و احوال پرس

 

 دیو شهاب و عمو سع یکه متشکل از بابا و آقا مهد یجمِع خانوادگ ونِ یرنگ، م یا روزهیف کِ یمبلِ کالس یرو   

 امرزیکردم که پدر بزرگم خدا ب یم لیتحل هیبار تجز نیهزارم یِبود، نشسته بودم و داشتم برا نیو سام روانیو س

 بود؟! دهیچ بیاسمِ بابا و عمه و عمو رو به اون ترت یاریبر حسِب چه منطق و مع

 "!  دیسع ن،یرضا ، پرو "

 اسمم رو صدا زد، یعمه وقت اما

 گفت: یکه با لبخند م یپله ها قرار داشت نگاه کردم و عمه ا نِ ییکه پا یمنیبرگشتم و به سالنِ نش   

 

 ! ه؟یعروس خانمِ شما چرا انقدر خجالت نیا ن؟ی( شرونی)پرو -



 دوران

26 
 

 

 !لیدل یسوق دادم که در معرضِ آب شدن بود، اون هم ب سویبا خنده نگاهم رو از عمه به سمِت گ   

 یلیرنگ، خ یکاربن یزانوش بود و اون شالِ آب رِیکه تا ز شیبلندِ مشک نیآست یِساده  راهنِ یالبته که با اون پ   

 !دیدرخش یمن م دِیبه د

 

 ادامه داد: عمه

 

گه  یذارم م یم وهیم دیگه زحمت نکش یم ارمیم ییچا دیگه زحمت نکش یم ارمی( واال من آب انار منی)پرو -

 ! دیزحمت نکش

 

 گفت: سویبه گ رو

 

 هوم؟ یو قراره بکن یمارو تحمل کرد نِیشرو یچجور ات،یخلق و خو و حجب و ح نی( تو با انی)پرو -

 

 کردم! یحس م سویگ یِ از همون باال هجوِم خون رو به گونه ها   

 گفت: یسردادم و عمه هم با شاد یخنده سرخوشانه ا   

 

 !یاله نیبخند شهی( همنی)پرو -
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 گفت: یهم با شاد دیعمو ناه زن

 

 ( انشاهلل!دی)ناه ×

 

 یِرو رو کایگذشت و دخترش ن یاز پدر شدنش م یمشغولِ صحبت شدم. هشت ماه روانیاعتنا با س یب      

 .میپاش نشونده بود و باهم گرمِ گفت و گو بود

 

 جان؟ نی( از کار چه خبر شروروانی) س -

 گذره یخوب م زی+    خوب. همه چ

 اوضاِع مطب خوبه؟  -

 ساعت رفت و آمدت دستِ خودته. گهیبهتره، د یلی... از درمانگاه خروانی+  آره س

 ؟یر یدرمانگاه نم گهیمگه د -

 بایرم نصف شده تقر یکه م ییتعداد روز ها ی+  چرا...ول

 

 .میرفت نییبه اتفاق پا یبودن، ما رو صدا زد و همگ دهیرو چ زیبا خانم ها، م گهیعمه که د   

 به نحوِ احسنت! شهیعمه، درست مثلِ هم یِ و دستورها قهیشده بود به سل دهیچ زیم   

 خیو چند ظرف دلمه و کشک بادمجان و چند س یزرشک پلو مرغ و خورشتِ قرمه سبز سیدو د زیم یِ رو   

 بود. دهیجوجه و کوب

 هم زد که نگاهش کردم: یخودم بودم که عمه تنه ا یِماست برا یمشغولِ برداشتنِ کاسه ا   
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 !؟ی( کورنی)پرو -

 

 گفتم: متعجب

 

 + عمه؟! خودت...

 

دسِت  یِتو یبشقاِب خال هیبا  ز،یم کِیاشاره کرد که سردرگم نزد ییسویگحرفم رو قطع کرد و با چنگال به    

 بود! رانیراستش و قاشق و چنگال در دسِت چپش، ح

 گفت: تیبا عصبان  

 

 دختر قراره بشه همسرت! نی! ا؟یستیبلد ن یرفته تو؟! مهمون نواز یبه ک تی( چنی)پرو -

 !گهینکشه د یبکشه چ یکنه چ یجون! البد داره فکر م نی+ پرو

تازه عروس دامادا  نیمثلِ ا کمیخواد!  ینم یخواد چ یم یچ نیبب ششیبرو پ ایتو واسه من؟! ب یگ یم یچ -

 !!!یعیطب رِی! غ؟ی! چرا تو انقدر آنرمالنیرفتار کن

 

 و گفتم: دمیخند

 

 ! همش کنارش بودم خوب بود؟نمی+ از بس مت
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چاره  یب مِیچقدر مر ریبگ لشیتحو کمی... یذار ی... تنهاشم نمنمیبرو بب !نییپا یبوم افتاد یِ گهیتو کاًل از وَِر د -

 داده آخه؟! ادیبهت  یجورِ تو رو بکشه؟! رضا چ

 

 تکان دادم و گفتم: یسر کالفه

 

 چشم! میگیگن ما م یم یکار کردم مگه؟!.. واال هر چ ی+ چرا باز عمه؟! چ

 یبعدم بر ؟یخوا ینم یزیقربونت برم چ یبگ ،یقربون صدقه اش بر کمی ،یکنارش واست یبر دیبچه! االن با -

بدم  ادتی دیمن با نارمی! انیباهم ناهار رو کوفت کن نه،یبش یکنار خودت دعوت کن یکن دایپ یدو تا صندل

 !یستیبلد ن یچی! هنیشرو ید یخِرِفت؟ آخه چقدر من رو حرص م

 !ام؟یلوس باز نیعمه؟! من اهِل ا یخور ی+ چرا حرص م

 بچه رو تنها نذار نیبرو ا ای! بیهر مدل -

 سالشه به خدا! ی+ تنها؟! عمه س

 بزنم تو چشمات؟؟؟ نویا ای یر یم -

 

 یکردم طبقِ دستورِ عمه عمل کنم، چون م ی! سعمیرفتم. با بشقابِ خال سویتکان دادم و به سمِت گ یسر   

 نظرم داره و از بازخواست شدن متنفر بودم! ریدونستم ز

شد!  یپسر نشد، وگرنه بدبخت تر از من م ن؛یگفتم چقدر خوبه که ترانه، دخترِ عمه پرو یبا خودم م یو گاه   

 تازه من که برادرزاده اش بودم فقط.

 شتریب یلیدوست داشت،       خ یلیاز دور به عمه نگاه کردم که رفته بود کناِر شهاب. عمه شهاب رو خ           

 از بابام. شتریب دیشا یاز من و حت
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 گفتم: سویرو به گ         

 

 !؟یکش ینم یزی+ چرا چ

 از خجالت آب شدم! یی! تنهایواقعاً خوب شد اومد یوا -

 شه کارت ها! یم یولم کن! داره لوس باز سوی+ گ

 !؟یشناس ی! من رو نممیطور نی! واقعاً اه؟ی! لوس چشهیآت یِپاره  یمن بزن یِ تو دست به گونه  -

 "تو  " یتا بهم گفت دیدو ماه طول کش تیواال! بعِد محرم+ چرا 

 

 کرد و گفتم: یاخم

 

 !م؟یکه زرشک پلو هم هست، اول از زرشک پلو شروع کن نمیب ی+ م

 

خودم هم  یِ . برادمیبراش کش یکردم و کم تشیمرغ و زرشک پلو هدا سِیباال انداخت که به سمتِ د یشانه ا   

 .دهیبرنج و چند تکه جوجه و کوب ریکفگ کی ختنیبعد از ر

 یشمیَکاناپه دو نفره  یِ و رو میرفت نییمنزلِ عمه پا یِ سالنِ ناهار خور یِ از دو پله  سویگ یِ شونه به شونه    

 ...مینشست نییطبقه پا منِ یرنگِ سالن نش

 

 ،یزعسلیم یِشدن و قرار دادن بشقابش رو ریبعد از جاگ سویگ   

 گفت: یبا خستگ   
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 گرمه ها... -

 

 و گفتم: دمیخند   

 

 یم یمدِت کم، انرژ نیرنگ در عرضِ ا ضیبار تعو نی! به هر حال چندیشد دی! از بس که تو سرخ و سفری+ نخ

 خواد!

 

که به  ینیمن بود، پشتِ گوشش زد و ح یِ کرد و بر حسب عادت شالِ سمِت راستش رو که رو به رو یخنده ا   

 دومش که باالتر از سوراخِ وسطِ گوشش بود و تازه زد بود اشاره کردم و گفتم: یِخیگوشواره م

 

 !ادی+ چه بهت م

 

 معترض گفت:   

 

 شدم ها! ادهیپ ستیو دو کیرفت بهت بگم! قشنگه؟! واسه گوشوارهه  ادمی یزن یانقدر حرف م -

 !ادیهم بهت م یلیسته، خ هینییپا نی+ عوضش با ا

 

 گفت: طنتیبا ش   
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 جبران کنم واست؟! یاالن؟! چجور یاو! سِت؟! دل به دلم دادو -

 

 که اون لحظه، یروزِ قبل یِو مشغولِ غذا خوردن شدم و دلم رفت برا دمیخند   

 بودم! روزه

 

** 

 رونیسامسونتم ب فِیک یِ که از تو ینیزنگ خورد. ح لمیبود. هنوز واردِ مطب نشده بودم که موبا کشنبهیصبحِ    

 بود! تماس رو وصل کردم و پشتِ سرم در رو بستم: سویانداختم و در رو باز کردم.گ دیکل اوردمش،یم

 

 باشه سِر صبح! ری+ سالم، خ

 

 گفت: یوقت دیچیتلفن پ یِ بشاشش تو یِ صدا   

 

 !میر یهمزمان باهم م یعنی نیدرست شده! و ا میلیتحص یِزای! درخواستِ ونیشرو نیشرو -

 

 زدم و با شوق گفتم: یلبخند   

 

 !؟یگ یم ی+ جد
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 روز وقت دارم! زدهیتا دو ماه و س قاًی! من دقمیعقد رو مشخص کن خِیزودتر تار دیآره!... فقط با -

 

 رفته گفتم: وا

 

 !یشه که سر سر ی! نمم؟یکار کن ی+ تو دو ماه چ

 شم! یشه!!!!بدبخت م یباطل م زامیگم و ی! من؟یشرو -

 !یایکنم و م یرم کارهات رو درست م یمن م ...یش ی+ نه بدبخت نم

 !نیشرو -

 

 و گفتم: دمیخند

 

 !شترهیب فشیک ینجوریکنم، ا یم تتیدارم اذ یفهم یوقت نم چی+ چقدر خوبه که ه

 تا کجا؟! ینامرد -

 + هر جا!

 

اتاِق کوچک تا کتم رو با  یِ رفتم تو یکه م ینیجوابِ سالمش رو دادم و ح ینیخانم ام یِ صدا دنِ یبعد از شن   

 گفتم: سویعوض کنم،به گ دیروپوشِ سف

 

 !گهیزنه د یدم... خودش زنگ م ی+ امشب به بابا خبر م
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 !زهیر یخبر خوش رو بدم که کارامون بهم نم نیشم، خواستم ا یگم! برو مزاحمت نم یباشه... منم بهشون م -

 !زهیر ی+ خوشحالم که بهم نم

 خداحافظ -

 

 تماس رو قطع کردم. یداحافظبعد از خ   

 

 نیاز مجموعه بزرگتر یشن عضو یبشن خاطره، م نکهیا یِات و آرزوهات به جا ندهیآ یِبرنامه ها ،یو گاه "   

 "! تیزندگ یِحسرت ها

 

محبوبِ  ،ینیری. شینیریدسته گل و جعبه ش هیظهِر اون روز که زودتر برگشتم به خونه، دست پر بودم. با     

 .فهیتر، از نوع لط یِنیریشهاب و مامان،ش

 کاناپه نشسته بود و مشغولِ مطالعه کتاب بود. یِهال رو یِ واردِ خونه شدم مامان تو یوقت   

 .دیدادم که با لبخند سمتم چرخ یسالمِ بلند   

 جواِب سالمم رو داد گفت: نکهیرو باز کردم و بعد از ا ینیریبالفاصله جعبه ش   

 

 باشه! ریبه به به، مناسبتش؟! خ -

 !رهی+ البته که خ

 

 مقابلمون گذاشتم و گفتم: یِعسل یِ و دسته گل رو رو ینیریکنارش نشستم و جعبه ش یکاناپه تک یِ رو   
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 !سوی+ گ

 خب؟! -

 جور شده! شیلیتحص یِزای+ و

 

 برم! رانیکه من از ا ستین یراض نکهینبرم به ا یزد و مانع نشد که پ یمامان لبخنِد کوچک   

 داشت گفت: یشد و گل رو بر م یکه خم م ینیبحث رو عوض کرد و ح   

 

 !یچه دسِت گلِ قشنگ -

 خانم رو اصاًل نداره! می+ قابلِ مر

 

 و دسته گل رو به آشپزخونه برد. ینیریبلند شد و جعبه ش یزد و با تشکر یلبخند   

 دادم گفتم: یبه بدنم م یکه کش و قوس ینیبلند شدم و ح   

 

 نکشم تا صبح یخواب یب شبیبخوابم، صدام کن که باز مثِل پر کمیرم  ی+ مامان م

 بگم کیزنم که تبر یزنگ م سویباشه، به گ -

 

 تکان دادم و به سمِت پله ها رفتم. یسر   
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 خوابم برد. یو بالفاصله از زوِر خستگ دمیتختم دراز کش یِلباس هام رو ضِیبعد از ورود به اتاق و تعو   

 یِ خورد چشم باز کردم و قامِت شهاب رو تو یکه به درِ اتاقم م یدر پ یبعد از گذشِت چند ساعت، با ضرباِت پ   

 .دمیچهارچوبِ در د

 گفت:   

 

 ساعت خواب استاد؟!  -

 

 از خواب گفتم: یگرفته و خشک و خواب آلوِد ناش یِبا صدا   

 

 + سالم..ساعت چنده؟!

 شما؟! یبلند ش یخوا ینم از هفت گذشته! -

 

 گفتم: نیدادم و در همان ح یچشم هام رو مالش   

 

 + خسته بودم...

 آره خب! -

 

 نگاهم کرد و گفت: نهیدست به س   
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 بد نباشه! یریدوش بگ هیبه نظرم  -

 

 متعجب نگاهش کردم و گفتم:   

 

 حمام بودم! روزی+ من د

 

 و گفت: دیخند   

 

 !گمیخاطر م نیبه هم نجا،یا ادیشام م داره "نومزَدِت  "آخه  -

 

 :دمیشش دانگِ حواسم جمع شد و پرس   

 

 !چطور چرا؟!سو؟ی! گ؟ی+ چ

 

 شد گفت: یکه از اتاق خارج م ینیباال انداخت و ح یشانه ا   

 

 انیدارن م نکهی! امشب مثلِ اکیگرفته، تبر رشیپذ سویتعارفم کرد گفت گ ینیریخونه ؛ مامان ش دمیرس -

 مشخص کنن! فیتکل
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 و گفتم: دمیخند   

 

 داشت! ینی+ جمله آخرت چه باِر سنگ

 !هیمنتف هیخودتون، قض یِبگن حلقه برا انی! فکر کن؟! بیلیآره خ -

 

 دادم و گفتم: میشانیبه پ ینیچ   

 

 !یزنه ه ی...حرف منمیبب رونیبرو ب ای+ ب

 

 و در کمالِ سکوت از اتاق خارج شد. دیخند   

ام رو تنم کردم و  " یپلو خور "به قولِ شهاب  یِ لباس ها ،یا قهیوارد حمام شدم و بعد از دوش کوتاهِ ده دق   

 بعد از زدنِ چند پاف عطر از اتاق خارج شدم.

 یکه سع دمیرفتم بابا رو د نییاز پله ها که پا د،یرس یبه گوشم م نییقاشق چنگال از طبقه پا یِ سر و صدا   

 .نندیداره به سفارِش مامان، به همراهِ شهاب قاشق ها و چنگال هارو بچ

 بابا، بهم گفت: تِیجواِب سالمم رو دادن و به جمعشون ملحق شدم و بعد از گرفتِن جا و مسئول   

 

 گم بابا یم کی)رضا( تبر -

 

 زدم که شهاب گفت: یلبخند
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 !شون؟یزندگ رن سرِ خونه یم یعروس یشه؟! ب یم ی)شهاب( حاال چ ×

 !میندار شتریکه ب سویگ دونهی)رضا( اصالً!  -

 !؟یریگ یم لیزنِ منم انقدر تحو رمیگم منم زن بگ یخانمه! بابا م سویچه خوش به حالِ گ ومده،یعجب، ن ×

 

 شد گفت: یکه ازمون دور م ینیح یبابا با لبخنِد منظور دار   

 

 رو بکن، بعد منارو بدزد! نیتو زم -

 

 و کنف بودن گفت: تیقهقهه خنده ام بلند شد و شهاب در کمالِ جد   

 

 زهرمار! ×

 

 و با تاسف گفتم: دمیبه طنز و مسخره، لب گز   

 

 + عفتِ کالم داشته باش!

 

 اوردمیدر نم زیچ چیکمک به مامان، گرچه که سر از ه یِو به آشپزخونه رفتم برا دمیادام رو درآورد و من خند   

 !هیچیبعضِ ه یمن، کاچ دهیخب به عق یول
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**** 

 یِکه برا یگل یِ بود و روش، گلدانِ حاو یکوچک یِزعسلیکه جلوش م یمبلِ تک نفره، کنارِ پنجره قد یِ رو   

 بودم قرار داشت! دهیمامان خر

 رهیمامانم و مامانش نشسته بود و به فرش خ نِیمبلِ ب یکردم که رو ینگاه م یا سویبه گ یاز فاصله چند متر   

 شده بود.

 کردم. ینگاه م سویگوش دادن به حرف ها، به گ یِبود و من به جا یصحبت از هر مبحث و موضوع   

. شال و یبه رنِگ زرشک یداشت رو به تن کرده بود با کِت جلوباز یکه شلوارِ دمپا ا یرنگ یمشک یِ سرهم   

 بود هم مشابه هم و هم طرح بودن. دهیکه پوش یروفرش

 زده بود. رونیشالش ب رِیاز فِر موهاش از ز یموهاش رو فر کرده بود و کم   

 .دمیاسمم از زبانِ بابا، به سمتش چرخ دنِ یبا شن   

 گفت:   

 

 )رضا( نظرت؟! ×

 

 گفتم: متعجب

 

 متوجه نشدم..حواسم نبود دی+ ببخش
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 گفت: یشدم. بابا بعد از مکث شهاب یِها دنیخند زیر زیمتوجه ر   

 

شه تاالر رزرو کرد، کارت رزرو کرد هزار کار هست،  یماهه که نم کیکه خب  ندیفرما یم ،یزیجنابِ پرو -

 شنهادِیپ یلیالبته که به نظرِ من هم خ م،یریرو داخِل باغشون در لواسان بگ یدادن مجلسِ عروس شنهادیپ

 میشما چنج کن یِشن رو برا ینم جمونند و خر یکه م یعروس یِها نهیاز هز یبخش میتون یم یطور نیه،ایخوب

 دیتا ببر

 

 کردم و گفتم: سویبه گ ینگاه   

 

 ! نظرِ من نظرِ اونهسوئهیدونم...عروس گ ی+ نم

 

 کرد که از نظِر جمع دور نموند. یکوچک یِشهاب خنده    

 زد و گفت: یلبخند سویگ   

 

 من با نظِر جمع موافقم -

 

 بودم تعارف کنه گفت: دهیکه بعد از ظهر خر ییها فهیشد تا از لط یکه بلند م ینیمامان ح   

 

 ان شاهلل! یپس مبارکه! به سالمت -
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گفتن. مامان هم خوشحال بود و هم ناراحت و احتماال فقط،  کیشروع کردن به دست زدن و تبر هیبق              

 دونستم! یرو ماش  یناراحت لِیمن بودم که دل

 گفت: سویرضوان خانم مادر گ               

 

رو  یعقد و عروس یِ ها دیبچه ها بهتره زودتز برن خر م،یکه اگر مشخص کن خش،یمونه تار ی)رضوان( فقط م ×

 انجام بدن حتماً 

 

 گفت: تشیمامان بعد از اعالِم موفق   

 

 میریو پنج شوال که شهادت امام جعفره بهتره مراسم رو بگ ستیتا قبل از ب م،یندار دیماه که ع نی( امی* )مر

 !م؟یروز رو انتخاب کن هی یاریرو ب میشه تقو یزحمت م ی)رضوان( آقا شهاب؟ ب ×

 

 برگشت. میبا تقو قهیاز سرجاش بلند شد و بعد از چند دق انیگو "چشم  "شهاب    

قرار شد چهار شنبه سه هفته بعد  د،یو ترد میهفته و پرسش و تصم یِ کردنِ روزها نییباال و پا یبعد از کل   

 باشه. سویمن و گ یِمراسمِ عقد و عروس

به اتاقش رفت و سفارش  یعذرخواه یبعد از اتمام صحبت ها، شهاب به بهانه امتحانات دانشگاهش، بعد از کل   

 .میشام حتمًا صداش کن یِکرد برا

شدن و مامان و رضوان خانم  یاقتصاد تِیمشغولِ صحبت راجع به اجتماع و وضع سویبابا و حاج رسول، پدرِ گ   

 .به آشپزخونه رفتن
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مبلِ  یِمبل بلند شدم و به سمتش حرکت کردم و رو یِ از رو لشه،یتنها مونده و سرگرمِ موبا سویگ دمید یوقت   

 کنارش مستقر شدم.

 گفتم:   

 

 خانم؟! سوی+ احوال گ

 

 اش چشمم رو گرفت. یخیگوشواره م نِیزد و طبقِ عادتش شالش رو پشت گوشش زد و نگ یلبخند   

 در همان گفت:   

 

 خوبه؟! زیدکتر. همه چ یِ آقا میگذرون یم -

 شه یخوب م یلی+ خوب که، از االن به بعد خ

 

 زد و گفت: یلبخند   

 

 !؟یر یفردا مطب م -

 یسر برم درمانگاه شهردار هی دی+ نه. فردا مطب بسته است، با

 ؟یریبگ یشه مرخص ینم -

 !؟ی+ مرخص
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 گفت: تیکه با جد دمیخند   

 

 جان! نیشرو میدار یعروس دِ یحاال... خب خر "!یمرخص"نخند!  -

 

 کنم گفتم: تشیاذ نکهیا یِ با خنده برا   

 

 گفتن هاتم! نیشرو نیا یِ + من کشته 

 

 .میدیبعد جفتمون خند یا هیبه صورتش داد و رو ازم گرفت و ثان ینیچ   

 اومد! یخوشش نم یادیو قربان صدقه ز یاز لوس باز چیه سویگ   

 

 

 کنم گفتم: یساخت، دور یحصار م نمونیکه مدام ب یدل به دلش بدم و از اون سکوت نکهیا یِبرا   

 

 !م؟یانجام بد ییچه کارها دی+ خب، حاال با

 

 کردن: فیزده شروع کرد به توص جانیو ه دیبا ذوق سمتم چرخ   
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 یِبرا دیبا یول مید یلباس عروس، سفارش که نم م،یخودم و خودت بخر یِکفش برا م،یحلقه بخر میبر دیبا -

که فقط  یزیم زیرفتن، چ یِچمدانِ نو برا میخوا یلباس م ،یخوا یتو کت و شلوار م م،یمزونِ خوب بر هی دیخر

نداده  شیپدرت نبود و ما زودتر آزما یِها صرار! فکر کن؟! اگر امیچقدر کار دار نیشرو یشه، وا یم دایپ رانیتو ا

 !گهید یِ قوز ها یِ قوز بود باال هیاونم االن  میو جوابش رو نگرفته بود میبود

 

 گفت: عیبگم که سر یزیاومدم چ   

 

 !میرو بد بشیترت زیاز همه چ دزودتریکارت هم که با -

 

 و گفتم: دمیخند   

 

 !؟یسرِ صبح یتخمِ کفتر خورد سوی+ گ

 حرف بزنم یداد شنهادیخودت پ -

 به جمله هات، توقعش رو نداشتم! ی+ سرعت داد

 !ینیبب یدر اومدم خوشحالم! متاسفم که چشم ندار یضیمر رِیتازه از ز -

 یمدرسه موش ها م ییِسرما ادِیهات من رو  یسرماخوردگ نیکبابم!!! تو و ا یو کرد نهیمد ی! گفتسوی+ آخ گ

 !نیانداز

 

 به صورتش داد و گفت: ینیچ
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 من انقدر زشتم؟! یعنی ،ینامرد یلیخ -

 !یبدبخت قهی+ زشت که خوبه، صدات هم مثِل اون ض

 

 گفت: ونیسر داد و آن م یا خنده

 

 ادب یب -

 

 مهابا گفت: یب سویخنده نگاه ازش گرفتم که گ با

 

 جان نیخوشحالم شرو یلیخ -

 

 بهش کردم و گفتم: یگذر نگاهِ

 

 + از چه بابت؟!

 !یشد می... واردِ زندگنکهیاز بابتِ ا -

 

 !یبه ناِم خوشحال یکه زد، بند بندِ وجودم پر شد از حس یصورتش زدم و از بابِت حرف یِ به رو یلبخنِد گرم   

 به نامِ شور، شعف!   
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 کرد و قلِب من اسمش رو دلربا گذاشته بود! یم ی! دلبریداشت، به نامِ دلبر یهنر سویگ   

 هنر رو بلد بود! نیا یکرد، بلد بود، حساب یم یکرد، دلبر یم ییدلربا   

 کرد! یخوب من رو مسخِ خودش م ،یو چه سهو یچه عمد   

 کنم گفتم: سویشام همه رو صدا بزنه، به گ یِمامان برا نکهیقبل از ا   

 

 من! یِ سویکنه گ یخوشگلت م گهیجور د هیفر هم  یِخواستم بگم مو ی+ هنوز موهات فر هست، م

 

**** 

 .ادیرو نگه داشته بودم تا ب نیماش سویگ یِ خونه  یِ جلو   

 بود! دیزنگ خورد و برش داشتم، آقا نو لمیموبا   

و  دمید یدوشنبه، اکثراً هم رو م یِ. صبح هامیکرد یطبقه کار م هیدرمانگاه تو  یِ جراِح ارتوپد بود و باهم تو   

 رو برسونه. یکیآورد که اون  یم نینفر ماش هیو غروِب هر بار  میگفت یم ریبهم صبح بخ

 !میباهم داشت یادیز یِشناختمش، البته که اختالف سن یسال بود که م یلیخ   

وجود رفاقتِ  نیقائل بودم، اما با ا یادیاز من بزرگتر بود و براش احتراِم ز یو هفت سال شتیو شش، ب ستیب   

 .میباهم داشت یادیز

 قسمتش نشده بود. یخواست بره مکه ول یزدم، چون دلش م یصداش م " دیحاج نو " شهیهم   

 یو خوش لباس بود. حت پیزد و به شدت خوش ت یکراوات م شهی. همتیبود، به شدت با شخص یمردِ موقر   

 شد. یآراسته حاضر م اریبس ینبودن هم با ظاهر یکه رسم شییسرِ قرارها

با همه اخت  یِنبود و به قول یآدمِ باز یلیبود، اما خ یآدِم خوش مشرب و خوش اخالق و خوش صحبت اریبس   

 شد! ینم
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که روزگار، پس از هزار اتفاق و بالهاش،  یهست یقیرف نیو با مرام تر نیتو جوان تر "گفت  یبه من م شهیهم   

 بود. ی. آدِم با مطالعه و خوش فهم "به من عطا کرده! 

 پزشک نبود! ینفرشون، کس کیداشت که جز  گهیجز من، تنها سه دوستِ د   

 یمیو صم یشده بود، اما به قولِ ترانه، دخترِ عمه ام، من باهاشون قاط بمینص دنشونیسعادتِ د یدو بار یکی   

 نشده بودم!

 د،یتاِر سف هیهر  "گفت  یو م دیخند یم شهیشده بودن. هم دیدست، اما خب سف کیبود و موهاش نه  ینکیع

 "اتفاقه!  هیاثِر  ،یو چروک نینفر و هر چ کیاثرِ 

 دوست داشتم. یلیو اعتقاداتش رو خ دگاهید   

 بودم! شیو بشر دوستاته اش کم و ب ریاعمالِ خ انِیاما در جر اره،یسر از کارش در ب یذاشت کس ینم نکهیبا ا   

 تماس رو وصل کردم:   

 

 دی+ سالم حاج نو

 ؟یجان، خوب نیسالم شرو -

 + شکر، احوالِ شما؟!

 !ینشده باش ضی. نگران شدم مریایروزم رو بخورم، گفتن امروز نم یِمطب. اومدم برم چا یصبح نبود -

 !؟یعقد و عروس دِیسراغِ خر میر یم میچرا؟! واال دار ضیمر ی+ نه حاج

 خبر! ی! چه ب؟یفرمائ یم یبه به! جد -

 + خبر ها که دوم دستِ شماست!

 سهمم بشه پس! یکارت سهمم نباشه، دوم نیتوقع دارم اول -
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 اومد. یم نیآراسته با عجله داشت سمتِ ماش یافتاد که با ظاهر یا سویسر دادم و نگاهم به گ یخنده ا   

 گفتم:   

 

 !یدعوت کن یرو بخوا یزنم هر کس یاصالً برات اضافه هم م ارم،یخودم برات م یاختصاص ،یحاج + چشم

 امیدم فقط خودم ب یم حیو محسن و حسام رو دعوت کنم، ترج یقربونِ دستت، اگر قرار باشه مرتض -

 

 که گفت: دمیخند دوباره

 

 بود! کیتبر الی. از طرفِ من هم به عیکار دار یبرو پسر جان، برو که حساب -

 

 زدم و گفتم: یلبخند

 

 ان شاهلل نمتونیب یجون! م ی+ چشم حاج

 

 نفس نفس زنان در رو باز کرد و سوار شد و سالم داد. سویتماس رو قطع کردم که گ یبعد از خداحافظ   

 جواِب سالمش رو دادم گفتم: نکهیبعد از ا   
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 بود! یکیزنگ از نوعِ تبر نی+ اول

 

 کرد گفت: یکه سرفه م ینیچشم هاش برق زد و ح   

 

 بود؟! یک -

 !دی+ حاج نو

 

 استارت زدم که بعد از چند سرفه گفت:   

 

 ها منم داشتم! قیرف نی! کاش از ادیحاج نو نیچه با محبته ا -

 

 خواستم که دور بزنم تا از کوچه خارج بشم گفتم: یافتادم و م یکه راه م ینیح   

 

 !؟یکن یتو؟! باز چرا سرفه م ی+ خوب

 "باز!  "نشدم...  ضینفسم گرفت. نگران نباش مر دم،یدو -

 

 نگفتم. یزیچ میتا برس گهیو د دمیگفتنش اون هم با اون لحن خند "باز  "و  دیبه تاک   
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شد  یسه کارت مردد م ایدو  نِیب سویو هر بار، گ میو رو کرد ری. تمامِ مغازه ها رو زمیکارت شروع کرد دِیاز خر   

 .مینیرو بب گهید یِجاها میگفت بر یو در آخر هم م

 یکه در پاکت ،یکارتِ ساده به رنگِ نبات کیباالخره به سفارشِ  دن،ینرس جهیساعت گشتن و به نت میبعد از ن   

 داد. تیطرحدار اما ساده و باز هم به همون رنگ بود رضا

و قرار شد عصرِ روِز  دنیها رو پرس همانیتعداد م ،یهمانیبعد از انتخاب شعر و دادنِ نام ها و آدرس و ساعتِ م   

 .رمیبگ لیبعد برم تا کارت ها رو تحو

 ابانیخ نیطرف و آن طرف و ا نیاز خودم شوِق رفتن رو داشت، با عجله من رو به ا شتریب سویکه گ ییاز اونجا   

 ها رو به اتمام برسونه! دیداشت هر چه زودتر خر یبرد و سع یم ابانیو آن خ

حلقه ها و کفِش  میدیفرصتِ ناهار خوردن هم ازمون گرفته شده بود، فقط رس یاون روز که حت انِیکه اما تا پا   

 من! یِو کفش برا میعروس رو بخر

 ورق برگشته! دمیرمون نشستم، فهمپشِت ف یلباسِ عروس و کت و شلوار موکول شده بود به روزِ بعد و وقت   

 رو بهم گفت: یمشغکِل مکالمه بود رو قطع کرد و با شاد یا قهیدق ستیکه ب یتماس سویگ   

 

 !هیگرد کن سمِت اله -

 

 اما خسته گفتم: متعجب

 

 چرا؟! هی+ اله

داره؟! از همه مهم  یرادیچه ا یآخه دو تا عروس داره، گفت تو هم بشو سوم م،یهست ازدهیمزونِ الهام! گفت تا  -

 !میش یمعطل دوخت و سفارشم نم گهید یعنی یهستن همگ یتر... لباس هاش حاضر
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 متعجب گفتم:   

 

 شه هشتِ شب! یساعت داره م سوی+ گ

 هنوز که نشده! -

 نوا ناهارم نخوردم! یشه؟! مِن ب یخواد؟! گرسنه نم یخانمِ مزون دار خواب نداره؟! شام نم نی! اسو؟ی+ گ

 زدم اومدم، خب منم نخوردم! کیشلیانگار من رفتم سه پرش ش یگ یم یطور هی -

 خسته ام! یلیخ سویفردا، به جانِ گ یِ+ خب بذارش برا

فقط واسه  مونیفردا معطل م،یرو بکن هیقاِل قض میذوق دارم، بعدم اگر امشب بر یلی! آخه خنیتو رو خدا شرو -

 ! نظرت؟!م؟یه میکن یو شروع به پخش کردن م میریگ یم لیکارت ها رو تحو میر یتوئه، بعدم م رهنِ یکت و پ

 

 نبود برام! یبهانه ا یداخلِ چشم هاش که نگاه کردم، خستگ یِ به برِق شاد   

 که داد. یاستارت زدم و راه افتادم سمتِ آدرس ،یا "باشه  "نتونستم درخواستش رو رد کنم و با گفتنِ    

 یِ مزون که شکِر خدا پر بود از جا یِ رو جلو نی. ماشدیرس یبه گوش نم یزیچ کیموز یِجز صدا میتا برس   

 .میشد ادهیپ نیپارک، پارک کردم و باهم از ماش

 برم تو؟! دیافتاد نکنه من نبا ادمی م،یواردِ مزون شد یوقت   

 تجربه که نداشتم!   

و به اصرارِ من بود، من هم  هیدونست جوابش چ یکه م ییو پرس و جو سویپشتِ سرهم گ یِ اما با خنده ها   

 ورود کردم.
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 بود. ییبایسالِن ز   

 گهیهم در حالِ پخش بود و جز ما، دو زوجِ د یمیمال کِیبود و موز یو مشک یاسی یِبه رنگ ها وارشیدر و د   

 سر. یب یِمانکن ها ونِیهم بودن م یا

اما  یو شاک دیمن به اون و سالم کردن من، مچم رو کش یبا دوستش و معرف یبعد از سالم و احوال پرس سویگ   

 آروم گفت:

 

خوبه، پس هر  یلیات خ قهیتو سل "بد که  نیا دمیازت شن ی! خسته شدم هر چیواسه لباس نظر بد دیبا گهید -

 "نظرِ منم هست!  یو بخوا یتو بگ یچ

 

شروع به گشتن و قدم  ،یقد یِ ها نهیتمامِ لباس ها و تابلو ها و آ ونِ یتکان دادم و بعد باهم م یو سر دمیخند    

 .میزدن کرد

 بود. یسالِن بزرگ   

 گشتن و انتخاب و ردِ انتخاب، یبعد از کل  

 رو پرو کنه. یقرار شد لباس سو،یمشترکِ من و گ قهیبه سل  

 یرو در آوردم و      هم به ساعت نگاه لمیلباس رو براش آوردن و به سمتِ اتاق پرو رفت، موبا نکهیبعد از ا   

 کردم و هم به خونه زنگ زدم.

 گفتم: یشهاب تلفن رو برداشت که بعد از سالم و احوال پرس     

 

 خونه! امیبخوابه و مطمئن باشه من م رهینگران نشن. به مامان بگو بگ ام،یم ریبگو شب د نای+ شهاب، به مامان ا
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تماس رو قطع کرد. آخه مادِر پسر دوسِت ما سر  انیگو "چشم  "از مدِل حرف زدنم خنده اش گرفت و    

 نباشن! ششیو کالً عادت نداشت شب پسرهاش پ دیخواب یمنم درست شب ها نم یِسرباز

 به سمِت اتاقِ پرو رفتم و گفتم: سو،یاسمم از زبانِ گ دنِیشن با

 

 !سو؟ی+ جانم گ

 !؟یکن یکمکم کردن، باز م یکل ،دنشیسخته پوش -

 + درو؟

 شدم همسفر منِ بدبخت یرسه! با ک یگم دستم نم یآره م -

 

 رو به رو شدم. سویمتفاوت از گ یاتاق پرو بردم و در رو باز کردم و با ظاهر رهیدستم رو سمِت دستگ   

 زدم و گفتم: یلبخند

 

 !ادیبهت م یلی+ خ

 ! واقعاً خوب شدم؟!؟یگ یم یجد -

 

 و گفت: دیکمک گرفت و پشتِ لباسش رو د ش،یکنار نهییاز آ   

 

 !؟ینیبچرخم بب یخوا یم -
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زد و دوباره  یچرخ یبلند و پف دارش رو گرفت و به سخت اریاز دامِن بس یکم یموافقت کردم که دو دست  

 مقابلم قرار گرفت.

 دونم از کجا بود و اصاًل چرا بود گفت: یکه نم یسرشار از خجالت یبا لبخند   

 

 خوبه؟! -

 قشنگه! یلی+ خ

 کنه انگار یخفه ام م نشیآست نیدکلتهه بهتره! ا یکیگم اون  یمن هنوزم م یول -

 خوشم اومده! نی! من از انیگم ا ی+ من م

 

 تر گفت: آروم

 

 !نیگرون تره شرو یلیخ نیآخه ا -

 !ادیبهت م ادمی! زادیکه بهت م نهیسرت! مهم ا یِ+ فدا

 

 گرفت که با خنده گفتم: نییزد و سر پا یلبخند  

 

 رو صدا کنم؟! قتیرف نی+ برم ا

 اگر ممکنه! -
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که  شییتکان دادم و در رو روش بستم و با فکر به لباسش و چهره اش که چقدر بدونِ شال و اون مانتو یسر   

 چرم نشستم. یصندل یِ بهش، رو حاتیاز دادنِ توض؛ سراغِ دوستش رفتم و بعد  باترهیدوستش داشتم ز یلیمن خ

 .دمید یسر م یلباس رو به تنِ مانکِن ب یاز فاصله کم   

 بود! بایز شتریب یلیخ سو،یاما در تِن گ   

 .میخوشحال بودم که ما قراره هر چه زودتر باهم ازدواج کن یلیخ   

 یم یرنگش مخف یشالِ دانه انار رِیکه فرِ موهاش رو ز ینیحاضر و آماده سمتم اومد و ح ،یقیبعد از دقا سویگ   

 کرد گفت:

 

 !هیگه پارچه اش فرانسو یگم! م یم یده هر چ ینم فیتخف -

 ! ستیسرت! اصالً مهم ن یِ+ فدا

 

 گفتم: یبعد از مکث   

 

 !ومدیچقدر بهت م ی+ اگر بدون

 !؟یگ یراست م -

 خانم! سوی! گیشده بود ینیزم یِفرشته  هی قاًی+ دق

 

نام داشت و  " نیسرو "که  سویانداخت که چند لحظه بعد، دوستِ گ نییسر پا یلپاش گل انداختن و با لبخند   

بزرگ که پس  یبا من کار داره، با جعبه ا یکردم کس یزدن حس م یاز اون دو زوج صداش م یکیهر بار که 
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 دهیکش دیو زرد و سف یو صورت ی آبیِدِر جعبه، چند گلِ قشنگ به رنگ ها یِداشت و رو یروشن یِ صورت نهیزم

 روش نوشته شده بود، سمتمون اومد. نیو الت یریشده بودن و ناِم طرِح لباس، به حالتِ تحر

من و  "حسن انتخاب  "از  دیو تمج فیصحبت و تعر یگذاشت و بعد از کل شخوانیپ یِ جعبه بزرگ رو رو   

و بعد از تشکر، با وجوِد  دمیچک و چانه، کارت رو کش یلباس رو گرفت و من هم ب یِ باال اریبس متِ یق سو،یگ

 .میمزون بودن از اونجا خارج شد یِهنوز اون دو زوج تو نکهیا

 اون دو دختر سوخت! یِهمسرها یِو من واقعاً دلم برا    

 

 کرد. یبزرگ بود نگاه م یبود و مدام به جعبه داخِل دسِت من که حساب سویدر سراسر وجودِ گ یبرقِ شاد   

 ذاشتم گفت: یعقب م یِها یصندل یِ داشتم جعبه رو رو یوقت جانیبا ه  

 

 دوستش دارم! یلیکنم که خ ی! اعتراف منیشرو یوا -

 

 در رو بستم و قصدِ سوار شدن کردم گفتم: نکهیبعد از ا  

 

 ت دارم؟!+ همون اندازه که من دوست

 

خوره،  یکنم و اون حرص م یم تشیکه اذ یلحظه ا دنِیبا رس شهیبه صورتش داد که من مثلِ هم ینیچ    

 .دمیخند

 بود که در ذهنم به وجود اومده بود گفتم: یو البته خب سوال طنتیبا ش   
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 دکلتهه!  ی+ تو که گفت

 اون طرفمون بهتره یِ زندگ میکن ییصرفه جو یبود... هر چ متشیق شتریراستش بهانه ام ب -

 جعبه بود! یِ من اصرارش رو داشتم و حاال پشِت ما تو شتریگفت که ب یم یمدام از لباس   

 یتور طراح یبا پارچه ا نییشد و کار شده تا پا یم میحج نییداشت، از کمر به پا ییبایکارشده و ز یِ دلبر قهی   

 هم بلند و دنباله دار بود. یشده بود. حساب

 نگه داشتم و گفتم: یرستوران یِ جلو   

 

 میشام بخور میبر ایحرف نزن انقدر سرم رفت! ب سوی+ گ

 !؟یکن یچرا انقدر ذوقِ من رو کور م -

باالسرشه؛  ریآتوسا مثِل ش ،یش یم کاین هی! شبرمیدم که نپرم و لپات رو گاز نگ ینم ینی+ چون اون موقع تضم

 شه لپشو گاز گرفت که ینم

 

 .میبه بازوم زد و دست در دست واردِ رستوران شد یو مشت دیخند   

 رونیکه بهش مارک وصل بود و قرار بود روزِ قبل از عقد از جعبه ب یحلقه ا یخوش ذوق، حت یِ  سویگ   

 داد! یساعت از جعبه خارج کرده بود و دستش کرده بود و مدام به من نشونش م کیرو هم ظرفِ اون  مشیاریب

 کردم! یذوق م ش،یواقع یِ ها یو خوشحال جاناتینم که از تک به تِک هک یاعتراف م   

 بود! دهیبخش یبیکرده بود و بهش رنگِ عج " یزندگ "رو برام  یبا حضورش، زندگ سویگ   
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که توسطِ مامان و رضوان  یستیل یِ کارت از رو یسیکارت ها و بردنشون به خونه و پشت نو افتیبعد از در     

هم باز توسطِ خودشون  صورت گرفته بود ، شروع به پخش کردنِ آنها  یینها یخانم نوشته شده بود و دو بار بررس

 .میکرد

 نفر مهمان دعوت بود! صدیسرجمع س   

 ده اش!و خانوا سویگ یِها لیما و صد و پنجاه نفر دوستان و فام یِها لیصد و پنجاه نفر دوستان و فام   

و  ستیفالن کس کارت ن یِ شد که برا ینوشت، شرمنده م یدوستان رو م ایاسِم هر کدوم از اقوام  یمادرم وقت   

 نهایمقصرِ همه ا نیشرو " نکهیبه ا دیو در آخر رس میبا بچه هاشون بگ میتون یها رو نم یچرا فالن نکهیا ای

 "! ؟یبالد کفر که چ دیبر دی! پاشن؟یبساز تونویزندگ رانیا دیشد بمون ی! نمیخودت

گفت اگر  یکردم، بابا م ینداشتم و سکوت م یمامان، منم حرف یِ ها یتینارضا نینبود ا یدیداستانِ جد گهید   

 شه. یبهتره و مامان خودش آروم م یلیجواب ندم خ

 رفتم. دیحاج نو یِ کارتِ اون روز، دِم درِ خونه  نیعصر، به عنوانِ آخر   

 .یمیخونه باغِ بزرگ و قد هیدر محله نخجوان سکونت داشت، داخل    

به شدت با  یدادن که صاحبِ اون خونه، فرد یخونه هم خبر م یِرونیب زِ یاما تر و تم یمیقد یِ ها وارید یحت   

 است. قهیحوصله و با سل

 رو پارک کروم و کارتش رو برداشتم و به سمِت در رفتم. نیماش   

 از پشت اف اف بلند شد: دیحاج نو یِنبود، صدا یریزنگ رو که فشردم، چون تصو   

 

 !د؟یبفرمائ -

 سالم! دی+ حاج نو

 داخل دیداماد! تورو خدا بفرمائ یبه! آقا -
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 در رو زد و اون بار نتونستم از ورود به اون خونه باغ اجتناب کنم. یحرف چیه یو بعد ب   

که  ییاز پله ها دیکردم، حاج نو یباغ نگاه م یِ و خرمالو السیانار و گردو و گ یِدرخ ها رفتم و به یآروم آروم م   

 اومد، با همون سر و ظاهرِ مرتب و جذاب. نییخوردن پا یساختمان م یِانگار به دِر اصل

 واردِ خونه اش شدم. یو دست دادن، به دعوِت حاج یسمتش رفتم و بعد از سالم و احوال پرس   

 وارد شدم. انیگو " ااهللی "گذاشتم و  یجاکفش یِ کفش هام رو تو  

 با خنده گفت:  دیحاج نو  

 

 !نجایا ستین یساله که جز من کس کیو  یس یدون یخوبه م -

 

 وارد شد. ،یچا یحاو کیو فنجان کمربار یبعد، با نعلبک قهیتکان دادم که چند دق یسر   

 

 باال بزن نظرمه ینیآست هیوقتشه ها  ی+ به به! حاج

 ومدهیحرف ها به تو ن نیپسر! ا ریرو بگ ییچا -

 

 یحاج یِ رهیقرمز چشم گرفتم و خ یِ و سنت یمیکاناپه مقابلم نشست و من از شمعدانِ قد یو رو میدیخند   

 شدم.

 رو برداشت و گفت: نکشیع   
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 چه خبر!؟ -

 

 سمتش گرفتم و گفتم: یآوردم و دو دست رونیکت تکم ب یِداخل بِیج یِ کارت رو از تو   

 

 کنم... دمتینفر که قسمت نشد تقد نی+ دوم

 

 پاکتش گفت: یِ کرد از تو یکه کارت رو خارج م ینیسر داد و ح یخنده ا   

 

 نباشم... ینداره! آخر یبیع -

 میبر ادیقرار بود پاشه ب سویفردا! آخه امروز گ یِهست گذاشتم برا گهیکارِت د یکجا بود؟! کل ی+ نه بابا، آخر

 اومد نشد! شیکار براش پ م؛یکن ها رو تموم دیخد

 

 پاکتش گذاشت و گفت: یِ به کارت، اون رو تو رهینگاِه خ هیاز چند ثان بعد

 

 دیخوشبخت بش -

 ی+ مرس

 

 :دیگلِ محبوبه شب. پرس یِمقابلمون گذاشت، کنار گلدانِ حاو یِمیقد زِ یم یِکارت رو رو   
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 شد؟! یرفتنتون چ یِکارها -

 نیهم یِاعتباِر رفتنش. برا گهیگرفته، قبول هم شده. مدت داره د رشیپذ لیادامه تحص یِخودش برا سو،ی+ گ

 ارمیرو هم ب سویتا بتونم گ دیکش یطول م یلیرفتم خ یوگرنه اگر من م م،یکن یکارهارو م میانقدر تند تند دار

 خودم شِیپ

 !نهیدوشت نش یِغباِر غربت رو دوارمیام -

 

 گفتم: یبا تک خنده ا   

 

 مادرم؟! ی+ شد

 گم ینه. تجربه دارم که م -

 

 رو آورد سمتم و گفت: یچیآب نبات ق یِحاو یِا شهیکنسول، ظرفِ ش یِبلند شد و از تو   

 

 از اصفهان آورده یمرتض -

 

 زدم و برداشتمش و گفتم: یلبخند   

 

 !میبچگ یِده! اصالً... رفتم تو روزها یبهش دست م یاتمسفر خونه ات مثبته، آدم حِس خوب یلی+ خ
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 .میکه درش نشسته بود یسالن یِزد که اشاره کردم به انتها یلبخند   

 گذاشته بود. گفتم: شیبا صفاش رو به نما اطِیقرار داشت که ح یپنجره قد   

 

! قیحوض داشت، عم هی! بیداشت، کجا بود؟! وسطِ دزاش یاطیح نیهمچ هیخونه مادربزرگم  م،ی+ بچه که بود

 بود دهیشد اگر مادرم نرس یسالش بود بردمش تو حوض، بچه داشت خفه م هیشهاب  یوقت ادمهی

 

 گفت: دیکه نو میدیخند   

 

 !هیتر از بزرگ نیریش یلیخ یشدن، کودک یکاش آدم ها بزرگ نم -

 دونن ی+ آره خب، همه م

 خوان به گذشته برگردن! یها نم یلیدونن! خ یها نم یلینه، خ -

 !؟ی+ تو چ

 من؟! -

 

 جواب داد: یبعد از مکث   

 

 خوام به اون زمان برگردم! یاز اون جلوتر که بره، نه نم یرو دوست دارم، ول شیمشخص خِ یتار هیتا قبل از  -

 

 بلند شدم و گفتم: ؛ینگاهش کردم و بعد از اتمامِ چا یکم   
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 مزاحمتم شدم دیکار و بار دارم، ببخش یلیبرم... خ+ من 

ساعت کمتر دلتنگش  کیتر کتابِ مورِد عالقه ام رو تموم کنم و  ریساعت د کی ی! باعث شد؟یچ یِمزاحم برا -

 بشم!

 

 از خونه خارج شدم. یو خداحافظ یزدم و بعد از روبوس یاون همه لطفاتش لبخند به

 

 

 

 برگه و مقوا و... بود! یسر کینشسته بود و مشغولِ  زشیواردِ اتاق خواِب شهاب شدم.پشتِ م   

 دادم گفتم: یم هیکَته به کتابخونه اش تک هیکه  ینیح   

 

 !یری+ درگ

 ...رهیگ یازمون امتحان م ادیاستادِ نچسب م هیبدم، فردا هم  لیماکت تحو هی دیدوشنبه با -

 

 زدم پِس سرش و گفتم:       

 

 +خجالت بکش! مگه مدرسه است؟!

 !ستیبدتر نباشه... بهتر ن -
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 بودم! خوش گذشت! یراض لمیمن از دوره تحص ی! ول؟ی+ جد

 که! یدود و دم نبود نینوا تو ا ی... مثلِ منِ بیدرس خوند ایبابل لِب در یگذشت بهم! رفت یمنم بودم خوش م -

 

 ستم و گفتم:نش زشیم یِ تنه رو هی

 

 فکر کن! نی! به ای+ عوضش من آزاد قبول شدم، تو سراسر

 

 باال انداخت و گفتم: یا شانه

 

 !؟یچ ایجغدن  ستین دارن،معلومیروزهام ب دارنیکه شب ها ب یی+ چه خبر از اونها

 سر به سرم نذار! -

اخمات توهمه  نجوریو تاِپ هم که ا پیبه ت نیباالخره! زد یدل دار ی+ نگفتم مگه؟! بذار بگم، خب تو هم جون

 شه که! ینم یطور نیماکت ا هینه؟! وگرنه آدم واسه 

 

 گفت: تیکه با جد دمیخند

 

 اواخر! نیا یخند یم ادیز یلیخ نیشرو -

 + نه بابا؟!
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 تکان داد و گفت: یسر

 

 زنه! یدلم شور م -

 + به خاطرِ..؟!

 

 بهم کرد و گفت: ینیسنگ نگاهِ

 

 امتحانِ فردام! -

گه چرا به بچه ام  یشه م یم یعصب تیگم شهاب نه پسِر سکته ا ی+ ولم کن تو رو خدا! بعد من به مامان م

 !؟ینمره ا رِیو دو سالت شده هنوز گ ستی! بگهیگم د ی! راست میچسبون یبرچسب م

 و دو سالم نشده ها! ستیهنوز ب -

 ماه مونده همش! هی+ 

 روز! کیچهل و  -

 

 سر دادم و گفتم: یبلند "اووو  "

 

 دما امسال، بگم! یکنه! کادو نم یهم م ی+ چه روز شمار

 !زمیعز یصیخص شهیتو هم -

 دست! نیبشکنه ا ی+ اَ
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 !گفت:قیعم ی.خنده ادیخند

 

 بشه، روش نشده بهش بگه! سویدوست داره ساقدوشِ گ یلیترانه گفت بهت بگم خ -

 

 هم بودن! یاز شهاب بزرگتر بود. همدانشگاه یسال کیترانه، دخترِ عمه ام بود که     

 :گفتم

 

 زنن؟! یحرف ها هم به شما م نی+ وا؟! ترانه خانم از ا

 !میچرا نزنه؟! باهم مَچ -

 !ن؟یهست ی+ چ

 مَچ!...-

 

 و گفت: دیدست از کارش کش یلحظه ا یِ بهم کرد و برا ینگاه   

 

 ماکته ام! نیا رِی! به خدا درگایمرگِ شهاب سر به سرم نذار -

 نیبهش زنگ بزنه... من که ا سویگم به گ ی! م؟یانداز یو کشتار راه م ید یم هیداد باز قسم و آ ریبه تو گ ی+ ک

 دونم! یرو نم زایچ

 !؟یمطمئن -
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 + چطور؟!

 !هیدونم چ یساقدوش بودن رو منم م گهیآخه د -

 

 کردم و گفتم: یتک خنده ا   

 

 اکثرِ اوقات! یشوت یلیخ یدون ی+ پس م

 

 و گفت: دیبه چشم هاش کش یو دست دیخند

 

 !ن؟یساعت چنده شرو -

 

 اتاقش نگاه کردم و گفتم: یِواریبه ساعت د   

 

 + دوازده!

 !رمیمیدارم از زوِر خواب م -

 میکه بر ادیظهر م سویهم قراره بخوابم! چون گ کیبلکه تا دوازده،  له،یرم و کار تعط ی+ فردا نه تنها مطب نم

 ! وقت نشد اون روز که!رهنیدنبالِ کت شلوار و پ

 خوابت! نیا دوارمیکوفتت شه! کوفتت شه ام -

 اعصاب یتو ب ی+ عشقِ من
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 تکان داد و گفت: یو سر دمیخند

 

 !؟یکه چ یمجسمه ابوالهول باال سرم نِیع -

 برو بخواب! ایبچه آدم ب نِیع یچسبون یبه بعد آمپر م ازدهی+ خب تو که از 

 جا برسونم... هیرو به  یلعنت نیرم! ا یم -

 ها یخور ی! حرص هم نمری+ پس شب بخ

 برو! ایب ریشِب تو هم بخ ریبخ ریبخ ریبخ -

 

که  دمیبلندِ شهاب رو شن یِبه مامان، به سمِت اتاقم رفتم که صدا انیگو ریاز اتاقش خارج شدم و شب بخ   

 خطاب به مامان گفت:

 

 باز صدام کن! یذارما، ول یخواب نمونم! ساعتم م! یکن دارمیمامان شش ب -

 

**** 

 بار شهاب رو صدا زده بود، اما حاضر نبود از خواِب ناز دست بکشه! یس یِ مامان باال   

 بود! نیاکثرِ چهارشنبه ها بساطمون هم   

د از خونه آخر هم ساعت هشت به بع میکن دارشیب میداشت یتا دو ساعت سع د،یخواب یکرد م یساعت کوک م   

 !دیرس یم ریو اغلب د رونیزد ب یم
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قراره از پسِ  یدونم چجور ینم "گفت  یم شهینداشت و مامان هم یفرق چیبچه ده دوازده ساله ه هیبا    

 "! ادیبر ب یزندگ هیچرخوندِن 

 کنه. داریتا شهاب رو ب ادیدَم بکشه و دوباره ب یسماور رو روشن کرده بود و منتظر بود تا چا رِیمامان ز   

رو کم کردم و از آشپزخونه  رشیشده بودم تا صبحانه بخورم و بعد بخوابم، به سمِت گاز رفتم و ز داریمن که ب   

 خارج شدم.

 شد که رفته بود حجره و خونه نبود! یم یساعت میبابا ن   

 !دهیخواب الیخ یمتوجه شد باز ب د،یمامان به اتاقِ شهاب که رس   

 کنه. داریداشت شهاب رو ب یکه سع دیرس یم نییمامان به پا یِعصبان یِ صدا   

پتو  رِیصبحانه رو زدم و از پله ها باال رفتم و به اتاقم برگشتم و ز دِ یاما من اونقدر خسته و خواب آلود بودم که ق   

 خوابم برد. دهیو به شماره نکش دمیخز

 :دمیشن یم شیمامان رو کم و ب یِصدا یداریخواب و ب ونِ یاما م   

 

آخه؟! با تو ام... پاشو  یبساطه تو راه انداخت نیا ونیمن مسخره تو ام؟! هر چهارشنبه درم ؟یدیشهاب؟ خواب -

 گم پاشو! یربع به هفته! شهاب؟ با تو ام م هیساعت 

 

 تختش! یِشهاب کنار زد و دستش رو گرفت که بلندش کنه، اما شهاب طاق باز افتاد رو یِمامان، پتو رو از رو   

 آروم صداش زد: یِبه دسِت سردش نگاه کرد و شوکه و با صدا جیگ   

 

 مامان؟ شهاب... یشهاب؟!... چرا انقدر سرد -
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 داد یجواب نم   

 !دمیو ضجه مامان،از خواب پر غیج یِاز صدا   

 کجام!!!! تازه چشم گرم شده بود! دمیتا فهم دیطول کش هیچند ثان   

بشم، اما  نیکنه و نقِش زم ریافتاد و کم مونده بود به پام گ نیزم یِ و پتوم رو دمیپر نییاز تختم پا مهیسراس   

 نبود! میاصالً حال

 نشده بودم! داریانگار درست ب   

 !دمیسمِت صدا و به اتاقِ شهاب رس دمییدو   

 

بود و  ستادهیسِر شهاب امامان رو در آورده،اما مامان باال غِیجهاش، یخوش خواب باز نیگفتم البد شهاب با ا   

 کرد! یو هَوار م غیج

 با ترس سراغش رفتم و گفتم:   

 

 ! ؟یکن یم یطور نیشده چرا ا ی+ مامان؟! مامان چ

 

 "کشه!  ینفس نم "که گفت  دمیاش شن هیو گر غیج ونِ یم  

 نداشت اصالً! لیتحل هیاما مغزم قدرت تجز   

 

 گفتم: جیگ
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 مامان؟! یگ یم ی! چ؟ی+ چ...چ

 

 کرد! یم یبه شهاب نگاه کردم.ترس در دلم موج سوار   

 کردم مامان رو از شهاب جدا کنم. یسع   

 یرِگ گردنش گذاشتم...نم یِرو بهم چسباندم و رو میتخت با هول و َوال نشستم و انگشِت سبابه و کنار یِ لبه    

 زد!

 زد! یضربانِ قلبِ شهاب نم   

 به شدت سرده! دمیراستش رو که گرفته بودم محکم تر گرفتم که د ،دستِیشوکه و ترسان، دو دست   

 رو به دست گرفته بودم! خیقالب  کیانگار    

قفسه  یِ سرم رو رو دیزد خم شدم و با ترد یکه از قلبِ گنجشک هم تند تر م یپر از اشک و قلب یِ با چشم ها   

 ه صداش به گوش برسه!نبود ک ،یضرباِن قلب چی! هدمیشن ینم ییاش گذاشتم.صدا نهیس

در استخرِ پر عمق پرتابش کرده باشن، بهت زده به چهره  یکه ناگهان یخورده، مثلِ کودک کهیشوکه و ترسان،    

 شدم! رهیرنگش خ یب

 رنگش گرفتش و محکم تکانش داد و با بهت صداش زد: یطوس شرتِ یت قهیمامان از    

 

 شهاب! شهاب جان... شهاب!...شهاب! شهاب جانم...شهاب... پاشو مامان...  -

 

 زد! ینم گهیکرد،و قلبش؛ د یداد، چشم باز نم یکردن. جواب نم هیو شروع کرد به گر   

 و دست هاش رو رها کردم و خم شدم. دمیصورتم کش یِ به رو یدست   
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 !دارمیتونستم باور کنم ب ینم

 

 :دیلرزان پرس ییصدا بعد با بغض و یا هیسکوت کرد و ثان د،یمامان که حاِل من رو د   

 

 شهاب...؟! -

 

فقط  یجیشده بودم، با گ رهیشهاب خ یِ صورت و چهره  یِدیهمون طور که به سف ران،یح یِ و منِ بهت زده    

 زمزمه کردم:

 

 + تموم کرده!

 

 بود! یهوش شدِن مامان کاف یب یِ و جمله من، برا   

 

 ...مارستانیسردِ ب یِ راهرو ها "

 روح و پر تنِش اون مکان... یب اتمسفرِ

 کنن... یم ییتخت خودنما یِچرخ ها رِیکه ز یزرد و سبز و قرمز یِ ها نوار

 !ستندیقصه ها ن یِکدوم صرفًا برا چیه

 "! یچقدر خدا دوستت داشته باشه که تجربه اش نکن دیبا و
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 !سیخ سِیچشم هام خ رِی. چشمام سرخِ سرخ بودن؛ زدمییدو یدنبالِ پرستار ها م    

 بعد از منتقل کردنِ مامان به اورژانس،   

 سرمش رو وصل کردن و بعد از گرفتِن فشار خونش، پزشکش رو بهم گفت:   

 

 شدن؟! یفشارشون باالست! عصب -

 

که چشم هاش رو بسته بود و رنگ به رخسار نداشت خطاب به  یبه مامان رهیآبِ دهانم رو قورت دادم و خ   

 پزشکش گفتم:

 

 ..+ بله.

 

 کنه گفت: یم حتیکرده رو نص تیکه مادرش رو اذ یهفت ساله ا یِ که انگار داره بچه  یبه گونه ا   

 

 شونیحالِ ا یِ سمه! برا شونیقلبِ ا یِبرا جانات،یمحترم! اضطراب، تنش، انواعِ ه یِآقا ستیبراشون خوب ن -

 سمه!

 

 نگاهش کنم گفتم: نکهیا یب   

 

 شه! شهاب...مُرده! یم یساعت کی+ پسرش رو از دست داده، 
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 "مُرد!  "

 !دیرو شن یجمله ا نیکه از زبونِ من بشه همچ اد،یب یروز هیکرد  یفکرش رو م یک   

 خبرِ مرِگ برادرم، خبِر مرگِ شهاب! قم،یشف قِ یخونه امون، خبرِ مرِگ رف یِ خبِر مرِگ ته تغار   

 

 !دمیفهم ینم یکردم ول یم هیگر   

 !ختمیر یانگار نم یول ختمیر یاشک م  

 خواستم که فکر کنم خالفشه! یم یاومدم؛ ول یداشتم از پا در م  

 دونستم غصه ام مامان باشه، ینم   

 ....ایبود خونه و  دهیکه بدتر از خودم شوکه رس ییبابا ای   

 بود! دهیسردخونه خواب یِ که تو یشهاب   

 

 کرد! یم هیگر یلیشد،مامان خ دیشه مییدا یهام افتادم!وقت یبچگ ادِ ی    

 "رفته مسافرت؟  ست؟ین گهیچرا د دیمج ییمامان؟ دا "بهش گفتم    

 شد کنترلِ اشک هاش رو به دست گرفت و آرومش کرد گفت: یکه نم یمامان   

 "! ستین گهی!...دیخواب! هر چ ایسفر... "

 

 کردم: یدیام ازش دوباره سوالِ جد یکودک یِو من در عالمِ کنجکاو   
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 خدا؟! شِیپ یر یکه م یی! نکنه همون ها؟ی+ خواب؟! چه خواب

 

 بغلم کرد و در آغوِش منِ چهار پنج ساله، زار زد! زار! یشتریو با غصه ب ختیر یشتریمامان اشک ب   

 حال و روِز من، شده بود حال و روِز اون لحظه مامان!   

که  ییخدا... از همون خواب ها شِیپ یر یکه م ییاب هاسردخونه؛ از همون خو یِبود! تو دهیشهاب؛ خواب   

 !امتشیکنه سرِ ق یم نییبعدش رو خدا تع یِداریب

 و دو ساله،  ستیپسِر ب هی یبست.به نظرم برا یشهاب؛ کاش چشماش رو نم   

 زود... یلیمرگ زود بود! خ   

 

 موضوع، نیبا فکر کردن به ا   

 گوشم زنگ خورد که گفته بود: یِ تو صداش

 "و دو سالم نشده ها!  ستیهنوز ب "

 

 !ختمیر اشک

 هست! یکس ،یپزشک ،یدور و برم پرستار نکهیخجالت از ا یاشک، ب   

 فاصله داشت!.. شیو دو سالگ ستیکه با اون روز، چهل روز فقط تا ب یبه حالِ برادر ختمیاشک ر ختم؛یاشک ر   

 

 شده بودم! مشیبه حال و روزِ وخ رهیچانه زده بودم و خ رِینشسته بودم.دست ز یصندل یِ کنارِ تختِ مامان،رو   
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 .یبد، از نظرِ جسم ؛یاز نظر روح م،یوخ   

 ها در رفت و آمد بودن و پزشک ها و پرستار ها هم! ماریشلوغ نبود.همراهانِ ب یلیاورژانس خ   

 بابا. دنِ ی رسبه مامان،منتظرِ رهیمنم خ   

 خودم برم دنبالِ کار و بارِ شهاب! نکهیو ا   

 یخبر م لیفام هیخبر بدم. عمو، عمه، خاله ام! طبعاً اونها خودشون به بق هیبه بق دیبا "گذشت که  یتو فکرم م   

 "دن! 

 نبودم! ادشی چینبودم؛ ه سویگ ادِی   

 !عیعوض شده بود!بد...سر زیبد همه چ کبارهیناهار خونه. چقدر به  ادینبود اون روز قراره ب ادمی چیه   

 که هنوز نتونسته بودم درک کنم! یتیبه وضع   

 !نیبود..هم ادمیو ضجه مامان  غیج یِنشده بودم! هنوز فقط صدا داریانگار که هنوز از اون خواب ب   

 

 پشِت خط، باباست! دمیو د دمیشدم. پرده رو کنار کش لم،بلندیزنگِ موبا دنِیبا شن    

 شد گفتم: یچاه بلند م یِکه از انتها ییرو وصل کردم و با صدا تماس

 

 + الو؟ سالم بابا

 ؟ییکجا قاًی. دقمارستانمیمن ب -

 د؟ی+ تو محوطه ا

 بله -

 امیمن االن م نی+ صبر کن
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 اورژانس رفتم. یِتماس رو قطع کردم و با عجله به سمتِ خروج   

 .مارستانیو شلوارگرمکن مامان رو آورده بودم ب شرتیشده بودم، که با همون تانقدر هول    

 پشِت فرمون! نمیبودم که نتونم بش جیگ یالبته انقدر  

 

 .دمیساعد داشت د یِ که رو یافتاده و کت یِواردِ محوطه که شدم، بابا رو با شانه ها   

 رفتم و گفتم: سراغش

 

 + بابا؟! سالم...

 

 نگاهم کرد؛ چشماش به خون نشسته بود!  

 گفت: یخستگ با

 

 !..م؟یمر -

 ومدهی+ بهتره... هنوز هوش ن

 از هوش رفته بود؟! -

 ... بهتره خداروشکر!هیعیباال بوده بابا...طب یلی+ فشارش خ
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 رو باال گرفت و با بغض گفت: سرش

 

 شهاب...آخ شهاب... -

 

 بغض گفتم: با

 

 + بردنش...سَر..

 

 گفت: دیلرز یکه م ییشانه ام گذاشت و خم شد.با صدا یِ ور دست

 

 نیادامه نده...ادامه نده شرو -

 

 رفت که گفتم: یازم فاصله گرفت و به سمتِ ورود یخستگ با

 

 + بابا

 

 اما برنگشت! ستادیا

 تر کردم و گفتم: یلب
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 !؟یخودت اومد نِی+ با ماش

 

 کرد که گفتم: سکوت

 

 + مامان رو با آمبوالنس...

 

 تکان دادم و گفتم: یسر

 

 و... هیمسجد و اعالم یِخونه... کارا انیخبر بدن ب نای... زنگ بزنم به عمه ایعنیشهاب!  یِبرم دنبالِ کارا دی+ با

 

 ادامه ندم، گهیساکت بشم و د نکهیا یِبرا   

 آورد و گرفت سمتم! رونیکت بود ب رِیرو از دسِت راستش که ز چییسو

 گرفتم گفت: یکه ازش م ینیح   

 

 خبر بده... هول نکنن! نایا نیبه پرو یطور هی -

 + چشم...
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 نرفته بودم که صدام زد: هنوز

 

 ...نیشرو -

 + جانم؟!

 کنه بابا یشده، دق م ینفهمه چ نیبگو...پرو -

 

بود رفتم. بعد از  مارستانیفاصله ممکن از ب نیشتریبابا که با ب نِ یتکان دادم و با عجله سمِت ماش یبا غم سر   

 سوار شدن،

 با عجله راه افتادم سمتِ خونه!   

 بود! روانیهم که گرفتم، شماره س یشماره ا نیاول   

 

 

خبرِ فوتِ خانم  یبحران کنه! حت تیریتونست مد یم شهیسه سال از من بزرگتر بود و هم روانیبه هر حال س    

 داد! هیبزرگ رو هم اون به بق

 ج تا بوق،جواب داد:بعد از چهار پن   

 

 سالم -

 

 کردم حفظِ ظاهر کنم که نگران نشه! یاما سع د؛یلرز یم صدام
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 مزاحمت شدم نه؟ ؟یجان خوب روانی+ سالن س

 !؟یشده؟ کارم دار یزی... سرِ ساختمونم االن... چیستینه مزاحم ن -

 + آره راستش...

 ! جانم من در خدمتم!هیتو دماغ یلیصدات خ ؟یشد ضیمر -

 

 داشتم منفجر نشه گفتم: یکه سع یبغض با

 

 ...نایبه بابات ا یرو بد یخبر هیخوام  ی...مروانی+ صدام...که... س

 !؟یچه خبر -

 + راستش... مامانم...

 شم! یافتاده؟! دارم نگران م ی! اتفاق؟یمامانت چ -

 + افتاده...

 

 گفت: شتریب ینگران با

 

 !نیگم؟ حرف بزن شرو یشده م یدِ چ -
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 ترمز! یِ زدم رو ،یصفِر چراغِ زرد و قرمز شدنش آن هم به طوِر ناگهان هیثان دنِید با

 

 رو مخم بود! میپشت نِیبوقِ ماش یِ صدا   

 زدم و گفتم: یپلک اما

 

 + ش..شهاب..

 !؟یشهاب چ -

 

 گفتم: ختمیر یکه اشک م ینیو ح دمیکش یقینفِس عم   

 

 + امروز تموم کرد!

 !؟یچ -

 

 بعدش: یِ! و داد هادیچیتلفن پ یِدادش تو یِ صدا   

 

 ! حالت خوبه تو؟!؟یسرِ صبح نیشرو یگ یم یچ -

 کرد... یقلب ستِی+ ا

 یوا نی... شرونیخدا... شرو ای... یشهاب...تو دار یشهاب؟! دار -
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 بد و لکنت گفت: یو با حال دمیصورتم کش یِ رو یدست   

 

 گم! یم تیت..تسل -

 

 و گفتم: ختمیر اشک

 

 بهصون خبر بدم... یبگم؟!...چطور ی+ به عمه چ

خبر بده... زن عمو  نهایبه عمه ا یطور هی نیگم سام ی... منایزنم خونه بابام ا یمن، زنگ م نی...شرونیشرو -

 خوبه؟!

 خوب باشه؟! ی+ خوب؟!... چطور

 امی. من االن مییتو؟ دست تنها ییاالن کجا -

 بهتره ،یجور هی یرو خبر کن هیخواد. تو بق ی+ نم

 نیتونم باور کنم... خداحافظ شرو یزن عمو... اصالً نم شِ یاونجا پ ادیگم آتوسا ب یم -

 

 تماس رو قطع کردم. یخداحافظ یب   

 .دمیفرمون کوب یِبا بغض سرم رو رو   

 اونم داغِ برادرم رو! دم،ید یول م،یتو زندگ نمیکردم داغِ جون بب یوقت فکر نم چیه   
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**** 

 !یظرفِ چند ساعت، خونه پر شد از شمع و پارچه مشک   

هم  شتریدونستم تعدادشون ب یزده بود و م واریهم آورده بود و به د تیو تسل اهیدو تا پارچه س یکی نیسام   

 شه! یم

 شهاب زنگ خورده بود که مجبور شده بودم خودم جواب بدم، کامران بود! لِیاونقدر موبا   

 کم نداشتم تو خونه امون! یبدبخت یرو براش گفتم تماس قطع شد و نگرانش شدم، ول هیقض یوقت   

 دادن! یدل تسل یِ برا دنیرس یاقوام، دونه به دونه داشتن م   

که واردِ خونه شده بود،  یبود و بهش سرم زده بودن. از لحظه ا دهیاتاق خواب یِ خوش نبود، تو چیمامان که ه   

 د.دو بار از هوش رفته بو

 کرد نه بهانه گرفت! هیبه محضِ ورودش، نه گر    

که روش قرار داشت، به سرعت  یرنگ یاش به قاِب عکسِ شهاب و روبانِ مشک رهیاز شوک و نگاهِ خ یاما وقت    

 .دیبه سمِت پله ها دو

 یو داشت ضجه ماومد از باال، سمِت اتاقِ شهاب بود  یاش م هیو گر غیج یِترانه و آتوسا دنبالش رفتن، صدا   

 .ختیر یزد و اشک م

 نرده ها خم شد و داد زد: یِ آتوسا از باال   

 

 !اره؟یآبقند ب یکیشه  یم -

 

 لرزون وارِد آشپزخونه شدم. ییبا پاها   
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 ختیو بعد از انداختن چند حبه قند، آب داخلش ر ختیر وانیداخلِ ل یسراغِ گالب رفت و کم هیبا گر الیسه   

 و قاشق گذاشت و شروع به هم زدن کرد.

 افتاده به سمتِ پله ها رفتم. ییرو ازش گرفتم و با شانه ها وانیل   

 تونستم بهش فکر نکنم. یشهاب تو گوشم بود و نم یِ مدام صدا   

 شدن! رو دسِت ترانه دادم و اون دو تا مشغولِ خوراندنِ آب قند به عمه وانیبه سمِت عمه رفتم و ل یبا خستگ   

 بغضم سفت تر شد، سخت تر شد! دم،یاز شهاب رو د یتختِ خال یوقت   

 بود! زشیم یِ که حاضر و آماده رو ینگاهم افتاد به ماکت   

 و نتونستم خودم رو کنترل کنم. ختمیاشک ر   

 .دمیدو نییاز اتاق خارج شدم و با عجله از پله ها پا   

 بود. نیسنگ یادیخونه و هواش برام ز یِفضا   

 شدم. اطیرفتم و واردِ ح رونیاز خونه ب   

 کردن کردم. هیبه گر شروع

 کمه؟! زهایچ نیکم آوردن، ا یِبرا  

 شانه اش گذاشت. یِ نشاندم و سرم رو رو اطیدِر ح یِجلو یِتک پله  یِاز بازوم من رو گرفت و رو نیسام   

 کنم... هیدر آغوشش که قرار گرفتمم نتونستم گر  

 باشه که آرومم کنه! یداشتم کس ازین یبده، ول ینبود من رو دلدار یکس

 گفت: نیسام

 

 یباش یقو دیتو رو خدا خودت رو کنترل کن! تو با ن،یآروم باش شرو -
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کرده، شهاب مگه چقدر سن داشت که  یقلب ستِیشهاب مُرده، ا ن،یباشم؟! سام یقو یباشم؟! چطور ی+ قو

 کنه؟! یقلب ستِیبخواد ا

 

کرده بود!  تیهم سرا نیحال به سام نیو ا رمیتونستم جلوش رو بگ یاومد و نم یبود که از چشمم م یاشک   

 شد! یبغض خال کمیباالخره 

 

 رو هضم کنم. زیچ چیتونستم ه یوادارم کرد بلند بشم. نم ،یقیبعد از دقا   

 .میه بزنخون رونِیب وارِیها رو به د یوادارم کرد به همراهِ هم پارچه مشک   

 اومدن! یپوش به خونه م اهیس یقیشدن و بعد از دقا یها شوکه رد م هیهمسا

از همون  یبود، حت میآدمِ زندگ نیآزار تر ینداشت، ب یبه کارِ کس یداغِ شهاب، جگر سوز بود! شهاب کار   

 !شیبچگ

شد، از جا  یم کیبه ما نزد یادیکه داشت از فاصله ز ینیشده بودم که با بوِق ماش رهیرنگ خ یبه پارچه مشک   

 !دمیپر

 سوئه،یگ نِیماش دمیبرگشتم و د یوقت   

 و خودم افتادم! سویگ ادِی تازه

 

 شد. ادهیپ نیترمز زد و ناباور از ماش یِ چند لحظه بعد محکم رو سویگ   

 "! م؟یخبر نداد سویچرا به گ "

 

 پوش بود! یتنها عضِو رنگ   
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 !یمشک یِو مانتو رهیت یِ رنگ و شلوارِ ل یالبته با شالِ طوس   

 !یچیرو ببنده، قفل ه نیدرِ ماش نکهیبه سمتم اومد بدونِ ا جیگ   

 نگاه کرد. یمشک یِ و پارچه ها تیتسل یِدهانش گذاشت و شوکه به بنر ها یِدو دستش رو ناباور جلو   

 سرخ و پر از اشک نگاهم کرد. یِ با چشم ها   

 کرد. یداشت خفه ام م بغض

 آسفالت نشست! یِرو ن،یزم یِنتونست تحمل کنه و رو   

 و مات به پارچه ها نگاه کرد. گبج

 طیرو در اون شرا سویدوست نداشتم گ چیبازوش رو گرفتم و صداش زدم. ازش خواهش کردم بلند شه. ه   

 .نمیبب

 کرد! یهق هق هم نم یو حت ختیر یمات شده بود، فقط اشک م سویاما گ   

 بلندش کردم و کمکش کردم تا وارد بشه. نیزم یِ از رو یبه سخت   

تازه از بهت خارج شد و  د،یها رو د هیقرآِن در حالِ پخش و اقوام و همسا یِو صدا دیبه داخِل خونه رس یوقت

 !دیاش به گوشم رس هیگر یِصدا

 کرد. هینشست و خم شد و بلند بلند گر یصندل نیاول یِرو

صورتم بود و نگاه به نو عروِس  یِرو یِ کردم، پاک کردِن اشک ها یکه م ینشستم و تنها کار مقابلش نیرم یِرو

 اسمش عروس و نو عروس نبود! گهیمقابلم که د

 .زیبهم خورده بود! همه چ زیچ همه

 

 جا اومد، سویحاِل گ یآب آورد و بعد ار ابنکه کم وانیل سویمن و گ یِبرا الیسه   
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 مبل کنارش نشستم. یِرو

 با بغض گفت:   

 

 کیکردم،  یرانندگ یچطور یدون ینم نجایشدم. تا ا ی! نگران شدم، عصبیداد یزدم، جواب نم یزنگ م یه -

 !یومدین ،یایساعت منتظرت شدم تا ب

 

 با بغض نگاهم کرد و گفت:   

 

 ! ؟یچرا بهم خبر نداد -

 

 .نهیپر از اشکم رو نب یِ گرفتم که چشم ها نییسرم رو پا   

 بغض گفت: با

 

 بابات کجاست؟! مامانت؟! -

 !سویدونم گ ی+ مامانم؟! ناخوشه... سرم زدن بهش تو اتاق خوابه. بابامم، نم

 

 گفت: الیبلند شد و رو به سه هیگر با

 

 !؟یدار اهیشالِ س -
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 رفت. نییبه نشانه مثبت تکان داد و به سمِت تک اتاقِ طبقه پا یسر الیسه   

 گفت: هیبا گر سویگ

 

 !ن؟یهو شرو هیشد  یشه... آخه چ یباورم نم -

 

 بغض گفتم: با

 

 کرده... تو خواب! یقلب ستِی+ ا

 من یِ...وای+ وا

 

 کرد. هیزانوش گذاشت و گر یِخم شد و سرش رو رو   

 به تن کنه. یلباس مشک سویکه براش لباس آورد، کمکش کرد بلند بشه تا به سمِت اتاق برن و گ الیسه   

 هم بود! ی. عصباننییاومد پا یکه داشت م دمیپله ها شن یِمامان رو از باال یِ صدا   

 گفت: یزد و م یم داد

 

 مرده؟!  ی! مگه کسن؟یتو خونه من عزا به پا کرد ی! واسه چدن؟یپوش یچرا مشک نهای! رضا...رضا ان؟یک نایا -
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 .دمیرو د دشیرنگِ سف د،یکه رس نییبه طبقه پا   

 زدم و فقط نگاهش کردم. واریبه د هیخسته تک   

 رو! شییزن دا یِ هوا ایمادرش رو داشته باشه  یِ دونست هوا یچاره نم یداشت آرومش کنه، ب یترانه سع   

 د،یمامان به قابِ عکِس شهاب که رس   

 :دیکش غیشمع و خرما برش داشت و ج ونِ یاز م تیعصبان با

 

 رو عکِس بچه ام؟! هیچ نینوار رو قطع کن! ا نی! ان؟یکن یم یچرا ابن طور -

 

 رو کند و داد زد: روبان

 

 به شماها خبر داده اصالً؟! یشهاب زنده است! شهاب رفته دانشگاه! ک -

 

 شانس آورد که ترانه کنارش بود!   

 گفت: هیافتاد، ترانه گرفتش و مامان به گر یداشت م یوقت   

 

 ! شهابِ من زنده است!ن؟یدیپوش اهیپسر من زنده است، چرا س -

 

 که به من افتاد با التماس گفت: چشمش
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 اهیچرا س نیشرو ن،یکردم بره دانشگاه! شرو دارشیبهشون بگو شهاب زنده است! خودم ب نیشرو ن،یشرو -

 ...نیبهشون بگو برن، بگو پسِر من زنده است! بگو تا باور کنن... شرو نی! شرو؟یدیپوش

 

سرم زدن و آرامبخش  یِو آتوسا دوباره برا میبا بغض به سمِت مامان رفتم و به کمکِ ترانه، به زور به اتاقش برد   

 ما اومد. آتوسا پزشک بود. شِ یزدن پ

 که در آغوش داشت رو رها نکرد. یچشم هاش بسته شد اما قابِ عکس دهینکش هیمامان به ثان   

 قاب رو ازش جدا کنه که گفتم: یترانه خواست به آروم   

 

 !شهیقاب داره که توش عکسِ تک هیخواد، شهاب  ی+ نم

 

 بلند شدم و به سمتِ اتاقِ شهاب رفتم.   

 رو برداشتم. شیکه روش بود، قاِب تک یسه ثاب ونِیکناِر تختش رفتم و از م یِ سمِت پاتخت   

 بود! یعکس، جگرسوز تر از عکسِ قبل اون

 .مکتین هی یِپارک نشسته بود رو یِکه دوستش داشت، تو یشهاب، لباس قِیعم یِ خنده    

 رنگش. یمشک شرتِییرنگش تنش بود و سو یطوس شرتِ یت   

 بر لب داشت! یاز تهِ دل یِو خنده    

 بلند شدم و به سمتِ ترانه رفتم. ،یبا لبخندِ تلخ   

 گفت: هیبا گر د،یقاب رو دستش دادم. عکس رو که د   
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 ... قربونِ خنده ات بشم منرمیبم یاله -

 

 با بغض به سمِت پله ها رفت.   

 پوشانِ داخلِ خونه امون نگاه کردم. اهیپله ها،به س یِو از باال دمیکش یقینفِس عم   

 کرد تو خونه امون! شهیر یدردِ بد عجب

 

**** 

 !نوعِ ممکن گذشته بود نی. هفت روز از نبودِ شهاب، به بدترمیسر مزار بود   

 خوب نبود و حاِل جنون داشت! چیمامان ه  

 !دیهم نپوش یمراسمِ شب سه که اصاًل مشک یِ تو   

 یزد، همه هم م یهم نم یبود، واردِ مجلس شده بود. حرف دهیتولدش خر یِکه شهاب برا یآب یِ با روسر   

 دونستن چقدر حالش بده!

 تشکر هم حاضر نشده بود. یِبرا یگوشه نشسته بود و حت کی   

 کرد ینگاه م تیبه جمع فقط

مامان رو داشته باشه برام گفته بود،     البته که از  یِداشت هوا یکه کنارش بود و سع سویرو گ نیا            

 خودم خبر داشتم. یآب یِروسر دنِیپوش انِیجر

رو  یکردم قانعش کنم، مامان باز هم همون روسر یمن سع یباهاش صحبت کرده بود، هر چ یبابا هر چ    

 سرش کرده بود.
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 بهتر شده بود و هوش و حواسش برگشته بود. یتا حدود یمراسمِ شب هفت، کم یِبرا   

 خورد. نه خواب، نه خوراک،نه حرف. ینم یزیکرد، چ ینم هیگر

 شده بود. ریعرِض هفت روز به اندازه هفتاد سال پ در

 داد. یکه اومده بودند رو م یکسان یِها تیبود که جواِب تسل یدواریام یِجا اما

 .دمیفهم یبود م میحال ه،یگفت شوکِ عصب یکرد. آتوسا م یهم نم هیگر یحت گهیرنگ به رخسار نداشت، د   

 بود! دهیکس نشن چیهم نکرده بود، صداش رو ه هیگر یشد که حت یم یروز پنج

 بلندش کرد. یصندل یِ دستِ مامان رو گرفت و از رو سوی. گمیهمه قصدِ رفتن به مسجد رو کرده بود   

 .ستادیکه مامان ا م،یقدم هم جلوتر نرفته بود هیهنوز    

 بهش گفتم: رو

 

 شد قربونت برم؟! ی+ چ

 

 خارج کرد و به سمِت مزارِ شهاب رفت. سویبده، دستش رو از دستِ گ یتیاهم نکهیا یب   

 .میپارچه رو برداشته بود د،یکه خاک رو پوشونده بودن کش ییگل ها یِ رو یشد و دست خم

 لرزان سمتمون اومد. ییقاِب عکسِ شهاب رو برداشت و محکم در آغوش گدفت و با قدم ها ،یبعد از مکث   

 .میمن رفت نِیبه سمتِ ماش ییبا غم کمکش کرد و سه تا سویگ   

 شاگرد نشست. یِصندل یِ رو م،یایم میمطمئن شد که دار یبابا وقت   

 گذاشت. سویگ یِ شانه  یِسر رو ،یتعلل چیه یمامان رو عقب نشوند و خودش هم سوار شد و مامان ب سویگ   
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رو روشن کردم و به مقصدِ مسجدِ محل  نیسوار شدم و ماش روان،یموقت از س یِبا خداحافظ یبعد ار مکث   

 روندم.

 هنور ساعت پنج نشده بود.   

 گفت: یحوصلگ یو ب یکه بابا با خستگ دیرس یبه گوش م ندهیگو یِصدا روشن بود و ویراد   

 

 !؟ینداره اگر خاموشش کن یاشکال -

 ی+ نه، چه اشکال

 

 دست سمِت ضبط بردم و خاموشش کردم. بابا گفت:   

 

 شمارش بکن، کم بود بهش بگم هی روانیخودش تعداد گرفته ظرف زده، با س یشام، حاج عل یِبرا -

 

 بودم. دهیبابا رو اونقدر خسته و لرزان نشن یِوقت صدا چیتا به اون لحظه ه   

 بود! یقو رِیناپذ یمرِد خستگ کیمن و شهاب،  یِبرا شهیبابا هم   

 بود. دهیامانش رو بر یشد که خستگ یم یهفته ا کیاما    

از تِه  یِ افتاده بودم که باالخره بعد از پنج روز صدا نهایعمه ا نِیشده بودم و پشِت ماش یتازه وارد اتوبانِ امام عل   

 :میدیمامان رو شن یِ چاه درومده 

 

 ...دمیخوابِ شهابم رو د شبی( دمی)مر -
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شده بود و  رهینامعلوم خ یسرِ مامان گذاشته بود و به نقطه ا یِ سرش رو رو سوینگاهش کردم. گ نهییآ یِ از تو   

 ده بود.خودِ مامان هم به رو به روش زل ز

 داد: ادامه

 

و دوباره دوِر  دیپر یمقابلش م یِشمعدان یِ گلدان ها یِ از رو د،یخند یرفت و م ی( لبِ استخر داشت راه ممی)مر -

خوبه  یلیاخالقت خ ،یخور یسرما م یش یم سیخ یافت یگقتم نکن م یبهش م یرفت، هر چ یاستخر راه م

لحظه آخر، پاش سر خورد و افتاد تو  ،آخرش، از خنده هاش خنده ام گرفته بود گهی! ددیخند ی! م؟یضیوقتِ مر

 استخر!

اومدم  شش،ی. رفتم پدیخند یم ر،یدستم رو بگ ای. گفت بدیخند ی! هنوز م؟یخواست یرو م نیگفتم بفرما، هم   

 د،یخند یکردناش نگاه کردم، مدام م تیو عقب رفت. با خنده به اذ دیکه باز خند رم،یخم شم دستش رو بگ

 شدم! داریاذان نذاشت! ب یِصدا م،دورت بگردم! اومدم جوابش رو بد یش یخانم! زشت م میگفت، اخم نکن مر

 

 اومد. یسرش م ییبال هیداد حتمًا  ی. اگر به اون روال ادامه مدمیکش یصدا. نفسِ راحت یب خت،یمامان اشک ر   

 م،یکودک یِ روزا یِکردم. به هر حال، همباز یکار کنم. اما خودمم داشتن دق م یبراش چ دیدونستم با ینم   

 برادرم از دست رفته بود! م،یمیصم قِیرف

 کردم؟! یهمه رو آروم م دیمن با چرا

              

 ها به صرِف شام اومدن خونه. یلیبعد از مسجد، خ               

 .ومدیاصرار بهش کردم اما ن یلیخ د،ومین دیها هم رفتن. حاج نو یلیخ
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 .وارید یِرو مِیکردن. چشمم افتاده بود به تقو یتاره داشتن سفره رو پهن م   

 سرم آوار شد! یِرو ایکه شدم، انگار دن کشینزد

با سرعت به سمتِ پله  ،یحرف چیه یکردم. ب یکرد. هجومِ اشک رو به چشمام حس م یبغض داشت خفه ام م    

 کردم به اتاقم پناه ببرم.  یو سع دمیها دو

 بردن! یپ ممیو ترانه به حالِ وخ سویبفهمم گ نکهیفارغ از ا    

پنجره گذاشتم و سرم رو روش  یِو به سمِت پنجره رفتم و دستم رو لبه  دمیدر رو پشِت سرم بهم کوب     

 گذاشتم و از ته دل زار زدم.

 وارد شد. با غم سمتم اومد و گفت: سویباز شد و گ در

 

 هو؟! هیشد  یقربونت برم چ نی! شرون؟یشرو -

 

 اومد! ینم رونیاز دهانم ب ییصدا چیکردم، جز ناله ه ینبود. اگر لب باز م زیچ چیمن ه یِ جوابش، جز اشک ها   

 . خودش کنارم نشست و گفت:نمیتختم بنش یِوادارم کرد رو سویگ   

 

 !یسبک بش کمی! خب حرف بزن ن؟یشرو -

 

 بغض گفتم: با

 

 تولدِ شهابه! ستم،ی+ ب
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 گفتم: یاساس یا هیکرد که قبل از گر نگاهم

 

 روِز تولدشه! قاً ی+ چهلمِ شهاب، دق

 

 .ختمیتونستم اشک ر یکه م ییزانوهام گذاشتم و تا جا یِرو رو سرم

 با بغض گفت: سویگ

 

 هیگر یکن، حق دار هیجوان بود، گر یلیبود، خ زتیکن قربونت بشم. برادرت بود، عز هیکن. گر هیباشه، گر -

 رون،یکنه! اون ب یاشک چشم هات رو تر نم ،یذار یم رونیاتاق ب نیپا از ا یمطمئن شو وقت ن،یشرو ی. ولیکن

پدر نشسته که  هیاتاق،  نیا رونِیکنه! ب هیتک بهتداره که  اجیداره! احت اجینشسته که به تو احت دهیمادرِ داغ د هی

من  شِیکن، پ هی! گرنیداره شرو ازیدستش ن یِ داره، به عصا ازیغم! بهت ن نیا یِنیکمرش شکسته از زوِر سنگ

 ،یش یاتاق خارج م نیاز ا یمطمئن شو که وقت یول ،یبش یکه خال ،یکن که سبک ش هیکن، اونقدر گر هیگر

 شن. یچشم هات تر نم

 

 بغض رو بهش گفتم: با

 

 هیهمه بهم تک دیبودم، با یپشتِ همه م دیکردم، با یهمه رو آروم م دی! از روزِ اول، باسویشم گ ی+ دارم خفه م

آروم  ی! من رو کستم؟ی! من آدم ن؟یپس من چ ی! ولانیداغ کنار ب نیکردم با ا یکردن و من کمکشون م یم

 کنه؟! یآروم م یک وکنه؟! من ر یآروم م یکنم پس؟! من رو ک هیتک یکنه پس؟! من به ک
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 کرد، درست مثلِ من! دسِت سردم رو گرفت و گفت: یم هیگر

 

 !نیشم، من کنارتم شرو یگاِه تو م هیکنم، من تک یمن! من آرومت م -

 

 کنه؟! ینم هیگفته که مرد گر ی. کختمینگاه ازش گرفتم و اشک ر   

 

 هست! سویگ ت،یکردم که تو اون موقع یخداروشکر م   

 یدونستم چطور ینبود، نم سویکردم. اگر گ یاون داغ رو تحمل م دیبا یدونستم چطور ینبود، نم سویاگر گ    

 اگر نبود، همون لحظه اول از پا دراومده بودم! سوی! گستادمیا یپاهام م یِرو دیبا

 

**** 

بود  دهیدراز کش یِکه رو یمخصوص رو برداشتم و به دختربچه ا نکیآوردم و ع نییصورتم پا یِماسک رو از رو   

 گفتم:

 

 یو دهانت رو بشور یبلند بش یتون ی+ حاال م

 

 رفتم. زمیبلند شدم و به سمتِ م یصندل یِرو از

 گفت: مادرش
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 دکتر یِدستتون دردنکنه آقا -

 

 نام داشت گفت: ایکه پر یبعد، کودک یزدم. لحظه ا یلبخند

 

 دکتر؟ یآقا -

 

 کردم و گفتم: نگاهش

 

 + جانم؟!

 تونم بازم شکالت بخورم؟! یم -

بعد از خوردنِ شکالت  ی! بعدشم، اگر قول بدزهیر یچون پُِر دندونت م ،یسوپ بخور دی+ امروز که تا شب فقط با

 اما کم ،یتون یبله م ،یها مسواک بزن

 شکالت دوست دارم! یلیآخه من خ -

 

 وار عاشِق شکالت بود! وانهیچشم هام نقش بست. شهاب، د یِشهاب جلو رِیتصو    

 زدم و گفتم: یتلخ لبخندِ

 

 !یاین نجایا گهی+ پس، مسواک بزن بعدش که د
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 چشم -

 

 دفترچه اش براش نوشتم رو به مادرش گفتم: یِتو ینسخه ا نکهیاز ا بعد

 

نخوره چون ممکنه  زیچ چیبعدش ه حاً یاستفاده کنه، ترج هیدهان شو نیساعت قبل از خواب از ا می+ هر شب ن

 کنه دایحالت تهوع پ

 

در رو بستن، سِر  یبعد از امضا و مهر و جوابِ تشکرِ مادرش رو دادن، به احترامشون از سرجام بلند شدم و وقت   

 گذاشتم. زیم یِجام نشستم و خسته سر رو

 گذشت. یو چند روز از نبودِ شهاب م یس

 بود. اوردهیما که ن یِبرا ،یول ارهیم یگن خاک سرد یخوب نشده بود، م چیاوضاع ه   

 شد. انینما سویگفتم که قامتِ گ " دیبفرمائ "اتاق زده شد و خسته،  درِ

 در رفت! میاز خستگ یمین دنش،یکنم که با د یم اعتراف

 

 سالم دکتر -

 

 زدم و گفتم: یلبخند

 

 زمی+ سالم عز
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 نشست گفت: یم زمیم یِرو به رو یِصندل یِکه رو ینیگذاشت و ح زمیم یِدسته گل رو رو یبا لبخند   

 

 یخسته نباش -

 کجا؟! نجایتو کجا ا ن،ی+ همچن

 رونیاومدم شام ببرمت ب -

 + شام؟!

 آره شام -

 

 کرد و گفت: یشدستیخواستم مخالفت کنم که پ   

 

 ها!  میشه و حال ندارم ندار ینه و نم -

 

 زدم که گفت: یلبخنِد خسته ا   

 

 !نیشرو دی. دلت پوسرونیب میوقته باهم نرفت یلی+ خ

 !؟یدون یمن رو م طِی! تو که شراامیمطبم به خاطرِ تو م -
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 برداره گفت: یشد تا گلدان یکه بلند م ینیح   

 

 که قربونت برم من یکن لیرو تعط یشه که زندگ ینم یبله! ول -

 

 کرد گفتم: یکه گلدان رو آب م ینیح

 

 هاست ضیمر یِ + نکن اون برا

 دوست نشو ضیخب حاال واسه من مر -

 

 نشست و گفت: زمیم یِ کته رو هیکه اومد و  دمیخند

 

 چه خبر؟!  -

 . تو چه خبر؟!یخبر چی+ ه

 من که...  -

 

 کرد و گفت: یمکث

 

 !م؟ی! بریچیه -
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 ندارم ضیمر گهید نمیبب ینی+ بذار زنگ بزنم به خانم ام

 

 تلفن رو برداشت، گفتم: ینیاز چند لحظه که خانم ام بعد

 

 دارم؟! ضیبازم مر د،یخسته نباش ،ینی+ خانم ام

 نه دکتر -

 . خدانگهداردیخسته هم نباش دی+ ممنون. پس شما بفرمائ

 

 شدم گفت: یکه بلند م ینیح

 

 !گهید یطور نیهم ریبگ لی! خب منم تحویریگ یم لیخسته نباشند؟ چقدر تحو یگ یچند بار م -

 شما! یی+ چشِم ما

 

 سامسونتم گفتم: فِیکه کتم رو برداشتم و بعد ار دست گرفتنِ ک دیخند

 

 قشنگه یلی+ دسته گله خ

 ! خب خداروشکر که خوشت اومد!؟یجد -
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 .میرفت نگیزدم و بعد از قفل کردنِ در، به همراه هم به سمتِ پارک یلبخند

 .اوردهین نیدونستم ماش یم

 هم سوار شد. سویفرمون نشستم و گ پشتِ

 بودم که گفت: ریمس یِتو

 

 که پدر گفتن؟! یهمون ای نیریگ یشد باالخره؟! مراسم م یشب چهلم چ -

 

 من بود! یِاز پدر، بابا منظورش

 

 کردم و گفتم: یمکث

 

. یستیرو هم بده بهز گهیبخشِ د ره،یاز خرجِ مراسمِ چهلم رو بده خ ی. بابا قرار شد بخشمیریگ ینم ی+ نه، مجلس

 قدمش سر چشم. ادیب یحاال هر کس ک،یده با به ختمِ انعامِ کوچ یگفت، شام م

 

 و گفت: دیکش ینفس سویگ

 

 !م؟یکار کن ی.. رفتن رو چنیگم، شرو یبده... م رشونیخدا خ -

 

 کردم که گفت: نگاهش
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 شه نه؟! یم یچ فیتکل میبدون دی...  اما خب، باستین یخوب طِیشرا طیدونم شرا یم -

 ستیبهم مهلت بده، جِو خونه اصالً خوب ن کمی.. کمیمتوجه ام!  یعنیفهممت... ی+ آره... م

 ! نگفتم که...نیشرو -

 

 رو قطع کردم و گفتم: حرفش

 

 بپرسم... دیبود. اما باالخره که با یدونم منظورت چ یجان. م سویشناسم گ ی+ من تو رو م

 

 .مینزد یحرف گهیکرد و د سکوت

 

 .میخورد سویگ یِخونه  کِیرستوران، نزد هیشام رو تو    

که خودم هم به موندنش  یو غم یمنف یِ از فضا یکنه کم یداشت مدام من رو بخندونه، کار یسع سویگ   

 کمک کرده بودم، دور شم!

 بود. یزیاما داغِ شهاب، داغ تر از هر چ   

 گفت: سویگ ن،یبه ماش میتا برس   

 

 !م؟یبدو نیتا دمِ ماش یای! من؟یشرو -

 + نه
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 !تیچه با قاطع -

 + چون حوصله ندارم

 !گهیبد اخالق نشو د -

 گم که حوصله ندارم ی+ بد اخالق نشدم، فقط م

 

 ینگاهم م یتصنع یرفت و با اخم یم یسکوت کرد و جلوتر ازم قدم برداشت و بعد برگشت سمتم. عقب عقب    

 کرد که وادارم کرد بخندم.

 و گفت: دیبا خنده باال پر   

 

 مقاوم! یِ ! خندوندمت آقا؟یدیهاه! د -

 

 و گفتم: دمیخند

 

 نتتیب یم یکی+ نکن زشته! 

 رو بخندونم! پمیخوش ت یِدارم همسِر اخمو ی! سعه؟ی! مگه چنهیخب بب -

 

 خنده گفتم: با

 

 سالته! ی! س؟یبچه شد سویتر برو! از سنت خجالت بکش گ واشی+ حداقل 
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 جوون باشه دیعدده قربونت برم. دل با هیسن  -

 جوونه یتو حساب یِ + که برا

 

 افتاد. نیکرد و از پشت محکم به زم ریگ یاومد بلند بخنده که پاش به سنگ   

 که با اخم بلند شد و لباسش رو تکان داد و گفت: دمیخند   

 

 بخنده؟! یک یآره بخند! تو نخند -

 

 گفتم: بهش

 

 یخوشحالم که تو هست یلیخ سوی+ گ

 واقعاً؟! -

 نداشتم یبعد از شهاب به زندگ یدیام چیمن ه ،یاگر تو نبود ؟یدون ی+ واقعاً. م

 پس خداروشکر که من رو واسه تو فرستاد -

 !دمیمن تو رو واسه خودم از خدا دزد دمی+ شا

 

 به صورتش داد و گفت: ینیبهم کرد و چند لحظه بعد، چ یلبخند نگاه با
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 مسخره ات یِها یباز کیرمانت نیاز ا ادی. انقدر بدم میمعن ی. لوسِ بشیا -

 

 دوباره سرفه هاش شروع شده بود! سوی. گمیرو زدم و باهم سوار شد موتیو ر دمیخند   

 

 کردم گفتم: یم یکه رانندگ ینیرو بهش ح   

 

 بکن! نجاهاشمیفکِر ا ،یدو یو م یپر یم ابونیبچه ها شب تو خ نِ یع ی+ وقت

 خب بابا خب! انقدر سرزنشم نکن -

 رم؟یبرات آب بگ یخوا ی+ م

 شم یسر جاش درست م ادیشم، نفسم ب ینه. نه خوبم االن درست م -

 

 نگاهش کردم و گفتم: یرچشمیز   

 

 حتماً! یدکتر بر هی دی+ با

 خورم! یدو ماه سرما م نیکه هفت باره تو ا نهیخواد که! تهش ا یدکتر نم -

 !یبود ضیشناسم، تو همش مر یهمه وقت که من تو رو م نی+ واال تو ا

 داره واسه من! یباشه حاال! دور بر م -
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 و گفتم: دمیخند

 

 جون سوی+ قهر نکن گ

 

 نگفتم. یزیچ گهیسمتم گرفت که د یا افهیق   

 

 گفت: یبا خستگ   

 

 نیخسته ام شرو یلیخ -

 + هان؟!

 خسته ام! یلیگم، خ یم -

 + چرا؟!

 اش رو بخوابم! هیبه ثان هیو ثان رمیبگ یهفته ا هی یِمرخص هیخواد  یدونم. دلم م ینم -

 برو سفر ریبگ یسفر برو. مرخص هی+ خب، 

سفر، خودمم  ادیباهام ب ستین یدن. از اون گذشته، گس ینم یکار هست بهم مرخص یشه که، شرکت کل ینم -

 ترسم یتو جاده رفتن م ییاز تنها

 

 یگفت. از قبلِ اتفاق یو چشم هاش رو بسته بود. راست م یداده بود به صندل هیبهش نگاه کردم. تک یبا ناراحت   

 من هم، دامن زده بود به گمونم! یِ ها یتوجه یو ب یحواس یحال رو داشت، ب نیا سویشهاب افتاد هم گ یِکه برا
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 گفتم:   

 

 !م؟یایشمال و ب میدو روز بر هیهفته  نیآخر ا ،یخوا ی+ م

 نه -

 ...؟!ای یکن ی+ تعارف م

 ممیو برگرد میتا اونجا بر نمیبش نکهیدن بهم، هم حسِ ا ینم یگم. هم مرخص یم ی. جدنیکدوم شرو چیه -

 ندارم

 + نگرانت شدم خب...

 واسمون دکتر یزینگران نشو! نگران نشده عز -

 

 .دمیچیکوچه اشون پ یِو تو دمیخند

 

**** 

دونستم حواسش  یکرد، اما م یشبکه خبر نگاه م ندهینشسته بود و به گو ونیتلوز یِکاناپه رو به رو یِ بابا رو   

 .ستیگه ن یکه م یاون گزارشگر و اخبار شِ یپ چیه

 یچانه گذاشته بود و به نقطه ا رِینشسته بود و دست ز نیزم یِ از سالن رو یمامان چنباتمه زده، گوشه ا   

 شده بود. رهینامعلوم خ

 یم یمامان کم شده بود. اما هنوز، نه حرف یِها هیگر زانِیبود. فقط شدت و م نیهم تیوضعماه بود که  کی    

 خورد! یم یزیچ یزد، نه درست و حساب
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تماِم موهاش نشسته بود و  یِ رو دیشده بود. بابا، گَردِ سف ادتریصورتش ز یِ و چروک رو نیالغر شده بود، چ   

 کمر خم کرده بود.

 یحالِ درونم رو نفهمه. حت یزدم تا کس یبودم، که نقاب به صورت م نیزم یِ آدمِ رو نیحوصله تر یمن، ب   

 مادرم! یحت سو،یگ

کاناپه مجاور بابا  یِ گره خورده بود. رو میخواه ناخواه به زندگ شیقول داده بودم و به هر حال، زندگ سویبه گ   

 نششتم و گفتم:

 

 باهاتون صحبت کنم دی+ بابا؟! با

 

 آروم و گرفته گفت: یخسته و لحن ییگرفت و با صدا ونینگاه از تلوز   

 

 جانم بابا؟! -

 ...سوی... گی! ولستیگل و بلبل ن ست،ین یخوب طِیشرا ست،ین یخوب یِ دونم، روزها ی+ م

 

 تکان داد و گفت: یسر بابا

 

 ساقطمون کرد یاز زندگ بت،یمص نیا -

 

 تر کردم و گفتم: یلب
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 خواد بدونه که... یم سویگ یعنیخوام بدونم،  یوقت داره تا بره. م یمدت یِبرا سوی+ گ

 

 حرفم رو قطع کرد و گفت: تیبا جد مامان

 

 ( خودخواه! می)مر ×

 

 بلند شد و به سمِت ما اومد و گفت: ینگاهش کردم که عصبان جیگ

 

مجلسِ جشن و  یخوا یکه تو مافتاده؟! کفِن شهابِ من خشک شده  ی! به فکرِ عروسم؟یداغ دار ستین شیحال ×

 !؟یسرور واسه زنت به پا کن

 

 آروم گفت: بابا

 

 تر! واشی! م؟ی)رضا( مر -

 گه؟! یم یداره چ نیا یفهم یتر؟! نم واشی( می)مر ×

 فقط... سویرو نکرده، گ یاصاًل صحبتِ جشن و عروس ی+ مامان جان کس

 فقط به فکرِ خودشه! سویگ ×

 معطلِ منه واسه رفتن! سوی. گستیطور ن نی+ ا



 دوران

114 
 

 !رهیخواد ازم بگ یم سویمُرده، تو رو هم گ کمیفکرِ خودشه! خودخواهه! پسرِ کوچ ×

 آخه؟ هیچه حرف نی+ مامان ا

 !ستمی. موافقِ رفتنتون نستمین ی! راضنیشرو ستمین یمادر مهمه، من راض تِ یاگر رضا ×

 

 شدم و گفتم: یعصب

 

 !یهم مخالف بود ادیاتفاق به سرِ شهاب ب نیا نکهی+ شما قبل از ا

 مخالفم! شتریاالن ب ×

 منه! یِزندگ نی+ مامان ا

 

 بغض گفت: با

 

! رهیتو رو هم از من بگ یدم کس یخوام و اجازه نم ی! من نمیپسرِ من بود ،یباش سویهمسرِ گ نکهیقبل از ا ×

 روشن شد دکتر؟

 

 بغض ازمون فاصله گرفت و به سمتِ پله ها رفت. با

 که بابا خونسرد گفت: دمیداخلِ موهام کش یدست شونیپر

 

 )رضا( مادره! -
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 دارم! ی+ منم برادرش بودم! منم زندگ

 ! اون مادره!!!! حق بهش بدهنیشرو -

 نرسه؟! گهیکه محرممه د ی+ حق بدم تا دستم به کس

 که سرش اومده یبتیمص نیبا ا ادیه تا داغش سرد بشه! حق بده تا کنار بنه! حق بده تا آروم بشه، حق بد -

 

 شد گفت: یکه بلند م ینیح

 

 میباهم صحبت کن دیبا نجا،یا اریرو ب سویفرداشب گ -

 

رو خاموش کردم و سرم رو  ونیحوصله تلوز یو ب یگرفت و من شاک شیسکوت کردم و بابا هم راهِ پله ها رو پ   

 کاناپه قرار دادم یِلبه  یِرو

 

وقت  چیرو نداشتم و ه دنشونیوقت انتظارِ رس چیکه ه دم،ید یرو داشتم به چشم م یسخت و بد یروزها    

 نکرده بودم. ینیشبیاون اتفاق ها رو پ

 اون روز باالخره حاضر شدم برم به درمانگاه. یفردا   

شد که درمانگاه  یم یبودم اما دو هفته ا دهیزده بودن و خب، خودم هم د تیگفت برام بنر تسل یم دیجاج نو    

 نرفته بودم.

 شدنش گفت: ادهیرو رسوندم، قبل از پ دیطبق روال من حاج نو نکهیتا غروب اونجا بودم و بعد از ا   
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 رمیوقتت رو بگ قهیخواستم پنج دق یجان، م نی( شرودی)نو -

 من سر و پا گوشم یپنج ساعت هم بگ د،یحاج نو ی+ سرور

 

 زد و گفت: یلبخند   

 

 یرسمِ زندگ نیا ن،یشرو یول ،یدونم رمق و توان هم ندار یم ،ینا ندار یدونم داغون یم ،یدونم خسته ا یم -

بار چند بار! گفتن نداره،  هیرو تجربه کردم! نه  یداغ نیکنم چون همچ ی! حق باتوئه ها، من کامالً درکت مستین

 یِ! کجانیکنه! من رو بب یکه از تجربه استفاده م بشو یآدم ن،یآدم ها، ضرورت نداره! اما شرو یِجار زدنِ بدبخت

 گرفتم! یرو جد ایدن نکهیچرا؟! به خاطرِ ا یدون یورش! م چیخوره؟! ه یم یآدمِ معمول هیبه  میزندگ

 

 و به رو به رو زل زد و گفت: دیکش یقیعم نفسِ

 

و  ارهیاز پا درت م هیکه سخت رش،یسخت تر نگ گهی! تو درهیگ یبهت سخت م ش،یطور نیدارِ مکافاته، هم ایدن -

 متحرک، مثلِ من! یِمرده  هیکنه به  یم لتیتبد

 

 و نگران نگاهش گردم که گفت: متعجب

 

 نیتا آخر یتون ینکن! تو م یکس چیهم از ه یتوقع! پشتشون باش، یمیبا خانواده ات باش، خوب، خوش صم -

! یچیکنم نه ه یرم نه درمانگاه؛ نه ازدواج م یکه شهاب رفته، پس نه مطب م یریغم بغل بگ یِ لحظه عمرت زانو

 آخرش؟! ،یکن یم یتند یکن یم یبد اخالق
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 کرد و گفت: نگاهم

 

حرکت  رید یتو دار ا،ی! به خودت بنینگرفت شرو شیشه جد یم یچرخِ زمونه گذاشت، ول یِ شه چوب ال ینم -

 !یریبا وجودت فاصله بگ نهایاز ا شتری! نذار برید یلی! خیکن یم

 

 کردم! رییو نه روز تغ یکه چقدر ظرفِ س دمیشد و اون لحظه فهم ادهیپ یزد و بعد از خداحافظ یلبخند

 

به سه چهار ساعت هم  دیشا کیکه صدقه سرِ تراف یو فاصله دو ساعت کیتراف دِ یقصد داشتم برم بهشت زهرا، ق   

 هوا منصرف شدم! یِ کیتار دنِیشد رو زده بودم، اما با د یختم م

 بودم. دیحاج نو یِحرف ها ادِیکردم، به فکر و  یم یکه رانندگ یا هیبه ثان هیگرد کردم سمتِ خونه و ثان   

 ا!خونه م ادیبگم ب سویبابا سفارش کرده به گ نکهیاز ا فارغ

 شدم. ادهیپارک کردم و پ اطیح یِرو تو نیخسته و داغون، ماش   

و باز کردنِ  یجاکفش یِ و بعد از قرار دادنِ کفش هام تو دمیدر رس یِ مشغول جلو یافتاده و فکر ییبا شونه ها    

 .ستادیا دنمیاومد سمتم و با د یخورد که داشت م یا سویدر، وارد شدم که چشمم به گ

 .دیخند سویزدم که گ میشونیبابا افتادم و محکم به پ یِحرف ها ادِی دنشیبا د   

 گفت: یبلند یِ صدا مچهیشد به هال، با ن یم یکه منته یبابا از پشتِ ستون   

 

 نیو حرفم رو زم ادیتونست ب سوی! خودم زنگ زدم دعوتشون کردم، اما فقط گیهست یفراموش یِ)رضا( خدا -

 ننداخت
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 زد که خسته سالم کردم. یلبخند سویگ   

 طور. نیرو ازم گرفت و کتم رو هم هم فمیک

 گفت: ینرم به

 

 دکتر! چه خبر؟! ی( خسته نباشسوی)گ -

 

 زدم و رو بهش گفتم: یلبخند د،یحاج نو یِحرف ها ادِ یبه    

 

 استقبالِ تو! نیخوبه ا بیاستقبالم، عج یایب یباش شهیواال! کاش هم یچی+ ه

 

 کرد و گفت: یکیکوچ یِ  خنده

 

 ( مادرجون برات شام دلمه پخته! سوی)گ -

 !ن؟یشرو یریگ لی! زده شبکه تحو؟ی+ جد

 

 و گفت: دیخند
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 انقدر ازت شکاره؟! یکار گرد یدست و صورتت رو بشور، چ -

 

 خودشه! یِافتاده، صدقه سر یدونست هر اتفاق ینم سویبهش زدم و سمتِ پله ها رفتم. گ یلبخنِد تلخ   

فقط من و  یِزندگ یِتو گهیدورانِ بزرگِ د هیبشه و  خیتوب ستیکرد اون شب قرار ن یو چه بد که فکر م   

 خودش رخ بده!

 

 شده بود. زیو مامان بعدِ مدت ها حاضر به نشستن سِر م مینشسته بود زیسر م   

 گفت: بابا

 

 حتماً  ارنیب فیکن! فردا شب تشر یادآوریهم من گفتم، شما هم باز  یزیجان، به جناب پرو سوی)رضا( گ ×

 می( ممنون پدر، ما نمک پرورده اسوی)گ -

 

 زد و گفت: یمامان پوزخند   

 

 !میدزد یکه پسر م ی( به حدمی* )مر

 

 گرفت. نییبه بابا نگاه کردم که سرش رو پا جیچشم هاش درشت شدن و متعجب به مامان نگاه کرد. گ سویگ   

 که از بهت خارج شد گفت: سویگ   
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 ( جان؟!سوی)گ -

 

 بهش کرد و سرد گفت: یمامان نگاهِ غضبناک   

 

 !زمیشه! عز ی( غذات رو بخور، سرد ممی* )مر

 

 دادم اصاًل نفهمم. یم حیکرد و ترج یبا چشماش با من صحبت م سویو مشغول شد. گ دیکش ینفس   

 گفت: قهیبعد از چند دق بابا

 

ما، مخصوصًا  یِدونم که هر سه  یو م م،یگذرون یرو نم یخوب یِ روزها یدون یدونم که م یجان،م سوی)رضا( گ ×

 یکن یرو درک م میمن و مر

 

 سر تکان داد و بابا ادامه داد: دییبه تا سویگ   

 

و... بال قاصله  میاریرخِت عزا رو در ب یزود نیبه هم نکهیره به ا یاز ما نم کی چی)رضا( راستش، دست و دلِ ه ×

 !میبه پا کن یهم مجلسِ عروس

 

 گفت: یبا همدرد سویگ
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 طوره نی. همقاًی( دقسوی)گ -

 

 تکان داد و گفت: یسر بابا

 

دونم که  یشه. م یم ریآلمان، و خب داره د یبر دیمشخص با یبازه زمان هیدونم که تو تو  یرو م نی)رضا( ا ×

 خاطر... نیبه هم دیندار یجفتتون وقِت آنچنان

 

اش رو به تک  یکه انگاِر جواِب نف دیپرس یسوال یشاک ت،یمامان اجازه نداد که حرفِ بابا تمون بشه و با عصبان   

 تکمون نگفته قبولونده بود:

 

 مملکت برن؟! نیپاشن از ا دی( مگه حتمًا بامی* )مر

 

 . مامان گفت:مینگاهش کرد یسه ما با ناراحت هر

 

 شد که کوک شد؟! یساِز رفتن چ یبد حیشه برام توض یجون! م سوی( گمی* )مر

 

 بده! یافتاد که چه جواب ریمتعجب، گ سویگ

 کمکش شتافتم و خسته گفتم: به
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 رفتن رو دادم شنهادِی+ مامان جان! من پ

باز ثابت قدم موند رو  یخوام بدونم بعدِ اون همه مخالفت ک ی! مستین ی( در حماقت بودنِ تو که شکمی* )مر

 سازِ رفتن؟!

 

 گفت: سویتکان دادم که گ یسر

 

 اونجا... ی( مامان جون، آخه خب... زندگسوی)گ -

 

 گفت: تیبا عصبان ماملن

 

 اون ورِ مرز بهتره! یگه زندگ یروزا، رفتگِر سرِ کوچه هم م نی! ا؟یشه درست جواب بد یجون م سوی( گمی* )مر

 

 گفت: تیکه مامان با جد دمیکش ینیسنگ نفسِ

 

 االن! ینبود نجایا دیشا یدونم که پسرم بهت نگفته وگرنه تو حت یجون، من م سویگ نی( ببمی* )مر

 

 شد! یمامان لحظه به لحظه خطرناک تر م یِ نشسته بود و حرف ها میشونیپ یِسرد رو عرقِ

 داد: ادامه
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 بهت نگفته! نیدونم چطور شرو یهم نبودم، نم! نه االن، ثبالً ستمیبه رفتنتون ن ی( من راضمی* )مر

 ما... ی... ولنی( چرا...شروسوی)گ -

 

 کنه گفت: یداره صحبت م سویگ نکهیتوجه به ا یب مامان

 

و به هر حال با  یدار لیفهمم، شما قصدِ ادامه تحص ی! مستمیبه رفتنتون ن ی( االنم بهش گفتم، من راضمی* )مر

 نیجان! شرو سوی! بذار بهت بگم گل؟یادامه تحص ای نی! شرو؟یسرِ دو راه یموند ،یگرفت رشیهزار زحمت پذ

لوس بار اومده! پس بدون  یاز بچگ گفتم یاون روزِ خواستگار نیهم یِکه چشمش به خانواده اشه، برا هیپسر

 نجایا یِرو با زندگ نی!شرو؟یانتخاب کن یره! حاال موند یکشور بره، نم نیکه از ا میستین یما راض دهیشن یوقت

برات مهمه که  یلی! خ؟یانتخاب کن ی!!!! موندمی! واال تو مملکِت خودمون دانشگاهِ خوب کم نداریانتخاب کن دیبا

بهتر از شوهر کردنه!  شرفتیگم درس و پ ی! منم م؟یرو انتخاب کن شرفتیدرس؛ درس و پ وازدواج  نِیاز ب

! آخرش کجاست؟! منم! ؟یواسش بزن تیخودت و زندگ! از ؟یبش بهیپسرِ غر هیبشه؟! آشپزِ  یکه چ یشوهر کن

و  ستیتولدِ ب بِکه امشب ش میساله ا کیو  ستیمرگِ پسرِ ب یِبه غم خور دمیبودن رس کیزیف رِیکه از دب یمن

 !شهیدو سالگ

 

 رو قورت داد که من نتونستم قورت بدم! بغضش

 داد: ادامه

 

! قطعاً با بهتر از پسرِ من شرفتیو آلمان! برو دنباِل پ لیهنون تحص! برو دنبالِ تی( برو! برو دنباِل زندگمی* )مر

 !یش یم یکه با خانواده ات هست ینیو خوشبخت تر از ا یش یآشنا م
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 لب باز کرد: خیپر از توب یبه سطوح اومد و با لحن بابا

 

 !هیجان! کاف می)رضا( مر ×

 

 اعتنا گفت: یب مامان

 

 !تی( برو... برو دنبالِ زندگمی* )مر

 

 ! دمیرو د سویگ یِگونه  یِ من بودم که اشکِ رو و

 کرده بودم! مشیتقد یکه قلبم رو دو دست یکس یِ گونه  یِاشکِ رو   

 با بغض گفت: سویگ

 

هشدارِ اتماِم وقت  نینداشتم! من فقط به شرو یاعتراض چیکه، ه رهیگ یم نی( مامان جون من، دلم از اسوی)گ -

 رو دادم...

 

 نگاهم کرد و با همون بغض گفت: یشاک   

 

 بهتون منتقلش کرده! یدونم چجور ی( که نمسوی)گ -

 !تیگم برو دنبالِ زندگ یرفتن بخواه! وگرنه، منم م یب یخوا یرو م نی( بد و خوب، شرومی* )مر
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 بودم! دهینکش یکالفه شده بودم. کم اون مدت سخت گهید

 :گفتم

 

حرف رو  نیا دیکه با ی!!!! اونتیبرو دنبالِ زندگ تیبرو دنبالِ زندگ یگ یم یدار یمنه ها! ه یِزندگ نی+ مامان ا

 بزنه منم! من شوهرشم! 

 

 و اما بغض یبا سرد سویشوکه نگاهم کرد و گ مامان

 

 :گفت

 

 !نیزن یحرف م اتی( چه بده که از حذفسوی)گ -

 

 کرد و گفت: نگاهم

 

 بچربه!  دی( چقدر بده که زورِ مرد جماعت باسوی)گ -

 

 بزنم که ادامه داد: یبهتر شدِن اوضاع و عکس عملکردنش، اومدم حرف یِکه زده بودم برا یمتاسف از حرف   
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 !نیشرو ،یباور ها نداشته باش نیکردم تو از ا ی( فکر مسوی)گ -

 من... سوی+ گ

 

 با بغض رو به مامان گفت: سویگ

 

 پسرِ شما رو دوست داشتم شهی( من همسوی)گ -

 

 گفتم: یبلند یِ صدا مچهیو با ن یعصب

 

 !؟یکن یاستفاده م ی+ چرا از فعلِ ماض

 

 اعتنا ادامه داد: یب سویگ

 

 چیوقت، ه چی... با توجه به حرفِ اولتون، من هیخوبه.. با اون رفتنه که، من دوست دارم! ول اد،یب نکهی( اسوی)گ -

 !دمیوقت پسرتون رو از شما ندزد چیوقتِ ه

 

 قاشِق غذاش رو خورد و گفت: نیآخر

 

 نه... ای ادی( انتخاب با خودشه، بسوی)گ -
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 گفت: یشد و با سرد بلند

 

وقت بود دلمه نخورده بودم! خدا شهاب رو رحمت  یلیخوش مزه بود من، خ یلی( ممنون مامان جون، خسوی)گ -

 کنه

 

 رو به مامان گفت: تیتازه کرد و از جمعمون دور شد. بابا با جد ینفس

 

 !یاشون رو بهم زد ونهیچجور م نی! بب؟یخواست یرو م نی)رضا( هم ×

 

بلند شدم و  "کار کنم!  یدونم چ ینم "به اسمِ  ینشان نداد. با اضطراب و حس یکشنیر چیمامان جز اخم ه   

 .دمیدو سویدنبالِ گ

 بود! دهیپله هم رس نیحاضر و آماده ار خونه خارج شده بود و به آخر   

 تا متوقف بشه. دمشیمانتوش کش نِ یو از آست دمیبهش رس اطیدنبالش رفتم و باالخره وسطِ ح یعجله ا   

 گفتم:   

 

 زنم؟! یدارم صدات م یشنو ی+ نم

 !دمیها رو شن یدنی( شنسوی)گ -

 نشده که قربونت برم یزی! چسو؟یگ یدیشن ی+ چ
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 یباهام م میکس یمامانم یمنم بابام یگفت یبود، خب م یریجون اگر بنا به خفت گ نینشده! فقط شرو یچیه -

 از غافله عقب نمونم! نجوریاومد ا

 !؟ی! چه خفت کردنسو؟یگ ی+ چه غافله ا

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

 !ن؟یشرو یبهشون گفت یرفت یچ -

 !ینزد یحرفِ خاص چی+ من ه

 که نه... پسر دزد! والیمامانت! ه یِبرا والیکه شدم ه یگفت یرفت یخاص نبوده، بهم بگو چ یاک -

 

 تاسف تکان دادم و گفتم: یِ به نشانه  یسر

 

 یعصب دیاون هم به بابام نگفتم! مامانم شن میکار کن یچ دیوقتمون کمه و با نکهیجز ا زیچ چی! من هسوی+ گ

 شد!

 !یبهم نگفت یچیو ه هیعصب یدونست یپس تو م -

 میروشن کن فیانقدر تند نرو! قرار بود امشب تکل سوی+ گ

 !می! برم دنبالِ زندگگهیروشن شد د -

 !ستم؟ی! مگه کشکه؟! من آدم نه؟یچ تیدنبالِ زندگ ی+ بر

 !رهیگ یم میکه مامانت جات تصم یستیالبد ن -
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 نگاهش کردم و گفتم: یزار با

 

 میزن یباهم حرف م میبر ای. بسوینکن گ تمی+ اذ

باشه  یواسه زدن داشته باشه! از اون گذشته، موضوع یزنه که حرف یره حرف م یم ی! کس؟یآخه چه حرف -

 واسه حرف زدن!!!

 میکن یم دای! پسویگ میکن یم دای+ باشه، باشه پ

من و تو هم اسم تو  ن،یشرو ستیندارم! عصرِ قجر ن یمن وقت ندارم! وقتِ بحث ندارم، وقتِ معطل ن،یشرو نیبب -

خودت، منم  یِس یر یکه! تو م ستین یشه دائم یزود تموم م ای رید ته،یمحرم غهیص هی م،یشناسنامه هم ندار

 و اسممون... دنمونیهمه وقت همه باهم د نیا نکهیخودم! جهنمِ ا یِرم س یم

 

 و گفت: دیکش ینفس

 

و به  شونیزندگ هیمن و تو، زود بره تو حاش یِزندگ انِیدارن که اتفاق و جر یو گرفتار یمردم انقدر بدبخت -

داره اولش، تلخه اولش، بغض داره اولش،  هی! سخته اولش، گرمیکن یفراموش کنن! من و تو هم فراموش م جیتدر

نکردم که  یرو بفهم، من از تو خواستگار نیره! فقط ا یم ادمونیگذره و  یم یداره اولش، ول یخواب یماه ب کی

چون از حرِف  یعقدم کن یایکه ب نمیکه بگم محتاجِ ا یزنه! دوست پسرمم نبود یبهم م یحرف نیمامانت همچ

شه نه کم! کمم بشه، من  ینه بهم اضافه م یزیاصاًل برام، بگن نگن، چ ستیمهم ن هیترسم نه! حرِف بق یم هیبق

 رم! یذارم و م یو خاطرت رو م ادیحال،  هررم.. به  یکه دارم م

 

 !  " یچیه "هو متهم شده بودم به حکمِ  هیاز درون!  دیلرز یدست و پام م   
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 گفتم: یکیستریخودم رو تبرئه کنم! با خنده ه یدونستم چطور ینم   

 

 ها! یگ یم یطور نیا یکه تو دار فتادهین یاتفاقِ خاص نی+ بب

 نیشرو ریشدم! شب بخ کیخانواده ات کوچ یِمن جلو کمی! فقط فتادهین یاتفاقِ خاص چیآره! ه -

 

 که رفت! نهیمحل نداد، مهم ا ای د،ینشن ایگفتم نرو،  یهر چ   

 کرد! یتوجه یرسوندنش رو هم دادم ب شنهادِیپ نکهیبه ا یحت   

 

 پام گذاشتم. یِباغچه نشستم و سرم رو رو یِ با غم لبه    

و اونقدر رو مغزش راه  سویبرم دنبالِ گ دیدونستم با یسکوت کنم. نم ایبرم باال بحث کنم،  دیدونستم با ینم   

 و بذارم زمان بگذره. نمیبنش ایبرم تا نرم بشه دوباره، 

 یو به ک رمیکمک بگ یاز ک دیدونستم با یجوابش بود و نم "دونم  ینم "بودم که فقط  یتیتو نقطه و موقع   

 متوسل شم؟

 کس متوسل شد. چیهم به ه دیالبته که جز به خدا نبا   

**** 

 کردم. یکرد نگاه م یپاک م نیماش شهیش یِبارون رو از رو یِکه روشن بود و داشت قطره ها یبه برف پاک کن   

شام  یِ. اما برایدل تسل یو خودش اومدن فقط برا سویمراسمِ چهلمِ شهاب تموم شده بود. مادر و پدرِ گ مچهین   

 !رمیگ یم یجا سویگ یِ ایدن یِ نموندن و اون نموندن بهم ثابت کرد دارم کجا ک،یجروِ اقوامِ درجه 

 دونستم. یکه اتفاقاً اسمش رو نم یبه اتوبان و هر کوچه ا ابون،یزده بودم به خ   
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 طرف. هیاز  سویطرف و رفتنِ گ هیرمق بودم. داغِ شهاب از  یخسته و ب   

 کرد. یم ییروش خودنما روانیخورد و اسمِ س یمدام رنگ م لمیموبا  

 رو نداشتم. یزیچ چیاما دل و دماِغ ه   

 .میحاِل روندن تا بهشت زهرا و خلوت با شهاب رو هم نداشتم، هر چند که چند ساعت قبلش، سرِ خاکش بود   

از مامان  ابتیسنگ بودم که بابا به ن یِهم براش انداخته بودن و من، مدام به فکرِ شعرِ رو یسنگِ قبِر خوب   

 انتخابش کرده بود.

 ! ادیجگر سوز بود، ز  

 

 

 شده بود  شتهنو

 آنکه آواز مرا آزرد و رفت "

 من را برد و رفت فیتصن نیبهتر

 دیو گرداب نگاهم را ند رفت

 دیآهم را ند یو طوفان ها رفت

 کنمیتو با داغ خودم دق م یب

 " کنمیم قیتو احساس شقا یب

 

 ها رو نگاه کردم. نیو گذرِ ماش ستادمیبارونِ آروم ا رِ یشدم و ز ادهیو پ دمیکش ینفسِ پر بغض  

 ببرم، ادیخودم رو از  یِقصه بسازم تا قصه پر غصه زندگ هیشه،  یکه رد م ینیهر ماش یِکردم برا یسع  



 دوران

132 
 

 کنه! یو اون، بدتر خسته ام م نیا یِواسه زندگ یکه غصه ساز دمیرس جهینت نیبه ا یول   

 دهیبه خودش ند یو خاموش یهم گذشته بود و اما تهران رنگِ خواب و خلوت ازدهیبه ساعت که نگاه کردم، از    

 بود!

 هدف روندم. یشدم و دوباره ب نیسوارِ ماش   

 بحثش شده بود. نهایشهاب افتادم که سِر انتخاب رشته اش با مامان ا ادِی

 شدم به اون روزها. پرت

شدن بهم نداده  ادهیخونه و فرصتِ پ یِبودتم جلو زنگ زده بود بهم و از مطب با ترس و لرز کشونده یعصب   

 بود!

 از زمان از مامان از بابا! نیکرد. از زم یو از همه گله م نیماش یِبود تو دهیپر   

کردم و حاال، قطعًا حضورِ اون بود که کنارم حاضر شده بود و  یو حرص خوردنش رو تماشا م دمیخند یفقط م   

 کرد! یداشت حرص خوردن و حالِ بدم رو تماشا م

 

 یکردم تا حاج یخدا خدا م دمیرس نگیبه پارک یدرمانگاه، وقت یِتو میساعت کار انِ یاون روز، تا پا یِفردا   

 بخوابم! ریدلِ س هیو برسونمش و برم اتاقم، در رو قفل کنم و  ادیزودتر ب

مامان  یِها هینباشه، گر الیکه توش کابوس نباشه، فکر و خ یخوابِ راحت بودم. خواب هی یِبود گشنه  یمدت   

 نباشه! سویشهاب نباشه، قهرِ گ یِ نباشه، دور

انگار، فکر کرده  یو ول دیفهم ینزد. انگار که حالم رو م ینگفت و حرف یچیرو برسونم خونه اش، ه یتا حاج   

 اون روزش رو فراموش کردم. یِ بود حرف ها

که بهتر از حاج  یگفتم جز حاج یم یو به ک ارمیزبون ب یِشد که هوس کردم درِد دلم رو رو یم ادهیداشت پ   

 نبود اصالً! دینو
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 برات... بگم؟! کمی ینینش ی+ م

 

 شده با همون لحِن درمونده گفتم: رهیو من به رو به رو خ دیدر رو بست و سمتم چرخ   

 

 بگم، از خودم بگم... واری+ از در بگم، از د

 

 ییانگشتم به دوِر فرمون شدم تا دور شم از غم و غصه ها چاندنِیگرفتم و مشغولِ پ نیینگفت که سر پا یزیچ   

 بودن! دهیچیپ میزندگ شهیکه بد به ر

 :گفتم

 

 !یخسته ام حاج یلیشده تو هم، خ یقاط زیهم، بد همه چب دهیچیبد پ میروزه که، زندگ کی+ چهل و 

 

 زل زدم به سمِت چپ و گفتم: دیلرز یکه از غم م ییبا غم و صدا   

 

 بهم خورده! میعروس ی... حاجسویکنه، گ ی+ برادرم مُرده، مادرم داره دق م

 

 شوکه نگاهم کرد و من ادامه دادم: دینو   
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تو  دهیچیپ زیرفته و سرد شده! برادرم رفته، تنها شدم، همه چ نیخونه امون از ب یِشده، گرما ی+ رفتنم منتف

گردونه، که مدام در  هیرو به اون رو بشه! افتادم تو  نیاز ا میکردم زندگ یکرد، اصالً.. فکر نم یفکر م یهم... ک

 نی! برادرت از اد؟یالزمه حاج نو یچ دن،یواسه بر گهیخسته شدم، د یادیز طم،یخودم، شرا م،یحالِ دورانم. زندگ

 یم ،یحاج یآر یکم نم ،یحاج یش یخسته نم گهیبره، مادرت جواب سالم نده...د تیبره، زنت از زندگ ایدن

 ...یش یتموم م واشی واشی! بعد یبر

 ن؟یچرا بهم خورده شرو -

 

 باال انداختم و گفتم: یا شانه

 

 !یعروس و مادرشوهر یِدعوا + اولش مخالفتِ مادرم سرِ رفتن، بعد... بحث و

 

 گفتم: یدیناام با

 

 ...تموم شد!دیاز هم پاچ می! زندگدی+ پاچ

 

 گفت: تیبا جد دیحاج نو   

 

 ! ؟یدیجان؟! ناام نیشرو -

 کمه واسهِ حالِ من! یدی+ ناام
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 تکان داد و گفت: یسر

 

 نشده که! یهم قطع یزی! چستیکه ن ایآخِر دن -

 !یشده حاج یقطع یعنی ا،ین یخوا یم ایب یخوا یگه م یرفته و م سویگ یچهلمِ شهاب بود، وقت روزید ی+ وقت

 باهاش حرف بزن! قانعش کن! -

 از جانبِ من بوده! یجد یمادرم جد یِکنه حرفا یبه رفتنه، حرف بزنم فکر م سوی+ فکرِ گ

! تو ؟یکنه! به افکار چه کار دار ینم رییتغ زیچ چیکنن، ه یم یچه فکر هیکه بق یفکر بکن یبخوا یتا وقت -

 حرفت رو بزن تو درخواستت رو بگو تو تالشت رو بکن

 + تالش؟! تالش که برگرده؟!

 

 نگفت و سکوت کرد. با غم گفتم: یزیچ دیحاج نو   

 

! خودم به سویاز گ یپره؟! حرفِ رفتن رو خودم آوردم وسط! قبل از خواستگار یدلم از چ یحاج یدون ی+ م

 رفتن دادم!!! حاال اون برام... شنهادِیپ سویگ

 

 و ادامه دادم: دمیکش یقینفِس عم   

 

که دوستش  یرو! کس سویگ ای ده؛یهمه سال زحمتم رو کش نی! مادرم رو، که ارمیدونم کدوم طرف رو بگ ی+ نم

 کردم...  یرو تجربه م میزندگ دِ یکه داشتم باهاش فصلِ جد یدارم کس
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 لب باز کرد و گفت: دینو حاج

 

 !یرو بشکن یطرفِ دلت واستا، بدونِ ابنکه دلِ کس -

 

 بهش کردم که گفت: ینگاه

 

خواستم به محضِ برگشتن برم  یشده بودم! م یلیعاشق ل رستانیتازه طرحم تموم شده بود، از دب -

 یلیرو عوض کرد! ل زیخورده بود همه چ هیکه به خونه همسا یاهیبرگشتم پارچه س یوقت یول ش،یخواستگار

 و... تمام! رفتهکه دزفول بودم، سرطان خون گ یاون چند سال دمیبود. فهم وارمونیبه د وارید هیهمسا

 

 و گفت: دیکش یقیعم نفسِ

 

رو فراموش نکردم، دورش  یلیدو بار عاشق بشه! ل یکیمحالِ ممکنه که  ن،یشن شرو یبار عاشق م هیآدم ها  -

دعوا تو خونه امون  هیگفتم نه  یگفتم نه! هر بار که م یاش رو واسم نشون کرده بود، م ننداختم! مادرم برادرزاده

کرد که  یکرد بحث م ی! مادرم دعوا مه؟یمگه چ نمخوام تا آخر مجرد بمو یشد. آخر گفتم، بابا من م یبه پا م

با  ،یلیسِر خاکش خودم رو زدم! حالِ جنون بهم دست داده بود. بعدِ ل یلیرفت، خ ایاز دن یپسر دارم... وقت دونهی

رم  یحاال م نیهم یقسمش دادم گفتم اگر چشمات رو باز کن یشوگِ بزرگ مواجه شده بودم. حت نیا

 دینکردم که با ناه یکنم، کاِر اشتباه یشد! راستش هنوزم که فکر م ی... مادرم زنده نمیول د،یناه یخواستگار

 رانیا شونیکیپسره. البته که  هیدختر و  هیمردِ کارخونه دار ازدواج کرده و صاحِب  هیاج نکردم. االن با ازدو

 یکه اگر با من ازدواج م یخوبه؛ در حال یلیو همسرش خوبه، خ دیناه یکنه، ازدواجم کرده. زندگ ینم یزندگ
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آدم ها،  یِزندگ هیپا نی! مهم ترنیشرو ستیمنظورم پول ن ز،یچ چیگم ه یم ینداشت! وقت یزیچ چیکرد، ه

 یباز لمیخواستم براش ف یرو دوست داشته باشم و نم دیتونستم ناه یاحساساتشونه، مهر و محبتشونه! من نم

 !بوسکا هیشد  یم ش،یکنم، پس قطعًا حضورم تو زندگ

 

 شد گفت: یم ادهیکه پ ینیح   

 

! ید یاز دست م یو چ یآر یبه دست م یچ ،یریگ یکه م یمیتصم یِدر ازا نیحساب کن بب نیبش ن،یشرو -

نه! درست فکر کن،  ای یکه از دست داد ییزهاینسبت به چ ،یآر یکه به دست م ییزایارزن اون چ یم نیبب

کردم، مادرم رو  یم یاستگارخو یلیاگر من قبل از رفتن به اون طرح از ل دی! شاینش مونیدرست فکر کن که پش

گم فکر  یبهت م نیهم یِشدم که االن هستم! برا یم ینیهم، بدتر از ا دیکردم، شا یعذاب وجدان خاک م یب

هم نتونستم با دلم  گهیگرفتم! د میبا عقلم تصم یلی. چون من بعد از لریبگ میبا دلت هم تصم ر،یبگ میشده تصم

 جان نیشرو ظاشتباه!!!! خداحاف یحت رم،یبگ میتصم

 

 مشغول، راه افتادم سمتِ خونه. یشد. با فکر ادهیبراش تکان دادم و پ یدست   

 

 توجه به چراغِ قرمِز رو به روم. یکردم، ب یم یرانندگ ریدرگ یبا ذهن   

 فرمون گذاشتم. یِ سرم رو رو یقرار گرفتم، با خستگ ینیترمز زدم و پشتِ ماش یِرو یوقت   

که  یروِز نَحس کیبه سرم اومده بود، چهل و  که یشد. اتفاقات یتو سرم اکو م دیحاج نو یِ حرف ها زِیبه ر زیر   

 شدن! یرد م لمیچشمم مثلِ ف یِ پشتِ سر گذاشته بودم؛ همه و همه از جلو

 !دمیشن یها رو م نیبوقِ ماش یِ صدا نکهیتعلل کردم، با ا یکه چراغ سبز شد، کم یلحظه ا   

 روندم. سویگ یِرو عوض کردم و به مقصدِ خونه  ریدور زدم و مس ،یکاماًل ناگهان یاما در اقدام   
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 نباشه. یمونیپش یِبرا ییزدم. حرف تا جا یباهاش حرف م دیبا   

 .دمیباالخره به خونه اشون رس ک،یتراف یبعد از کل   

 در باز شد. قهیدورتر پارک کردم و به سمِت آپارتمانشون رفتم. زنگ رو فشردم و بعد از چند دق یرو کم نیماش   

 زد و اون بار، فقط در به روم باز شده بود! یزد و بعد در رو م یم یرضوان خانم حرف شهیهم   

اون چهار طبقه رو تند تند باال رفتم و به محضِ  یِآسانسور نشدم. تماِم پله ها دنِیوارد شدم،منتظرِ رس یوقت   

 به واحدشون، در رو باز کردن. دنمیرس

 کنارِ در زدم و گفتم: یِ وارهیگرفته بود. دستم رو به د یبکه حسا دمیرو د سویگ مرخِین  

 

 تو؟! امیب یکن ی+ دعوتم نم

 

تا  ستادیباز کرد و کنار ا شتریدر رو ب یگرفت و به چشم هام نگاه کرد. بعد از مکث نیباالخره نگاهش رو از زم   

 بندِ کفشم رو باز کنم و وارد بشم.

دادم که بعد از  ینگاهم کرد. سالِم آروم نهیرضوان خانم دست به س سو،یبعد از ورودم و بسته شدنِ در توسطِ گ   

 جواب دادنش گفت:

 

 !ن؟ی)رضوان( رسمه شرو ×

 

 :دمیتکان دادم و پرس یسر   
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 رسمه؟ ی+ چ

 !؟یچی هاونم سرِ تیزندگ یِبرو پ دیو بعد بهش بگ نی)رضوان( اسم رو دختِر مردم بذار ×

 

 به اتاقش رفت. ،یگرفت و با اخم نییکردم که سرش رو پا سویبه گ ینگاه  

 رفعِ سوء تفاهمات رو به مادرش گفتم: یِبرا  

 

 ...ستین دیفرمائ یکه م یطور نی+ ا

کفش، که تو و اون به درِد هم  هیپاشو کرده تو  سویهاست؟! گ ی! چطورن؟یهاست شرو ی)رضوان( پس چطور ×

هاست  ی! چطورارهیخواست شب برات ب یکرده م یرو بسته بند یدیکه براش خر ییزهای! همه چدیخور ینم

پس برو  اد،ینم اهاتب نینه پس شرو میگ یگه چون ما م یهاست که مادرت برگشته بهش م ی! چطورن؟یشرو

 اومدم تا دخترم تنها توپ نخوره!!!!! یشام، حتماً م نیخبرهاست ا نیدونستم از ا ی! متیدنبالِ زندگ

 

 تکان دادم و گفتم: یسر

 

 زیمرگِ شهاب همه چ ست،ی... مامان حالش خوش نستین یطور نیا هیکنم! اصالً قض یم ی+ من مامان رو راض

 ...ختهیرو بهم ر

 یانصاف یب یکم زهیشما دو تا رو بهم بر یِبخواد زندگ نکهیدم! اما ا یفهمم! بهش هم حق م ی)رضوان( م ×

 سرِ از دست دادنِ شهاب حالش بده؟! نکهی! صرفًا جهتِ است؟ین
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 کرد! یصادر نم یزدن نداشتم، چون مغزم فرمان یِ برا یحرف

 گفتم: یبا شرمندگ فقط

 

 حرف بزنم؟! سویتونم با گ ی+ م

 

به در  یه بود. ضربه اسکوت کرد و با دست اشاره کرد که برم. قدم برداشتم و به سمتِ اتاقش رفتم. در رو بست   

 زدم و گفتم:

 

 تو؟! امیشه ب ی+ م

 

 سکوت کرد که گفتم:  

 

 نه؟! یعنیسکوتت...  نی+ ا

 حرِف آخرت؟! یعنی -

 

 .یاریهمه بدب نیبستم رو ا چشم

 

 شده بود. رهیخ نیبه زم تیو گرفته نشسته بود و با جد یتختش عصب یِ در رو باز کردم و وارد شدم. رو   

 دادم و گفتم: هیتک نهیسمتش رفتم و به دراورش دست به س   
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 !سو؟یگ هیچ انیجر ،یکن یطلِب شنفتنِ حرفِ آخر م ،یریگ یرو از آدم م ،ید یجواب تلفن نم ،یکن ی+ قهر م

 

 اخم نگاهم کرد و گفت: با

 

مادرت با من  دیسوال، با هیسرِ  یکه واسه چ نهیا انیمنه! جر تِ یشخص انیعزِت نفسِ منه! جر انی( جرسوی)گ -

 کنه؟! یاون طور

 ...دیگفته شد و تمام! تو با یحرف هی! سو؟یکرده مگه گ ی+ چطور

 

 رو قطع کرد و گفت: حرفم

 

جوابِ  دیبا ی! واسه چتیگه برو دنبالِ زندگ یتمام؟! مادرت برگشته بهم م یگ یم یراحت نی! به همن؟یهم -

 ! هان؟!دمش؟یگه ازش دزد یرو بدم که مادرش م یتلفنِ کس

 + داد نزن سرم!

 نرو! ی! فقط دسِت خالرونیبرو ب یدار یزنم! اگر مشکل یاتاقِ منه، پس داد م نجایا -

 

 گفت: تیام و با عصبان نهیتخِت س دیآورد و کوب رونیرو ب یتختش جعبه بزرگ رِ یبلند شد و از ز   

 

 و رفت! دیبگه چاپ ادیو خاطرت رو هم جمع کن و برو، که پس فردا مامانت ن ادی -
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 !یر یتند م ی! دارسوی+ گ

 !یگ یتو م یرم؟! باشه اصاًل هر چ ی!تند م؟یجد -

 

 !ختمیدکورش رو ناخواسته بهم ر نکهیاعتنا به ا یدراورش گذاشتم، ب یِجعبه رو رو   

 گفتم: تیبا جد سویبه گ رو

 

پس برو دنبالِ  اد،یآلمان، اون نم یبر نیبا شرو یخوا ی! گفت اگر متینگفت برو دنبالِ زندگ+ ماماِن من 

 بوده؟! میجمله حذِف تو از زندگ نیا یِ! کجاتیزندگ

 

 گفت: تیعصبان با

 

! درکش تیمن پاشم برم از زندگ یعنی یایقرارمون به رفتنه و تو قراره ن ی! وقت؟یریگ یطرِف اون رو م یدار -

 !ن؟یبرات سخته شرو انقدر

 

 و سمتش رفتم و گفتم: دمیداخلِ موهام کش یدست یتختش نشست. با کالفگ یِ حوصله رو یب   

 

 من و تو بهم... دنِیواسه رس یشه! ول ینم ری... واسه رفتن دسوی+ گ

 

 کردم و گفتم: یکیستریتک خنده ه   
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 یم یس نیهم یِ تا آخِر عمر رو یکن یفکر م ،یش یرد م یتو هم از س گهی! چند وقت دسویرد شدم گ ی+ از س

 ! م؟یخوا ینم ی! زندگم؟یخوا یفکر کن! من و ت  بچه نم کمی میش یم ریپ میدار سوی! گ؟یمون

 

 نگاهم کرد و گفت: تیجد با

 

 خوام! یبا تو نم گهید یخوام! ول یم -

 

 !دمیرو فهم شیآت یِ اون جمله، حسِ سوختن تو دنِ یبا شن   

 بدنم رو! یِرو خیپارچ آِب  کیشدِن  ختهیزدن هنگاِم ر خی ییهو هیحِس    

 گفتم: جیگ

 

 مگه کشکه؟! یچ یعنی! ؟یگ یم ی+ چ

 خواد! یرو م نیچون مادرت ا م،ی! کشکه! کشکه! برو بذار برم دنبالِ زندگنیآره شرو -

 

 تر کردم و گفتم: یلب ج،یگ   

 

 ابیدرست شد و آب ها از آس زیکه همه چ گهیدو سال د یکی هی م،یکن یمن و تو ازدواج م سو،یگ نی+ بب

 !میکن یرو شروع م مونیزندگ یآلمان و درست و حساب میر یافتادن، م
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 زد و گفت: یپوزخند

 

 رو ول کنم به خاطرِ تو؟! می! درس و زندگه؟یمگه الک -

 به خاطرِ تو؟! مگه من... یگ یم یطور نی+ چرا ا

 

 رو قطع کرد و گفت: حرفم

 

 رِیهو بزنم ز هیتونم  ینم دم،یسازم! برنامه چ یرو م می! من دارم زندگیگرفتم از اون دانشگاهِ لعنت رشیپذ من -

 به خاطِر عشق! زیهمه چ

 

 زدم و گفتم: یپوزخند

 

 !رش؟یز یزد یراحت نی! به همسو؟یگ نی+ هم

 من شدم مقصر؟! یای! تو قراره نن؟یشرو یچ رِیز -

 ! مادرمه!ستی! کلم که نسویمادرمه گ! ام؟ی+ خودم خواستم ن

 ام! ندهیقبول! تو بمون کنارِ مادرت، بذار منم برم دنبالِ آ یاک -

 

 بره که محکم مچِ دستش رو گرفتم و به ضرب برش گردوندم. رونیبلند شد که از اتاق ب   
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 مِچ دستش رو رها کنم گفتم: نکهیا یداد و نگاهم کرد و ب نیصورتش رو از درد چ   

 

 شد؟!  یچ یزد یکه ازش حرف م یپس اون همه احساس و عالقه ا +

 رسه! یکجا نم چیبحث به ه نی! انیبسه شرو -

 به خاطرِ عشق!  زیهمه چ رِیز یهو بزن هی یتون ینم یگ ی+ م

 

 ازم گرفت و گفت: نگاه

 

 رفتن رو دادم! شنهادِیمن خودم پ سویهو... گ هیتو... تو چرا  -

 

 بعد گفت: یدستِ آزادش، صورتش رو پوشوند و لحظه ا با

 

 !نی! حاال دستم رو ول کن شرو؟یحرفات رو زد -

 + جواِب من رو بده!

 !؟یخب که چ -

 کردم! یرفتنت رو درست م یِ خودم داشتم کارها شیکه تا چند وقت پ ی+ خب که چ

 !نیگرفتم شرو رشیفعالً که خودم پذ -

 !یکرد یتو آلمان رو نم لیادامه تحص رِیانداختم که و یتو سرِ تو نم+ دِ اگد من فکرِ رفتن رو 
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 !یکرد یتو واسم کار یفکر کن نکهیاز ا ادی! بدم منیشرو -

 !م؟یکن یکه کمتر دوندگ یریبگ ادی ی! فشرده ثبت نامت نکردم آلمانسو؟ی+ نکردم؟! نکردم گ

 !یباش یآدم نیکردم همچ یپولِ ترم به ترمش رو! واقعاً فکر نم میکن هیتصو ایاالن؟! ب یذار یمنت م -

 مقصر خودمم؟! یو بعد بگ ی! سرم کاسه و کوزه رو بشکنسو؟ی+ االن شدم بدهکارت گ

 !؟یستین -

 باشم؟! دی+ چرا با

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

 یکه خودت نم یانقدر بچه ا !یمادر و پدرت تیرضا رِ یو چهار پنج سال سن، هنوز گ یکه با س یتو انقدر بچه ا -

منم  یِدونم پا یم یباهات بمونم وقت ی! چجوریپاش واست ،یریگ یاگر م ای یریبگ میخودت تصم یِبرا یتون

 ! هان؟!؟یواست یتون ینم

 

 :دمیبهش توپ ی. عصبدمیکش یتند تند و از سِر حرص نفس م   

 

 تونم پات واستم؟! یگفته نم ی! کستم؟ینم یوا ممیتصم یِ گفته من پا ی+ ک

 !ینه آورد و تو با دو تا دونه مخالفت وا داد هیمامانت  دمید یمن! من گفتم! وقت -

 !سو؟یگ تهی+ مادرمه! حال
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 یکه م یمشترک یِ زندگ یِبرا نیو ا ،یمادرت یِسلطه  رِیشه گفت کامالً ز یتو م ن،ی! شروتهیانگار فقط تو حال -

وگرنه معلوم  م،یباش میتون ینم میدیسخته! برو خدارو شکر کن که االن فهم بیسخته، عج یبساز یکیبا  یخوا

 !شی! حاال هم لطفاً دستم رو ول کن، شکوندمیبرس جهینت نیبچه به ا هیقرار بود با  خ،یتار نیکدوم روز از ا ستین

 

نسبتاً  یِبر پنهان کردنش داشتم و صدا یکه سع یدستش رو ول کردم و به عقب هلش دادم. با بغض تیعصبان    

 گفتم: یبلند

 

تو آلمان و درس و دانشگاهِ اون ور  ی! انقدر راحت من و احساساتم رو به زندگ؟ی! انقدر راحت عوض شدن؟ی+ هم

 !؟یلعنت یتونست ی! انقدر راحت؟! چطورسو؟یگ یفروخت

کلوم  هیشناسه! من  یسخته که طرفِ مقابلش رو م طِی! آدم تو شرانینفروختم شرو یزیرو به چ یزیمن چ -

روز گله کنم، البد مامانت  هیشد! فکر کن من  یاش چ جهینت نیشه، بب یم یرفتنمون چ فِ یبهت گفتم تکل

 کنه نه؟! یم یطالقمم جار غهیده و ص یم هیمهر

 

 تاسف تکان داد و گفت: یِبه نشانه  یسر   

 

! مامانت همون اولم امیکنار ب یطیشرا نیتونم با همچ یشه! من نم ینم یطور نیشه! ا ی. نمنینه شرو -

بگه  نکهیشد، نه ا یم یبه گرفتن عروس یبه رفتن و وصلت ما نبود، وگرنه همون پارسال راض یدلش راض نیهمچ

 تمومه، تموِم تموم! زین. همه چیشرو میخوبم شناخت م،یبعد! حاال شناخت میهمو بشناس میایب میسال بر هی

 

 گفتم: تیاتاق خارج شد که با عصبان از
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 + حرِف آخرته؟!

 

 برگرده گفت: نکهیا ی. بستادیا

 

 حرِف آخرمه! -

 

 بدم! صیرو تشخ یزیچ چیمن از لحنش و تُِن صداش، نتونستم ه و

 :گفتم

 

خو و  و خلق و اتیاز روح ایب یبه قدم زدن، تو گفت میشروع کرد یباهم پارک ملت، وقت میکه رفت یبار نی+ اول

خواست جز خب  یبهت بگم خب! چون دلم م شهیخواست هم یمنم گفتم خب! چون دلم م م،یاعتقاداتمون بگ

 رو بلد نشم، و موفقم بودم! یزیچ چیگفتن به تو ه

 

 زد و من ادامه دادم: یپوزخند

 

 میکه بتونم با منطق تصم ییهستم، اکثرِ اوقات، تا جا یمن آدِم منطق یکه تو گفت یشد، اونقدر دهی+ حرف کش

! اون روز با خودم گفتم ید یبا عقلم! بهت گفتم چقدر خوب، چقدر خوب که به حرفِ عقلت گوش م رم،یگ یم

کنن!  یچشماش رو کور نم حساساتره و ا یچقدر خوب که انقدر روشن فکره! چقدر خوب که با منطقش جلو م

 یردم! اشتباه کردم که با خودم گفتم چه خوب که تو ابن طوراشتباه ک نمیب یکنم، م یاالن که دارم فکر م ،یول

 یعشق برام مهم تره! ول یگفت یو م یگرفت یم میخواست فقط با احساساتت تصم ی! چون االن دلم میهست
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کارِ درست  دیفکر کرد، شا یمنطق دیواقعاً با دیشا ،یگ یتو درست م دی. شاینگفت یتوقعش رو داشتم ول ،ینگفت

 هیخودم  یِکنم و برا یکنم که به عشق نگاه م یکارِ غلط رو من م دیشا ،ینیب یکه عشق رو نم یکن یرو تو م

! سو؟یگاز  ییموندن و جدا ایکردن؛  تیو تا آخر عمر مامانم رو اذ سویرفتن به آلمان با گ نم،یچ یم یدو راه

من برم مامانم رو  یو حت یموندن رو قبول کن! تو میحرف بزن مینیمن.. توقع داشتم مثلِ دو تا آدِم عاقل بش سویگ

 نه ماماِن من قبول کرده، نه من سِر جامم!  ،ینه تو نشست یکنم که مخالفتش اشتباهه! ول هیتوج

 

 تختش نشستم و گفتم: یِرو خسته

 

 یبه قولِ تو اگر همدن پارسال ازدواج م دیرو به اون رو کرد! شا نیرو از ا میزندگ یچطور نیمرگ، بب هی+ 

وقت تو  چی... هیراستش رو بخوا سویشد! گ ینم میتو زندگ یادیز یِ مرگ هم باعثِ دوران ها نیهم م،یکرد

 یکه جونم رو برات م یبه موندنِ با من رو،من  یرفتِن ب یوفا تصور نکرده بودم! که بخوا یتو رو انقدد ب الممیخ

 کنه! یفقط توقع کرده و.. م ه،یاز کوپِن بق شتریعقلِ خودم متاسفم که ب یدل و حت یِ ! برایبد حیدم ترج

 

 زد. ینم یحرف چینگاهش کردم. هنوز پشتش بهم بود و ه   

 گفت: یافتاده بلند شدم و از کنارش رد شدم که در کمالِ نامرد یِبا شونه ها   

 

 !نیشرو یجعبه رو نبرد -

 

 که بودم نشون نده. یکه بغضم من رو بازنده تر از اون دمیصورتم کش یِ رو یدست   

 :گفتم
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 برام! یاز دشمنش. تو که... دل و جون بود یحت ره؛یگ یرو پس نم هی+ آدم..هد

 

 رفتم. رونیاز خونه اشون ب ،یخداحافظ یب   

 !یبش یرفت. مبادا که بازنده تر از اونچه که بود دیهم با یخداحافظ یرفت، ب دیبا یو گاه   

 تا نفرِ سوم برنده است؛ نفرِ چهارم به بعد، اسمش بازنده است! ،یسوار نیماش یِمسابقه  یِ تو   

! ستین یکی هیزدهمیبا س هیباشن، برام مقامِ اون چهارم نیتا ماش زدهیاگر س یدونم، ول یرو نم هیمنطقِ بق   

 من، مقاِم آخر با آخر فرق داره! یِبرا

 آخر بودم! یِشدم، بازنده  یم زدهمیشدم، بازنده بودم، اما اگر نفِر س یمن اگر چهارم م   

 خواست. یآخر باشم، دلم نم یِخواست بازنده  یدلم نم   

 تِیسرعت از کوچه اشون خارج شدم و با نها تیکمربند رو ببندم، با نها نکهیا یرسوندم و ب نیخودم رو به ماش   

 سرعت روندم!

 ب یکردم. تنها بودم و خجالت یهجوِم اشک رو به چشمام حس م   

 

 اشک هام نداشتم! دنِ یبار یِرا   

 .دمیساعت، به بهشت زهرا رس کیکه ظرِف  یکردم، با صدا! گاز دادم اونقدر هیگر   

 پر بود. یادیپر بود و ز دلم

 .دمیکه شهاب درش دفن شده بود، صد بار دوِر خودم چرخ یتا برسم به قطعه ا   

 شدم. ادهیکردم و همونجا پارک کردم و پ دایپ یپارک یِجا   
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 اومده بودم سرِ مزارش و دلم گرفته بود. یدستِ خال   

 خاک گذاشته بودن نگاه کردم. یِ که باال سرش تو یگل یِبه گلدان ها دم،یباال شِر قبرش که رس   

 انداختم و روش چاررانو نشستم. نیزم یِبودم، که کتم رو رو نیتفاوت و غمگ یاونقدر خسته و ب   

 نثاِر روحش خوندم و بالفاصله گفتم: یفاتحه ا ،یبا غم و خستگ   

 

 نه؟! ستینه؟! دلت که تنگ ن ینه؟! خوش ی+ جات خوبه نه؟! راحت

 

 و گفتم: ختمیسر باز کرد و اشک ر بغضم

 

 هم گرفته! یلی. تنهام، دلم گرفته.. خستمیخوب ن چیشهاب...ه ستمیدلتنگم! خوب ن یلیمن خ ی+ ول

 

 . با غم گفتم:دمیمزارش دست کش یِو رو دمیکش یقیعم نفسِ

 

 دِ یخوره، ق یبهش بر م ره،یگ یم یجد سویکنه... گ یم یخال می+ مامان حالش بده، دلش خونه، سرِ من و زندگ

 یِ رم مطب، صدا یم ونیخط درم هیکرده.  لیرو زده! بابا... خسته است، کمرش شکسته، حجره رو تعط زیهمه چ

 نیتو! مقصرِ همه ا ی! اصالً.. اصالً مقصرمهمه در اومده... شهاب، ازت گله دار یِ همه در اومده! همه جوره صدا

 دیبا یمن واسه چ ،یرفت یشهاب... اگر تو نم دهیاز هم پاش می! زندگیبرد نیرو از ب ،همهی! رفتییها تو یبدبخت

 تونه بشه؟! هان؟! یبد هم م سویگ دمیفهم یم دیبا ی! واسه چدم؟ید یهاش رو م ییوفا یو ب سویگ یِرو نیا

 

 و گفتم: ختمیر اشک
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 یداده! ول حیعشق ترج هیرو به  شرفتشیکنه که پ یکاِر درست رو اون م دمیجا دارم! شا ی... من توقعِ بدمی+ شا

 یکه سرش قسم م یهست یتو تنها کس سو،یو گ دیقبلِ حاج نو ،یفابم قِیرف یدونست ی... تو که میشهاب.. لعنت

خوام که جگِر سوخته  یجواب م هیخوام!  یم اب! شهاب؟! جو؟یولم کرد یخداحافظ یزود و بخورم... چرا انقدر 

واستم،  یپشتِ کس نکهیا یحرف بزنم زار بزنم ب شتیاومدم که فقط پ یماه و خرده ا کیام رو خنک کنه! بعدِ 

برادر از دست داده هواش رو  ن،یبگه شرو ومدین یکیهمه وقت  نی... تو انکهیا یباشم ب یگاِه کس هیتک نکهیا یب

 هیتو غم غرق بشن! شهاب، تو تک نیاز ا شتریب ینذار ،یپشتشون باش دیتو با ن،یگفتن شرو ما! امیداشته باش

 هیتو جلوم باشه که سرم رو بذارم روش و گر یِشه شونه ها ی! م؟یشه داشته باش ی! تو هوام رو م؟یش یگاهم م

 ی! بند بندِ وجودم درد مهش یم میکردن حسود هیمن گر یِ که سر گذاشتن رو شونه  ییکنم؟! شهاب به همه اونا

 رمیمی... دارم مسویمامان، دردِ رفتنِ گ یرانیدردِ حالِ بدِ بابا، درِد ح ت،یکنه شهاب! درِد نبودت، دردِ جون مرگ

 یبغلم م ی.. کاش بودهستم هنوز شهاب... تنهام شهاب، تنها شدم شهاب. یشهاب... تمومم ول رمیمینم یول

نکن! شهاب؟! کاش  هیگر ن،یشُلِو نِیشِرو یگفت یتو سرم و م یزد یم یابقط هیو  یشهاب... کاش بود یکرد

 !یداد یجوابمم م ،یشنفت یهمون طور که صدام رو م

 

 هیبه ثان هیخفه شدن بودم و ثان یِ بود که در آستانه  یماه و خرده ا کیسبک بشم!  ی. بلکه کمختمیاشک ر   

 شدم. یبدتر م

به  دیدونستم با یذاشت رو شونه ام! الب و تحمل نداشتم، نم ینبود درد از رو شونم برداره بلکه درد م یکس   

و اون آرامش رو  ادیبلند بشه ب یکیکه خدا بهم بده و باز  یپناه ببرم. کارم شده بود نماز و نماز و نماز و آرامش یک

 .رهیازم بگ

 تیزندگ یِ تو یبود و نبودش فرق یسخته آدم دورت باشه ول ش،یکه انار ندار یرو داشته باش یسخته کس   

 نکنه! جادیا

 رفته بود. نیتماِم باور ها و اعتقاداتم نسبت به عشق، عالقه و دوست داشتن از ب   

 بود. یداد، و چه حس بد یبودن بهم دست م یحِس اضاف   
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 رو به سنگ قبر گفتم:  

 

خواد مثلِ تو بخوابم...  ینباشم! دلم م ایدن نیکنم تو ا یبازش م یخواد چشمامو ببندم و وقت یلم م+ شهاب، د

...برادرم... تو درد رو قمیواسه من؟ آخه رف یکن یم دایواسه من؟ درمون پ یکن یم داینشم! چاره پ داریب گهید

 یطلب کنم؟ از مامان؟ مامان یکمک از کرم؟ دستِ یبگ ویک یِ ! ِد به من بگو من االن جلویرفت یو گذاشت یداد

حال و  یزده؟ شهاب دار دمویکنه و ق یام م وونهیداره د شیکه نامرد ییسویگ س؟یرو ازم گرفته؟ ا گ سویکه گ

 االن؟ ینیب یاالن؟ دار روزگارم رو م ینیب یروم رو م

 

 و با بغض ادامه دادم: دمیوجودم کش یاز تهِ تهِ ته یو آه دمیکش ینینفسِ سنگ  

 

اشتباه اومده!  دهیرو رفته، بعد فهم ابونیخ هیخ یِکه تا انتها ریالک پشِت پ هی+ خسته ام شهاب! خسته، اندازه 

که تو  یماه هی نِیشهاب!ع دمیراهِ ساحل رو گم کرده! نا ام ینهنگ، که تو فکرِ مردنه ول هی نِیع دمی...بردمیبر

 یبه تنگ، سطِل زباله رو م دنیرس یِبه جا یول نه،یب یده و تنِگ آب رو مقابلش م یبچه داره ون م هیدستِ 

کنه،  یِ باطر هی نِ یفرسوده! درست ع یِ فرسوده  یِ متحرک! فرسوده  یمرده  هیمتحرکم شهاب!  یمرده  هی! نهیب

 شه ازش استفاده کرد! ینم گهیکه د

 

 اشک هام رو پاک کردم و گفتم:  

 

 ادیانقدر که گرما ز یرکرسیز شیبذار یتونست یم یبود...نورش کم بود ول ایمیاون المپ قد نِ یشده ع نی+ زندگ

 دنیهات، استرس کش یفِرِت، مسخره باز یِ خنده هات، حرف هات، موها یِشد...شهاب... دلم  برا یازش ساطع م

تو  ییهو هی رِ ییهمه تغ نیتنگ شده! برام دعا کن...دعا کن بتونم کمر راست کنم! دعا کن بتونم با ا بیهات؛ عج
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محض! دعا کن... حداقل تموم شه  یژنیاکس یب نیتو ا ارمی! دعا کن نفس کم نامیکنار ب ینکبت یِ لعنت یِزندگ نیا

 قصه نحس! نیزودتر ا

 

 سنگِ قبرش زدم و با بغض گفتم: یِرو یچاق کردم و به حالتِ سجده، بوسه ا ینفس   

 

به خوابم  کمیعالَم فاصله است!  هیمن و تو و آغوشمون... نِی... بیماه ول هی نیکنم... بغلت کردم بعدِ ا ی+ حس م

 !یکه به حرفام گوش داد یزنه شهاب! مرس یدلم واست پر م یلی...خایب

 

شده  یو هم خاک یده بود، بلند شدم. کتم رو که هم گلش بمیشدنه نص یکه از اون خال یاما آرامش یبا خستگ   

مقصد راه  یشاگرد پرتش کردم و دوباره ب یِصندل یِرفتم و رو نیبه سمت ماش الیخ یتکاندم و ب یبود کم

 افتادم.

 

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

هم در حال پخش  یآروم کِیکردم. موز یدور و برم نگاه م یدو نفره نشسته بودم. تنها. به آدم ها زِیم هیسرِ    

و  سویرو کم داشت. فقط گ سوی. اون فضا، اون مکان فقط گدیرس یعود و قهوه به مشام م یِاز بو یبود. مخلوط

 قشنگش رو کم داشت! یحرف ها

برادرم عادت  یب یِماه و چند روز؛ هنوز به زندگ کیکردن رو. بعد از  یزندگ اری یکردم ب یم نیداشتم تمر   

هم سربلند  دیموفق و شا یکم سو،یگ یب یِ به ناِم  زندگ یخواست، حداقل از شکنجه گاه ینکرده بودم، اما دلم م

 شد؟ یو اما مگه م امیب رونیب

 طبِب خود بودن؟ ییتنها شهیبودن؟ مگه م اری یشه ب یکردن؟ مگه م یعشق زندگ یشه ب یمگه م   
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به نظِر من هم سخت  ست؟ین ایهست  یشدن ه؟یعشق چطور یب ی، اصاًل زندگبپرسم یکیخواست از  یدلم م   

 !یبود، هم نشدن

کردم که انگار چند سال گذشته بود. سخت بود و  یعشق رو داشتم تجربه م یو ب سویگ یهمش چند ساعِت ب   

 بود. یگذشت. طوالن ینم

کردم و  یرو تجربه م یدیجد یها زیبود که داشتم چ یفنجان قهوه داغ و اما تلخ. مدت کیسفارشم رو آوردن.    

 فنجان قهوه تلخ؟ کیمگه بد بود تجربه کردنِ 

 یزیقهوه تلخ که چ دنِیکه افتاد رو دوِر چرخش و سمتِ تلخش افتاده به من، نوش یگفتم، زندگ یبه خودم م   

 !ستین

. صداش رو از رو به رو دمید یرو درش م سویگ رِیشدم. تصو رهیخ دیداخلِ فنجان سف یِقهوه  یِ اهیبه س   

 و شوکه سر باال گرفتم. گفت: دمیشن

 

 شنهادِ یکه! نگش کن تورو خدا انگار بهش پ یریمی! نمیخوا یم نیریرو ش زیواال قهوه تلخشم خوبه! تو همه چ -

 سم دادن. دنِینوش

 

 مکث کرد و گفت: یاندک

 

 یمامان شیتیت نیهمچ هیفهمم چرا به  یخورم. من اصالً نم یبده خودم م ،یخواد بخور یخب بابا. نم لهیخ -

 بله دادم!

 

 چشمام محو شد! یِبزنم از جلو یو تا اومدم حرف دی. خنددیخند   
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 با خودم گفتم: یآروم و پر از غم یِبا صدا   

 

 !نی..آقا شرویکه شد ،یو توه یبش وونهی+ فقط مونده بود د

 

 شیقهوه؛ اما داغ یو تلخ ی. گلوم سوخت، از شدت داغدمینفس سر کش کیفنجاِن قهوه رو  یحوصلگ یبا ب   

 از داغِ نبودِ شهاب من رو نسوزوند! شتریب

 به جونم ننداخت! شیآت م،یاز زندگ سویاز داغِ رفتنِ گ شتریاش ب یداغ   

که  ییهوا هیآزاد بودم،  یِزدم. دنبالِ هوا رونیبلند شدم و از کافه ب یگذاشتم و با خستگ زیم یِحسابم رو رو   

اون  یِها ابونیتمامِ خ یروز هیبوده و  سویقدم بزنم که گ یشد؟ تو شهر یمگ م ینندازه! ول سویگ ادِ یمن رو به 

رو درست  زیزمان همه چ دیشد. با خودم گفتم شا ینه. نم فتم؟ین ادشیشد  یم م،یشهر رو باهم متر کرده بود

 ؟یقبل شد نِیشهاب درست شد و تو شرو یهمه روزِ ب نیمگه ا دیکش ادیاز درونم فر یزیچ یکنه، ول

کنه.  یو فقط تورو خسته م هیالک ،یادیمقاومتِ ز یکردم. گاه یقبول م دیشدم و با یسابق نم نِیمن شرو   

 !نیهم

 

*********** 

رو جلوم گذاشته بودم و  ی. گودمیچرخ یطرف به آن طرف م نیچرخ دارِ اتاقم نشسته بودم و از ا یِصندل یِ رو   

 .ختیر یبود و روش برف م ستادهیا یچوب یِ رو ییکردم. آدمکِ تنها یبه آهنگش گوش م

همه  نیا سویرو داد به من. بهش گفتم گ یکیرو برد خونه و اون  یکی. به اصرارِ اون! مشیبود دیخر سویبا گ   

 ؟یرو انتخاب کرد نیمدلِ قشنگ، تو چرا ا

 کنه. یدعوت م یآدم رو به غمخور یبیطورِ عج هی شییزد و گفت: تنهاست. تنها یلبخنِد تلخ   



 دوران

157 
 

 ؟یو غصه بخور یکه مدام بهش نگاه کن شیبخر یخوا یم ؟یدار یگفتم مگه خودآزار   

خواد معشوقش ناراحت باشه.  یدلش م یکدوم عاشق یعنیباسه.  نیغمگ سویخواست گ یوقت دلم نم چیمن ه   

 باشه! نیخواد هم نوعش غمگ یدلش نم یآدِم سالم چیفقط عاشق ها که نه... ه

 خوام بخرمش که تنها نباشه! یجوابم رو داد که: نه! م سویگ   

 گم! یم یو گفت نه واال جد دیخند ؟یخل شد سو؟یگفنم گ   

سمتم و گفت:  دیونه از اون مدل مونده بود! چرخرو طلب کرد. فقط دو تا د یسراغِ فروشنده رفت و گو   

 ؟یرو تو حساب کن یکیشه اون  یگم همش دو تا دونه مونده.. م یم ن،یشرو

 کنم! یآوردم گفتم: جفتش رو حساب م یم رونیپولم رو ب فِیو همون طور که ک ستادمیکنارش ا   

. بهش گفتم میو باهم از مغازه خارج شد دمیها رو خر یاعتنا بهش، گو یاولش ساِز مخالفت رو کوک کرد که ب   

 آره؟ یبخر یخواست یتارو م ستیتا بود هر دو ستیالبد اگر دو ؟یدیحاال چرا دو تاش رو خر

تاسف  یِ به نشانه  یکنم. سر یخان! من که گفتم حساب م سیخس ریاومد و گفت نخ یبامزه ا یِچشم و ابرو   

خاطر که دو تا مونده بود. جفتشون تنها بودن.  نیدو تاش گرفتم به او گفت  دیتکان دادم و گفتم قهر نکن. خند

 دو تاش رو گرفتم که...

 و گفتم: که تنها نمونه؟ دمیخند ؟یرو تو نگهدار شیکیشه  یسمتم و گفت: م دیچرخ   

 یم نیکرد گفت: من مراقبِ ا یکرد و همون طور که به جعبه داخلِ دستش اشاره م دمییتا تیبا جد سویاما گ   

 ها تنها هستن، نه من و تو! یگو نینه ا یطور نیبشو. ا یکیشم، تو مراقبِ اون 

 

آدم ها  ییِچقدر تنها نکهیبابتِ ا نیکردم. تحس نشیاما آخرش تحس دمیخند یلیخ سویگ یِاون روز به کارها    

 کردم. یبودم که اشتباه م دهیفهم یبراش مهمه.... ول

از ما بعد از گذشِت دو ماه،  کی چیگفتم که بابا وارد شد. ه یدیدر، به خودم اومدم و بفرمائ یِ صدا دنِ یبا شن   

 .میبود اوردهیرو در ن مونیمشک یِ لباس ها
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و فقط تو  ارنیبودن تا همه هم رو از عزا در ب دهیلباس نو خر یهمگ دیو عمو سع نیعه پرو نکهیباوجوِد ا   

 نه! ایرو از تن بکنم  اهیکه رخِت س دیخر یمن م یِبرا یلباس ایهم بود آ سویبود که اگر گ نیمن ا االتِ یخ

 بابا گفت:   

 

 .ریبگ لیتحو دشویبسته برات اومده. برو امضا کن رس هیبابا  ن،ی)رضا( شرو -

 + چشم

 

 رنگم رو برداشتم و تن کردم. ینوک مداد شرتِییبلند شدم و پشِت سرِ بابا راه افتادم. سرِ راهِ سو   

 یِبرا یبودم نسبتاً باهام بهتر شده بود و اما من حرف دهیرو ند سویکه گ یماه کی -باًتقری –مامان تو اون    

 !!!! " -سپهری سهراب –ما نگاه!  چ،یما ه "گفتن نداشتم و منطقم شده بود 

رو  یبزرگ یِدو طرفه، بسته  یسمتم اومد. بعد از سالم یموتور کیشدم و در رو که باز کردم، پ اطیواردِ ح   

 سمتم گرفت و گفت:

 

 د؟یکن یرو امضا م دیرس نیا -

 هست؟ یچ ه؟ی+ از طرفِ ک

 ارمیرو براتون ب نیدونم آقا به من گفتن ا یواال نم -

 + چرا آدرِس فرستنده نداره؟

 دیریبگ لیرو تحو دشیکردن رس دیدونم. تاک یواال نم -
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شد و در رو بستم. تا برسم باال، مدام فکر کردم که از  اطیو امضا، واردِ ح دیس افتِیتکان دادم و بعد از در یسر   

 کردم! یاما انکار م دمیرس یهم م جهیتونه باشه و مدام به نت یم یطرفِ چه کس

 :دیپرس دتمید یصورت گرفت که بابا وقت ینمونه بارزِ اون انکار هم وقت   

 

 بابا؟ هی)رضا( چ -

 خبرم! ی+ ب

 

 یبه نام نگران یلرزان و حس یتختم گذاشتم. با دل یِبه سمِت پله ها رفتم و به محِض ورود به اتاقم، بسته رو رو   

 .دمیرو روش د یبازش کردم که برگه  تاشده ا

 سرم خراب شد! یِ رو ایو اون لحظه بود که دن نمیبرگه رو بب رِ یبازش کردم تونستم ز یبرش داشتم و وقت   

 ه بود:نوشت سویگ  

 !نیسالم شرو  

 شم! یقرآنش رد م رِیبرات ارسال کنه که من چمدان بسته، دارم از ز یبسته رو وقت نیاز مادرم خواستم ا  

 یانیپا یهر آغاز نیاما شرو میرو پشِت سر گذاشت یخوب یتفاق ها م،یرو باهم گذروند یخوب یِمن و تو روزها    

 .دیرس انیداره! متاسفانه آغازِ من و تو زود به پا

 نی. سِر منم اومد. استیطور ن نیا چیها سِر تو اومد؛ نه ه بتیو فقط هم مص یلطفًا فکر نکن که تو بود نیشرو   

 منم افتاد! یِدَوَران تو زندگ

 زهایچ یلیگن... خ یم شه،یگن وابسته م یشه! م یشه، از اعماقِ وجودش عاشق م یدختر عاشق م هی یوقت   

 گن که من تک به تکش رو تجربه کردم. یم
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خوب پوِل  پِ یت ،یبر و رو داشت ،ی! تو دوستم داشتستین یدختر کاِر ساده ا هی یِدل کندن از تو برا نیشرو   

دوست داشته شدن  شتریخواد مگه؟ البته که ب یم یدختر چ هیخوب.  التِیخوب اخالِق خوب شغلِ خوب تحص

 گن البته! یخواد؛ م یرو م

منم  یِدخترم و پس دل کندن ازت برا هیگم به هر حال منم  یبازم بهت م یبه من برس ی... وقتنیشرو یول   

 کار رو کردم. نیبد ا ایخوب  ینبود. ول یکارِ ساده ا

توقع دارم . االنم یکرد قمینه با احساساتم، تشو رمیگ یم میبهت گفتم من با منطقم تصم یوقت ؛یروز هی   

 نه سرزنش و لعنت. ،یکن قمیتشو

آرزو هارو  نیو شناختم. من برات بهتر دمیسال د یس نیکه در تماِم ا یهست یپسر نیجانم، تو بهتر نیشرو   

 کنم. یم یخوشبخت یِقلب، برات آرزو میکنم و از صم یم

و  میریدسِت هم رو بگ میو بتون مینیرو  بب گهیهمد ایاز دن ییجا هی یروز هیخواست بگم بهت؛ کاش  یدلم م   

. قبول کن دوستت داشتم، با یرو بخوا نیعمرًا تو ا نمیب یکنم م  یفکر م ی... هر چیول میکن یباهم زندگ میبر

 .شهیهم یاعماقِ وجودم. مادرت جدامون کرد. خوب باش

 

حرصم  "کنم  یم یخوشبخت یِبرات آرزو "خوندم که نوشته  یکردم! وقت "پرت  "تخت  یِو من برگه رو رو   

 یِ به جز دستِ من، هرم دست ها یخواستم دست یآرو رو براش بکنم. چون نم نیخواستم ا یگرفت چون من نم

 رو حس کنه!  دشیسف

 ما شده... ییِگفت مادِر من باعثِ جدا یوقت   

 از پسر دار شدن نترسم! ندهیبود که در آ لید نیاگر باهاش نرفتم، صرفًا به ا شتریب   

 !نمیب یم ییوفا یاگر پسردار بشم، ب ادین ادمیکه    

 که آرزو نکنم پسر دار نشم!   

 !نمیبب ییوفا یخواست ب یچون دلم نم   
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 .دمیهم د سویاز گ دم،یرو د ییوفا یکردم باالخره ب یهر جور حساب م   

بودم، اعم از لباس و  دهیخر سویگ یِتخت افتاد و هر آنچه که برا یِبه بسته زدم که از رو یضربه ا تیبا عصبان   

 افتادن! نیزم یِ رو ،یاون گو یشال و طال و حت

 :دیکه مامان درِ اتاق رو  باز کرد و با وحشت پرس یداد به حد یبد یِ صدا   

 

 مامان؟ ی( خوبمی)مر -

 

 غ نگاه ازش گرفتم که گفت: با

 

 ه؟یچ نایا -

 

 !میصفرِ دو نفره امون به اصفهان اون عکس ها رو گرفته بود یِ. تویکاغذ یعکس ها چشمش افتاد به   

 رو برداشت و گفت: یکیمامان با غم خم شد و    

 ...؟سوی( گمی)مر -

 

 بغض گفتم: با

 

 رفت! شهیهم یِ+ رفت! برا
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 تت نشست و گفت: یِبا غم بلند شد و کنارم رو   

 

 ن؟یشرو دهیبه آخر رس ایدن -

 !دهی!...بدم رسدهی+ رس

 !ستیدختر که ن یِقحط -

 + واسه من هست!

 

 با بغض رو بهش گفتم:   

 

 دوستش داشتم! یلی+ دوستش داشتم مامان! خ

 

 تکان داد و گفت: یمامان با غم سر   

  

 اون نداشت که ولت کرد و رفت! یول -

 برو! ی+ ولم کرد؟ شما بهش گفت

 من حِق انتخاب بهش دادم! -

 من؟؟ یِ من مامان؟ جا یِ+ جا

 !گهید یکینشد باشه  سویگ -
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 + مگه لباسه؟

 کنم! یم دایرو برات پ سوی! بهتر از گنیشرو -

 

 تکان داد و گفت: یسر   

 

 کنم! یم دایشهر هست! بدون که بهترش رو برات پ نیتو ا سویقبول کن بهتر از گ -

 

 زدم و گفتم: یتلخ لبخندِ

 

 نشه! ایبشه  بمینص سویکنم که بهتر از گ یازدواج نم گهی+ من د

 ؟یتو؟ خل شد یگ یم یچ -

 بازم حِق انتخاب ندارم؟؟؟؟ یعنی+ 

 که بااازم حرقِ انتخاب ندارم؟ یچ یعنی یگ یم یچ -

 

 

 با بغض نگاه ازش گرفتم و بعد از سال ها به گله لب باز کردم:   

 

 میفرستاد یول ،یکالِس کشت یو شما من رو بذار رمیادبگی یخواست برم کشت یدبستان بودم... دلم م ی+ وقت

 دیکه به اصراِر بابا حتمًا با یکه نشستم، دلم خواست ساز روانیس یِ انویکالسِ فوتبال! بزرگتر که شدم... پشتِ پ
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 یوجود، من رو فرستاد نیشدم! با ا یم دیبا یانگار یولباشه... من که اصًا اهِل ساز نبودم... انویگرفتم پ یم ادی

دکتر  دیپسِر من با یگفت یخواست ول یم یکه شد... دلم مهندس رستانیدب یِ ! نوبتِ انتخاب رشته ولنیکالسِ و

دندون پزشکِ رو به  نیاما ا یگرفت لیدندون پزشک تحو هی... آخرشم یکرد ی... خرجم میگرفت یبشه! سخت م

جلوم... به  یمورد گذاشت یوقِت زن گرفتنته...کل یعاشق رشته اش نشد... عاشِق کارش نشد! گفت وقت چیروت... ه

رفتن به آلمان نه و بابا گفت آره و چند سال رفتم  یگفت یرو انتخاب کردم. م سوی... اما من گیداد ریهم گ یکی

خوندم که دوستش  یفرانسه درس م تمرف یاگر به خودم بود م یو اقاتم گرفتم...ول لیادامه تحص یاونجا برا

 یخودتون شد... ول قهیچه رنگش چه مدلش سل ن،یدیکه برام خر نیکرد برم! ماش کتهیکه بابا د یانداشتم نه آلم

 رو خودم انتخاب کرده بودم که...اونم پر! سویگ هی... ایکولر دار! از دارِ دن نِیخواستم مامان نه ماش یمن موتور م

 

 کردم و گفتم: یدردناک یِ خنده    

 

... تو همون کالغ پره... جاموندم مامان! همه میکرد یم هیو بق امرزیخداب دِیمج ییکه با دا یکودک یِ+ من تو باز

 !نیپر شد... جز شرو یچ

 

 دادم: یاعتنا ادامه م یاومد و من ب یم نییقطره اشک از چشمم پا   

 

پر! مهندسِ برق شدن پر... موتورِ  ؛یاضیپر! ر Lacosteرنگِ  یشمی شرتِ یرنگ، پر! ت یآب یِ پَر! کتون ،ی+ کشت

 ..که پر نداره!نیکه پر نداره....شرو نیهه.. شرو ن؟یپر........ شرو سویپر... شهاب پر... گ انویهوندا پر... پ

 

از جاش بلند شد و از اتاق  عینزد و با غم سر یصورتم رو گرفتم. مامان حرف یِ جلو یو دو دست ختمیاشک ر   

 خارج شد.
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 افتاده بود نگاه کردم و گفتم: نیزم یِکه رو ییه گوبا بغض ب   

 

 !میمنم تنهام... سه تا تنها...کنار هم گهی+ د

 

 بود گفتم: نیزم یِ که رو سویبا بغض رو به عکِس گ   

 

 وفا؟... یجفتشون رو من رفع کنم... ب ییِ تنها ؟یرو برگردوند یچرا گو گهی+ د

 

.. به ناِم یکیبه نامِ تار یزیچشم هام رو بستم. غرق شدم. غرق شدم در چ یتختم و با خستگ یِ رو دمیدراز کش   

 خواب!

که  دمیاالنِ خودم شن یِ به حالِت ادقام شده با صدا  _خودمه  یِکودک دفهمی که –بچه روِ  هیپر بغِض  یِصدا    

 :میزد یداد م یکیتو تار

 

 نیکجاست؟! چندم نجایبشم؟! ا دایپ یشه کمک کن ی! من گم شدم! م؟یشنو یمن رو م یِ!.. صدای+ آها

 دَوَرانه؟!...
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 !..انیپا

 

  

  

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

