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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

از  یداده شده است و کپ قرار (www.romankade.com) رمانکده به ادرس تیدر سا یت فروشرمان بصور نیا

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

 . باشدیم یریگیقابل پ ییسمت مراجع قضا

 

 معجزه وصال

 دارم، مانیبرق نگاهت ا یرانیمن به و

 دارم، مانیبه زلزله ضربان قلبت ا من

 دارم، مانیم لبت ابه رفع عطش از جا من

 دارم، مانیبه پناه آغوش امنت ا من

 .نیجان آفر یمهرت محروم نساز ا یایاز دن مرا

 یرازیش روزهیف

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 هیروبرو تک یرا به صندل شیاتوبوس پرت کرد. کفشش را از پا در آورده و پاها یخال یهایاز صندل یکی یرا رو خودش

 یباق شیدر پاها یرمق گریدردناکش. ده ساعت سر پا ماندن و راه رفتن در فروشگاه د یداد. شروع کرد به ماساژ پاها

 بود. مردک خوش ختهیاعصابش بهم ر گرید یاز روزها شیسمج هم ب یشدن سر و کله آن مشتر داینگذاشته بود. با پ

 .خواهدیچه م دانستیخودش هم نم پیت

*** 

 .دیخودتون انتخاب کن زیمانتو سا هیخودتون،  قهیبه سل شهیخانم م _

 د؟یخوایم یچه مدل ؟یچه سن یبرا _

 .کنهینم یفرق _

 د؟یبخر دیخوایم یک یبرا ستیمشخص ن کنه؟ینم یفرق یچ یعنی _

 کادو بخرم. خوامیخانمم م یبرا _

 شون؟رنگ مورد عالقه زشون؟یخب سا _

 .دیمانتو قشنگ انتخاب کن هیخودتون  زی! ساکنهینم ی! فرقدونمینم _

یم یمتفاوته، چه جنس هاقهیسل ؟یمعمول ای ؟یباشه؟ ادار یمجلس د؟یخوایم یچه منظور یبدونم مانتو برا دیبا _

 شه؟یکه نم ینطوریهم د؟یخوا

 .دیبخر دیخوایخودتون م یبرا دیکن الیخوبه. خ تونقهیحتماً سل _

 خوبه؟ مقهیمن سل دیدونیاز کجا م _

 .دنتونیاز طرز لباس پوش _

 کمکتون کنه. یخانم صادق دیتنمه. اجازه بد رهیمانتو ساده ت هیمن که  _

 !یصادق خانم

 شما باشه. قهیبا سل خوامیمن م _
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 . با اجازه.هیکیبا من  زشونیهم سا شونیهم دارم. ا یاگهید یکمکتون کنه. من کارها تونهیبهتر م یخانم صادق _

. چند تا از خوادیم یچ دونهیآن مردک سمج نفهمد، گفت: خودش هم نم کهیآرام طوررفته و یخانم صادق کینزد

 وضعش خوب باشه. رسهینشونش بده، به نظر م متُیگرون ق یهااون مدل

 .یکردیکرد و گفت: ناقال، خب تورش م یاخنده یصادق

هام رو . از او فاصله گرفت و ادامه داد: برم طرحپسندمیمال خودت نم خواستم،یطرف زن داره. زن هم نداشت نم _

 تموم کنم.

 صدا بلند کرد و گفت: مگه تموم نشد؟ یصادق

 بدم. لیتحو دیهم مثل او بلند جواب داد: آخراشه، امروز با ساره

 م؟بکن تونمیم ی. چه کمکدییبه خود گرفته، رو به مرد گفت: بله آقا، بفرما یعاد یاکرد چهره یسع یصادق خانم

 زیمانتو قشنگ، سا هیحالت زُمُخت داد و گفت:  شیبه صدا یلب شروع به غرغر کرد:مردک مزخرف. کم ریز ساره

 مسخره کرده ما رو. کهیبه غر زدن ادامه داد: مرد یعاد ی. دوباره با صداخوامیخودتون م

و  دیشدنش خند کیبا نزد د،یشنیمرا  اشیلب ریز یو غرغرها دیدیساره را م یاخمالو و عصب افهیکه از دور ق فاطمه

 ت رو گرفته؟پاچه یگفت: باز ک

: فاطمه امروز دور و بر من نچرخ وگرنه دیغر تیفوران، با عصبان یتلنگر برا کیبود و منتظر  یکفر یکه حساب ساره

 .یبمون بینصیقول بدم ب تونمینم

 شیجلو می. پس دستانش را به حالت تسلستیجلودارش ن یزیساره به مرز انفجار برسد، چ یوقت دانستیم فاطمه

 تو رو هم گرم کنم؟ یگرفت و گفت: باشه بابا رفتم! غذا

وکو ک ست،ین یسرد و خشک پاسخ داد: غذام گرم کردن یبا حالت ش،یهاطرح یو بررس زیدرحال نشستن پشت م ساره

 کردم. چشیساندو میداشت

 یبرا شد،یآمد اطرافش بود. اصوالً هر گاه دست به قلم مبه رفت و توجهیو ب شیرو یجلو یکارها لیدر تکم غرق

است که همان مرد سمج، محو  یاقهیچند دق دی. نفهمشدیاطرافش غافل م یایبه کل از دن ایگو د،یجد یطرح دنیکش

 است. شیهایماهر و طراح یهادست یتماشا
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 د؟یدیکار دوره د نیا ی. براباستیز یلیهاتون خطرح _

به همه  د،یریم یتو هر فروشگاه دیپاسخ داد: شما عادت دار تیدلخور شده و با اخم و عصبان یریغافلگ نیز اا ساره

 د؟یکن یکنجکاو ست،یکه بهتون مرتبط ن یو در مورد مسائل دیجا سَرَک بکش

 .کنمیم یکه مرتبط با کارم باشه کنجکاو ییاصوالً نه همه جا. معموالً جاها _

 هست؟ یها چطرح نیبدونم ارتباط کار شما با ا شهیداده و گفت: م هیتک یصندل یبه پشت نهیدست به س ساره

 بدم. یهمکار شنهادیبهتون پ خواستمیدارم. م یدیتول هیمن  _

هستم و دنبال  یممنون من از کارم راض یلیگفت: خدستانش را در هوا تکان داده و دوباره مشغول کارش شد و ساره

 .گردمینم دیکار جد

 .خرمیهاتون رو منبود. فقط طرح دیمنظورم کار جد _

 شیسن و سالش ب دیرسیمرد شد. به نظر نم یمتفکر به او زل زده و مشغول بررس یاساره سرش را بلند کرد، لحظه _

 و اساس داشته باشد. هیپا شیهاحرف دانستیم دیاز خود او باشد. بع

برگرداند و گفت: من فرصت اضافه ندارم براتون طرح  شیرو شیپ ریتصو یرا رو شیهابرداشته، چشم یاز بررس دست

 بکشم.

بغل  بی. دسته چکش را از جخرمیم دیکشیبراش طرح م دیکه دار یباالتر از کس یمتیها رو با قطرح نیخب هم _

 الزم شد. یدوال شده و شروع به پر کردن قسمتها زیم یدر آورده، رو یکتش به همراه خودکار

 

چک بود، سرش را  یهمانطور که دستش رو دیبه قسمت مبلغ رس یاو بود. وقت یدست به چانه در حال تماشا هسار

 .سمیبنو یباال گرفت و گفت: چه مبلغ

 و سکوت کرده بود. کردینگاهش م رهیهمانطور خ ساره

 سرش را به دو طرف تکان داد و گفت: چقدر؟ ستاد،یراست ا مرد

 ؟یغالم یته، به طرف آبدارخانه رفت و گفت: آقاناگهان از جا برخواس ساره
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آمد و در حال خشک کردن دستانش با دستمال گفت:  رونیو با صالبت ساره ب یجد یدستپاچه از صدا یغالم یآقا

 اومده؟ شیپ یبله خانم موحد! مشکل

ارم . مزاحم کدیکن ییفروشگاه راهنما رونیآقا رو به ب نیکف دستش را باز کرده، مرد را نشان داد و گفت: لطفاً ا ساره

 هستن.

 برساند. انیقرار گرفت، تا کارش را زودتر به پا زشیسرعت عقب گرد کرد و پشت م به

 یهل داد. مرد با عجله دسته چکش را از رو یاو را به طرف در خروج متیدست پشت مرد گذاشت و با مال یغالم یآقا

 قصد مزاحمت ندارم.چنگ زد و گفت: آقا اشتباه شده، من  زیم

 لطفاً. دیمن مجبورم اطاعت کنم. بفرمائ ن،یشون هستمزاحم گنیخانم م یوقت د،یببخش _

 .دیلحظه به حرفام گوش کن هیکردم. خانم  جادیا یچند لحظه. من چه مزاحمت دیخانم! اِ... آقا اجازه بد _

در رو پشت سر  یغالم یگفت: آقا یغالم یآقا که متوجه شد مرد قصد کوتاه آمدن ندارد، سر بلند کرد و رو به ساره

 تا بعد ناهار. دیرو هم بذار« است لیفروشگاه تعط» و اون کارت  دیآقا قفل کن

 .دیفرمودن، پس بفرمائ یچ دیدیگفت: چشم خانم. سپس رو به مرد کرد: د یغالم یآقا

تا  دهیبه لباسش کش یآزاد کرد. دست یغالم یخود را از دستان آقا یبرخورد ناراحت شده، با تکان نیبه شدّت از ا مرد

 از فروشگاه خارج شد. تیآن را مرتب کند و با اخم و عصبان

*** 

 سالم مامان. _

 ؟یکرد ری. چقدر دیسالم دخترم، خسته نباش _

ه . فردا قرارکردمیم یها رو جمع بندحساب دیگفت: امروز با یلباس راحت دنیحال در آوردن مانتو شلوارش و پوش در

 .شدنیکامل م دیبدم، با لشونیفروشگاه که دفاتر رو تحو ادیم ایارجمندن یآقا

 ستن؟یها نبچه ؟ییرفته و گفت: تنها یبهداشت سیطرف سرو به
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منتظرشون  خورن،یم رونیصبا رو هم با خودشون بردن. گفتن شام ب رون،یبا هم برن ب مایعماد اومده بود دنبال س _

 .مینباش

 داخل شدند. زدندیو حرف م دندیخندیکه بلند بلند م یدرحال مایآمد، صبا و س رونیب یوقت

 ؟یتو تازه اومد م،یمون رو هم خوردشام م،یکرد ما گشت و گذارمونُ  ؟یکرد ریچقدر د ؟یخانم، تازه اومد یسالم آبج _

 عماد کو؟ ! پسدی! چه خبرتونه هِر و کِر راه انداختواشیگفت:  مایبا اخم و تشر به س مامان

 .ومدیوقته، تو ن ریگفت د _

 .آوردمیبرات م دونستمیاگه م ؟یشام نخورد یگفت: آبج یبا ناراحت صبا

وگرنه  دمیاتوبوس رس نیشد. حاال شانس آوردم به آخر ریبود، د ادیمشغول لقمه گرفتن گفت: امروز کارم ز ساره

 بود. نیالکاتببرگشتنم با کرام

 سر سفره؟ هیچ گهیحرفا د نیگفت: ا یبا ناراحت مامان

 نجایا دیستادیبره. وا نییخواهرتون راحت لقمه از گلوش پا دیبذار د،یاریلباساتونو درب دیبه آن دو گفت: شمام بر رو

 د؟یشماریمهاش رو لقمه

 .میش دارکار به لقمه ی! چمایدیگرداند و گفت: حاال دو تا سؤال پرس یبا ناز سر مایس

 ؟یرخویمامان خودت نم _

ی. صبح خواب مشمیم نیبخورم سنگ گهیخوردم. االن د یزیچ هیدلم ضعف کرد،  رفتن،یها داشتن مبچه یسرشب _

 .شهینمازم قضا م مونم،

 !ایخوریبمونه! دوباره به مشکل م یت خالمعده دینبا یدونیم _

فکر و  خورم،یلقمه جلو چشمت م هی اینان کند و ادامه داد: ب یانه مادر، فکر منو نکن. دستش را جلو آورد، تکه _

 .یمنو نداشته باش الیخ

 بدوزن؟ صبح پول گذاشته بودم برات. یآشپزخونه رو سفارش داد سیسرو یراست _
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 کرد؟ یآشپز شهی. بدون اونا نمستیآشپزخونه واجب ن سیسرو _

و  رهیدستگ سیسرو نیآشپزخونه به هم ی! همه قشنگستیواجب ن ویچیگفت: مامان چ تیو عصبان غیبا ج مایس

 نباشه؟ شهی. مگه مهاشهیکندم

 ه؟یچ انیبا شَک به مامان نگاه کرده و گفت: مامان جر ساره

مامان  خواستم،یثبت نام کنکور پول م یکه صبا گفت: برا کرد،یم یبود و با لقمه درون دستش باز نییسرش پا مامان

 .شهیقبول نکرد. گفت خواهرت ناراحت م کنم،یبهم داد. گفتم ثبت نام نم

 یکه روسر ینیمامان خانم از صبح تا حاال دمغ شده؟! در ح ه،یچ انیپشت چشم نازک کرد و گفت: پس بگو جر مایس

چرا با من چپ افتاده؟! خب بگو  گمیم یرفت و گفت: من ه زیبه طرف رخت آو چرخاند،یدرون دستش را در هوا م

 !ه؟یاخم و تخما واسه چ نیا گهیشوهر نکن، خالص! د

به  آسمون شه؟یم ینباشه، چ لیتکم یگفتم شوهر نکن؟ حاال همه چ یرا بلند کرد و گفت: من ک شیصدا یکم مامان

 ارم؟یاز کجا ب اد؟یم نیزم

 نم!ک هیته هیزیت رو ببند، خواستگار راه نده! بگو ندارم جهدر خونه یندار ی! وقتگهید نیاز همانجا ادامه داد: هم مایس

دستِ مامان گذاشته و با چشم و ابرو اشاره کرد سکوت کند.  یبدهد، ساره دستش را رو یخواست باز هم جواب مامان

 .دمیبهتون م رمیگیفردا پولش رو م دم،یآرام گفت: فکرشُ نکن امروز چند تا طرح کش

 !یه زحمت بکشهم نیا دیمنه! به خاطر دانشگاه قبول شدنِ من، تو با ریبا غصه گفت: تقص صبا

و گفت: صبا  دهی! با دو انگشت لپش را کشیقبول نش یکنیصبا گرفته و گفت: تو غلط م یِاز بازو یآرام شگونین ساره

خوشحالم  تونهیم تیبه تنم نمونه، فقط قبول یخستگ یخوای! اگه میکرد یاگه بفهمم کم کار ذارم،یمو تو سرت نم هی

 کنه.

یرا آهسته کرد و گفت: امشب هم  نم شی! صدایتو بگ یه کاشته و گفت: چشم هرچلُپِ سار یرو یبوسه محکم صبا

شون رو . نتونستم جوابیچشمات چهار تا شد اِنقد درس خوند کردن،یم ممسخره یه مایبرم، عماد و س خواستم

 شون برم.بدم، مجبور شدم همراه
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 یاستراحت هی یداره، گاه ی. دوماً چه اشکالیخون بودن خجالت بکشخاطر درسبه دینداره و نبا یربط یاوالً به کس _

 ؟یبه خودت بد

 ؟یخوایتو استراحت نم ؟یدستش را دور گردنِ ساره انداخت و گفت: پس تو چ صبا

باش، فقط  . به من کار نداشتهبرمیصبا زده و گفت: من کارم رو دوست دارم. اونجا هستم لذت م به گونه یابوسه ساره

 فکر کن!  یو فقط به قبول

 آخه.... _

یگلم، جبران م یگفت: ممنون آبج یو با خوشحال دی. صبا دوباره ساره را بوسدیآخه! پاشو برو غذام ماس یآخه ب _

 به خدا! کنم

 .یبش ریساره گذاشت و گفت: خدا ده برابرش رو بهت بده، عاقبت به خ یزانو یدست رو مامان

 د؟ینبود هم شیکه مشغول صحبت با تلفن بود، گفت: مگه االن پ مایبلند شده و به هال رفت. به س شیاز جا یسخت با

 اد؟یفکر پول تلفن رو هم بکن از کجا م د؟یبه هم بگ دیدار یچ گهید

 نداشته باش. شیرا باال برده و گفتم: مامان کار میصدا

به  نیگفت از ا د،یعماد صدات رو شن ،ی: مامان آبروم رو بردگفتیبلند شد که م مایس غیج یبعد دوباره صدا یالحظه

 ارن؟یرو، چقدر حرف پشت سرمون در م زایچ نیمامانش بشنوه ا یکنی. فکر نمزنمیبعد تو زنگ نزن! خودم م

ها را نداشت. سفره را جمع کرده و بعد از به دو کردن یکی نیا دنیتحمل شن گریامروز خسته بود، که د یقدر به

ده و با خود بو اریدر اخت یلحظات یبشقاب و قاشقش، وضو گرفته و به اتاق رفت. در را پشت سرش بست تا برا شستن

. مشغول کردیرا دوا نم یدرد اشیگریانجیو م تشان همچنان ادامه داشجر و بحث یخود خلوت کند. صدا یخدا

 دُ؟یچشم سف نیا ینیبیخواندن کتاب دعا بود، مامان داخل آمد و گفت: م

اب جنگ اعص نیباش، تو ا چارهیفکر اون صبا ب ،یستیکله داغون من ن نیفکر ا ؟یکنیمامان چرا انقدر باهاش بحث م _

 نیها! بعد حسرت هم کنهیپشت سرش رو هم نگاه نم گهید رهیدرس بخونه؟ ولش کن، سر به سرش نذار! م یچه جور

 !یخوریروزا رو م
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باشه،  دیدار شده و گفت: مثل تو نشه! بختش سفبغض شی. دوباره صدارمخوینم یچیخوشبخت باشه! حسرت ه _

 .خوامینم یچیه گهید

نن تا شوهر ک دیمگه همه با اهه؟یگفته بخت من س یدعا را کنار گذاشته، دستش را با دو دست گرفته و گفت: ک کتاب

 که کنار شما هستم، خوشحال و خوشبختم. نیباشه؟ هم دیبختشون سف

 ...دهیند ریاون خ _

 نکن! نیمامان نفر _

 حال و روزتم. نی. خودم مسبب ارهیگیم شیآت گرمیج یباشه ول _

 .رمیبسه، برو بخواب. بذار دو خط بخونم، دارم از حال م _

 برات باز کنه! یبخون دخترم! بخون فدات شم! خدا خودش در _

 و به دعا خواندنش ادامه داد. دیخند

*** 

 انگار مالک کل اونجاست؟ کردیرفتار م نیهمچ ؟یبود اونجا نشوند یک گهید نیبابا ا _

 ؟یکنیم یرو سر من خال تیدق و دل ؟یزبونش بش فیحر ینتونست هیو گفت: چ دیخند یبابا با سرخوش حاج

 بگم وگرنه... یزیروز اول سر زده برم، نخواستم چ دیهه! نتونستم؟ نخواستم! منو نشناخته! چون گفت _

 که معلومه! مهم بدون شناختنت بود که... ،یاستفاده کن تتیموقعاز  یبخوا_

 .کنمیشما دو روز به من مهلت بده! درستش م _

 الزم نکرده! _

 د؟یکنیم یچرا شما انقدر ازش طرفدار فهمم،یمن نم _

 ن؟یاز ا شتریکرد. ب رونمیب دم،یچک کش یگیچون بهش اعتماد دارم. مگه نم نِ،یداره، چون ام تیریچون مد _
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 یازیو ن دادهیم رو شیکفاف زندگ د،یدادیکه بهش م یتا حاال حقوق دی. شادهیش رو مخرج خونواده دیشما گفت _

وقت  داره. االن ازیازدواج کنن؟ پس االن به پول ن ینامزد کرده و قراره به زود شکتریخواهر کوچ دینداشتن. مگه نگفت

 امتحان کردنشِ.

چند سال اون طرف  نی. پس ایکنیم یدگیبه بعد خودت به کارها رس نیامتحان کردن هست؟ از ابه  یاصالً چه لزوم _

 ؟یهات استفاده کناز آموخته دینبا ؟یرو پات و دستور بد یقراره فقط پات رو بنداز ،یو برگشت یدرس خوند

 خوامیدم و دستگاه بعهده من باشه، م نیبه ا یدگیاگه قراره رس ی. ولکنمیهام هم استفاده مش از آموختهبه موقع _

 ای کننیدستشونه درست کار م یدیکل یکه کارها ییمطمئن بشم کسا دیبا کنن؟یدستم کار م ریز ییبدونم چه کسا

 نه؟

. من بواسطه کنهیمن کار م شیپدرش زنده بود، داره پ کهیدختر از زمان نیا ؟یمن شَک دار یهاتو به گفته یعنی _

بود. بعد طالق دخترش، انگار از غصه دق کرد.  ینیبهش کار دادم. خدا رحمتش کنه، مرد نازن نجایش ابا پدر یدوست

که کسب و کارمون بهتر شد، از اون محل نقل مکان  کمکم یش رو دست من سپرد. ولدر واقع دخترش و خونواده

 هواشون رو داشته باشم. ادینتونستم ز گهیو د میکرد

کالهم رو بپام باد  دیشما با حساب کسب و کار جداست. من با یکارا دارم، حساب دوست نیبه ا کاریحاج بابا من چ _

 و اون چشم ببندم و بگم.... نیشما با ا یبه حکم دوست تونمینبره. نم

به  یوا یدرسته انجام بده. انگشتش را تکان داد و گفت: ول یکنیفکر م ی. هر کاریخب بابا مُخَم رو خورد لهیخ _

. همون یپات رو تو اون فروشگاه بذار گهید ذارمی! نمیآزارش بشو  یباعث ناراحت یبخوا جهتیو ب خودیحالت ب

 .هیو کارخونه رو بچرخون، برات کاف یدیتول

 .ستین یازیبه وجود من ن گهی. دچرخوننیو حامد م نیکارخونه رو که ام _

 یکارها اصول خوامی. میخوند تیریگرفتن، اما تو درس مد ادیکار  یهست. اونها تجرب ازین یلیاتفاقاً به وجود تو خ _

بازنشسته بشم و کارها رو بسپرم  خوامیم گهیهست. من د یبه نوآور ازیرقابت و عقب نموندن از بازار، ن یبره. برا شیپ

حرفا  نی. من ادیم رو به باد بدساله نیحاصل زحمات چند یو سهل انگار یربا ندونم کا خوامیدست شما جوونا. اما نم

هر  .گمیدارم بهت م ،یریاز کار رو بدست بگ یو قراره بخش یدیرو به اون دو تا هم گفتم. حاال هم که تو تازه از راه رس

هر برنامه  انیدر جر دیمن با انبه خودتون. تا اون زم سپرمیرو م یکنار و همه چ کشمیکامالً راحت شد، م المیوقت خ

 .رمیقرار بگ یکه دار یمیو تصم
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 کرد، از دهن افتاد. خیغذا  نیتموم نشد؟ ا یاز آشپزخانه بلند شد: بحث کار و کاسب یمامان بدر یصدا

 ها بهمون اصابت نکرده.و ترکش ری. بدو تا تمیحاج خانم اومد میاومد _

 ؟یکنی. شما چرا اوقاتتُ تلخ مکردمیخانم، دو کلوم داشتم با پسرم اختالط م یبدر _

 یدخترِ چه مهره مار نیا دونمی. نمدیکنیکَلکَل م دیدار زیر هی ده،یپسر پاش به خونه رس نیدو کلوم! از اون موقع ا _

 ؟یداره که تو اِنقده طرفدارش

 .کنمی. من هم مثل دخترم بهش نگاه مدادیبنده خدا اگه مهره مار داشت، که شوهرش طالقش نم _

 نداخت،یم نیی. سرشُ پاشیسر خونه زندگ شِستیبوده که طالقش داده. وگرنه م یادهیچه پاچه وَرمال نیبب _

 .کردیم شیزندگ

تو  دهیکشیم یاون دختر چ یدونیپشت سر مردم صفحه نذار. چه م یخودیب ،یدونینم یزیچ یخانوم وقت _

 ش؟یزندگ

 شدیکه نم هایاون اجنب شی. پیریذره جون بگ هیمادر، بخور  زی! بعد رو به پسرش گفت: بریاصالً به من چه، هر چ _

 گوشت به تنت نمونده. ،یخرچنگ و قورباغه بخور

 ست؟یشان چخنده لیخانم هاج و واج مانده بود، دل یخنده زدند. بدر ریز یحرف پُق نیبا ا نیبابا و مب حاج

 هایجور غذاها رو هم بعض. اونشهیم دایپ یهمه چ نجایاونجا هم مثل ا ه؟یاغه چبابا گفت: خانُم خرچنگ و قورب حاج

 نه همه. خورنیم

هستم که  یکلیمن که همون ه یاش گفت: مامان بدردهانش گرفته و بعد از قورت دادن لقمه یمشتش را جلو نیمب

 الغر شدم؟! یگیوقت شما منَمه عضله هم آوردم، که قبالً نداشتم. اون هینکردم. تازه  یرییقبل رفتن بودم، تغ

هفته  نیسر گرفتم، پنجه آفتاب. از ا ریکرده و گفت: مادر چند تا دختر واسَت ز ترکینزد نیسرش را به مب یبدر مامان

 یدخترا نیوقت با ا هیردم، ک ازیچقده نذر و ن یدونیپسندت بشه. نم یکیتا  ،یخواستگار میریبه نوبه خونه هر کدوم م

 .نجایا یبرنگرد یو رو اجنب رنگیب

 یکه جواب ی. مامان بدرکردندیخود را کنترل م یدلخور نشدن مامان بدر یشان گرفته، اما براهم آن دو مرد خنده باز

 مادر؟ هیگفت: هاااا؟ نظرت چ نینگرفته بود دوباره رو به مب
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 .چیخودمُ جَم و جور کنم، بعد واسم لقمه بپ کم هیحاج خانم بذار از راه برسم!  _

 هی. تو فقط پسند کن، بقخوادیکه. بعدِ اون هم، جَم و جور کردن نم یدیتازه نرس ،یس اومدوااا! مادر االن سه هفته _

 .میکنیرو جَم و جورش م یکارا رو بسپر به من و حاج بابا، خودمون همه چ

ه کند. حاج بابا ک یچیبحث را ق نیبه حاج بابا کرد، بلکه او ادامه ا یبه دو طرف تکان داده و نگاه یبا خنده سر نیمب

مکدر شود، رو به  نیاز ا شیخاطر پسرش ب خواستیو هم نم آمدیها به مذاقش خوش مسر به سر گذاشتن نیهم ا

 د؟یوختد دیکرد کاریچ ،آوردم براتون یاون قواره چادر یحاج خانم گفت: راست

 چادرمُ بدوزه. نجایا ادیبزنم، بگم فردا ب ستهیزنگ به شا هیپاشم برم  د،یانداخت ادمیاِاِ! خوب شد  _

 بگو. نیمیش، چطور دوال شه برات چادر بدوزه؟ به سبا اون شکم گنده ستهیشا _

دخترم  ریدخترم هست، چه به عروس؟ من غ یتا وقت ،ییییداد، رو گرداند و گفت: ا یخانم لبش را کش و قوس حاج

دو تا درز  نم،یپشت چرخ بش ادیازم م یداره. بعدش اونقد ومدیاومد ن یببُره. دسِ هر کس کهیبرام ت یکس ذارمینم

 از آشپزخانه خارج شد. شیهاگفتن حرف نیبدوزم. در ح

 کار؟یچ خواستیرو م ی. چهارمسه تا پسر ولوله زلزله داره ستهیرو به حاج بابا با تعجب گفت: شا نیمب

حامد دختر  گفتیبگم بابا؟ م یشکرت. چ یگفت: اله و دستانش را رو به سقف گرفت و دیآب را سر کش وانیبابا ل حاج

 .خوادیدلش م

 دختر بشه؟ شیکیبزاد، بلکه  یه نجوریهم خوادیم ؟یحاال اگه دختر نشد چ _

 ستنی. بچه که نمیدخالت کن شونیتو زندگ میتونیگفت: ما که نمد و به شانه پسرش ز یخروج دست نیبابا در ح حاج

 .میخوب و بد نشونشون بد میبخوا

 سرش را به طرف حاج بابا که قصد خروج از آشپزخانه داشت، کج کرد و گفت: حاج بابا؟ نیمب

 جانم بابا؟ _

بذارم. نه  یدست رو دختر ترسمیداره، من م یکه مامان بدر یاخالق نیآورد و گفت: با ا نییرا پا شیصدا نیمب

 .ارمیرو ب یاسم دختر کنمیتو انتخاب دختر رو قبول دارم، نه جرئت م شقهیسل
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 ؟یدیبروز نم یسر دار ریز ی! نکنه کسیپدر صلوات نمیکه اخم کرده بود، گفت: بب نیبابا با لبخند رو به مب حاج

 یچی. اون که دختر برادرش بود و هترسمیاصالً به ازدواج فکر کنم. از اخالق حاج خانم م ترسمینه حاج بابا، من م _

 .بهیغر هیبه حال  یوا کنه،یباهاش تا م نطوریکم نداره، ا یاز خانم

بود، خودم برات واسطه  یاستهیو شا بیاش زد و گفت: تو انتخاب کن! اگه دختر نجبابا چند ضربه آرام به شانه حاج

 . حاج خانم با من، خوبه؟شمیم

و حاج خانم  ستهیبود، گفت: شا دهیشده، فقط چند کلمه آخر را شن کیخانم که همان لحظه به آشپزخانه نزد حاج

 کنن؟ کاریقراره چ

با لبخند گفت:  نیبال زدن مببه بال توجهی. حاج بابا بدینگو یزیکه چ کردیبا چشم و ابرو به حاج بابا اشاره م نیمب

 .یخواستگار نیآقا مب یو حاج خانم قراره برن برا هستیشا

 که خودم گفتم. نُیگفت: ا ییظرفشو نکیدر س فیکث یهاخانم در حال گذاشتن ظرف حاج

 که پسرت پسندش باشه نه شما. یخواستگار ییاونجا ی! اما قراره بریشما گفت _

 ....دیهم که گفتم. چند تا نشون کردم، هر کدومُ پسند نیا _

 به دینشون کردم بپسند. زن با یگیپارچه بخرم، که م یبرم از بزاز خوامی! مگه میگفت: مامان بدر تیبا عصبان نیمب

شناخته، و ن دهیند ینطوری. همشیشناخت داشته باشم، برم خواستگار یکی یرو دیقلبم بخوادش. با دی. بانهیدلم بش

اون دختر از من خوشش  مُیکه. اومد شهیگه پسندم شد؟ نما نم،یرو بزنم، بگم اومدم دخترتونُ بب یکیبرم در خونه 

 .ادیمن نه. بعد چه به حال و روز اون دختر م یاومد ول

 ی. برایبخور خوادیگفت: تو غصه دل دختر مردمُ نم ختیریم یاضافه را در ظرف دردار یکه غذا ینیح یبدر مامان

و و ر ریدلش ز دیبا یدل ببنده و بعد جور نشه، که ه یر کاگه بخواد به ه اد،یچند تا چند تا خواستگار م یهر دختر

 بوده. نیبشه. تا بوده رسم هم

 م؟یکن یرویپ دیس. چرا ما بااز رسمُ رسوما اشتباه یلیخ _

 بابا کارت دارم. ایجان ب نیمب _

 رفتن از آشپزخانه گفت: بله، حاج بابا. رونیدر حال ب نیمب
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 نیها رو بهشون رسوندن؟ اگه نه! از امپارچه نیبزن، بب یدیسر به تول هیمن فردا قراره برم فروشگاه. تو هم برو  _

 .دهیچرا هنوز دستشون نرس نیشو، بب ریگیپ

 دختره... نی... اگمیچشم،... م _

 بابا جان؟ یک _

 !کشهیقشنگ طرح م یلیخ ده؟ید یزیچ یاخانمه! دوره نیا _

 داشت،یکاغذ برم کهیت هی شد،یم کاریب یوقت دم،یدیم لیخودم وادارش کردم بره. اوا یعنیرفت.  یوتاهمدت ک هی _

 .کردمیدقت نم ادی. من اولش زدیکشیمختلف م یهاها و طرحروش شکل

 نیمیس م،یکردیم یدگیبه حساب کتابا رس نیداشتم با ام یدفاتر مونده بود. وقت یهاش الاز طرح یکیبار تصادفاً  هی

هاش رحو از ط نهیدوره بب مشیداد، بفرست شنهادیداره. اون بود که پ نهیزم نیتو ا یکه استعداد خوب دیو فهم دیطرحُ د

 رونق کارمون شد و فروشمون باال رفت. ث. الحق هم که باعمیاستفاده کن یدیتول یبرا

 

 

 یهر طرحش مبلغ یبوده. در عوض برا بندیما طرح بکشه، تا حاال که به قولش پا یمن هم ازش قول گرفتم فقط برا _

 همه نو و مورد پسند بازار فروشِ.... کشهیکه م ییها. طرحدمیاز حقوقش بهش م یجدا

ن به دام انداخت یبرا ،یا. دنبال طرح نقشهدیشنینم یزیچ گرید نیاما مب گفت،یاز محسنات ساره م نطوریبابا هم حاج

از حد حاج بابا از او.  شیب یطرفدار دیاست او را امتحان کند؟ شا لیحد ما نیچرا تا ا دانستیاو بود. خودش هم نم

ابدار حس شد،یکسر شأنش م ایبود. گو پلمهیو د بهیدختر غر کیدست  ریفروشگاه ز یهاحساب و کتاب نکهیا دیشا

 زن مطلقه. کیدختر. البته دختر که نه  کیآنجا کم سواد باشد و خصوصاً 

زن مطلقه وجود نداشت. تنها مسئله مهم آن بود که  ایدختر  کی نیب یریچندان توف شیخود که تعارف نداشت برا با

خود را نسبت به آن دختر، به حاج بابا ثابت کند؛ تا اجازه دهد حساب و کتاب فروشگاه را هم خود به دست  یبرتر

نداشته  جایاعتماد ب بهیبود، که به پدرش بفماند به غر آتو کیآن دختر خارج کند. تنها دنبال  اراتیو از اخت ردیبگ

 افتاد. امکیس ادیباشد. ناگهان به 
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 .زنمیساعته دارم حرف م هی ؟یکردیمن گوش نم یزد، که حاج بابا متعجب گفت: تو به حرفا یبِشکن

فت: گ یساختگ یاش شد و با خجالتچانه یشی، مشغول خاراندن نماشده ریخودش غرق بود غافلگ یایکه در دن نیمب

 فردا. یقوا کنم برا دیبرم اتاقم، تجد دیبد یاگه اجازه مرخص

! تعجبم یگوشیباز هاتیهنوز هم مثل بچگ دونمیکه م یزده و گفت: برو پدر صلوات شیبه زانو یو دست دیبابا خند حاج

 سر به هوا بودنت. نیبا ا یمدرک گرفت یچطور

نمره  یه کسب رمیو من بم یری. با تو بممیبخون میمجبور بود گهیو گفت: اونجا د دیدر حال رفتن به طبقه باال خند نیمب

 .دادنینم

 اس؟یخودمون. حال و احوال چطور امکیرا گرفت و گفت: بَه داش س امکیمحض ورود به اتاقش بالفاصله شماره س به

 بد موقع مزاحم احواالت نشده باشم.

*** 

 ست؟ین یخب دخترم اوضاع روبراهِ؟ مشکل _

 بله ممنون. _

 اد؟یاز من برم یکار ؟یندار یخواهرت کم و کسر هیزیبابت جه _

بعد محرم و صفر باشه. دو  شونی. قرار شده عروسستین یا. عجلهکنهیکم داره جور م. مامان کمدیشما لطف دار  _

 ماه فرصت هست.

 ازین یکمک شم،یگفت: در هر حال خوشحال م یصندل یهمان حاج بابا( در حال بلند شدن از رو ای) ایارجمندن یآقا

 .یبود رو من هم حساب کن

 .سرانهی. هر چند غذامون فقمیتون باشناهار در خدمت دیموندیممنونم، م _

 ناهار دخترمُ امیب رم،یاز حاج خانم اجازه بگ دیروز با هی یال کو تا ناهار؟ چند ساعت مونده. ولحرفُ نزن دختر! حا نیا _

 بخورم.

 . دستپخت مامانِ، قابلتون رو نداره.دیکنیشرمنده م _
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 تو خونه خودش بخورم. دیدستپخت مامانت رو که با ؟یکنیتعارف م یالک یپس چ _

 .شهی. مامان خوشحال مدیاریب فیو گفت: تشر دیخند ساره

 اون محله رو با خودش برد. خدا رحمتش کنه. یپدرتُ. بعد رفتنش انگار لطف و صفا امرزِیخدا ب _

 موضوع نیکه متوجه ا ایارجمندن ی. آقااوردیبه زبان ب یکالم توانستیو نم شدیم نیپدرش غمگ یادآوریهر بار با  ساره

 هایپدر به سمت مشتر ادیدور شدن از غم و  یرفت. ساره برا رونیب کرده و از فروشگاه یشد، بالفاصله خداحافظ

خود را گم  یشده و دست و پا جیمغازه گ یو فاطمه هم کرده باشد. آنها هنگام شلوغ یبه خانم صادق یرفت تا کمک

دند، که فروش عرضه کرده بو یهم برا یگرید یمشک یهایاز مانتو، لباس ریمحرم به غ یکینزد لی. به دلکردندیم

 فروشگاه شده بود. یباعث شلوغ

 .دیکنیخانم، شما حساب م دیببخش _

 در خدمتم. دییبله، بفرما _

 متفاوت و جالبِ. یلیطرح مانتوهاتون خ _

 نظر لطفتونِ، خوشحالم مورد پسند واقع شده. _

 ه؟یدوست داشتم بدونم طراحشون ک _

 باشه؟ یطراحشون چه کس کنهیم یمگه فرق _

 رو مالقات کنم. شونیا کیدوست دارم از نزد نِ،ینه، منظورم ا _

 .رسونمیامرتونُ، به اطالعشون م دییشما بفرما _

 با خودشون صحبت کنم. دمیم حیترج _

 .دییدر خدمتم بفرما _

 د؟یاچه جالب! شما چند شغله د؟یشما هست _

 د؟یشما بازرس _
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 .دمیپرس یکنجکاو ینه، صرفاً برا _

 تیخاطر با جد نیرا کشف کند. به هم لشیکرد دل یمشکوک شده بود، سع موردیب یسؤالها نیبه ا یمکه ک ساره

 د؟یدار یشیمانتوها چه فرما نیبا طراح ا دی: نگفتدیپرس

 د؟یاگه امکان داره چند تا طرح برام بکش خواستمیبله، بله، م _

 رو انجام بدم؟ کارنیا دیاونوقت چرا با _

 .دمیخب در قبالش بهتون پول م _

 به شما گفته که من حاضرم در قبال پول براتون طرح مانتو بکشم؟ یک _

 .شنهادِیپ هیفقط  نینگفته، ا یکس_

 ومدهیسراغم ن ی. برام جالبِ تا به حال کسدمیفروشگاه رو انجام م نیا یمانتوها یآخه من چند ساله دارم طراح _

 ست؟ین بیکنن. عج یداریهام رو خرنفر ازم خواستن طرحو امروز دو  روزید یبود. ول

بدهد.  یچه جواب دانستیاو را گرفتار کرده بود و نم نیچن نیکرد، که ا نیلب شروع به فحش دادن به مب ریز امکیس

 از آنجا خارج شد. جهینتیخانمش، ب یانتخاب یادامه بحث گذشت و با پرداخت پول مانتو ریدست آخر از خ

*** 

 شد؟ یچ _

 چمچاره! _

 ؟یچ یعنی _

 !میبُز آورد یعنی _

 !یگیم یبابا درست حرف بزن بفهمم چ _

 یس. بهت گفتم صبر کن چند روز بگذره، گفتکاسه مین ریز یاکاسه هی دیحرفاس. فهم نیتر از ادختر زبل نیا یعنی _

 عجله دارم.
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 گفت مگه؟ یچ _

 که در عرض دو روز دو نفر اومدن ازم طرح بخرن؟ شدهی. چشمکیفروشگاه طرح م نیا یگفت چند ساله دارم برا _

 ؟یگفت یتو چ _

نشده. مجبور شدم مونا رو همراه  نیتر از اتا اوضاع خراب رون؛یبگم؟ گذاشتم از فروشگاه اومدم ب تونستمیم یچ _

 اشت!مونا مانتو الزم ند ،یبد دیکه رد گم کنم. پولشُ تو با دمیمانتو براش خر هی یخودم ببرم، مثالً شَک نکنه. مجبور

 .یکردیسر هم م یدروغ و دغل هیخب  م؟یکمک گرفت یما رو باش از ک _

 .ییکارا نیدر آوردم، که بار دومم باشه؟ تو استاد ا هایکارگاه باز نیمن چند بار تو عمرم از ا _

 نه؟ گه،ید بندمیمن همش دروغ و دغل به نافت م یعنیدست شما درد نکنه.  _

 نبود... نیمنظورم ا _

ع را قط لشیبدهد، موبا امکیبه س یگریخب بابا، خداحافظ. دستتم درد نکنه. و بدون آنکه اجازه صحبت د لهیخ _

 کرد.

 لیتشک یزندگ یچه جور فهممیکار بهش محول کنم، درست به سرانجام برسونه.نم هیو گفت: نشد  دیکش یاکاله پوف

 .نیدستِ ا از کشهیم یزنش چ چارهیداده. ب

 ناهار؟ یبر یخوای؟نمیکنیواسه خودت غرغر م یشده و گفت: چ کیبه او نزد حامد

 ناهار؟ زوده که. _

 م.به کارا برس امیدفعه ناهارم بزنم تو رگ و بعد ب هیبرم برسونمش.  دیمادر زن جان، خانم بنده رو احضار فرمودن. با _

 ؟یکردیم یدگیبه کارا رس یجور نیمدت هم نیتمام ا نمیبب _

که  شهیدر رکابش باشم. نم دیبا ،یِخانم بنده اورژانس تیکه نه! االن وضع شهیزد و گفت: هم یالبخند کج و کوله حامد

 خواهرت بسوزه. یدلت برا دیبا شتریب ،یهست یبا آژانس بفرستمش. برادر زن جان شما که داداش مهربون
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 سوخت،یخواهرم م یحامد زد و گفت: تو اگه دلت برا نهیاش را چند بار به سانگشت اشاره زیتمسخر آم یبا حالت نیمب

 ؟یبگ یخواستیم یچ یبهونه رو نداشت نی. ایکاشتینم کمشیتو ش گهید یکی طون،یبعد سه تا پسر شر و ش

 بابتش جواب پس بدم؟ یبه هر کس دیبا خوادی! من دلم دختر منم؟یف...، ببفاوف _

 یجا . کاریبابتش از کارِت بزن یحق ندار ی. ولیجواب پس بد ستیهم الزم ن یدست خودتِ. به کس تیزندگ اریاخت _

 خود. یهم جا یخصوص یخود زندگ

 نجا؟یا هیچ بهیغر هیخاندانم، با  نیاونوقت فرق من که داماد ا _

 .....شتریتو ب ،یبذار هیاز خودت ما دیبا بهیغر هیاز  شتریکار، تو ب یبرا یدل بسوزون دیبا شتریکه تو ب نهیفرقت ا _

 برام لُغُز بخونه. خوادیاوووو.... بسه بابا، حاال تا صبح م _

ه و سهمت دو برابر یدرسته که تو پسر که،یداش کوچ نیگفت: بب یجاهل یدو دستش را به کمرش زد و با حالت حامد

 . پس بهتر...دمیزحمت نکش نجایا یزن منِ. اما من هم کم برا

اد و ش یلحن شیبه صدا ستهینام شا دنیاش را نداد. با نگاه به صفحه و داجازه گفتن ادامه جمله لیزنگ موبا یصدا

 مهربان داد و گفت: جانم خانمم.

.......... 

 یمن جَلد ،ی. تا تو لباس بپوشمیکردیم سیکارا رو راس و ر کهیکوچ یچشم، اومدم قربونت برم. داشتم با اخو _

 .دمیرس

.......... 

 ت.گرد و قلنبه کلیآ قربون ه _

 ؟یخواهرمُ خام خودت کرد ختناتیزبون ر نیبا هم _

 بکن داداش جان. حرص خوردن نداره. ،یتونیشُ داشتم. تو هم معرضه _

 .کنمیهم روشن م رو هیقض نیا فیمهمتر دارم. به وقتش تکل یفعالً کارا _
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روشن کن! من  کهیرا بتکاند و گفت: روشن کن داداش کوچ یزد، که خاک فرض نیبه شانه مب یدست یشینما حامد

 هستم در خدمتت. نجایهم

*** 

 ؟یایمون بهمراه یخواینم یمطمئن صبا جان مادر، _

 انیآخر شب هم م ارنش،ی. مامان و باباش ممیبا هم درس بخون ادیقرارِ ب هیبله مامان جان، گفتم که. دوستم مهد _

 دنبالش.

 ییرایهم هست، از دوستت پذ وهی. مدیدرس خوندن، از شامتون غافل بش یِپ دیباشه مادر، مراقب خودت باش. نر _

 کن.

 چشم چشم چشم. _

اش قب جیریبه ت زنم،یهم که تا بهش حرف م مایس نیدختر جَوونُ تک و تنها بذارم خونه. ا زنه،یاِاِا...، خب دلم شور م _ 

 .خورهیبر م

 به تنها موندن صبا داره؟ یچه ربط مایبود گفت: س اشیدر حال مرتب کردن روسر نهیآ یجلو کهیدر حال ساره

نَرَم خونه خواهرش واسه  شهیمادرشوهرم ناراحت م شه،یصبا بمون. گفت نم شیپ میستیامشب ما ن هیبهش گفتم  _

 شیپ ییحاال اگه نَرَم فکرادوست داشت زن عماد بشه.  یلیش خ. چون دخترخالهامیمخصوصاً نم کنهیکمک. فکر م

 نیو قال کرد و آخرم حرف منُ زم لیق یکه ه صه. خالشهی. گفتم بهش بگو خواهرم تنهاست. گفت نمکننیخودشون م

 گذاشتُ رفت.

 صبا؟ شی! بمونم پامیمن ن یخوایم _

 گهیکه د یم نباشتو ه ستن،یدو تا ن نی. حاج آقا بنده خدا خودش زنگ زد دعوتمون کرد. استینه مادر، خوب ن _

 فیبا دامادتون تشر گفتی. تازه ممیریبگ دهینداره دعوتشون رو ناد تیخوب یکنیبراشون کار م ی. دارشهیبد م یلیخ

 زشته. یتو نباش ی. ولستیدست من ن ارشونیاخت گمیدارم، م . واسه اونا عذر و بهانهدیاریب

 .ادیدوستش ب هیتا مهد م،یرفتیم رتریکم د هیالاقل  _
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بهشون. که اونم انقده دست  میبد یکمک هی م،یخواستم زودتر بر یفقط واسه خوردن اومدن. مخصوص گنیاونوقت م _

 .شهیم ریداره د یدست کرد

رو  دای. کلادی. منتظر بودم شوهر فاطمه بامیبه امون خدا بذارم و ب شدیبود. نم یفروشگاه مشتر ه؟یمن چ ریتقص _

 بسپارم دستش.

دلم  ما؟دینفهم ینگ میتلفن دم دستت باشه، زنگ زد ی. گوشمینشده. صبا مادر ما رفت نیاز ا رتریتا د میباشه بر _

 !یبر ندار رهیهزار راه م

معده درب و  نیفکر ا ؟یخوریگفت: بسه! چقدر حرص و جوش م کشاند و رونیساره دست مادرش را گرفت، او را ب _

 داغونت هم باش.

شما سه تا که  غصه نخورد؟ مخصوصاً شه،ی. مگه مخورنیهاشونُ محرص و جوش بچه شهیهم ...، مادراییمادر ا یا _

 بهتون برسه. یبیتون باشم، مبادا آسمواظب یبزرگتون کنم. چار چش یشوهریمجبور شدم ب

ج پسرش از خار گفتیم ی: حاجدیدربست گرفته تا زودتر برسند. بعد از سوار شدن مادر پرس ینیماش ابانیخ سر

 اومده؟ یشون واسه سالمت برگشتن اونِ. تو خبر داشتامشب یاومده،. نذر

هنوز که  یول ره،یکتابا رو اون به دست بگبه بعد همه حساب و نیقراره از ا گفتنی. مدمشیحرفش بود اما هنوز ند _

 ازش نشده. یخبر

 ترکیو مشغول صحبت بودند. ساره هر چه نزد ستادهیدر دو نفر ا یشدند. جلو ادهیرا حساب کرده و پ هیکوچه کرا سر

 .شدیم شتریب نجایدو نفر در ا نیا دنیتعجبش از د رفت،یم

. راه را باز کرده دیخوش اومد یلیشان شده و گفت: سالم معصومه خانم، خمتوجه نیساره و مادرش، مب شدن کینزد با

 داخل. دییو با دست اشاره کرد: بفرما

 یرفتی. اون موقع مییپسرم. اصالً نشناختمت. ماشااهلل، چه قد و باال یجان خودت نیگفت: مب یخانم با خوشحال معصومه

 .ی. چقدر عوض شدیبود زهیالغر و ر

 فتادیهر وقت توپمون م نکهینرفته، به خاطر ا ادمیمن شما رو اصالً  یبه ساره گفت: ول یو با نگاه کوتاه دیخند نیمب

 .میگرفتیم لیش رو تحوپاره شده توناطیتو ح



 معجزه وصال

 
24 

 

یننداز. اون روزا انقدر حرص و جوش م ادمیجان  نیبا خنده گفت: مب دهانش گرفته و یخانم چادرش را جلو معصومه

 اعصاب برام نمونده بود، تو ببخش پسرم. گهید خوردم،

 ؟یخوریلب گفت: نه که االن حرص و جوش نم ریرو گرداند و ز ساره

 منتظره شده بود، مجدد تعارف کرد که داخل بروند. ریبرخورد غ نیاز ا ساره یکه متوجه اخم و ناراحت نیمب

 یکیکرده و توسط  یسالم و احوالپرس نیتک حاضربودند. با تک یکه هر کدام مشغول کار ییهاپر بود از خانم اطیح

 ها به داخل دعوت شدند.از خانم

ه خانم به طرفش رفته و گفت: سالم حاج خانم، خانم در آشپزخانه مشغول بود و متوجه ورودشان نشد. معصوم یبدر

 قبول باشه، چشمت روشن پسرت برگشته.

 ومدن؟یدخترات ن ؟ییسالم، قبول حق. دلت روشن. تنها _

همش  ست،یدست ما ن ارشیاخت گهیهم د یگفت: دختر بزرگم اومده، دومخانم با دست ساره را نشان داد و  معصومه

 .رهیجا نم چیه خونه،یکنکور م یهم امسال سال آخرشه برا کهیشوهرش. کوچ یپ

 .نیخوش اومد یلیخ دیینداره. بفرما بیخوشبخت باشن ع _

 .میدیرس رید نکهیمثل ا ی. ولمیبهتون برسون یبلکه کمک میایزودتر ب می. گفتدیهست به ما بگ یکار _

ازش بر  ی. دخترمم پا به ماس کارمیشین ممزاحمتو نشییظرف کردن و تز یحاال آماده شد برا د،یدیزحمت کش _

 .ادینم

 یاز آشپزخانه خارج شده و شروع به احوالپرس رفت،یمثل اردک راه م کهیدر حال ستهی. همان لحظه شایبه سالمت _

سر  یبر یرو به ساره گفت: ساره جان دوست دار کردیرا تعارف م یچا ینیس کهیدر حال نیمیکرد. چند لحظه بعد س

 ؟یدار یاگه حاجت یهم بزن گید

 یو تنها به احترام دعوت آقا کردینم یجمع احساس راحت نیا انی. در مدیچه بگو دانستیمردد بود و نم ساره

دلش  و ختهیاعصابش را به هم ر شتریو دوستش ب نیمب دنیبه آمدن شده بود. خصوصاً در بدو ورود د یراض ایارجمندن

 اطیگرفت به ح میها را داشته چه بوده! پس تصمطرح دیبه صورت ناشناس قصد خر هنکیبداند هدف او از ا خواستیم

 .اوردیسر در ب هیقض نیبتواند از ا دیرفته، شا
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چند لحظه مالقه رو  شهیکه مشغول هم زدن بود گفت: مونا جان، م یرو به خانم جوان نیمیزرد سشله گید کینزد

هستن. و بعد رو به مونا خانم  نیدوست مب امکیخانم آقا س شونیا یساره جان هم بزنه. رو به ساره گفت: راست یبد

 درسته؟ دمیشما رو تو اون فروشگاه مانتو د منکرده و گفت:  یدست شیکند، که مونا پ یخواست ساره را معرف

ها رو اون طرح دیو همسرتون قصد خر ایارجمندن یپسر آقا لیتعجب کردم به چه دل یول کنم،یبله من اونجا کار م _

 داشتن؟

 ه؟یچ انیمن خبر ندارم جر ؟یطرح؟ چه طرح _

 .میکنیها هم در فرصت مناسب صحبت مهستم. در مورد طرح ایارجمندن یشده و گفت: من خود آقا کینزد نیمب

کم بذار. کم گیظرفا رو ببر کنار د نیا ایجان مادر، قربون قدت برم، ب نیصدا بلند کرد: مب وانیا یخانم از رو یبدر

 .دایب رتیگ بیزن خوب و نج هی نکهیبار بذارم، نذر ا گید هیموقع  نیهم گهیشاءاهلل سال د. انمیشروع کن دیبا

 رهیباشد؟ به رفتن او خ تواندیچه م یها و پنهان کاردروغ نیا لیو ساره متعجب از آنکه دل نیآم یگفتند اله همه

گفت:  د،یخود د یساره را رو رهینگاه خ یقرار داده و وقت گیها را کنار دظرف یحاو ینیس نیبعد مب یماند. لحظات

 اومده؟ شیپ یمشکل

 د؟یها داشته باشطرح دنیو اصرار به خر دیزن دار دیباعث شده که تظاهر کن یچه عامل کنمیدارم فکر م _

 .میکنیمورد صحبت م نیگفتم که بعداً در ا _

 یگذاشته و رو به ساره گفت: سالم عرض شد خانم. بابت اون روز هم معذرت، من ب نیشانه مب یدست رو امکیس

 .رمیتقص

 تا خودم نبستمش. ای: فکتُ ببند سدیغر نیاز حرف مب یعصبان نیمب

 .گهیبازم م ،یصدام کن ایس ادیبدم م یدونیم ؟یکنیخب بابا چرا داغ م لهیخ _

 یدگزن لیکن! زودتر به فکر تشک حتیدوستت رو نص نیخرده ا هیجان، تو  امکیآمده و گفت: س کیخانم نزد یبدر

 یبرگرده. برا یخوردم مبادا با زن و بچه اجنب نُی. تا نبود، غصه ارهیگیم یرادیا هی دمینشونش م یباشه. هر دختر

. دستش را رو به آسمان بلند کرده گفت: رهیگیسر و سامون م یغصه بخورم ک دینذر کردم. حاال هم با گُید نیا نیهم

 باشه و من هم به آرزوم برسم. گیباال سر د نیموقع زن مب نیهم گهیشاءاهلل سال دان
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 .کنمیراحت، خودم ادبش م التونیگفت و ادامه داد: چشم حاج خانم، خ یظیشاءاهلل غلبا خنده ان امکیس

با  نیداد و پا به فرار گذاشت. مب یمتوجه شده، جا خال امکی. سبه او بزند یبه سمتش حمله کرد، تا پس گردن نیمب

 ؟یای. حاال واسه من سوسه مرسمیگفت: حسابتُ م تیعصبان

حساب دوستتونُ  دیخوایبعد م د،یبشنود، گفت: شما طراح نقشه بود نیکه فقط مب یو آهسته طور یبا بد خلق ساره

 د؟یبرس

 .دمیاز بانک کش ینقشه! انگار نقشه دزد گهیم یهمچ ؟یابا تمسخر گفت: چه نقشه نیمب

 شه؟یمانتو بخرم! نقشه حساب نم خوامیتولد زنم م یکادو یبرا دیبه دروغ گفت _

شما هم تو صف  دیخوایم ه؟یساره گرداند و گفت: حاال زن ندارم، چ یقد و باال ینگاهش را رو زیآم ریتحق نیمب

 د؟یریمامانم قرار بگ نیمنتخب

 شدم. وونهیرو گردانده و گفت: هرگز! با آدم دروغ و دغل کار؟ مگه د ظیغل یبا اخم ساره

کمک بده تا سرد  ای. بستیاگه بحث کارِ؟ االن وقتش ن ؟یکنیپچ مپچ یخانم بلند شد: مادر جان چ یصدا بدر دوباره

 .میها رو پخش کننشده، زودتر کاسه

 !یکرده و گفت: آره بحث کارِ کار. اونم چه کارها بود کاسه نییبه ساره که مشغول تز ینگاه چپ نیمب

 انیآشنادوستان و یبرا نیهم با ماش نیشدند. حامد و ام هاهیهمسا نیب یمشغول پخش ظروف نذر امکیو س نیمب

 یرو یبه اطرافش نداشت. غرق در کار طراح یها بود و توجهکاسه نییمشغول تز ادی. ساره با وسواس زبردندیم ینذر

 در کنارش نشد. نیزرد شده و متوجه حضور مبظروف شله

 هاهنیکاره! تو همه زم چیکنار گوشش لب زد: همه کاره ه ند،یبچ ینیآماده را درون س یهاکه دوال شده بود، کاسه نیمب

 .دیدیارائه م بایز یهاطرح

 متلک؟ ایبود  فیاالن تعر نیبا چشمان گرد شده گفت: ا نیمب یناگهان یکیخورده از نزد کهی ساره

 حسابش کن. ادیهر جور به مذاقت خوش م _
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یبه خود شد گفت: م اشرهیخ متوجه نگاه یوقت نیبدهد. مب یچه جواب دانستیمانده و نم حرکتیب نطوریهم ساره

 .شمینگاه نکن تموم م ادیز پم،یخوش ت دونم

 خوامیکه م فیهم کرده و گفت: حبدهد. اخم در یاش گرفته بود و هم دوست داشت جواب دندان شکنهم خنده ساره

 مناسب. تیموقع هی یرو نگه دارم. جوابتون باشه برا زیشب عز نیا گُید نیحرمت ا

 ؟یگردونیحرف خودمُ به خودم برم _

 حساب کن. یهر جور دوست دار _

 !نطوریو گفت: که ا دییبا حرص دندان به هم سا نیمب

 هست؟ یمشکل _

 بگو مگو و یگرفت بحث را ادامه ندهد. نه زمان مناسب بود برا میساره مات مانده بود و تصم یهم از حاضر جواب نیمب

ها با خانم یو شستن ظروف معصومه خانم و ساره چادر سر کرده و بعد از خداحافظ گیشدن د ینه مکان.بعد از خال

و  یپهن شده بود، مشغول خوردن چا یاکه گوشه یانداز ریز یرفتند. مردها رو اطیکه در اتاق جمع شده بودند به ح

 صحبت بودند.

شما  نیبم دیوقته اجازه بد ریدستتون درد نکنه. االن د دیدیزحمت کش یلیبلند شده و گفت: خ شاندنیبابا با د حاج

 رو برسونه.

 لب گفت: انگار من آژانسم. ریمتوجه نشوند، ز هیکه بق یآرام طور نیمب

. میدیبزند و قاطعانه گفت: نه حاج آقا زحمت نم یشد، اجازه نداد مادرش حرف نیمب یکه متوجه اخم و ناراحت ساره

 گرد شده یکه با چشمان نی. با اجازه.. خداحافظ و بدون توجه به مبشنیمعطل م شونیشلوغه، ا ابونایها خشب نیا

 گرفت. شیراه خروج را در پ کرد،ینگاهش م

 ادهستیدورتر به انتظار مادرش ا یآمد. ساره کم رونیشان باز منزل رترید یخانم اما به تعارف ادامه داد و اندک معصومه

 زشته حاج آقا داشت محبت.... ؟یرفت یگذاشت هویبود دختر؟ چرا  یچه کار نیشد و گفت: ا کشیبود. معصومه خانم نزد

یپسرس که دلش نم. گل کردیو گفت: حاج آقا از جانب خودش داشت محبت م دیحرف مادرش را بر یبا ناراحت ساره

 داره. ومدیکه نگن تعارف اومد ن رون،یزود اومدم ب نیهم یبراما رو برسونه. خواست
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 خواست؟یپسرش نم یدونیچه م ؟یزنیحرف م ینجوریمتعجب گفت: وا! چرا ا مادر

 .دینشد زونشیبود، متوجه لب و لوچه آو گهیشما روتون طرف د _

و  یهم زشت شد، سرتُ انداخت ینطوریا یقبول کنم، ول خواستمیرو پسر مردم؟ من که نم یذاریم بیع یالک چرا

 .یزود رفت

 غصه دخترت رو نه؟ یول ،یخوریولش کن مامان. غصه پسر مردمُ م _

 ؟یغصه ک ؟یچ یعنیدفعه؟  هیچِت شده  _

 زودتر صبا تنها مونده. میکردم. بر یاحترامیب ایبه جناب ارجمندن خوامیمعذرت م د،یمادرِ من، ببخش یچیه _

*** 

وقتش  شتریکند. البته ب یدگیعقب افتاده رس یبه کارها یداشت کم میرو بود و ساره تصم شیدر پ یلیروز تعط دو

 یجلو خواستیکه نم مایس ریناپذ انیشد. توقعات پا مایس هیزیجه حتاجیما ریصرف دوخت و دوز رخت خواب و سا

توسط ساره  نهیهز نیشتریکه ب نیاش از ایمادر و شرمندگ یم و کسر باشد؛ دست خالک یزیخانواده همسرش چ

 یاصل لی. دکتر دلشدیاش ممعده گاهیگاه و ب یکرده و باعث دردها لیرا به مادر تحم یادیفشار ز شد؛یم نیتأم

 .افتیینمآرامش او  یبرا یو ساره با تمام تالشش راه دانستیدر غذا خوردن م ینظمیو ب یمشکلش را فشار عصب

 انجام بده. رو بعداً  شهیبق شهینم ریکم استراحت کن. د هیدخترم. پاشو  یمادر جون خسته شد _

 شیادیز زیبکاهد، گفت: چ اشیتا از خستگ دادیانگشت شصت و اشاره مالش م چشمانش را با دو کهیدر حال ساره

 سرش. نمیمجبور نباشم بش گهیروز د هیکنم که جمع بشه، دوباره تموم  دینمونده. بذار

 رو سرِ تو. ختهیهمه رو ر ره،یگوشه کارُ بگ هی ستین الشیخ نیهم که ع مایس نیا _

. سپردم ستمیاز آشپزخانه خارج شده و گفت: من که مثل ساره خانوم هنرمند ن د،یمادرش را شن یهاکه حرف مایس

وندم. نم کارمیب نینکنم. دوباره به طرف آشپزخانه برگشت و با غمزه گفت: همچ یوقت خودم خرابکار هیدستش که 

 .شورمیظرف م کنم،یم یآشپز

 و شستن دو تا قاشق هم شد کمک؟ ینذر یلب غرغر کنان گفت: آره! گرم کردن غذا ریز مامان
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خواهرم  هیزیدارم جه ستمیمن که ناراحت ن ؟یذاریهم مثل مادرش آرام گفت: مامان چرا انقدر سر به سرش م ساره

 ؟یخوریحرص م یخودی. شما چرا بکنمیرو آماده م

 ؟یکنیاستفاده م تیکمتر از همه از زندگ یول ،یکشیاز همه زحمت م شتریکه ب خورمیحرص م _

 که. یکنیقبول نم م؟یراض میچقدر بگم من از زندگ _

دلم  نمیخودت نب یتو رو سر خونه و زندگ یتا وقت ،یبگ میکه دوباره سر درد دلش باز شده بود، گفت: تو هر چ مامان

 دست بزن داره. دونستمی. چه مهیآدم درست مییو فکر کردم مثل دا میی. اعتماد کردم به پسر دارهیگیآروم نم

 بود. اونها هم که شهرستان میتون مال قدو شناخت یی. آشنادی. سالها بود ازشون دور بوددینداشت یریشما که تقص _

 ه؟یپسرش چه جور آدم دیبفهم دیکه بخوا دشونیدینم ادی. زکردنیم یزندگ

 لیبود، دل یآدم خوب ییدا نکهیا« پدرت بود فاضل     از فضل پدر تو را چه حاصل رمیگ» گنیم دیدیاون هم نشن بعد

 باشه. یکه حتماً پسرش هم آدم خوب شهینم

با  دمینش یبار دلش را سبک کند، گفت: تازگ یکرده بود تا کم دایصحبت پ یبرا زیانگ جانیه یکه انگار موضوع مادر

 یشکیه گهیطالقش بده و د ترسهی. مکنهیم یاز سر اجبار داره باهاش زندگ ینداره، ول یخوب ونهیزنش هم م نیا

 حاضر نباشه زنش بشه.

 !دینکن بتیغ زیعز یروزا و شبا نیتو ا _

 کنه؟یم یزندگ یجورچه  کنمیم فیمادر! دارم تعر هیچ بتیغ _

 ! به ما چه مربوطه؟کنهیم یزندگ یهر جور _

 باشم؟ الیخیب تونمیمگه م ،یمطلقه شد یرو خراب کرد، اول جوون تی. زندگستیچرا مربوط ن _

و  لهیفام نکهیو بدون شناختُ فقط به صِرف ا میکردیمونُ باز مچشم دیفقط اون مقصره؟ ما هم با دیکنیچرا فکر م _

 .میشدیوصلت نم نیبه ا یراض د،یرو باباش شناخت دار

 .کردیروت دست بلند م دینبا یادختر کم سن و کم تجربه هیتو  دید یاون وقت _

 .میکه فقط به خاطر کتک زدنش نبود که جدا شد یدونینکش! خوب م شیمامان جان بحث گذشته رو پ _
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 ؟دیناهار بخور دیندار میتصم ،یمُردم از گشنگ _

 خودم بلند شم. ایغذا رو گرم کرده  مایس نی. ببمیبرو سفره رو بنداز اومد _

غذا گرم کنه! اون االن مشغول دل و قلوه رد و بدل کردن با  یسپرد یدستش را تکان داده و با تمسخر گفت: به ک صبا

. به داخل آشپزخانه نگاه خهیغذا رو روشن کن و هنوز  ریفراموش کرده ز ای میبخور دیسوخته با یغذا ایشوهرشه. 

 گفتم. دیدیانداخته گفت: بفرما د یکوتاه

 .کنمیبلند شده و گفت: خودم االن آماده م شیاز جا یبا سخت مادر

 .دمیمامان من انجام م ایزودتر وارد آشپزخانه شده و گفت: ن صبا

 ه شد.کم کمک خواهرت بده، چشماش خست هیبا دستش ساره را نشان داد و گفت: برو  مامان

انجام شده  یکنم؟ بعد با حسرت کارها کاریچ یاز خدا خواسته کنار ساره چهار زانو نشسته و گفت: خواهر صبا

یهنر م هیاز هر انگشتت  یراست یهمه هنر داشتم. راست نیمن هم مثل تو ا یکرده و گفت: کاشک یخواهرش را وارس

 .زهیر

 .گفتینم ربطیکاره! انگار چندان هم ب چیشد و آهسته گفت: آره، همه کاره ه رهیخ یابه نقطه ساره

 مثل تو هنرمند بشم؟ یدیم ادیبه منم  گمیم ؟یخواهر یگیم یچ _

 تیشان با عصبانها را از دست صبا درآورده و درحال تا کردنپارچه یبا ناراحت نیآن روز مب یهاحرف یادآوریبا  ساره

تو بچسب به همون دَرسِت بلکه  ؟یمثل من بش یخوایکه م دمیرده! من هنرمند شدم به کجا رسالزم نک ریگفت: نخ

 .یبرس ییجا هیبه 

 بلد باشه؟ یخب مگه بده آدم همه کار ؟یشیگفت:حاال چرا ناراحت م یو با دلخور دیلب ورچ صبا

 تو یتونیم یو دنبال کن یریخطُ بگ هیاگه فقط  یکاره. ول چیه یهمه کاره یشیگفت: آره بده. چون م تیبا قاطع ساره

 .ی. پس بهتره مثل من نشیخودت فراهم کن یمناسب برا تیموقع هیو  یاون راه موفق بش

*** 
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صلوات شمارش را در آورده، آنرا به انگشت انداخت و تا  ست؟یچ لشیدل دیفهمیداشت و نگران بود، اما نم دلشوره

 .ردیدلش آرام بگ لب ذکر گفت تا ریاتوبوس به مقصد ز دنیرس

 یسخت مشغول بررس نیروشن شد. مب اشینگراندل لیکارش، دل زیپشت م نیمب دنیورودش به فروشگاه و د با

هستن؟ چرا همه  یها و اعداد و ارقام چستون نیبود. با سالم ساره سر بلند کرد و گفت: ا یدفاتر فروش و حسابدار

 ؟ینوشت یرو من درآورد یچ

 .میعمل کرد وهیش نیسالِ به هم نیهستن. چند انیحاج آقا در جر _

 د؟یخوند یشما حسابدار _

 دوره کوتاه مدت کالس رفتم. هی _

 . پس کو؟میستون بستانکار و بدهکار داشته باش دیکه با نِیا یحسابدار هیاصول اول یدونیپس م _

 دادم... حیحاج آقا توض یمن برا _

 . مفهومه؟دیبد حیمن توض یبرا دیبه بعد با نیاز ا _

 دم؟یبلند تشر زد: نشن نیگفت که مب یبله آرام ساره

 گرفت و محکم گفت: بله. ییو پر صدا قینفس عم ساره

 د؟یکرد میتنظ یجداول رو بر چه اساس نیا دیبد حیخوبه، حاال توض _

کنترل کرد. حاج  زُیهمه چ شهیو بهتر م رهیگیجدول قرار م هیها و فروش تو همه داشته وهیش نیمن فکر کردم با ا _

 موافق... وهیش نیآقا با ا

بعهده من باشه، پس  زیبه بعد قراره کنترل همه چ نیو زل چشمانش گفت: از ا دیکالم ساره پر انیم تیبا جد نیمب

 .دیکنیعمل م گمیکه من م یزیطبق اون چ

 .....یبه خوب زیو همه چ ومدهین شیپ یتا حاال مشکل یگفت: ول یبه آرام نیمب تیخورده از عصبان کهی ساره

 د؟یبکش هیمدام کارهاتونُ به رخ بق دیو گفت: شما عادت دار دیکوب زیم یکف دستش را محکم رو نیمب
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 به نظر من..... ست،ین نطوریا _

دم و دستگاه  نیبره. با دست اطراف را نشان داده و ادامه داد: صاحب ا شیپ یاصول دیکار با خوام،ینظر شما رو نم _

 .دیطبق خواسته من رفتار کن د،یمن هستم و شما موظف هست

 یول د،یهست ملکیو ما ییدارا نیگفت: درسته که شما و خانوادتون صاحب ا متیبا مال نیناراحت از رفتار تند مب ساره

 .ستیدروغ گفتن ن یبرا یمجوز نیا

اونروزُ  یماجرا یتو گفت: تا ته نهی. با طمأنگشتیمناسب م یدنبال جواب ایساره را نگاه کرد. گو حرفیب یالحظه نیمب

 د؟یستیول کن ن د،یاریدر ن

 از دروغ متنفرم. _

 د؟یتا حاال نشده دروغ بگ _

 .ریآگاهانه و عامدانه خ _

 نجایو کارکنان ا امیساره گفت: من خواستم ناشناس و سر زده ب یبلند شده و رو در رو زیخوبه، خوبه! از پشت م _

 کارمند جزء جواب پس بدم؟ هیکار )با اشاره به ساره( به  نیبابت ا دیکنترل کنم. بارو

 .ستیدروغ گفتن ن یبرا یمجوز نیاما ا د،یشما در مورد کنترل اموالتون مختار _

 

تمادش کرده و مورد اع یهمه از ساره طرفدار نیحاج بابا حق داشت ا کرد،یفکر م نیصورت ساره بود و به ا رهیخ نیمب

تام دس ریز ریسا ایهم دارم. وقت ندارم بابت هر رفتارم به شما  یاگهید ینگاه گرفت و گفت: کارها کبارهیباشد. به 

 بدم. حیتوض

 شیموضوع اشک به چشمش آورده و صدا نیکوچک شمردن اوست. او ریتنها تحق نیقصد مب کردیکامالً حس م ساره

 حالش نشود. یمتوجه دگرگون نیکه مب کرد،یخود را کنترل م یدار شده بود. به سختبغض

 .دیدونیهر جور صالح م _
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 یکند. کم یعمل دهیکش شیکه برا یو خطُ نشان دهیبه گوش پدرش رس دیترسیتند رفته، م  یادیحس کرد ز نیمب

 یشتریب یفرصت مناسب بررس هیتا در  د،یسابق به کارها ادامه بد وهینرمش به کالمش داده و گفت: فعالً به همون ش

تا در مورد به روز شدن دفاتر  م،یها بذاربخش رانیجلسه با حسابدارها و مد هیفصل قراره  نیبکنم. احتماالً آخر ا

ل شبکه وص هینصب بشه و همه حسابها رو به  ستمیها سهمه قسمت یدارم برا می. تصممیکن یزیها برنامه رحسابو

 منسوخ شده. گهیدفتر و دستک د یسنت وهیش نی. امیکن

گفت:  بود، ستادهیا ریداده بود برداشت و رو به ساره که سر به ز هیتک زیم یهاهیرا که کنار پا فشیدوال شد، ک نیمب

 د؟یکار کن وتریبا کامپ دیتونیشما م

 یاتهآهس یان کند، با صداپنه نیمب دیاش را از دگرفتهآنکه چشمان نم  یافتاده، برا ریسر بلند کرد با نگاه ز ساره

 ...یدوره هیگفت: 

 متوجه شدم. د،یدیو باال گفت: دوره کوتاه مدت د نییو در حال تکان دادن سرش به پا دیحرفش پر انیم نیمب

شاخه به اون شاخه  نیاز ا یساره گفت: بهتر نبود به جا نیدستش را به کمرش زده و با دقت در صورت غمگ کی

 ...دنیپر

قضاوتشون  د،یشناخت ندار گرانید یدر مورد زندگ یکرده و گفت: وقت نیساره چشمان نمدارش را قفل صورت مب  

 ! با اجازه. رو گرداند و به سمت آشپزخانه رفت.دینکن

*** 

ی. مشکل را نمختهیبه هم ر زیچرا همه چ آوردیبود. سر در نم یعصبو  رفتیطرف به آن طرف م نیکالفه از ا نیمب

 اش کرده بود.کالفه نیکند و ا دایپ توانست

 ؟یرسی. با راه رفتن به جواب مگهید نیگرفتم، بش جهیسرگ نیمب _

 مشکالت شروع شد. یکی یکیکنار  دیکه حاج بابا کش یبفهمم چرا درست از موقع خوامیم _

بود و اون موقع فقط تو  ی. منتها چون جزئمیها شداختالف حساب یسر هی. قبل اومدن تو هم متوجه ستین نطوریا _

 رو نگرفت. شیِ پِ ادیمشکالت وجود داشت، حاج بابا ز نیا یدیتول

 شروع شد؟ هایدزد یدیاول از همه تو تول یعنیمتعجب گفت:  نیمب
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 خواستینم چرخه،یو حامد م ستهیدست شا ریاونجا ز نکهیگذاشت. حاج بابا به خاطر ا یاسمش رو دزد شهینم _

 کنکاش کنه مبادا ناراحت بشن. ادیز

. چون اونجا دست میریبگ یبکنه و ما اللمون خوادیم یهر کار یهر ک میاجازه بد یعنیکه بشن!  شنیناراحت م _

 حساب پس بده؟ دینبا شه،یدامادمون اداره م

 بود. کیگفتم که اون زمان مشکل کوچ _

 کم کارشبه کارش نداره، کم یکار یکس دهید ی. وقتنهیالعمل ما رو ببهست ذره ذره شروع کرده، تا عکس یهر ک _

 شده. دهیگسترش داده و به کارخونه هم کشرو 

 .ستین شیهم حساباش پس و پ الیر هی ره؟یم شیو نقص داره پ بیعیچرا فروشگاه ب نهیتعجبم از ا فقط

 ؟یچرا متعجب ؟یبگ یخوایم یچ _

یس و با پاک نگه داشتن حسابش، متو فروشگاه یعامل خرابکار نکهیا یکیوجود داشته باشه.  تونهیدو حالت م _

 .میدنبال مقصر بگرد دیبا گهید یو جا گناهِینشون بده که ب خواد

 پاک و درسته. یهمه چ نیهم یو عامل خرابکار نتونسته به اونجا نفوذ داشته باشه. برا گناهِیواقعاً ب نکهیا دوم

 درست باشه؟ هیدو تا فرض نیاز ا یکیکدوم  یزنیتو حدس م _

. دونمیمتفکر پاسخ داد: نم یاش را خاراند. بعد از مکث کوتاهچانه یکم گریدست به کمر زده و با دست د کی نیمب

واقعا درستکارِ. به  ای کنهیم یبفهمم داره نقش باز تونمینم یدختره ظاهراً کارش درسته، ول نی. ادونمیاصالً نم

 به حامد. یاعتماد کنم. حت تونمینم چکسیه

کنه؟ مثل  یاز خودش دزد دی. چرا باکنهیم دایبه اون تعلق پ هاییدارا نیاز ا یچرا؟ خواه ناخواه بخش گهیحامد د _

 .یس به حامد شک دار. مسخرهبیتو اون ج یبذار ،یبردار بیج نیاز ا مونهیم نیا

 و به فکر فرو رفته بود. دیکوبیم نیداده، پنجه کفشش را متناوب به زم هیتک زیدست به لبه م کی نیمب

 گوشه، درست مثل آدم فکر کن. هی نی. سرم درد گرفت، بشیداشته باش کیت هی دیتو همش با _
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ارم و بعدش به از همه شک د شتریگفت: اتفاقاً به اون ب نیدر افکار خود غرق بود و بدون توجه به حرف ام نیمب

 دارم. ییفکرا هی. میذاریجلسه م هیماه  نیحسابدارِ کارخونه. آخر ا

 ؟یچطور به موحد شک ندار _

نداره.  یبرخورد و ارتباط چیدر ارتباط هست، اما با افراد کارخونه ه یدیکار اون باشه. اون با تول رسهیبه نظر م دیبع _

 .ادیش برببتونه از عهده یدختر ساده و معمول هیهست، که  یتر از اونگسترده یسازحساب نیدر ضمن ا

 زن. هی _

 ؟یچ _

 زنِ. هیاون  گمیم _

 ؟یاعتقاد دار زایچ نیکه به ا زن؟ نگو ایدختر  کنهیم یبا بهت به صورت برادرش نگاه کرد و گفت: چه فرق نیمب

 داره. تیاهم یلیله خمسئ نیکه ا میکنیم یزندگ یامن هم اعتقاد نداشته باشم، تو جامعه _

. میدیم لیجامعه رو تشک نیا برادرش نشست و گفت: من و تو، یمبل، روبرو یدستش را در هوا تکان داده و رو نیمب

 .میبعد از جامعه انتظار داشته باش م،یاز خودمون شروع کن دیاول با

 داره؟ تیهمه اهم نیبودن و نبودن اون پرده نازک ا یکنیواقعاً فکر م تو

 بلند شروع به خنده کرد و گفت: واقعاً که! یبا صدا نیام

 : کجاش خنده داره؟دیمتعجب پرس نیمب

 بهش نگاه نکرده بودم. دید نیاش را کنترل کرده و گفت: تا حاال از اخنده یبه سخت نیام

 ه؟یفرقش چ د،یاون د ای دید نیا _

 ؟یزنیمحرف  ینجوریکه ا ؟یدیبه خودت رس ینکنه اون طرف حساب نمیبب _

 یاستراحت کند. به آرام یچشمانش قرار داد، تا کم یداده و ساعد دستش را رو هیمبل تک یسرش را به پشت نیمب

 گفت: سرت به کار خودت باشه.
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اونوقت  ،یگفت: دَمِت گرم داداش! حال و هولت رو کرد یگذاشته و با بدجنس نیمب یزانو یدستش را آرام رو نیام

 ؟یزنیبودن م تیو آپ تو دِ یدَم از روشنفکر یاومد

یغُل م. داره غُلرهیم آروم بگکله قهی. بذار ده دِیزنیاز کوپنت حرف م شتریب ی: داردیموضعش غر رییبدون تغ نیمب

 .ادیز یاز فکرا کنه

 یو پر یبخواب؛ بلکه خواب حور کهیگفت: بخواب داداش کوچزد و نیمب یزانو یچند بار آرام دستش را رو نیام

 ه؟یجور واجور چه طور یایمزه پر میدونی. نممیرو داشت یدونه حور هی نیما که فقط تجربه هم .ینیبب

از جا برخاسته و  عیسر شاندنیبا د یبرداشت، اما او زودتر از در خارج شد. منش زیبه سمت برادرش خ یعصبان نیمب

 سالم کرد. یلرزان یدو برادر، با صدا یناگهان دنیمتعجب از دو

به خود گرفته و گفت: شما صبح سالم  یجد افهیکرد ق یسع نیشان گرفت. مبخنده یمنش دهیدو از نگاه ترس هر

 د؟یدیکه! مگه تازه ما رو د دیکرد

 فکر کردم... د،یاومد هوی! خب آخه زهیگفت: نه! چ را مرتب کرده و زیم یرو یکاغذها یشیدستپاچه و نما یمیمق خانم

 د؟یکرد دایکه خواسته بودمُ پ ییهالیاون فا ی. راستدیخب به کارتون برس لهیخ

 .تونستمیرو س فرستمیکردنش، م دای. به محض پگردمیدارم دنبالش م _ 

لسه داره، ج ستم،ین دی. بگدیوصل کن یتلفن جیمزاحم بشه، نه ه یساعت نه کس مین هیتکان داده و گفت:  یسر نیمب

 .دیبگ یزیچ هی دونمی)دستش را تکان داده(  نم

 بله، چشم. _

*** 

 د؟یحاج بابا شماره خانم موحد رو دار _

 بله، تو دفترچه تلفن هست. به اسم صادق موحد. _

 د؟یصادق؟ تلفن خودش رو ندار _

 نه؟ ایداره  یگوش دونمینه ندارم. نم لشِ؟یخودش؟ منظورت موبا _
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 دارن. لیرفتگرا هم موبا گهیاالن د شه؟یمگه م _

 ؟یخوایم یچ ی. خبر ندارم. برادمیمن ازش نپرس _

 یل. ومیبذار انیها رو در جرقراره بخش یحسابدار ستمیس میو تنظ یس. در مورد اتصال به شبکه مرکزفردا جلسه _

 د؟یبا خودش حرف بزن دینکرد دایپ ازیتا حاال ن یعنی !بهیعج

 ده.ش. در دسترس بوخونه ایتو فروشگاه بوده  ایبا خودش حرف زدم.  شهیهم _

 گه؟ید دینوشت می. تو قسمت مستی... مهم ننهینه، منظورم ا _

هاش همه کوچولو بودن. ما شدن، بچه هیاون زمان که اومدن همسا ریبخ ادشیبود.  امرزشیآره، صادق اسم پدر خدا ب _

 بود. رخوارهیش شیدختر آخر

یرفت و آمد م گهیها چقدر خونه همدخانم اون موقع یبدر ادتهیگفت:  یو با لبخند رو به مامان بدر دیبابا چرخ حاج

وقت خواب  هی زد،یرو م هاهیدر خونه همسا یکی یکیماه رمضون  ی. آقا صادق سحرامیداشت ینیشب نش م؟یکرد

 .مینمون

کرده و به اتاقش  ویخود س یشماره خانه موحد را در گوش نی. مبکردیبابا با حسرت خاطرات گذشته را مرور م حاج

 تر صحبت کند.رفت تا راحت

 الو... _

 .دییبله، بفرما _

 خانم موحد؟ منزل

 بله. _

 موحد صحبت کنم؟ با خانم تونمیم _

 کدوم خانم موحد؟ _

 (آوردینم ادیمسائل بوجود آمده بود، که نام کوچک او را در آن لحظه به  ریذهنش درگ یبه قدر نیخانمِ.... )مب _
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 .دیمن کمکتون کنم با کدوم خانم موحد کار دار د،ییشما اسمتونُ بفرما _

گفت:  یتند یکم و تیجهت با جد نیقصد تمسخر او را دارد، به هم یدختر زبان دراز پشت گوش نیحس کرد ا نیمب

 هستم. ایارجمندن

 .دیستین حاج آقا که قطعاً ا؟یکدوم ارجمندن _

 .ایارجمندن نیمب _

 .کنمیدستتون باشه االن صداش م ی. گوشدینشناختم. با ساره کار دار دیببخش د،ییاِ... شما _

 حاج آقا. دیی: سالم، بفرمادیچیپ یساره در گوش یصدا یاز لحظات پس

 یکردن، آخرش نگفت ک میج نیهمه س نیآهسته گفت: بعد از ا یول یشده و با بدخلق یاز لفظ حاج آقا عصبان نیمب

 پشت تلفنِ؟

 گفت: بله، متوجه نشدم. یجیبا گ نیصدا و لحن تند مب دنیمتعجب از شن ساره

 ....دیکن امکیرو برام پ لتونیمنِ. بعداً شماره موبا یکه افتاده مال گوش یاشماره نی. استیمهم ن یچیه _

 .کنمیم ادداشتی دییکالر نداره، بفرما یدیتلفن ما آ _

در  یاساده زیچ نیزمانه چن نیچطور در ا کرد،یفکر م نیاش را خواند و در همان حال به اوار شماره یطوط نیمب _

 خانه آنها وجود ندارد.

 د؟یقطع کرد ایارجمندن ی، آقاگفت: الوشد، یپشت گوش نیمب یکه متوجه مکث طوالن ساره

 نه، هستم. _

 هم هست؟ یاگهید شیفرما ای دیرو بپرس لمیشماره موبا دیزنگ زد _

ه جلس یبرگشت و ادامه داد( فردا تو دفتر مرکز یگفت: ها..؟! نه! خواستم بگم، )دوباره به حالت جد یجیبا گ نیمب

 . من فراموش کردم بهتون اطالع بدم.شهیو حسابدارا برگذار م رانیمد

 م؟یکن لیتعط یعنی شه؟یم یاونجا، پس فروشگاه چ امینه حسابدار. در ضمن بخوام ب رمیمن نه مد یول _ 
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 که هستن. هیبق ل؟یتعط نه چرا _

 فروشگاه دست منِ. یدایآخه کل _

ظر و بره اونجا منت رهیبگ لیرو از شما تحو دایکل ادیصبح ب گمیم یدیتول یهااز بچه یکیخب من به  لهیم.... خماِم _

 . خدا نگه...دیرأس ساعت نه تو دفتر باش دی. باانیب هیبمونه تا بق

 رو ندارم. یمن آدرس دفتر مرکز یول _

 د؟یومدی. چطور؟ مگه تا حاال اونجا ندیندار _

 خوب خاطرم نمونده. یاونجا، ول میدوبار همراه پدرتون رفت یکی _

 .فرستمیآدرسُ م فته،یتون بشماره دیتک بزن میبه گوش _

 ممنون. حتماً الزمِ من هم باشم؟ _

 دار.خدانگه نمتون،یبیفردا م _

 خداحافظ. _

 داشت؟ کاریبود؟ چ یبود، گفت: ک ستادهیکه انگار فالگوش ا مایس

 شد. یپسرشِ. من گفتم حاج آقا، انگار عصبان یچرا نگفت _

 داره! یاعجب جذبه یبد اخالق بود. ول زدینه بابا، با منم داشت حرف م _

 ؟یدیش رو از کجا دجذبه یپشت گوش _

 ؟یِ چه جور آدم گمیخب. م شهیمعلوم م _

 که! بد اخالق! ی! خودت گفتگهیآدمِ د _

 .شکننیحتماً دخترا براش سر و دست م _

 ؟یبافیو نشناخته فلسفه م دهیتو آخه؟ ند یگیم یچ _
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 خب تو بگو بشناسم. _

 ؟یِ چه جور یکار دار یبچسب به شوهرت. چ تو _

 ؟یِپیچه ت ینیبب یکنیتو اصال بهش دقت نم یعنی _

 کار به ظاهرش دارم؟ یبشه؟ چ یدقت کنم که چ _

 طرفت. ادیب یبهش نخ بد یتونیباشه، م پیاگه خوش ت نکهیا یبرا _

و  پیتر از تاز نظر من اخالق و رفتار آدما مهم یندارم. در ثان یبه توجه کس ازیبسه. من ن یتو به شوهرت نخ داد_

 .شونِافهیق

 اد؟یکه ازش خوشت نم هیچرا؟ اشکالش چ _

 رو گفتم.  مدهینه. فقط عق ای ادیممن نگفتم ازش خوشم  _

 .یزنیآدم چندش حرف م هی. انگار درباره یکنیکوله مکج و تُ لب و لوچه یهمچ ؟یگیم یجورنیحاال چرا ا _

 .قوارهیچندش هم هست، دراز ب _

 و با تعجب گفت: واقعاً؟ قدش بلنده؟ دیخند مایس

 باشه. گهید یدنبال مردا دیچشمت نبا گهید ،یکه شوهر دارکوتاه، تو ایبلند  _

 .رمیکم اطالعات خواستم بگ هیبخورمش.  خوامیاووو.... خُبِ بابا تواَم. مگه م _

بلند  دی. مهم بخت آدمِ که بازِیپدر و مادرش عز یکوتاه برا ایبلند  ؟یکار به پسر مردم دار ی: چدیبا شماتت توپ مامان

 اد؟یبه چه کارِت م بهیباشه. اطالعاتِ پسرِ غر

. ادیخوشم م یلیخ سکهیت کهیکه شکماشون ت نایکنار مادرش چهار زانو نشست و گفت: آخه من از ا جانیبا ه مایس

 .شهیم ترپیکنه، خوش ت دایکم عضله پ هیبه عماد گفتم بره باشگاه 

جَنَم داشته باشه، جُربُزه کار کردن  دیمرد با ؟یرو بهش بگ زایچ نیاهلل ااول بسم شهیخاک به سرم. چطور روت م _

 که عضله بخواد. رهیبگ یکشت خوادیداشته باشه. مگه م
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 تو ذوق آدم. دی. همش بزنکنمیم فیرو براتون تعر نایا امیکه م اِ.... مامان! منُ بگو _

 یوز بَزَک دوزک کنهر ر خوادیاون هم ازت م ،یرو از شوهرت بخوا زایچ نیا یمردونگ یبه جا یتو وقت خب دختر، _

 .یو آالگارسون جلوش بچرخ

رو  شونافهیمامان. بعد هم مگه بدِ زن و شوهر ق یگیم هیچ نایاش گرفته و گفت: ااز اصطالحات مادرش خنده مایس

 که طرف مقابلشون دوست داره؟ ارنیدر ب یاونطور

 .زایچ نیا یرو دیرو نذار تونیکه اصل و اساس زندگ یهم خوبه. به شرط یلی. خستینه، بد ن _

*** 

فروشگاه  یدهایکه قرار بود کل یکس یکرده بود که به موقع خودش را به جلسه برساند، اما منتظر ماندن برا یسع یلیخ

 از زمان مقرر در جلسه حاضر شود. رتریباعث شد، د یبه آدرس دفتر مرکز ییدهد و نا آشنا لشیرا تحو

فس زدنش را کنترل کند، وارد اتاق کنفرانس شده و گفت: سالم، معذرت گذاشته بود تا ن نهیس یدست رو کهیحال در

 کردم. رید خوامیم

گفت: من از همه خواستم سر وقت حاضر  کنفرانس را نشان داده و با اخم زیم یانتها یخال یبا دست تک صندل نیمب

 .ستنیقائل ن یارزش گرانیوقت د هودهیاتالف ب یبرا هایظاهراً بعض یبشن، ول

به مذاقش  نیتمسخر کردن ساره توسط مب د،یرسیزد. به نظر م شخندیبه ساره کرده و ن یاز گوشه چشم نگاه حامد

را صاف  شینظر داشت، صدا ریتک افراد حاضر در جلسه، خصوصاً حامد را زکه با دقت حرکات تک نیخوش آمده. مب

 را شروع کرد. حاتشیکرده و توض

ش ما که تحت پوش یشعب هیشده، کل نییزمان تع یو قرار شده ط میقرارداد بست یترویشرکت خدمات کامپ هیما با  _

 هیمرکز کنترل کل شهیدفتر م نیوصل بشن. در واقع ا ره،یگیدفتر قرار م نیکه تو ا یشبکه مرکز کیبه  کنن،یکار م

 .میدیکه ما ارائه م یخدمات

نخواستن  کردن،یاستقبال نم دیجد یهاوهیاز ش یه نوعو ب شدیپدر اداره م یتحت سرپرست زیبه حال چون همه چ تا

از  میبتون دیدر بازار رقابت با شرفتیموندن و پ یباق یبه بعد برا نیاز ا یرو به روز کنن. ول یو حسابدار یامور مال

 .میریبهره بگ نینو یهاوهیش
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 یهاشنهادیاز نظرات و پ نکهی. هم ادیریقرار بگ یآت یهابرنامه انیشد که هم در جر لیجلسه تشک نیخاطر ا نیهم به

 یا. چند لحظهمیرو داشته باش ینیقاچاق و چ یکنم؛ تا توان مقابله با کاال استفاده داتمونیارتقاء سطح تول یشما برا

 .کردندیسکوت برقرار شده و همه به هم نگاه م

 نداره؟ یشنهادیپ یگفت: منتظرم! کس نیمب

و بپاش  زیهمه بر نیگفت: ا زیتمسخر آم یداده بود، با لحن هیتک اشیصندل یآرنجش را به لبه پشت کهیدر حال حامد

عَلَم کنن، اونوقت فروشمون  وتریکه چهار تا کامپ ،یدوزار یحلق جوجه مهندسا تو دیزیریداره؟ پول مفت م دهیچه فا

و  هیبازار االن خواهان چ دید دیبشه؟ با شرفتیث پکه باع شهیم ونو فروش سرش هیاز بازار سرما یباال؟ اونا چ رهیم

 .میبذار ارشونیو در اخت میکن دیما اونُ تول

 زانیباال بردن م یشبکه منسجم حسابدار جادیگفت: هدف از ا تیخونسرد و بدون نگاه کردن به حامد با قاطع نیمب

 یپاسخگو تونهینم یسنت یهاوهیهست. ش داتمونیتول تریو کنترل بهترُ اصول ینظمُ سامانده جادی. استیفروش ن

 به گسترش مَد نظر ما باشه. روند رو

در مورد  یقرار دادن شما بود؛ نه نظر خواه انیدر جر ،یحسابدار ستمیس یمن از صحبت در مورد به روز رسان هدف

هام رو ادامه صحبت هیبق نصورتیا ریدر غ شنوم؛یم دیدر مورد باال بردن فروش دار یغلط بودنش. اگر نظر ایدرست 

 بدم.

 .دییبا تکان سر اشاره کرد: بفرما نیکه مب بلند کرده، یبالفاصله دستش را کم ساره

ما تنها در مانتو و شلوار  داتیگفت:  بخش اعظم تول کرد،یاو را برانداز م شخندیبه حامد که با ن یبا نگاه کوتاه ساره

که فروش  شه،یزنانه هم ارائه م یهامردانه و بلوز راهنیپ یو محرم در بخش محدود دیع امیا کیخالصه شده. نزد

انه گانه و مردو پوشاک بچه میبخش داشته باش نیا یرو یشتریب مرکزت میتونیتا به حال داشته. م یخوب و قابل توجه

 .میبودن خارج بش یو از تک بعد میاضافه کن داتمونیرو هم به تول

ود محرم بوده؛ که س امیا یبرا یمشک یدرآمد ما تو فروشگاه، بابت فروش لباسها نیشتریب ریو ماه اخد یکی یط مثالً

. چون میکن هیته میجنس مورد نظر رو نتونست یتقاضا بوده، ول یکه گاه یفروشگاه کرده. طور دیرو عا یقابل توجه

 .رفتیرو نپذ دیجد یهاسفارش مونیدیتول

رد درخواست خانم موحد  لیدل یاصالن یبه حامد نگاه کرده و گفت: آقا تیحرف با اخم و عصبان نیا دنیبا شن نیمب

 بوده؟ یچ
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 یبه حسابدار کارخانه انداخت، بلکه او کمک یکند. نگاه هیچگونه کارش را توج دانستینم ابتدا به لکنت افتاده و حامد

 بدم؟ حیت: اجازه هست من توضگف یبا تک سرفه کوتاه درپوریح یبکند. آقا نهیزم نیدر ا

 .دییکرده و گفت: بله، بفرما با حفظ اخمش رو به او نیمب

 شه،یم دیهم که تو کارخونه تول ییهاپارچه نیما همونطور که خانم موحد گفتن مانتو و شلوارِ. بنابر ا داتیعمده تول _

اومده که مقدار  شیارشد، پ رانیو مشورت مد دیبنابه صالحد ،ی. در مواردمیکنیمنظور آماده م نیهم یاغلب برا

 متفرقه یها. که به خاطر محدود بودنش، لباسمیقرار داد یدیلتو اریو در اخت میمتفرقه هم داشت داتیتول یاندک

ون بر چ ی. گرچه تقاضا بوده ولمیعمل کرد نیفروشگاه قرار گرفته. در واقع ما بنا به روند روت اریدوخته شده و در اخت

 .میجوابگو باش میکارِ ماست، نتونست یکل استیس خالف

ه که چ برد،یبه سر م دیدور نماند. اما همچنان در شک و ترد نیکه از نگاه مب د،یکش یاجواب نفس آسوده نیبا ا حامد

 کاسه پنهان است و چگونه آن را کشف کند. مین ریز یاکاسه

 یو آقا یفرخ یخانم موحد قابل تأملِ. آقا شنهادی. پمیکنیصحبت م یاگهیمورد در جلسه د نیخب، در ا اریبس _

 بشه. یبررس یتا در جلسه بعد د،یکن یجمع آور یموضوع اطالعات نیشما در خصوص ا یزدانی

 دو گفتند: چشم، حتماً. هر

کر ف نیتمام مدت به ا نیصحبت شد و مب رد،یکه قرار بود صورت بگ یراتییها و تغبرنامه ریجلسه در مورد سا ادامه

و ورود افراد  آمدیکار برنم نیاز عهده ا یی. قدر مسلم به تنهااوردیاز چند و چون ماجرا سر در ب یستیچطور با کرد،یم

مربوط به خود بازگشته، تنها دو برادر  یها. همه به بخششدیم زینگکمک خواستن شک برا یبه مجموعه هم، برا دیجد

 مانده بودند. یبه همراه دامادشان باق

با اجازه مرخص بشم از  ا؟یبرادران ارجمندن ستین یرو به آنها گفت: امر یاز جا برخواسته، با لبخند کج مدحا

 تون؟!خدمت

 یاِ »ماند و تنها  کارهمهیاش نبدهد، که زنگ تلفن همراهش مانع شد. به محض اتصال، بله یدهان باز کرد پاسخ نیام

نگران نباش!  م،یگرفته بود، پشت سر هم گفت: اومد شیراه خروج را پ کهیاز دهانش خارج شد. سپس در حال «یوا

 .میرسونیخودمونُ م عیسر

 فتاده؟ا یاتفاق یکس یشده؟ برا ی: چدیپرس یبا نگران نیو پشت سرش حامد از اتاق کنفرانس خارج شدند. مب نیمب
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 .مارستانیرو بردن ب ستهیاش گفتیبود، م نیمیگفت: س یبه حامد کرده و با ناراحت ینینگاه غمگ نیام

 ! دکتر که گفته بود دو هفته مونده؟ادیم ایزده و گفت: قربونش برم داره دن یلبخند حامد

کنن،  قراره عملش میبر دیرو به حامد گفت: زود با چشیو سوئ فیبدون پاسخ به اتاقش رفته و بعد از برداشتن ک نیام

 یشده بود، گفت: عمل برا نینگران ام افهیبه اجازه شوهرش هست. حامد که تازه متوجه لحن ناراحت و ق ازیگفتن ن

 آورد. ایدن یعیرو طب شگهیاون که سه تا بچه د ؟یچ

همه  اوضاع نیباال سر کار نباشه و تو ا چکسیه شهی. نمیبمون نجایگفت: تو بهترِ هم نیدر حال خروج رو به مب نیام

 عملش کنن؟ خوانیم یچ یبرا ؟یدی: چرا جواب نمدیتوپ نی. حامد رو به اممیمون خدا رها کنرو به ا یچ

 تا از دست نرفته، همونجا از دکترش بپرس. می! زودتر بردونمیگفت: من چه م تیبا عصبان نیام

*** 

 شد؟ یش چحالش خوبه؟ بچه ستهیشا ؟یدیچند بار تماس گرفتم. چرا جواب نم ن؟یشد ام یچ _

 نیمیروبراه نبوده. س ادیز ستهیحال شا نکهیگذشت. صبح مثل ا ریبپرس برادرِ من. بله خدا رو شکر بخ یکی یکی _

 شیبرن پ سپاره،ی. به مامان و حاج بابا هم ممارستانیب رسوندشیو فوراً م شهیکارش داشته بهش زنگ زده، متوجه م

 ها تا تنها نباشن.بچه

از  یکی و االن مارستانیزود ببرش ب دیدردش گرفته، با ستهیده، فقط گفت شابد ش ستهینگفت که حال شا بهشون

 ها هستن. زود خودشونُ برسونن.بچه شیپ هاهیهمسا

 دونن؟ینم یزیهنوزم چ یعنی _

م مجبور شد د،یفهم یتو اتاق عمل بود. وقت ستهی. اون موقع شامارستانیکه رسوند، اومد برو  یحاج بابا مامان بدر _

 براش بگم. ییزایچ هی

 شد؟ ینجورینگفتن چرا ا _

 صینداشته و نتونسته درست تشخ ییبه کارش آشنا ادیکه تحت نظرش بوده، ز یگفتن. ظاهراً دکتر یادیز یزایچ _

 .فتادیم یبدتر یهاو گرنه اتفاق اومدیم ایبچه دن نیزودتر از ا دیبده. با
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 حاال چطوره؟ خودش و بچه حالشون خوبه؟ _

هم به خاطر عملش  ستهیمچاله شد. شا شافهیق نیهم پسرِ همچ یکی نیا دیفهم یوقت شرفیحامد ب ین. ولآره خوب _

 استراحت کنه، تا حالش رو به راه بشه. یمدت هی دیبا

 کرده بودن گفتن بچه دخترِ. یکه سونوگراف نایا _

ها داشته باشه، فقط عرضه نیاز ا دونمیم دیبع یکنم. ول تیازش شکا خوامیم گهیبوده. حامد م یگفتم که دکترِ ناش _

از  یهاقابله نیاز ا یکی شی. نه پبردشیم یدکتر درست و حساب هی سوخت،یم ستهیشا یاگه دلش برا نی. اادیم یقُپ

 رده خارج شده.

*** 

 اد؟یاز من برم یکار ؟یاشده بابا؟ چرا انقدر درهم برهم و آشفته یچ _

شدن حاج بابا نشد. با حرف او چشم باز  کیداده و چشم بسته بود، متوجه نزد هیتکمبل  یکه سرش را به پشت نیمب

 کرده و صاف نشست.

 یزیتا مشکل حل نشده، چ خواستمینم تشیانگشت شصت و اشاره شروع به ماساژ چشمانش کرده و گفت: واقع با

 کم کارها گره خورده. هیبگم  دیبا دیدیحاال که پرس یبهتون بگم. ول

نصرفم م امکیس یکنن، ول دایو ادامه داد: اولش خواستم چند تا حسابدار استخدام کنم تا مشکل رو پ دهیبلند کش یآه

ز ردش رو ا د،یکن دایپ شهیعل یمدرک دیمتوجه بشه قبل از اونکه بتون کنه،یم یکه داره خرابکار یکرد. گفت اگه کس

 کنم. کاریچ دونمی. نممیسر و صدا و آروم دنبالش باش یب دی. باستیبند ن ییدستتون به جا گهیو د برهیم نیب

همه  به دیبه بعد خودت با نیبهم گفته بود. اما فکر کردم بهترِ بذارم بعهده خودت، به هر حال از ا ییزایچ هی نیام _

 .یکن یدگیکارها رس

م شدم، نتونست جیگفت: گدو دست گرفته و انیداده، سرش را م هیتک شیدوال شده و آرنجش را به زانوها یکم نیمب

 نی! امشهیهم نم ییممکنه دستش تو کار باشه؟ به تنها یاعتماد داشته باشم؟ ک یبه ک دونمیببرم، نم شیاز پ یکار

 .ستیوارد ن یلیهم خ

 ؟یریگیچرا از خانم موحد کمک نم _
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 !تونه؟یخانم موحد؟! مگه م _

 اعتماد دارم. یا گهیاز هر کس د شتریکمکم کرده. من به اون ب یسال چند بار انیپا یحسابرس یآره، قبال هم برا _

 ؟یشده، حاج بابا را نگاه کرد و بعد از چند لحظه گفت: اگه نتونست چ زیر یمتفکر با چشمان نیمب

تو  شارمیداشتم ب میبهش داده بشه. خودم تصم یرو داره، کار باالتر اقتشیدختر ل نی! ایاگه نتونست ضرر نکرد _

بکشم کنار و کل کارها  تونمیراحت م الیبا خ دمیاومد، د ونیصحبت برگشتن تو م یوقت یدفتر، کمک حالم باشه. ول

 تو دفتر کار کنه. کلتا حل مش یموقتاً ازش بخواه یتونیرو به تو بسپارم. م

 کنن، اگه یگفتم در موردش بررس یزدانیو  یداد. به فرخ یخوب شنهادی. تو جلسه امروز هم پکنمیش فکر مدرباره _

 .میکن شیبشه عمل

و  یزندگ طی. شرارهیمناسب نتونسته قرار بگ رینشده هدر رفته. در مس تیداره، اما چون درست هدا یاستعداد خوب _

 رو انتخاب کنه و تا آخرش بره. حیراه صح هیباعث شده نتونه  شیخونوادگ

! دمیازش پرس یدنبال کنه؟ حت خط رو نگرفته و هیمختلف کار کرده و  یاهنهیچرا تو زم بِیمن هم عج یاتفاقًا برا _

 یهانداره که بخواد تجربه یبهش گذشته؟ سن یقضاوت نکن. مگه چ یدونینم یزیچ گرانید یاز زندگ یگفت وقت یول

 گذرونده باشه. شیرو تو زندگ یتلخ

 داره. یبستگ تیفیبه ک ست،ین تشیبه سن و کم دنیکش یسخت _

 فهمم؟ینم یچ یعنی _

کرد و  دایپ یقانون کل هی شهیوجود نداره. نم یاعادالنه اریترازو و مع چیها، هآدم یرنج و سخت زانیدرک م یبرا _

که  ییهایسخت یکنیکرده! فکر م مانیخواهرت امروز زا نیکرد. مثالً هم یریگباهاش مقدار غم و غصه افراد رو اندازه

که هر زن موقع وضع  یدرد زانیم یکنیفکر م ایبوده؟  کسانی اشتههاش دهر کدوم از بچه مانیو زا یحاملگ یبرا

 .کسانِیبرابر و  گهید یهابا زن کنه،یحمل تحمل م

 یامرهن هی یبه فرض بتون ایآ شه؟یمتحمل م یاش چه درجه سختآوردن بچه ایدن یهر زن برا ،یکن یریگاندازه یتونیم

 شهیمعلول م یکیطورِ.  نیهم یدر مورد تمام مشکالت زندگ شه؟یمشابه مو  کسانیها ه همه زننمر ،یکن نییبراش تع

 تیبا همون معلول گهینفر د هیکنه. اما  شرفتیپ ییهانهیزم هیتو  تونهیم یو حت ادیکنار م تشیبا معلول یو به راحت

 .شهیو افسرده م یمشابه منزو
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 سرانجام،یب یو بعد، از اون رابطه کشهیم یناراحت یمدت هی گهید یکی کنه،یم یخودکش رسهیبه عشقش نم یکی

رنج و  تِ یفیکننده ک نییتع تونهیعوامل م یلیتر. پس خرابطه بهتر و منسجم هیدنبال  رهیو م رهیگیدرس عبرت م

 شهیباشه، که هر فرد متحمل م یعذاب

 ه؟یچه جور دهیکه خانم موحد کش ییهایسخت تیکم ای تیفیحاال ک _

 مرزشایکه پدر خداب یناراحت بشه. البته من هم فقط در حد دیبازگو کنم. شا گرانُید یخصوص یمن حق ندارم زندگ _

استخدام دخترش بود.  ومدیکه ازم برم ی. بعد فوتش هم ارتباط کم شد و تنها کاردونمیم یکرده، مختصر فیبرام تعر

 .میدیانجام م دمون، خونه گهیبگو کمکت کنم م یدار یکار پرسمیهر وقت م

*** 

 .دییسالم، بفرما _

 هستم. ایارجمندن _

 .دییکردم، بفرما ویتونُ سبله شماره _

به کارتون ادامه  نجایا یمدت هی یشما. شما هم برا یاونجا به جا فرستمیرو م یدیتول یهااز بچه یکیزنگ زدم بگم  _

 .دیدیم

 رو بپرسم؟ لشیدل تونمیجسارتاً م _

 نیهم یمراقبت از خواهرم هستن. برا ریهم فعالً درگ یاصالن یاستراحت کنه. آقا یمدت دیکرده و با مانیخواهرم زا _

 دادن. شنهادیکنترل امور رو داشته باشه. پدر شما رو پ ییکه توانا م،یدار ییرویبه ن ازین

. دفاتر زنمیحرف نم شونیاً.  من رو حرف احاج آقا بوده. چشم، حتم شنهادیگفت: بله، پس پ یاستفهام یبا حالت ساره

 بذارم. ارشونیها رو هم در اختحساب

اونجا هست که از نحوه کار شما سر در  یگفت: اگه کس یکه از لحن حرف زدن ساره ناراحت شده بود، با بدخلق نیمب

 بهش، اگه نه... دیبسپر ارهیم

 اطالع دارن. دادن،یانجام م تونستمیکه من نم یدر مواقع یخانم اکبر دیبله، هست. فاطمه... نه، ببخش _
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 هی. خودتون هم شونِیشما با ا یهاتیاز فردا تمام مسئول دیو بگ شونیدست ا دیرو بسپر زیخوبه، پس همه چ _

 .دینکن ریتا مثل دفعه قبل د نجایا دیایب میو مستق دیریدربست بگ

صحبت را خاتمه داد. بعد از صحبت با فاطمه و  ظیغل یلحنش را دارد، پس با چَشم یحس کرد که قصد تالف ساره

 حرکت کرد. یبدون آنکه منتظر آمدن فرد مورد نظر باشد، با آژانس به سمت دفتر مرکز هیبا بق یخداحافظ

*** 

 تفاوتیب یمیو خانم مق ستادهیا یمیخانم مق زیم یرفت. ساره جلو رونیبحث کنجکاو شده و ب یصدا دنیاز شن نیمب

 به دفتر؟ دینکرد ییشده؟ چرا خانم موحد رو راهنما یگفت: چ یمشغول انجام کارش بود. رو به منش

 .دیهست شونی.. شما منتظر ادونستمیمن.. من نم د،یو با لکنت گفت: ب... ببخش ستادیبالفاصله ا یمیمق

 بدم؟ حیم به شما توضبابت کارها نمیبینم یازیو حرف دو پهلو برافروخت و گفت: ن هیکنا نیاز ا نیمب

 دییباز کرده و با حفظ همان اخم و دراز کردن دستش، داخل اتاق را به ساره نشان داد و گفت: بفرما شتریدر اتاق را ب بعد

 داخل.

نشان  را شیقرار گرفته و با دست مبل روبرو زشیپشت م نیوارد اتاق شد. مب نهیباطمأن یمحکم ول ییهابا قدم ساره

 لطفاً. دییداده و گفت: بفرما

منتظر  نیاز ا رتری. ددیدیشد و گفت: بر خالف دفعه قبل زود رس رهیمبل نشست، به صورتش خ یساره رو یوقت

 اومدنتون بودم.

که قرار بود  ییگفت: دفعه قبل آقا برآمده و حیکند، درصدد توض یادآوریدفعه قبل را  ریکه انتظار نداشت، تأخ ساره

امروز  یکنم زمان برد. ول دایکامل نداشتم، تا دفتر رو پ ییآشنا ریو من هم به مس دندیرس رید ره،یرو از من بگ دهایکل

بعهده شرکت خواهد  شنهیآقا نموندم و با آژانس اومدم، که قطعا هز اونتکرار نشه، منتظر  یاونکه تجربه قبل یبرا

 بود.

ون همراه حقوقت گم،یم یگفت: به حسابدار یگرد شده و به آرام یاو، با چشمان تِیم و قاطعمتعجب از صراحت کال نیمب

 پرداخت کنن.
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ول مشغ شیرو شیپ یفرو رود. نگاه از ساره گرفت و خود را با کاغذها استیر بتیکرد به خود مسلط شده و در ه یسع

 یالناص یهست، در مدت نبود آقا ازیرا شروع کرد: همونطور که پشت تلفن گفتم ن حاتشینشان داد. در همان حال توض

مورد از  نیهر کس در ا خوامیاست و من از شما م هیقض رفقط ظاه نی. اما ارهینفر کنترل کارها رو به دست بگ کی

 .دیرو بگ نیشما سؤال کرد، هم

 یاصل لیادامه داد: دل تیقرار داده و با جد زیم یا رورا بلند کرده، انگشتانش را در هم قفل کرد، آرنجش ر سرش

ندارن. اگه بخوام  یبا هم همخون یمال یو ترازها میهست به اختالف حساب برخورد یمدت هیکه  نِیاومدن شما ا

 کنه. یشدن مدرک، ردش رو پاکساز دایمتوجه بشه و قبل از پ یحسابدار استخدام کنم، ممکنه فرد خاط

از برادرم. اون هم چون  ریاعتماد ندارم بغ چکسیمن به ه تشیدون جلب توجه انجام بشه. واقعب نکاریا دیبا پس

کارخونه  یبه کارها یدگیباشه. در ضمن رس دیکمکش چندان مف تونهینداره، نم یحسابدار نهیدر زم یاطالعات کاف

بدون جلب توجه سر  دیکن یو سع دیمشغول باش یدیتول یتو یمدت خوامی. من از شما مذارهینم یبراش باق یفرصت

 .دیکن دایپ ینخ

 د؟یخوایچطور از من کمک م د،یاعتماد ندار یشما که به کس _

 !دیاعتمادم رو جلب کن دیتونیکردن مقصر، م دای. شما هم با پرمیپدر خواستن از شما کمک بگ _

 کنه؟یبه من م یجلب اعتماد شما چه کمک _

و  رهیگیق مبهتون تعل یهم پست باالتر م،یشدن خرابکار بش دایاز سؤالش با تعلل گفت: اگر موفق به پ ریغافلگ نیمب

 .کنهیم دایپ شیهم حقوقتون افزا

و  طرح مانتو بکشم یدیتول یداشتم، که برا یگفت: من با حاج آقا قرار یبه فکر فرو رفت و بعد از لحظات یکم ساره

 باز هم ادامه بدم. لمیدارم و ما یادیعالقه ز کارنی. من به ادادنیبه من م یاداگانهها مبلغ جطرح یدر ازا شونیا

 .هشیالزحمتون پرداخت محق د،ی. طبق همون توافق که با پدرم داشتستین یلطمه نزنه، مورد تونیاگه به کار اصل _

. رمیپذیرو م یقرار لفظ نیو هم کنمیخب، اما من بر خالف شما بهتون اعتماد م اریاز جا بلند شده و گفت: بس ساره

کارم رو  تونمیم ی. از کیدر مورد شما ندارم، جز چند خاطره گنگ از بچگ یالبته تنها به اعتبار حاج آقا، چون شناخت

 شروع کنم؟
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ساره را به  یبا جستجو در آنها، کودک کردیم یافتاده بود و سع یدوران کودک یهایباز ادیکه با حرف ساره به  نیمب

 ساره به خود آمد. یبا صدا اورد،یب ادی

 !ا؟یارجمندن یآقا _

 بله؟ _

 کارم رو شروع کنم؟ تونمیم یگفتم از ک _

کنم  تونیتا هم به همکارا معرف تون،رسونمیگفت: امروز خودم م زشیاز جا برخواسته و در حال مرتب کردن م نیمب

 .دیشغول باشاونجا م یمدت یو هم اطالع بدم، قراره برا

ون رو هم بلدم، چ ری. مسدیاومدنمُ اطالع بد یبه خانم طالب یتلفن هیدارم. کاف ییآشنا یدیتول یمن با همکارا یول _

 رفتم. ادیاونجا ز

 د؟یکردیساره گفت: چطور؟ مگه قبال اونجا کار م یهاحرف دنیمتعجب از شن نیمب

. من هم بارها مجبور ارنیالگوش رو در ب ایکنن  ادهیپ دیچطور با دوننینم کشم،یکه م ییهااز طرح یچون بعض ر،یخ _

 مدام در تماس باشم. یبا خانم طالب یتلفن ایشدم، برم اونجا 

 !د؟یهم بلد یاطیبه ساره با بهت ادامه داد: شما خ رهیخ نیمب

ا تکان دادن سرش به همزمان ب نیمب د،یبگو یزیاش گرفته بود، تا خواست چخنده نیمتعجب مب افهیکه از ق ساره

 قتیالمثل به حقضرب نیدوره کوتاه مدت، بله متوجه شدم. ظاهراً در مورد شما ا هیو باال، همراه او زمزمه کرد:  نییپا

 خوش به حال مادر شوهرتون. «زهیریهنر م هیاز هر انگشتش »که  وستهیپ

 به مادر شوهر داره؟ یو گفت: چه ربط دیاش را کنترل کند، پر صدا خندنتوانست خنده گرید ساره

که به  یرا نازک کرده و با حرکات شیصدا ی. کمگردنیعروس واسه پسراشون م هیمادر شوهرا دنبال  شهیخب هم _

 هنر بباره. هیمثل پنجه آفتاب، که از هر انگشتش  خوامیعروس م هیگفت:  داد،یدست و سرش م

 گم؟یان طرح لبخندش را حفظ کرده بود، نگاه کرد و گفت: درست نمبه صورت ساره که همچن یبا حالت عاد بعد

 ه؟یصداتون عال ریی. تغدیبش یدوبلور خوب دیتونیبه دو طرف تکان داده و گفت: شما هم م یسر ساره
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 داخل آمد. یچا ینیبا س یباز شده و منش یاخواست جوابش را بدهد، که در با تقه نیمب

 خواستم؟ یی: من چادیسر خود عمل کردنش ناراحت شده و توپ نیاز ا نیمب

 ...دیصحبت کرد ادینه... گفتم، گلوتون خشک شده...، ز _

 ستن؟ین یمراد یاخم گفت: مگه آقا با

 چرا!... خواستم بهشون زحمت ندم. _

خودشُ انجام بده. در ضمن دفعه بعد تا اجازه ورود ندادم،  فیوظا دیصدا بلند کرد: الزم نکرده! هر کس با تیعصبان با

 .رنیخانم موحد دارن م د،یرو هم برگردون ینیس نی. ادیاییداخل نم

با  نیرا نداشت، سرافکنده از اتاق خارج شد. مب اشینیریهمه توپ و تشر در قبال خود ش نیکه انتظار ا یمیمق خانم

 .دییرفته، آن را تا انتها باز کرد و رو به ساره گفت: بفرمابه طرف در  لشیو موبا چیبرداشتن سوئ

 : خودم....دیدوباره خواست بگو ساره

 .تونرسونمیکالم گفت: م کیو  دیحرفش پر انیم نیمب

نرم  نیالحق که چه ماش»اما با خود گفت:  د،یجلو بنش یصندل یمعذب بود، چون مجبور شد رو اریگرچه بس نیماش در

که مثل  ن،یآرام ماشراحت، حرکات نرم و  یصندل ن،یمب نیریها آنجا بماند. عطر شساعت خواستی. دلش م«یِ و راحت

 او را به خلسه برد. داد،یگهواره تکانش م

شاد و  یو متوجه شده بود خوابش گرفته، پخش را روشن کرد. با انتخاب آهنگ دییپایاو را م یچشم ریکه ز نیمب

 اره شد.س یاریباعث هوش م،یمال

 خاموشش کنم؟ کنهیگفت: اشکال نداره روشن کردم؟ اگه ناراحتتون مبه ساره انداخته و  یکوتاه نگاه

 ست؟ین ینه، مشکل _

 د؟یشیبپرسم؟ البته اگه ناراحت نم یسؤال خصوص هی تونمیجسارتاً م _

 .دمیجواب نم کنه،یناراحتم م دمیاگه د د،یشما بپرس _
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 !نطوریسرش را تکان داده و گفت: که ا یبا لبخند نیمب

 د؟یگفت: منصرف شدسرش را به طرف او گردانده و  ست،ین یطوالن نیمکث مب یوقت

یکه م رونیب یول د،یچرخیبا مانتو و مقنعه م د،یکارتون هست طیتو مح یکه وقت ه،یچ لشیدوست داشتم بدونم دل _

 دارن؟ یکار چه تفاوت طیمح یتو یبا مردا ابونیکوچه و خ یتو یمردا د؟یکنیچادر سر م دیر

 شما رو قانع نکنه. دیشا یول ،یِخودم قابل قبول و کاف یبرا لمیدال یعنیسخته.  حشیکم توض هی _

 قانع شدم. دیشا دیبگ کنه،یتون نماگر ناراحت _

 آزار دهنده باشه. در بهیها و رفتار افراد غرنگاه ادیم شیبسته و محدودِ، کمتر پ یفضا هیکار چون  طیمعموالً تو مح _

یرو ناراحت نم یکس شهیم جادیکه ا یاو جو محترمانه ادیبوجود م تیمیو صم ییمورد همکاران هم که به مرور آشنا

 .کنه

 یتاونها احساس راح ونیدر م شهیکه نم چرخن،یو افکار متفاوت م دیبا عقا یافراد مختلف ،یعموم یتو فضاها یول

 .کنهیها و رفتار نامناسب اونها حفظم ماز نگاه کنمی. حس مشهیو آرامشم م تیکرد. چادر سر کردن باعث امن

 کنه،یمادرم چادر سر م دمیدیم یدر مورد حجاب فکر نکرده بودم. از بچگ یبه طور جد چوقتیه شیجالبِ! واقع _

 شیبرام سؤال پ د،یمتفاوت هست رونیکار و ب طیکه تو مح ،دمیشما رو د یوقت یبود. ول یبعد هم خواهرم. برام عاد

 تون نکرده باشم.ناراحت دوارمیاومد. ام

 مسائل صحبت کنم. نینه، برعکس! دوست دارم در مورد ا _

 .دیحرف بزن یبا کس دتونیدر مورد عقا ادیخوشتون نم کردمیواقعاً طرز فکر شما جالبه. فکر م _

و اعتقاداتم  دیدر مورد عقا یها بدون خستگساعت تونمینکنه، م دایپ میزندگ یصبه مسائل خصو یربط یتا وقت _

 لیانتقال بدم و اگر غلط و اشتباهِ با دال گرانیمثبتِ، به د دمیمباحثه کنم. دوست دارم اگه عقا یصحبت کنم و حت

 قانع بشم و کنارشون بذارم. ،یمنطق

 . پس الزم شد دردیهست یحد منطق نیخوبه که تا ا یلیتکان داد و گفت: خوبه! خ دنیفهم یسرش را به معنا نیمب

 .میصحبت کن شتریحجاب، ب نیفرصت مناسب در مورد هم هی
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 روز هیمون. چون به پدرتون قول دادم منزل دیاریب فیبه اتفاق حاج آقا و حاج خانم تشر دیتونی. مشمیخوشحال م _

 دستپخت مامان رو بخورن.

*** 

 دنیبه عقب برگشت و با د یسالم یشد. با صدا یمشغول سالم و احوالپرس مانهیساره گرم و صم یدیورود به تول با

وبه خ ؟یینجایبه تو گفتم برو فروشگاه تو هنوز ا شیساعت پ هی! من یو گفت: موسو دیپسرک جوان، اخم درهم کش

 خانم موحد منتظر تو نموندن.

 اومد. شیکار پ رفتم،یاالن داشتم م _

 ریکردن تو خانم موحد د ریکه نبود! اون دفعه هم به خاطر د یبعد، اورژانس یبرا یذاشتیاومد م شیهم پ یهر کار _

در حضور همون جمع ازشون  دی. حاال بادیکرد ریاعتراض کردم چرا د شونیجمع به ا یو من جلو دنیبه جلسه رس

 معذرت بخوام تا من رو ببخشن.

 یبرا دیببخش نیمعلوم نبود ا.دی. در همان حال گفت: ببخشدییپایساره را م یچشم ریانداخت و ز ریسر به ز یموسو

 ن؟یمب ایساره بود 

. ایدنارجمن یآقا ستین یازیبر لب داشت، گفت: ن یبود و لبخند بزرگ یدستش در دست خانم طالب کهیدر حال ساره

 .رمیبراشون در نظر بگ مهیجر هی شمینکنه، وگرنه خودم مجبور م یبدقول کنهیم یهم منبعد سع یموسو یآقا

بخش با خانم موحد هست  نیا یهایبه بعد تمام هماهنگ نیبگم از ا ی! تا نرفتنطورهیتکان داد و گفت: هم یسر نیمب

 .یدینگفتن تو فروشکاه به کارت ادامه م یو تا وقت

 بمونم؟ نجایهم شهی. نمامیش بر ماز عهده رو بهتر نجایآقا من کار ا یاعتراض کرد: ول یموسو

اش منتظر ب رونی. نه، صبر کن! بشهیم یچ بنمیو اونجا؟ حاال فعالً برو که ظهر شد، تا بعد بب نجایداره ا یچه فرق _

 کارت دارم.

یمن نیهم یدلش رو برده، برا اطیخ یاز دخترا یکیگفت: آخه  نیبا خنده رو به مب یخانم طالب یاز رفتن موسو بعد

 .کردمیم شیبره فروشگاه وگرنه زودتر راه دیشما ازش خواست دونستمی. من هم نمنجایدل بکنه از ا خواد

 شده؟ ینداره! حاال عاشق ک یکه سن یگفت: جداً! موسو جانیساره با ه ن،یاز جواب دادن مب قبل
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 سبزه، با نمکه. زه،یهمون دختر ر _

 جوجه. چه با مزه. شنیمهاشون بچه زه،یمن! هر دو ر یخدا یوا _

 .«ادیچقدر خنده بهش م»گفت ها و چهره شاد ساره شده بود و با خود محو خنده نیمب

 بودند. ریو اتفاقات اخ عیبرده و همچنان مشغول رد و بدل کردن وقا ادیحضور او را از  ظاهراً

 یآقا یگفت: تا وقت یبه خانم طالبرو  ست؟ین یازیبه حضور من ن گهید نکهیکرد و گفت: مثل ا یشینما یاسرفه تک

 .دیبذار ارشونیالزم هست در اخت ی. هر چدنیخواهرم هستن. خانم موحد به جاشون کارها رو انجام م ریدر گ یاصالن

 بله، چشم حتماً. _

 .دیریبود، با من تماس بگ یبه ساره گفت: اگر مشکل رو

 .ادیمن شیپ یمشکل ینگاه کرده و گفت: با وجود خانم طالب یراحت. با لبخند به خانم طالب التونیبله حتماً، خ _

 سر هم به فروشگاه بزنم. هی خوامی. مرسونمتیم میگفت: بر یاز اتاق خارج شده، رو به موسو نیمب

 کرده، تا بتواند جادیا یتیمیداشت صم یسع یو به نحو دیاش پرسدر مورد کار و حقوق و خانواده یراه سؤالت نیب در

 یطیاش باشد و در محمشغول انجام کار مورد عالقه توانست،یم نکهی. ساره هم از ااوردیسر در ب یدیات تولاز امور

 بود. خوشحال اریدادند، بسیم لیها تشکرا خانم شترشانیکه ب گرفت،یقرار م

 ؟یاز ما بپرس یاحوال دیدختر خوب. چه خبرا؟ اگه کار نباشه نبا نمیکن بب فیخب تعر _

خواهرم وقت سر خاروندن هم  هیزیجه هیبه خاطر ته خته،یکار سرم ر یلیروزا خ نیتو رو خدا! ا ینجوریا دینگ _

 ندارم.

 قرار شد جهاز ببره؟ یبه سالمت یبپرسم. ک خواستمی. اتفاقاً میآره حق دار _

 .شونهیصفر تموم بشه، هفته بعدش عروس _

 .یشینمونده، راحت م یزیچ گهیپس د _

 .یسمونیشروع کنم به آماده کردن س دیبا ی. مطمئنم از روز بعد عروسومدهیمن نبه  یراحت _
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 کنه؟ هیش رو خودش تهخرده هیبذار  ؟یاریچرا انقدر به خودت فشار م _

اگه در  گهیم ای. دیشوهرم ند دیخواستیم گهیم زنهیکو؟ فقط طلبکارِ. تا مامانم بهش حرف م یمن که از خدامِ، ول _

 اد؟یمثل ساره بشه خوشتون م میسرکوفت بشنوم. اونوقت اگه زندگ دیعروساشون جهاز نبرم، بعداً همش با هیحد بق

اُرد  هی. هر روز هم میجوابش رو بد میبسته بمونه و نتون نکه دهنمو گهیم ییزایچ هیآورده.  ریخالصه نقطه ضعف گ

 داره. دیجد

 اد؟یاز دست من برم یکار _

 .دیکمکمون کن دنشیتو چ م،یجهازش رو برد خواستمیفعالً نه، فقط م _

 باشه حتماً. _

به  خوادیمامان هم بذارم، چون دلش نم دیچه کار کرد؟ به ام دیبا یسمونیس یبرا ستم،یوارد ن ادیبعدش هم من ز _

 .میباش مایشاهد داد و هوار س دی. اونوقت باخرهیم تیفیکیارزون و ب یزایچ رهیم اد،یمن فشار ب

گوشه کار رو خودش انجام  هیبذار  ،یسمونیکه گذشت، حداقل سر س هیزی. جهدیبهش رو داد یلیخ گهیشما هم د _

 حامله نشه. یزود نیکمک کنه، بگو پس به ا خوادیبده. اگه نم

نظر  ریهاش رو زحالت یمامان بروز بده. چند بار یجرأت نداره جلو یتا حاال بندُ آب داده. ول کنم،یمن که فکر م _

 هست. ییخبرا هیگرفتم. فکر کنم 

گفتن بلندش نشود. با چشمان گرد شده گفت:  یوا یمتوجه صدا یدهانش گرفت، تا کس یدستش را جلو یطالب خانم

 ذره مالحظه نداره؟ هیدختر چرا  نیمن! ا یخدا

 .زنهینم دیو سف اهیعمالً دست به س گهیو د شهیهم آخُ اوخِش شروع م یروز عروس یاز فردا _

 نوبره واال. گهیهم د شینجوریبگم. ا یچ _

 .میبه کارمون برس میبر م،یکرد بتیغ یهر چ گهیخب، بسه د _

*** 

 دست بزنه. لمیبه وسا یکس ادیگذاشته بودم. اَه انقدر بدم م زیرو م نجای! پس کجاست؟ من که همستین _
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 ؟یهست یبا ک ؟یکنیواسه خودت غُرغُر م یچ _

 یگذاشته بودم. حاال هر چ زیم یرو نجای. تازه اولش بود، همکردمیکار م دیطرح جد هیآخر وقت داشتم رو  روزید _

 .کنمینم داشیپ گردمیم

 ؟یکشو نذاشتتو ؟یهمراه خودت نبرد ؟یمطمئن _

 کشو رو ندارم، قفله. دیمن که کل _

 ده؟یند یکس نمیبب هیبذار بپرسم از بق _

 اتاق رو داره؟ نیا دیهم کل یاگهی، مگه کس دمن که در رو قفل کردم _

 یناصال یآقا یخبر نداره که شما به جا دیشب. احتماالً کار اونِ. شا فتیمسئول ش یمحب یاومد. آقا ادمی یآها! راست _

 .پرسمیم زنمی. االن که حتماً خوابه، بعد از ظهر بهش زنگ میاومد

اصله بالف نیهم یشود. برا ینشان ندهد تا باعث کنجکاو یالعملکرد عکس یسع د،یشنیکه م ییزهایمتعجب از چ ساره

 ه؟یچ انشیشب جر فتی. شکشمی. دوباره مستیگفت: نه ولش کن، مهم ن

 کرده. حاج آقا منظورمِ، هماهنگ ا،یارجمندن یگفت با آقا یاصالن یآقا ؟یتو خبر ندار _

 کنن؟یکار م یچ نجایها اخودشون. شب نیب یِقرار هی باشم. حتماً انیکه در جر شهیبه کار من مربوط نم _

بابتش اجاره  نکهیاز دوستانشِ. مثل ا یمحب یآقا نی. ظاهراً امیکنیاستفاده نم نجایها ما از اگفت شب یاصالن یآقا _

 .دمیشن ییزایچ هی ختهیاطالع ندارم. جسته گر یلی. من خدهیم

 رو زیهمه چ م،یکن لیتعطکار رو  میخوایم یکمد بزرگ گوشه سالن گذاشت و گفت وقت هیاومد،  یاصالن یروز آقا هی

 نشه. یما با اونا قاط یو کارا کننیکار م نجایا انیگروه م هیها . چون شبمیاون کمد بذار یو تو میجمع کن

 نیا دیهم کل یاگهیکس د مدونستی. نمکنمیجمع م رو لمیموقع رفتن وسا گهی. من هم دیبپرس خوادیباشه، نم _

 اتاق رو داره.

 «.دزد نکن تُهیمالتُ بِپا، همسا»گفتن  می. از قدیکنیم یکار خوب _
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اتاق را از نظر گذراند، که ناگهان متوجه سطل زباله کنج اتاق  یایبا دقت تمام زوا ،یخانم طالب یهااز گفته رانیح ساره

سس و روغن  یهالکه شانیکه رو نشینازن یهاشد. دوال شد و کاغذ مچاله شده را خارج کرد. بله خودش بود، طرح

اغذ باطله گانه و کبچه یهایاند خط خطشده. حتماً فکر کرده تفاده. ظاهراً به عنوان سفره غذا از آن اسشدیم دهید

هم  یگرید زیاش بود، چبه فنا رفته یهاطرح یاست، که مچاله کرده و دور انداخته بودند. همانطور که مشغول وارس

 در سطل زباله توجهش را جلب کرد.

*** 

 مزاحم شدم. دیبخشیموحد هستم. م ا،یارجمندن یسالم آقا _

 .دیبود به من زنگ بزن یگفتم هر وقت کار! خودم دیی. بفرماکنمینه، خواهش م _

 .نمتونیامروز بب تونمیم _

 اومده؟ شیپ یمشکل ه؟ی! ضروردونمیاِمم... نم _

 نشونتون بدم. دیبا یزیچ هیفکر کنم مهم باشه.  _

 خوبه؟ ۶ ای ۵. حول و حوش زنمیهام رو جابجا کنم. بهتون زنگ ممن برنامه ست،ین یاخب، اگر عجله لهیخ _

 خونه. رمیم رتری، که د دمیبله به مامان اطالع م _

 دنبالتون. امیخب، پس همون ساعت شش م اریبس_

 .نهیمن و شما رو با هم بب یکس نجایا خوامی. نمامیخودم ب م،یقرار بذار ییجا شهیم _

 یو کم یبه آرامکرد،  شیساره مجدداً صدا یبدهد. وقت یچه جواب دانستیخورده و نم کهیاز درخواست ساره  نیمب

 .مونمیهست. اونجا منظرتون م ابونیخ یشاپ تو پاساژ انتها یکاف هیدلخور گفت: 

ممنون، »بکند. تنها با گفتن  یکار اشییدلجو یبرا توانستیشد، اما در آن لحظه نم نیمتوجه لحن ناراحت مب ساره

 تماس را قطع کرد. «نمتونیبیم

*** 
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شده و سالم گفت، که او تنها به  کشی. نزددیمشغول خوردن قهوه د ظیغل یرا همراه با اخم نیوارد کافه شد. مب یوقت

. اوردیخود ن یناراحت شد، اما به رو تفاوتشیمقابلش نشست. از برخورد ب یصندل یتکان دادن سر اکتفا کرد. رو

قرار داده و گفت:  شیرو ید، جلوبو دهیچیپ یدستمال کاغذ یاکرده و درون برگه دایرا که در سطل زباله پ یزهایچ

 کردم. دایهستن، از تو سطل زباله پ فیکث دیببخش

له که از و مچا فیکث کتیانداخته و با تمسخر گفت: به خاطر چند تا ات یدستمال کاغذ یبه محتوا ینگاه کوتاه نیمب

 د؟یکشوند نجایمن رو تا ا د،یکرد دایتو سطل زباله پ

به کار  تونُیخاکستر یهاکم سلول هیرا نداشت، برافروخته گفت:  نیمب رمحترمانهیرفتار غ نیتحمل ا گریکه د ساره

 مشکل کجاست؟ دیفهمیم د،یبنداز

و به احتمال  کننیشب کار م فتیبه عنوان ش یاصالن یآقا یبا هماهنگ یاکارگاه عده یامروز متوجه شدم که تو من

ساخت  یعنی «یتورکِ نیا دیمِ»نوشته  دینیبیم د،یه با دقت روشون رو بخونهاست. اگمتعلق به اون هاکتیات نیا ادیز

هست،  رانیکه دوخت ا یلباس یرو ،ییهاکتیات نیچن ندنهست و چسبو یرانیلباس ا یدیتول هی نجای. اهیترک

تون وقت خوامیمن با ارزش نبوده، عذر م یهاحرف دیکنیبگم. اگر فکر م خواستمیبود که م ییزهایچ هانی. ارمجازِیغ

 را برداشته و به طرف در خروج رفت. فشیبماند، ک نیتلف شد. با تمام شدن حرفش، بدون آنکه منتظر واکنش مب

بلند او را مخاطب  ی. با صدادیبه عمق ماجرا برد، با عجله پول قهوه را حساب کرده و به دنبالش دو یکه تازه پ نیمب

کرد،  شتریسرعتش را ب نیهمچنان راهش را ادامه داد. مب توجهیساره ب یلحظه. ول هی دینم موحد! صبر کنقرار داد: خا

 و سد راهش شد. ستادهیا شیرو یجلو

 نگفتم که! یزیچ د؟یشیم ی! چرا انقدر زود عصباندیصبر کن _

 رو ندارم. از جانب هر کس که باشه. یاحترامیمدل ب چیبا خشم گفت: من تحمل ه ساره

 .اوردیبدست ب یشتریمالطفت به خرج داده، تا بتواند اطالعات ب یکرد کم یسع نیمب

 .میها رو ادامه بدصحبت هیتو کافه، بق میبر دییبفرما _

درم نگران زودتر برم خونه. ما دیکنار با دیو بدون باز کردن اخمش گفت: من حرفام رو زدم. لطفا بر تیبا جد ساره

 .شهیم

 .میحرفا رو بزن هیتون، تو راه بقبرسونم میبر نه،یما رو با هم بب یکس دیشیپس اگر ناراحت نم _
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خودتون بود، چون  یبه خاطر کارآگاه باز شتریب نه،یما رو با هم بب یکس خوامیگفت: من اگه گفتم نم تیبا عصبان ساره

 بشم، که حرف و توننیمحل کار نخواستم سوار ماش یجلو نکهیا گهی. ددیسر و صدا دنبال مجرم باش یب دیخواست

 .ارنیپشت سرم در ن ثیحد

زشته..  نجای. امینیبش میبر کنمیپارک بود، نشان داده و گفت: خواهش م ابانیآنطرف خرا که  نیبا دستش ماش نیمب

 ...ینطوریا

 د،یبگو یزیسوار شد. تا خواست چ یدرها، بدون معطل و باز شدن یبه ناچار دنبال او روان شد. با زدن قفل مرکز ساره

ه پشت ک ییهابه حرف یتیاهم دی. در ضمن نبادیبعد صحبت کن د،یبکش قیفوراً گفت: لطفاً چند تا نفس عم نیمب

هاشون برحق حتماً جرئت نداشتن وگرنه اگه حرف زنن،یکه پشت سرتون حرف م ییها. اوندیبد شهیسرتون زده م

 .گفتنیبود، تو روتون م

ه کالمش ب یترمیکرد، او هم لحن مال یسع نیآرامش را به او برگرداند. بنابرا یتوانست تا حدود نینرم و مهربان مب لحن

ره. من مجبورم رفتار معقول و ها ندازن جورنینسبت به ا یمثبت دیزن مطلقه هستم و جامعه ما، د هیداده و گفت: من 

 ادامه بدم. میو بتونم در آرامش به زندگ رمیقرار بگ تداشته باشم، تا کمتر مورد قضاو یادهیسنج

 ی. اگه از نظر خودتون مرتکب کار اشتباهکنهیم دایآدما پ یسر زبون انداختن زندگ یبرا یحرف شهیجامعه ما هم _

 .دیبد حیتوض شتریب هاکتیدر مورد ات م،ی. حاال بگذردیباش گرانینگران قضاوت د دینبا د،ینشد

ع بدون اطال یستیشگفت زده بود، چرا حامد با نیبازگو کرد و مب شیرا برا یخانم طالب یهامو به مو تمام حرف ساره

 بزند؟ یکار نیآنها دست به چن

وجود نداره. اما باز هم اگه  یو مشکل یِعاد زیکه همه چ د،یرفتار کن ی. طوردینشون ند یالعملعکس چیشما فعالً ه _

 .دیاریبدست ب یشتریکنجکاو بشه، اطالعات ب یکس نکهیبدون ا د،یکن یسع دیتونیم

گ زن نیراه به ام نیب نیهم یمورد مشورت کند. برا نیگرفت با پدر و برادرش در ا میکردن ساره، تصم ادهیاز پ بعد

ها در . حاال که همه خانمدیایکه بدست آورده، به خانه حاج بابا ب یصحبت در مورد اطالعات یزده و از او خواست برا

 کنند. دایپ دیحل مشکالت جد یبرا یکه راه ،بوجود آمد یجمع بودند، فرصت مناسب ستهیخانه شا

*** 
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 گریو با دست د داندگریم حیتسب کدستیبه فکر فرو رفت. با  ریحاج بابا سر به ز ن،یمب یهاتمام شدن حرف با

 حاج بابا بود. یهاو منتظر صحبت گرداندیآن دو نفر م نیهم با تأسف، نگاه ب نی. امخاراندیمحاسنش را م

 ؟ینکرد دایپ یزیها هنوز چگفت: در مورد حساب و کتاب نیحاج بابا رو به مب یاز لحظات پس

قد  هایحساب ساز نیسر خود نامردشِ. منتها چون خودش عقلش به ا ریهم ز نیگفت: شک ندارم، که ا ظیبا غ نیمب

 تو کارخونه همدست شده باشه. یکیبا  دیبا ده،ینم

و تمام وقتت اونجا  یشناسیدستت رو م ری. چون بهتر کارکنان زیبش ریگیپ دیتو با گهید نُیادامه داد:  ا نیبه ام رو

 ریداشته باشن و ممکنه اسناد رو جا به جا کنن، ز یبه دفاتر دسترس نتونیرو که م ییکسا دی. به نظر من باگذرهیم

 .یرینظر بگ

ممکنه  ییزدم چه کسا ییحدثا هیمراقب باشن.  سپرمیدو نفر که مورد اعتمادم هستن م یکیباشه از فردا به  _

 انجام بدم که حساس بشن. یکار خواستمیشون تو کار باشه، اما چون مطمئن نبودم، نمدست

انجام  یاقدام چیه کنن،یم یدارن حساب ساز ییچه کسا دیدی! با هر دوتاتون هستم. هر وقت فهمدیخوب گوش بد_

 ،ی. با جارُ جنجال و شلوغ کاردی. فقط بالفاصله به من اطالع بددیدیاونها نفهمن، که شما فهم دی. مراقب باشدیدینم

 .شهیها تموم مبه نفع اون هیقض

 چیبشه و ه تردهیچیمشکل پ یبا ندونم کار خوامی. نممیکنیاداره م یرو به شکل خانوادگ تمسیس نیکل ا میدار ما

. چون هر دیکنیبهش نم یاحترامیب نیکارِ حامدِ، کوچکتر دیدیرس نانیاگه به اطم ینشه حلش کرد. حت یجور

 هاش هم بود.و سرنوشت بچه ندهیبه فکر آ دی. باذارهیم ریخواهرتون هم تأث یتو زندگ اد،یشما بوجود ب نیب یکدورت

کر ف نیتنده. به ا شتیآت ومدهیکه ن ،یاش را تکان داده و گفت: خصوصاً منظورم تو هستانگشت اشاره نیبه مب رو

 رنیبگ یمنتظرن از آب گل آلود ماه هایلی. خدیبش یزیباعث آبرو ر توننیبا بوجود اومدن اختالف ب دیکه نبا د،یکن

 بیرق هی و زننیراحت بهتون ضربه م یلیخ د،یریهم قرار بگ یتو رو یبشن. وقت ستمیس نیکل ا یشکستگو باعث ور

 نیپشت سر گذاشتن ا یبرا یراه دی. باکنمیصحبت م لمونیفاصله با وک نی. من تو اشهیاز سر راهشون برداشته م

بالفاصله من  یدیفهم ی. هر چیکنیخودسر عمل نم دم،یبار چندم دارم بهت هشدار م یبرا نی. مبمیکن دایبحران پ

 بذار. انیجر ررو د

*** 
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 .دیاریب فیتشر شمیخواهرمِ. خوشحال م یکارت دعوت عروس نیا دییبفرما _

 دارم. اگر امکانش باشه حتماً. شیسفر در پ هیممنون،  _

که اون  ناریاز دلتون در ب دیبا گنی. مننیدوست دارن شما رو بب یلی. مادرم خدیبد رییزمان سفرتون رو تغ دیتونیم _

 .کردنیها توپتون رو پاره مموقع

با خنده انقدر جذاب  یوقت» . با خود گفت کردیاو را تماشا م ریبه هوا رفت و ساره متح نیخنده مب کیشل ناگهان

 «کنه؟یچرا همش اخم م شهیم

حد از حرف من ناراحت شده باشن. اون حرفِ  نیا امادرتون ت شهیاش را کنترل کرده و گفت: باورم نمزحمت خنده با

 .ارمیو از دلشون در ب شوننمیکردم. الزم شد بب فیبود، که تعر میخاطره از کودک هیمن فقط 

 تا رفع کدورت بشه. د،یاریب فیپس حتماً تشر _

 د؟یاوردیبه دست ن یدیجد زینشده؟ چ یاهام بدم. خبر تازهتو برنامه یرییتغ کنمیم یسع _

 ازیمورد ن زانیاز م شیارسال شده، ب نجایکه به ا ییهاکردم. متوجه شدم، پارچه یاز دفاتر رو بررس یمن تعداد _

معقولِ.  ریغ عاتیبعنوان ضا زانیم نیا کهیمحاسبه شده. در حال عاتیو ضا زیالتفاوتش به عنوان دور رکارگاه بوده و مابه

هست و  یخط ک دونمی. نمستین رشونیز یخانم طالب یکه امضا اره،داز طرف کارگاه وجود  ییهادرخواست نیهمچن

دو امضاء داشته  دیچون طبق روال معمول هر درخواست با رفته؟یامضاء پذ هیها رو با درخواست نیکارخونه چطور ا

ه در گید نی. اشهیم شوننیگزیکه جا یدر صورت نبودن هر کدوم، شخص ؛یاصالن یو دوم آقا یخانم طالب یکیباشه. 

 یگرفته و جنس درخواست لینامه رو تحو یشده؟ ک رفتهیها پذدرخواست نیبشه، چرا ا یس که بررسکارخونه طهیح

 داد شده؟ لیتحو یبه ک

 د،یکه گفت یاز تمام مدارک یکپ هی. شما رهیم شیطبق روال معمولش پ ی. ظاهراً همه چرِیگیبرادرم هم تو کارخونه پ _

متوجه کارهاتون  یکس د،یدقت کن یلیمشکل حل بشه. پس خ نیو صدا ا سریپدر خواسته که ب .دیو برام بفرست دیریبگ

 نشه.

 بله، چشم حتماً. _

*** 
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رو از کجا  هاپیتخوش نیگوشش آورده و گفت: ناقال ا کیدم در با شما کار داره؟ سرش را نزد ییآقا هیساره جون  _

 .گردهیدخترخاله دم بخت دارم، در به در دنبال شوهر م هیرو بفرست سراغ ما؛ بگو  شونیکی ؟یاریم ریگ

 اشتباه شده. دیهست؟ شا یک دونمیواسه خودت. من اصالً نم یگیم یچ _

مگه ما چند تا ساره موحد « با خانم ساره موحد کار دارم»جنتلمنانه گفت  یلینشده. خ یاشتباه چیبه جان خودت ه _

 م؟یدار

 . خوبه؟دمیداره؟ اگه مناسب بود آدرس خونه شما رو بهش م کاریچ هست؟ یک نمیحاال بذار برم بب _

 کالفه بود. یلیپاش سبز نشده. خ ریآ... قربون دخترخاله گلم برم. برو زودتر تا بنده خدا علف ز _

چون در  ی. ولکردیرو را عقب و جلو م ادهیکه طول پ د،یرا د یکت و شلوار یکنار زد و مرد یگوشه پرده را کم ساره

 دهد. صیصورتش را تشخ توانستیقرار گرفته بود، نم یکیتار

ما دم در. ش ادیچند لحظه ب د،یشده و با عجله گفت: لطفاً به خانم ساره موحد بگ کیبا کنار رفتن پرده به او نزد مرد

 زنه؟یم بشیتو غ رهیم ی. چرا هر کفرستمیم غامیکه دارم پ یهست ینفر نیچندم

 خودم هستم. ایارجمندن یآقا دییبفرما _

 را فراموش کرده بود. دیبگو خواستیکه م یچند لحظه با دهان باز، مات صورت ساره شد. حرف نیمب

 د؟یداشت یبا من کار ایارجمندن یآقا _

 دختر ساره بود؟ نیا یعنیآمده بود.  یچه کار یبرا دانستینم اصالً

 !دیکرد رییتغ یلینشناختم! خ دیگفت: ببخش یآرام یصدا با

 اد؟یاز دست من بر م یاومده؟ کمک شیپ یمشکل _

 .خوامیاون مدارکُ م یگرفته و گفت: آره، آره،.. کپ یلحن مضطرب شیصدا

 ارم؟یبراتون ب یس. من چطورآخه تو خونه د؟یتا فردا صبر کن شهیمتعجب گفت: االن؟ نم ساره
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صبر  شهی. نممیکن سهیکرده، مقا دایکه برادرم پ یمدارک امضاها رو با دی. بامیداریبرم میریبا هم م قهیدق هیخب  _

 شده باشه. ریحاال هم ممکنه د نیکرد. هم

 به مادرم خبر بدم، نگران نشه. دیپس اجازه بد _

 که پشت سرش بود برخورد کرد. یساره برگشت داخل برود، با کس تا

 ؟یکنیم کاریچ نجایاِ... فائزه تو ا _

 .یهمراهت اومدم تنها نباش یچیه _

 شن.که نگران ن د،یشما به مادرشون خبر بد شهیگفت: خانم م ی! رو به فائزه کرده و با نگراندیخانم موحد، عجله کن _

 بله، البته! چرا که نه؟ _

 .ارمیبرم چادرمُ ب د،یپس صبر کن _

 یهم به قدر تونیساره انداخت و گفت: روسر یبه سر تا پا ی. نگاهدهی. لباستون، هم بلنده هم پوشخوادیچادر نم _

 از چادر نداره. یبزرگه، دست کم

 نیسوار ماش یجنتلمن نیدلتم بخواد، همراه همچ یلیداده و آرام گفت: دِ برو بال گرفته، خاز پشت ساره را هل  فائزه

 !یبش

 وسط؟ نیتو ا یگیم یتشر زد: چ ظیسرش را گرداند و آرام اما با غ ساره

 دی! جر و بحثُ بذارکنمیگفت: خواهش م د،یکشیم نیاو را به طرف ماش کهیه لباس ساره را گرفته و در حالگوش نیمب

 بعد. یبرا

 .ستیخونه همراهم ن دی! کلدیاجازه بد ایارجمندن یبا اعتراض گفت: آقا ساره

 اونجاست، زودتر لطفاً. نمیرا با دست نشان داده و گفت: ماش ییجا نیمب

و چادرش ظاهر  فیرفت. تا ساره پرده را کنار زد داخل برود، فائزه با ک نیرا رها کرده و خود با عجله به طرف ماش او

 .یکنیمنُ م یگفت: تو امشب جاسوس یشینما یشد. ساره با اخم
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 ماند. ثمریداد و حرکت او ب یجا خال عیدستش را باال برده به پشتش بزند، ساره سر فائزه

 باهاش. رمی! بَده هواتُ دارم. اصالً تو بمون خودم میرندا اقتیل _

راحت راه برود. به  توانستیرا زخم کرده بودند، نم شیکه پا ییهابا آن کفش یو چادرش را سر کرد. ول دیخند ساره

یم ! منایارجمندن یبرگشت و گفت: آقا نیزده به طرف مببه پرواز در آمد. ساره وحشت نیمحض بستن در، انگار ماش

 سالم برسم. خوام

 .دیرسی. سالم مدینباش یزینگران چ د،یفقط کمربندتونُ ببند _

 ه؟یچ یهمه عجله برا نیحاال ا _

 ییزایچ هیها هم از فرصت استفاده کردن رفته بودن کارخونه، داشتن بودن ما امشب سرمون گرمِ. اون دهیظاهراً فهم _

ها هم متوجه شدن و پا به کردن. اون یگریناش مراقبت گذاشته بود، یم براکه داداش ی. دو نفرکردنیرو جا به جا م

 دایپ ییزایچ هیس، تو کارخونه نیببرن. االن ام نیمدارک رو از ب همهشبونه،  نینکنه هم میفرار گذاشتن. حاال نگران

 ه؟یامضاها مال ک میتا بفهم میبد قیشده، تطب دایرو ببرم اونجا، که با مدارک پ هانیا دیکرده. من هم با

 د؟یبد لیتحو سیو به پل دیکن رشونیدستگ دیخوایم یعنی _

اال که ح ی. ولدینکن شییجنا گه،یبه ساره که چشمانش گرد شده بود، کرده و با خنده گفت: نه د ینگاه کوتاه نیمب

 میشبونه بر نیهم خوامی. مبرنیم نیو ردشون رو از ب ننیشینم کاریها هم باون م،یبو برد ییزایچ هیما  دنیفهم

 فِلِنگُ ببندن. نکهیسراغشون، قبل ا

 بودن؟ یک دیدیفهم نِیمنظورم ا یعنی. دشونیشناسیمگه م _

رو  یزیچ میتونینم ینطوری. هممیمدرک داشته باش دیبا ی. ولمیمشکوک شد ییکسا هیهر کدوم به  نیمن و ام _

 .میثابت کن

*** 

 طرفا؟ نیبَه بَه، خانم موحد، از ا _

 داخل؟ دیاومد ی. در بسته بود، شما چطوریاصالن یسالم آقا _
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ساره را برانداز کرده، با چانه به او اشاره کرد  زیرآمی. سپس تحقدیدرون دستش را نشان داده و گفت: با کل دیکل حامد

 برامون گذاشتن؟ نیو گفت: دو روز نبودم، فوراً جانش

شما اومدم، که کارها لنگ  ی. موقتاً به جاستین نطوریکرده و گفت: ا زیم یاز رو لشیشروع به جمع کردن وسا ساره

 نمونه.

 .آوردنیفضولُ م یِباس تو یکنه، حتم سیمنُ راس و ر ینبود کارا یچکیخراب شده، ه نیتو ا یعنی _

 دلتون خوا.... یهر چ دمی!  اجازه نمیاصالن یآقا دیو با اخم گفت: بهترِ مؤدب باش یبه تند ساره

پشت سرش برخورد کرد. در  واری. او را به عقب هل داده، تا به ددیساره را چسب یدست گلو کیجلو آمده، با  حامد

اجازه  یگیکه م ،یریمنُ بگ یجلو یخوایم یمارمولک،  چه جور ی: تودیاش غرقفل شده یهادندان نیهمان حال از ب

 .دیبه صورت ساره پاش هانشآب د کهیزد: هااا...؟ به طور ادیدرون صورتش فر دم؟ینم

او هر لحظه  ی. فشار دستانش بر گلوندیبود نب اشیمتریلیاو را که در فاصله چند م هیچشم بست، تا صورت کَر ساره

بردارد.  شیگلو یآورد، تا آن را از روداد. ساره با دو دست به دست او فشار ادامه  یشده و همانطور به رجز خوان شتریب

 .دیرسیاما زورش به او نم

 سم،یمیوا یفکر کرد ؟یریمنُ بگ یجا یخوایم ؟یرنیآب منُ م ری: که حاال زدیدر صورتش توپ اریبا خشم بس حامد

 .دارمیفنچولُ از سر راهم برم یمن مثل آب خوردن، تو ؟یدلت خواست بکن یهر کار

 برات دارم! یگفت: اما نه، فکر بهتر یکوتاهکم کرده و با مکث  شیگلو یفشار دستش را از رو یکم

انجام دهد؟ اما  خواهدیم یو چه کار ستیتا بفهمد قصدش چ کرد،یزده نگاهش مبا چشمان گرد شده و وحشت ساره

ع اش رفت و شرومانتو یهاحامد به طرف دکمه گریکند، دست د دایپ انیافکار کامل در سرش جر نیا یقبل از آنکه حت

او را از خود  یاکرد به دست و پا زدن. اما نتوانست ذره روعدارد، ش یچه هدف دیآنها. ساره که فهم کرد به باز کردن

را باال آورد و با تمام قدرت  شیلحظه زانو کیشلوارش برد، در  پیدور کند. به محض آنکه حامد دست به سمت ز

 .دیحساسش کوب یبه جا یاضربه

کرده و به طرف  دایپ یو باعث شد حامد از درد دوال شود. ساره فرصت دیبه طول انجام هیکه تنها چند ثان یحرکت

کند. متوجه حامد شد، دوال  داینجات پ یبرا یرفت، اما با در قفل شده مواجه شد. به اطراف نگاه کرد، تا راه یخروج

 کثافت! ایزد: جلو ن ادی. فرشدیم کیاو نزد هب تعادلیمحل ضربه بود، ب یدستش رو کهیشده و در حال
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نثارش  یآبدار یهامحکم به صورتش زده و فحش یلیاو انداخت و مهارش کرد. ابتدا چند س یخود را رو یبا پرش حامد

رش س یهر دو دست او را باال کدستشینداشت. با  یحرکت نینشسته بود و ساره توان کوچکتر شیران پاها یکرد. رو

بود. اما ساره دست از تقال برنداشت و همچنان  خودشساره و  یمشغول در آوردن لباسها گریقفل کرده و با دست د

 را بشنود. شیصدا یکس دیتا شا د،یکشیم غیج

 کهیاومدم سراغت؟ خودم اون زن یااَل بختک ینجوریهم یصداتُ بشنوه. فکر کرد ستین نجایا ینزن! کس خودیزور ب _

 سر وقتت.... امیو ب یفرستادم، تا تنها بمون اهیخِپِلُ دنبال نخود سچاق و 

 یزخم خورده، رو یریمثل ش نیشکست و مب یناهنجار ینداشت، که ناگهان در با صدا ییبه رها یدیام گرید ساره

 یهاو حامد را از هم جدا کند. ساره گوشه نیو به زور توانست مب دیهم از راه رس نیبعد ام یسر حامد آوار شد. لحظات

 را پنهان کند. دنشداشت، ب یبود و سع دهیچیاش را دور خود پپاره یمانتو

پارچه را باز کرده و او را پوشاند.  یهااز طاقه یکیکه تازه متوجه سر و وضع نابسامان ساره شده بود، بالفاصله  نیمب

صورتش  یرا که آشفته رو شیجلو برده، موها یدستش را به آرام کیشد.  رهیاو خ سیزانو زده و در چشمان خ شیجلو

. طاقه پارچه سرش را بپوشاند یهاکرد با گوشه یرا عقب برد و سع رشکنار زد. ساره ناخواسته س اطیبود، با احت ختهیر

 فشیکه ک ییبه جاساره قصد پوشاندن سرش را دارد، گفت: چادرت کجاست؟ ساره تنها با نگاه کردن  دیکه فهم نیمب

 شیسرش قرار داد. آن را رو یرا آورد. چادرش را درآورده و رو فشیفوراً ک نیرا گذاشته بود، منظورش را رساند. مب

 از بدنش معلوم نباشد. ییمرتب کرد تا جا

 .نهیبب ینجوریتو رو ا فتهیخونه، مادرت پس م یسر و وضع بر نیبا ا شهیگفت: نم یآرام به

 .فتهیلرزان گفت: اگه.. نرم هم... پس م ییبه زحمت و با صدا ساره

 ...؟یلی... فامیدوست ایخونه خواهرت  یبر یتونیم _

 یلیخ نیهقش باال رفت. مبهق یامانش نداد و صدا هینه باال فرستاد، خواست ادامه دهد، اما گر یسرش را به معنا ساره

را به او نخواهد داد.  یکار نیدختر اجازه چن نیا دانستیو آرامَش کند. اما م ردیدوست داشت، او را در آغوشش بگ

دستانش را مشت کرده  نی. مبدیمتوجه شده و خود را عقب کش ارهس یبگذارد، ول شیبازو یبرد تا رو شیدستش را پ

 پچ شد.مشغول پچ رفته، آهسته با او نیو بلند شد. به طرف ام

 هی. تو فقط نیخونه ام برمتیگفت: م گرداند ونگاه در صورت او یکنارش برگشت، با ناراحت نیاز مشورت با ام بعد

 .میکنیم یفکر هیخونه، تا فردا هم  یبر یتونیامشب نم مادرت بده. بگو لیسر هم کن، تحو یدروغ
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 صورتش روان بود، گفت: تا حاال دروغ نگفتم. یرو لیمثل س شیکه اشکها همانطور

 نه؟یبب ینطوریتو رو ا ی! دوست دارشهینم یبار طور هیگفت: حاال  تیکرد و با عصبان یفه پفکال نیمب

 دادنتِ؟ آرومتر. یگفت: چه خبرته؟ عوض دلدار نیآمده، با تشر به مب کینزد نیداد. ام یبا سر جواب منف ساره

 یبار بگه، چ هی! حاال گمیدروغ نم گهیم اره،یبا دست به او اشاره کرد و گفت: کُفرمُ درم ستاد،یساره ا یروبرو نیمب

 مگه؟ شهیم

 .میکنیم یفکر هی. براش میبر نجایفعالً از ا _

 کمکت کنم؟ ای یبلند ش یتونیصورتش آرام گفت: م کیبه طرف ساره رفته، دوال شد و نزد نیمب

 .ارمیات مزودتر برداشت و گفت: بر نیرا بردارد، مب فشیبرخواست. دوال شد ک شیبه زحمت از جا ساره

 .کنهیمجابش م یجور هی زنه،یزنگ زدم، گفت خودش به مامانِ ساره زنگ م نیمیگفت: به س نیرو به مب نیام

هم  نی. مبدیخونه حاج بابا تا شما راحت باش رمی. من امشب مادینم شیپ یمشکل د،یبه ساره ادامه داد: نگران نباش رو

 بکنند. دیبفهماند چه با خواستیآنها م یجمله به هر دو نی. انگار با ارهیو خودش م رسونهیشما رو م

 دیکار با یچ مینیحاج بابا بب شیشازده رو ببرم پ نیگفت: من هم ا کرد،یبا سر به حامد اشاره م کهیدر حال نیبه مب رو

معلومه  دم،کریممعطل نکن. داشتم به رفتارش دقت  ا،یزود ب شیگفت: رسوندکرده و کیبه او نزد یکرد. سرش را کم

 .دیکشیخودش رو عقب م ،یشدیم کیرو دور و برش نداره. هر دفعه بهش نزد یمرد چیفعالً تحمل ه

 کمکت. ادیصدا کنم ب نُیمیبمون، برم س نجایرو به ساره گفت: هم یترمز دست دنیکش با

 .تونمی... خودم مستین یازیگفت: ن یفیضع یصدا با

. دیایب نییکمک به ساره پا یخواست برا نیمیشده و زنگ واحد برادرش را زد. از س ادهینکرد، با عجله پ یتوجه نیمب

موضوع برد، که عقب  نیبه ا یتازه پ نیمب صحبت نشود. انگار با حرفکرده بود، با ساره هم یسع ریدر تمام مس

ها در او ماندگار حالت نیا کردیامشب هم بود. آرزو م یماجرا رِساره، نه تنها بخاطر اعتقاداتش، بلکه بخاط یهادنیکش

 نشود. یگرینشده و باعث مشکالت د
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 نیبب ،ختهیبه هم ر شیروح تیکه ساره متوجه نشود، گفت: وضع یطور یآمد، بعد از سالم به آرام رونیب نیمیس یوقت

 مش؟یهست دکتر ببر ازین

 .دمیالزم باشه انجام م ینگران نباش مراقبشم، هر کار _

. خود را بابت اتفاق کردیبود. احساس گناه م رهیبسته شود، به رفتنشان خ شیکه در ساختمان به رو یتا زمان نیمب

ماجرا کشانده بود و حاال خود را مسئول  نیساره را به ا یحاج بابا پا هی. چون او به توصدانستیآمده، مقصر م شیپ

 کردیآن قرار داد. به روبرو زل زده بود و فکر م ی. پشت فرمان نشسته و دو دستش را رودانستیآشفته او م تِیوضع

او را از افکارش خارج کرد.  لیزنگ موبا یاست کمک کند. صدا انیجر نیآدم ا نیترگناهیبه او که ب تواند،یچطور م

 .رساندیخود را م یگفت به زود نیو مب دیکشیحاج بابا بود که انتظارش را م

*** 

 دست لباس بهت بدم. هی دیاول از همه با _

 شده. فیسر تا پام کث کنمینماز بخونم، احساس م خوامیم رم؟یاول دوش بگ شهیگفت: م صالیبا است ساره

. تو برو تو دمی. من لباس نو دارم، بهت مخورنیبه درد نم گهیدور انداخت، د دیالبته! چرا که نه؟ همه لباسات رو با _

 .ذارمین محموم، لباس و حوله رو برات تو رختک

 من هول نکنه وگرنه.... دنیوقت با د هیباعث زحمت شدم. فقط نگران مامان بودم، که  د،یببخش _

به داد هم برسه  دیها باموقع نجورینگو! تو هم مثل خواهرم. آدم ا یچی... هسسیگفت: ه یبا آرامش و به نرم نیمیس

 انجام بده. ادیاز دستش بر م یو کمک

 مجبور شدن بخاطر من... ایارجمندن یآخه آقا _

 هوس کرده، بره خونه مامان و باباش، بهونه تو رو آورده. یدوران مجرد ادیشب به  هیحاال  _

فرصت بود،  هیاومده دنبال  نیمب یادامه داد: راستش از وقت ،کردیم تیبه طرف حمام هدا یساره را به آرام کهیحال در

 .یشد ریدور هم جمع بشن؛ حاال تو سبب خ یخونوادگ
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سوزان آن را حس  ی. انگار گرماشودیم زیکار بهتر تم نیبا ا کردیدوش، آب گرم را تا انتها باز کرده بود و فکر م ریز

به رختکن رفت، از آنهمه بخار جمع شده در حمام متعجب شد  زیگذاشتن لباس و حوله تم یبرا یوقت نیمی. سکردینم

 و فوراً در حمام را باز کرد.

 یسوزوند ؟یکنیم یکار دار یآب را بست و گفت: چ ریآب داغ قرمز شده بود، با عجله ش ریساره که بدنش ز دنید با

 خودتُ.

خود را بپوشاند.  شیداشت با دستها یکه تازه به خود آمده و بدنش حس سوزش را به مغزش مخابره کرد، سع ساره

یرا بپوشد. مات و مبهوت، ب شیکمکش کرد تا خود را خشک کرده و لباسها چاند،یحوله را باز کرده و دور او پ نیمیس

 به روبرو زل زده بود. یو واکنش حرف

 .یبخور ارمیب یزیچ هیبرات  رمیم _

 یگرم را همراه قرص ریش وانیخود ثابت مانده بود. ل یسر جا حرکتیشد، اما ساره همانطور ب یطوالن یکم بازگشتش

 به دست ساره داد.

 یزنگ زده بود، مجبور شدم جواب بدم. گفتم رفت لتی. مامانت به موبایدار ازی.... آرام بخشِ... بهش ننُیخور اب _

 .یزنیبعد خودت بهش زنگ م ،ییدستشو

 د؟یبهش گفت یو گفت: چ دیچرخ نیمیبه طرف س ساره

. بعد هم میمتوجه گذر زمان نشد م،یکردیکار م دیطرح جد یرو میداشت ده،یطول کش یگفتم کارمون تو کارگاه کم _

کردم و گفتم  ی. خودم رو معرفمیکن لیکارها رو تکم میمون که بتونخونه یایخواستم اجازه بده امشب همراه من ب

 .ارمیب تُیبرم گوش نارویهستم نگران نباشه. بخور ا ها. من تنادیپدر و مادرش، شب هم نم شی. رفته پستیشوهرم ن

 .یتا راحت صحبت کن رونیب رمیا دستش داد، گفت: مر لیبرگشت و موبا یوقت

 مادر نشود. یباعث نگران شیتمام تالشش را کرد، تا به خود مسلط شده و صدا ساره

 شم؟یدلواپس م یگینم ؟یکرد ریالو مامان جان، چرا د _

 ساعت چنده! دمی... نفهمدیسالم، ببخش _

 دخترم؟ یساره!... مامان؟ خوب _
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 خوبم. _

 ه؟یجور هیچرا صدات  _

 ام.خسته _

 فردا رو ازتون گرفتن؟ ؟یمردمُ زابراه کن یشب نیخونه. حاال واجب بود، ا یومدیخب م _

 م،یبود مایس یکارا ریچند روز هم درگ نیگرفته بودم. ا ی. چون پنجشنبه مرخصدادمیم لیفردا کار رو تحو دیبا _

بذارم همه کارا رو انجام  ییکه تنها شدی. نمکننیم مخانم لطف کردن گفتن کمک نیمینتونستم به قولم عمل کنم. س

 بهم. کننیدارن لطف م شونیمن بود، ا فهیبدن؟ وظ

بده دوباره ازشون تشکر کنم. اولش نشناختم، خوب باهاشون  رو یبده. پس گوش رشونی! خدا خنطوریآهااا! که ا _

 صحبت نکردم.

 از من خداحافظ. _

 تر برگرد.زود گهیخداحافظ دخترم. فردا د _

 چشم. _

 ازتون تشکر کنه. خوادیگفت: مامانم م گرفت و نیمیرا به طرف س یرفته، گوش رونیاز اتاق ب ساره

 را گرفته و مشغول تعارف و صحبت شد. یبا لبخند گوش نیمیس

ساره  یآلودگکه متوجه خواب نیمی. سافتادیهم م یو رو کردیم ینیسنگ شیهاداده بود. چشم هیبه کانتر تک ساره

 کرد. تیهدا را به او برگرداند. دستش را گرفته و او را به طرف اتاق یبخش شد، بعد از قطع تماس گوشدر اثر آرام

 . جاتُ آماده کردم.یتا آروم بش یبهترِ بخواب _

را  نیج شد. بالفاصله شماره اممرتب کرد. چراغ را خاموش کرده و از اتاق خار شیتخت خواباند و پتو را رو یرا رو او

 شرح داد. شیساره را برا تیگرفته و وضع
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خودش زنگ  نیمیس گمیم یکرد از اون موقع تا حاال، از بس گفت زنگ بزن حالشُ بپرس. هرچ موونهید نیمب نیا _

 کسرهیشده.  کونیَدختره رو نداشت، نه به امشب که کُن فَ نیا دنیکه چشم د لی. نه به اون اوارهیتو کَتِش نم زنه،یم

 کتکش بزنه. گهیفَس د هی خواست،یم باره. اومد خونه دوگهیم راهیو به حامد بد و ب رهیراه م

 چطوره؟ تشیحامد وضع _

رو بازوهاش کار کرده، امشب هم دِق و  یچند سال اونور بوده، حساب نیشده. انگار ا یلیزخم و ز یصورتش که کل _

یش مبودن، همه مسخره زهیکه بخاطرِ الغر و ر ییاون ساال یکرد؛ تا زور بازوشُ نشون بده. به تالف یروش خال شُیدِل

 حامد. نیمخصوصاً هم کردن،

 چشمت ابروئه! یبگه باال نیبه مب کنه،یجرئت نم گهیکرد و ادامه داد: د یاخنده

 دامادتون کتک خورده؟ ومده،یتو هم بدت ن نکهیمثل ا ؟یخوشحال هیچ _

کله خراب از خجالتش در اومد. همش حاج بابا  نیداشت؛ که مب یگوشمال هیبه  ازیپررو شده بود. ن یلیراستش خ _

 براش الزم بود. یگوشمال نی. اگفتیبهش نم یچیه کرد،یم یو هر کار میاحترامش رو نگه دار خواستیازمون م

 خبر داره؟ ستهیشا _

کارخونه  یدر مورد کارا میخوایگفت امشب م سته،یرو هم فرستاد خونه شا ینه! حاج بابا قبل اومدنمون مامان بدر _ 

 ده؟یند یبی. خانم موحد چطوره؟ آسمیمردونه جلسه بذار

 

 یاز لحاظ روح شتریصورت و بدنش هست. ب یرو یکم خراش و کوفتگ هینشده، فقط  یزخم ادیز یاز نظر جسم _

 .دهیبخش دادم، خوابه. بهش آرامداغون

 نشد. قسمت م،یاریاز عزا در ب یدل هی ست،یوُروجک ن نیامشب ا می. دستت درد نکنه. ما رو بگو گفتیکرد یکار خوب _

 د؟یکنفکر  زیچ هی نیبه هم دیو گفت: شما مردا فقط با دیخند نیمیس

 استحکام و... یربنایخانواده و ز انیاصل و اساسِ بن نیخب هم _

 . خداحافظ.کنهی. االن منُ جزغاله مادیپسره آمپر چسبونده، داره از دماغش بخار درم نیبرم ا من
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 اش گرفته بود. بهخنده نیاز طرز صحبت ام نیمیرا قطع کرد. س یدهد، گوش نیمیبه س یآنکه مهلت خداحافظ بدون

 خواب به اتاقش رفت. یحاصل کند و برا اننیبه او کرده تا از آرامشش اطم یاتاق ساره سر زد، نگاه

*** 

 سالم._

 .میذاشتیم خیروشون  شبید ی. کاشکشهیداره پررنگ م هایکبود یمن تازه جا یخدا ی. واریسالم، صبحت بخ_

 .دمیخوابیم خیتو وان  رفتمیم دیجا و دو جا که نبود. با هی. ستیمهم ن _

 ؟یراحت بخواب یگفت: تونست یبه لبش آمد و با مهربان یلبخند کمرنگ نیمیس

 .دمینفهم یچیبود؟ اصالً ه یبله، ممنون. اون قرص چ _

 .یدار ازیحس کردم تو هم بهش ن شبید یول خرم،یم یمامانم گاه یبهترِ. برا یندون _

سرت  یروسر یخوایگفت: اگه م دیساره را د رانیکه نگاه ح نیمیزنگ مانع شد. س یخواست تشکر کند، صدا ساره

 رفتیباز کردن در م یبرا فونیآورده. همانطور که به طرف آ نُیرفته افش نیتو اتاق برات گذاشتم. فکر کنم امکن، 

 بود. دهیخونه داداشم خواب شبیادامه داد: د

 

نبود. چادر  صیقابل تشخ شیکه صدا د،یشنیرا هم م نیاز ام ریغ یگریشخص د یاحوالپرس یدر اتاق صدا ساره

 رفت. رونیب ریسرش گذاشته و سر به ز یبود، رو زانیپشت در آو یِجالباس یکه رو یگلدار

 خانم دوستتِ؟ نیرو به مادرش گفت: مامان ا نیسالم گفتنش همه ساکت شدند. افش یصدا با

 س.بله پسرم، اسمشون خاله ساره _

 خاله ساره هست. اِنقد مهربونِ. هیتو مهد ما هم  _

بونِ. مهر یلیدر جواب پسرش گفت: دوست من هم خ منیمیزد. س نیبه افش یکوچک سرش را بلند کرده و لبخند ساره

 .زمیعز ایصبحونه بخور خانم، ب ایساره جان ب
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 ؟یگفت: خوب ینیشده و با لحن غمگ کیدر صورت ساره گرداند، نزد یقینگاه دق نیمب

 بدون بلند کردن سرش گفت: ممنونم. ساره

 حاضرم جبران کنم. د،یباش لیاتفاق براتون افتاد. هر جور ما نیمتأسفم. به خاطر کمک به ما ا _

 . دیستیگفت: شما مقصر ن یسرش را بلند کرده و به آرام یکم ساره

 بعد. یصبحانه، صحبت باشه برا یهمگ دییگفت: بفرما نشاند،یم یصندل یهمانطور که پسرش را رو نیمیس

ت ساره ثاب یهمچنان نگاهش رو نیبود و مب نیافش ین برادر حال لقمه گرفت نیشد. ام یچا ختنیمشغول ر نیمیس

 اریبس رهیآن نگاه خ رینشست. حضور در آنجا و صبحانه خوردن ز زیاو پشت م رهیمانده بود. ساره معذب از نگاه خ

 سخت بود. شیبرا

نامحسوس سر و چشم  تو سالن )با اشاره نیبش یگفت: تو که صبحونه خورد نیشد، رو به مب انیکه متوجه جر نیام

 شونُ بخورن.در آرامش صبحونه هیبه ساره( تا بق

 .رسونمتیرو به ساره گفت: آماده شو م نیاز تمام شدن صبحانه، مب بعد

 گفت: من لباساتونُ... یتشکر کرده و با شرمندگ نیمیاز س ساره

اس قابل نداره. همه نو بودن مال خودت. برو به سالمت. لب کهی. دو تا تشمیازت دلخور م یت رو ادامه بدجمله _

 .یمهمونم باش یبهتر تیدفعه بعد در موقع دوارمیام

 .دیمحبت کرد یلیممنونم، خ _

 

کرده بود به زبان آورد: شما چطور شد  ریذهنش را درگ روزیکه از د یسؤال ن،یمب نیبعد از سوار شدن در ماش ساره

 د؟یدیاز کجا فهم د؟یاومد

دخترش بهش زنگ زده،  گفتیبه من زنگ زد و گفت مجبور شده، تو کارگاه تنهات بذاره و نگرانتِ. م یخانم طالب _

 ست و گفته من بهت تلفندخترش تو خونه ده،یرفته خونه د یوقت ی. ولستیهمراهم ن دیگفته پشت در موندم و کل
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 شتری. بدهیجواب نم یکس دهید گرفته،یمکارگاه رو  و تلفن لتیموبا یمشکوک شده. بعد هم هر چ نیهم ینکردم! برا

 هم زنگ زدم خودشُ برسونه. نیحرکت کردم و به ام عیدلواپس شده و مجبور شد به من اطالع بده. من سر

 جا زده؟ یدختر خانم محب یبوده تلفن کرده و خودشُ جا یپس ک _

مثل  یاساده یهاآدم شهیوجود داره، که راحت م هایمختلف رو گوش یهاصدا و برنامه رییاالن انقدر امکانات تغ _

 افتاده، اصالً شماره دخترش نبوده. شیگوش که رو یاشماره دهیرفته خونه، تازه فهم یگول زد. وقترو یخانم طالب

 بوده؟ یامضاها مال ک دیدیفهم _

هست  یخط همون محبدست هانیحامد مجبور شد اعتراف کنه، ا شبیاون موقع که مدارکُ ازت گرفتم نه؟ اما د _

 اومد. شیماجرا پ نیبرم سراغش، که ا شبیداشتم د میاسمشُ برد. تصم یکه خانم طالب

 سراغش؟ دیگفتم، نرفت انُیچرا همون موقع که من جر _

دستشون تو  ییچه کسا گهید میبفهم ها؟یکارپنهان نیاز ا هیحامد هدفش چ م،یبفهم دیاول با گفتیحاج بابا م _

قِسِر در  شونیتعداد هیممکنه  م،ی. معتقد بود اگه زودتر دست به کار بشمیرو بد شونبی؟ بعد همه رو با هم ترتکارِ

 برن.

 طرف خونه ما؟ دیریم دیبا تعجب به اطراف نگاه کرد و گفت: چرا دار ساره

 امروز رو استراحت کن. _

 سر و وضع اگه مامانم... نیبا ا یول _

دت از دروغ ب یداد و گفت: مگه نگفت لشیهمراه با لبخند تحو یبخش نانیگرداند و نگاه اطم نگران نباش! سرش را _

 .یبدم، من مجبورت کردم دروغ بگ حیمادرت توض یاومدم برا اد؟یم

 آخه... یول _

 

 .ادینم شیپ یدرستش کنم. مشکل دیمن مقصرم خودم هم با _
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 ادهیپ نی. از ماشدمیم حیرو توض زیگفت: اجازه بده خودم همه چ د،یرا کش یخانه متوقف شده و ترمز دست یجلو یوقت

 شده و زنگ در را فشرد.

 بله؟ _

 دارن. فیهستم. مادر تشر ایسالم، ارجمندن _

 تو. دییبله، بفرما _

 دم در. ارنیب فیاگه ممکنه، چند لحظه تشر دیبهشون بگ _

 هامحل همه دوست دارن، از پنجره نیبه اطراف کرده و گفت: تو ا یداخل؟ نگاه میبر شهیشده و گفت: م کینزد ساره

 .ارنیبدست ب دیجد یرو تماشا کنن و خبرها رونیب

تا اول  دیبه لب آورد و گفت: البته! بعد در را که صبا باز کرده بود، به عقب هل داده و کنار کش یلبخند کوچک نیمب

 ساره وارد خانه شود.

لنگه به لنگه هراسان  یهاییسر گذاشته بود، با دمپا یرو مهیچادر گلدارش را نصفه ن کهیهُل و دستپاچه، در حال مادر

 رساند. اطیخود را به ح

 یگرداند و محکم با کف دست به صورتش زد: خدا مرگم بده! چ چشمان متعجب و نگران، نگاه در صورت آن دو با

 ه؟یختیچه ر نیشده؟ ا

 دعوا شده؟ ای دیجان؟ تصادف کرد نیشده مب یگفت: چ یزل زد و با حالت زار نیصورت مب به

 تون.خدمت دمیم حیگفت: توض به ساره کرده و دوباره رو به معصومه خانم ی. نگاه کوتاهستین یمهم زیچ _

 زشته. نجایداخل ا میگفت: برکرد و  تشیبه طرف ساختمان هدا یمادر گذاشته، به آرام یبازو یدست رو ساره

 .دمیدادن خدمت رس حیتوض ی. فقط براشمیمزاحم نم ادیزود برم. ز دیبا دیرو به ساره گفت: اگه اجازه بد نیمب

 دختر! نیکه ا ذارهیگفت: بگو پسرم! جون به سر شدم، نم نیخانم رو به مب معصومه

 یشخص یاومده بود، که من از دخترتون خواستم کمکمون کنن. ول شیها پدفاتر و حساب یتو یمشکل هیراستش  _

 یدختر شما، سر خود رفته سراغ دفاتر. برا کرد،یدستش رو بشه و فکر م خواستیکرده بود، دلش نم یکه خرابکار
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م ک هیزن داداشم، تا  شیشون پهم بردم شبیاومد. د شیزد و خورد پ یکرده و کم ریرو غافلگ شونیا روزید نیهم

فتر د انی. از فردا هم مستین ینگران یجا گهیخونه. مشکل برطرف شده، د شونارمیسر و وضعشون مرتب بشه بعد ب

 حاتیوضت نی. الزم بود اادین شیبراشون پ یمشکل چیه گهید دمیداره. قول م تیاونجا امن شن؛یمشغول به کار م یمرکز

 .دینکن شونیدر مورد ا ینکرده فکر یرو بدم که خدا

 .یخوردیم یزیچ ییچا هیداخل،  یومدی. حاال میبده پسرم. ممنون که کمکش کرد رتیخدا خ _

رفتن به ساره نگاه کرده و گفت: امروز رو کامل استراحت  رونی. قبل از بشمیتشکر، تازه صبحانه خوردم. مزاحم نم _

 باش. یتو دفتر مرکز ۹کن. فردا ساعت 

 ؟یپس فروشگاه چ _

 . خدانگهدار.ستیرو در نظر گرفتم. اونجا در شأن تو ن یاگهیداونجا کس  یبرا _

 دهیرس یبه گوش کس شیصدا دانستیم دیگفت؛ که بع یآرام یلب خداحافظ ریز ن،یمتعجب از جمله آخر مب ساره

 .کردیتشکر م کسرهیکرده و  یباشد. مادر اما تا دم در او را همراه

یهوام رو داشت و برام دل م نطوریبه سرش خورده، که امروز ا یاضربه یکارکتک نیحتماً تو ا»گفت با خود  ساره

 نخواهد شد. یخبر هایجانبدار نیاز ا گری. مطمئن بود از فردا همان آش و همان کاسه خواهد بود و د«سوزوند

 قواره.... یدراز ب یگفتیظاهر شده و گفت: تو که م شیناگهان جلو صبا

 ؟یشد یمن... ساره جونم چ یخدا یوا

ساره را گرفته، او را به طرف  یکه در چشمش حلقه زده بود؛ دو طرف بازو یلپش کاشته و با اشک یرو یمحک بوسه

 بال رو سرت آورده؟ نیا یک ؟یخود گرداند و گفت: خوب

 اومد. شیزد و خورد کوچولو پ هینشده.  یزیچادر از سر گرفته و به طرف ساختمان رفت. در همان حال گفت: چ ساره

چطور سر از ماجرا  دانستیصورت خواهرش مردد بود و نم یهایکبود دنید یماجرا و ناراحت دنیشن جانیه نیب صبا

 که سؤال مادر او را به مقصود رساند. اورد،یدر ب

 شده؟ یچ نمیکن بب فیوارد ساختمان شده و گفت: ساره جان مادر! تعر مادر
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 گم؟ب یچ گهیکه گفتن. د ایارجمندن یآقا _

 نیا گه،یخودش م شیازش بپرسم. حاال پ شدی. روم هم نماوردمیمن سر در ن زد،یلفظ قلم حرف م یطور هیآخه اون  _

 بدونه؟ خوادیم یچ سوادیمادر ب

 !نیکنن، هم دایمن رفتم کمکشون کنم تا مشکل رو پ خوند،یها با هم نمبود حساب کتاب یمدت هی _

 نداره. یکتک کار گهیکه د نی! مادر ااِوا.. _

هستم.  شدهیکه تو حسابا م ییهایکارخودشون. فکر کردن من باعث برمال شدن، دست نیبود ب یاختالف خانوادگ هی _

 .کردمیگفت که خودش اول از همه متوجه شده و من فقط کمکشون م ایارجمندن یآقا یول

خودت  یاز لباسا چکدومیکردن که ه کارتیچ یگفت: آخه خواهر کرد،یساره گوش م یهاکه با دقت به حرف صبا

 ست؟یتنت ن

 خانمِ. نیمیس یلباسا نایشده بود. ا یو خاک فیکث لباسام

 شون خوبه؟وضع یلیبود؟ خ یشون، چه جورخونه یرفت _

 که؟ یخونیم ؟یکنی. تو با درسات چه مدمیدقت کنم. انقدر خسته بودم، فوراً خواب زایچ نیمن حوصله نداشتم به ا _

 راحت. التیخ ؟یآره، پس چ _

 به فکر فرو رفته بود. ریبه مادرش انداخت، که سر به ز ینگاه ساره

 شده؟ یمامان؟ طور _

 بلند شد. شیخورده و از جا یساره تکان یبا صدا مادرش

 ه؟شد یلب زد: چ صداینکرد، رو به صبا با اشاره دست، ب افتیدر یجواب یمامان خانم با شما بودما؟ وقت _

ساره آورد و  کی. سرش را نزدندیبیبه آشپزخانه انداخت، تا مطمئن شود مادرش او را نم یگردن کج کرده نگاه صبا

 هی دیاونجا. با امیب تونمیمن نم د،یبه مامان تلفن کرد. گفت تا شما ما رو پاگشا دعوت نکن روزید مایآهسته پچ زد: س

دعوتمون  دیهفته هم با نیشوهرم سرافکنده نشم. تا آخر هم دهنواکه جلو خا د،یهم بهم بد یکادو درست و حساب
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تا حاال اعصابش  روزیهم کادو بده. از د ره،یبگ یهم مهمون یبشه زشته. حاال مامان عزا گرفته، چه جور رترید د،یکن

 .ختهیبهم ر

 

 هیسراغ ته میبر دیبا م،یدینفس راحت نکش یکی. هنوز از میذره آرامش داشته باش هی میتونینم مایس نیاز دست ا _

و ت ؟یمدرسه باش دی! مگه تو االن نبانمیبب یکرد؟ راست دیبا کاریچ نمی. تو پاشو برو به درست برس. ببیسفارش بعد

 ؟یکنیم کاریخونه چ

یتو خونه هم م دمید شد،یم یلی. پولش خیدرس یها رو بردن اردوانداخت و گفت: بچه ریسرش را ز یبا ناراحت صبا

 م؟یکن نهیهمه هز نیا هیبخونم. چه کار تونم

 قبول کرد؟ یراحت نیاونوقت مدرسه به هم _

تو  دهی. اجازه نمکنهینامه رو امضا نم تیگفت: بهشون گفتم مادرم رضا ینه تکان داد و به آرام یسرش را به معنا صبا

 اردو شرکت کنم. نیا

 یچیکه ه ماینه به س ،یبخاطر کم پول یبگذر شرفتتیاز پ یرگرفت و با غصه گفت: نه به تو که حاض یقینفس عم ساره

. ستیخب مهم ن لهیبشه؟ خ هیته دیاز کجا و چطور با ستیبراش مهم ن گهی. دخوامیم گهیو فقط م ستین شیحال

 .کنمیخودم باهات کار م

 ....گمی... مزهی... چیفقط آبج _

 ؟یکنیبگو، چرا استخاره م _

 یگاه هی. با مهدیکمکم کن یتونیدرسا نم نیتو ا ادیز یخرده مشکل دارم. تو هم که گفت هی یمیو ش کیزیمن تو ف _

 ...یدونی... خب... میول کنم،یکار م

دانشجوئه،  یکنم کمکت کنه. دختر خانم طالب دایپ تونمیرو م یکس نمیبب پرسمیبه فکر فرو رفت و گفت: م یکم ساره

 رو بشناسه. یکس دیشا

که تو اردو انجام  ییکارا هی. قرار شده مهدکنمیبراش م یفکر هیگفته باشم. خودم  خوام،یباشه نم یاگه پول یآبج _

 .کنمیم دایپ یراه هیکنه. خودم  فیدادن، بعداً برام تعر
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 حل کرد. شهیم یمشکل رو چه جور یکی نیا نمیکم با مامان حرف بزنم بب هی خوامیخب، فعالً برو م لهیخ _

خودم همه زحمتاتُ  کنم،یم دایشغل خوب پ هیبه گونه خواهرش زده و گفت: غصه نخور! رفتم دانشگاه  یابوسه صبا

 .کنمیجبران م

 به لبش آمد و گفت: باشه حاال تو قبول شو. انقد هم لوس نکن خودتُ. یلبخند کمرنگ ساره

 به اتاق رفت و ساره به طرف آشپزخانه. شیهابا خنده همراه کتاب صبا

شعله نداشت. جلو رفته، قاشق را از دستش گرفت و در  یرو یبه غذا یو توجه ستادهیاجاق ا یمتفکر جلو مادرش

 .میکنیم دایبراش پ یراه هیحال هم زدن گفت: 

 !؟یگفت یزیخورده و گفت: هااا..؟ چ یتکان مادر

 استفاده کن. یمهمون یهم برا شیبراش بخر. مابق یزیچ هی م،یفروشیطال دارم. اونا رو م کهیدو تا ت یکیمن  _

مشت آدم حرف  هیتو شکم  زمیتو رو بفروشم، بر یطالها ؟یچ گهیبا اخم دستش را در هوا تکان داده و گفت: د مادر

 زَن؟ الزم نکرده!مُفت

به قول خودت،  یاجازه بد دیتو هم هست. نبا یدخترت، آبرو یآبرو یو جاشُ پر کرد. ول دیبعداً خر شهیطال رو م _

. بذار باهاش دل کنمیزن. من که سال تا سال از اون طالها استفاده نممشت آدم حرف مفت هیدست  فتهیهونه بب

 داره؟ یم؟ چه اشکالخواهرم خوش بشه. هوم

کرد. نگاه در صورت و چشمان دختر بزرگش  دایاش راه پگونه یصدا رو ی. اشک آرام و بدیبه طرف ساره چرخ مادر

 شیآسا یاون هم از جون و دل برا ،یخودش یعمر تو باشه. کپ یبقا امرزِ،یخاک اون خدا ب یگرداند و گفت: هر چ

 ذره... هیرفته،  یبه ک دونمینم دهیوَرپر نی. اذاشتیم هیخونوادش ما

 امیمثل س یکی طونه،یمثل صبا وُروجک و ش یکیهات مثل هم باشن؟ ....! بسه مامان! مگه قراره همه بچهشششیه _

 .الیخ یب

 .کنهیم رشیخواهراش و مادر پ یخودشُ فدا یو خوش شیهم مثل تو، که آسا یکی _

 .ینیت رو ببنوه نیکجا بود؟ حاال تازه قراره اول ریاِاا... مامان! پ _
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 س؟حامله مایس یعنیخدا مرگم بده!  یوا _

 نیبه هم دی. شایداشته باش شُیآمادگ دیخب باالخره با یپروندم. ول یزیچ هیگفتم.  ینطوری...! من همزهینه..! چ _

 که جلوشُ گرفت؟ فردا بگن اجاقش کوره، خوبه؟ شهیحامله شد. نم یزود

 هم مثل تو باشه؟ مایممکنِ س یعنیدوباره به فکر فرو رفت و گفت:  مادر

 ؟یخوریرو م یغصه چ شیشاپیخدا نکنه! پ _

 .ینوه تپل مپل بش هیقراره صاحب  ،ارهیخبر ب یزود نیشاءاهلل به هملبخند ادامه داد: ان با

و  دیلبان مادر نقش گرفت؛ که با فکر به مخارج آن دوباره اخم در هم کش یکوچک رو یطرح لبخند یالحظه یبرا

 کنم؟ هیته یسمونیس ارمیگفت: از کجا ب

 ؟یکنیفکر م یسمونیبه س ،یبه نوه خوشگلت فکر کن نکهیعوضِ ا _

 !گهیدرست کرد د یسمونیبراش س دیخب با _

 فیظر یکن. مثال برو چند تا کاموا هیته یتونیم یکن، خورد خورد هر چحاال شروع  نیوقت هست. از هم یحاال کل _

 بباف. بافتنت که خوبه. ییزایچ هی ر،یبگ

 طرح هامُ کجا گذاشتم؟ نمیبرم تو خِرت و پِرتا بگردم، بب دیدوباره لبخند به لبش آمد و گفت: با مادر

 اد؟یبه چه کار م یمیقد یاون طرحا گهیکرد. د دایطرح پ شهیتا دلت بخواد، م نترنتیووو...! االن تو اا _

 گردمی! خودم مخوادی. نمخورنیم یبه چه درد ،یاَجق وَجق امروز یطرحا نی. اشهیدوباره مد م ایمیواال همون قد _

 .خوامیکه نم یقشنگ یببافم که بشه استفاده کرد، فقط برا دیبا یزیچ هی. کنمیم داشونیپ

 فشیو لط فیکه از نوع ظر ،یخواینوزاد م یحتماً بگو برا ،یکاموا بخر یریبکن. فقط م یدوست دار یباشه هر کار _

 بهت بِدَن.

 هست. میحال شه،یانقدم سرم م گهید _

 ره،یجلوشُ بگ دیحق با توئه. نبا نمیبیاز پس خرجش بَراومد، هم م دیبا یچطور دونمیو گفت: هم نم دهیکش یبلند آه

 م بذارن و سرنوشتش مثل تو بشه.رو بچه رادیو ا بیکه دو فردا ع
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. شیبره سر خونه زندگ ره،یقبل مردنم ساره هم سر و سامون بگ شهیم ایدستش را رو به سقف باال برده و گفت: خدا دو

 .خوامیازت نم یچیه گهید

 .ینیصبا رو بب یعروس یخواینم یعنیزد و گفت:  یبا غصه لبخند ساره

یبختاهی. خودم باعث سیصورت دخترش گذاشته و گفت: اما تو مظلوم یدست رو اد،یزرنگه از پس خودش بر م اون

 .رهیگیدلم آروم نم نمتیشدم. تا کنار شوهرت نب ت

ه گفت: دستش بشکنه! چه به روز صورت برگ گلت آوردن صورت ساره شد، ک یبهتر متوجه کبود کیتازه از نزد انگار

 .انصافایب

 نفر بود. هیهمش  ؟یگیرو م ایکرد و گفت: ک یاخنده ساره

ه. فکر حرف باز بش ادیفوضول خانم ز نیا ینخواستم جلو ه،یخونوادگ ی. گفتنمیکن بب فیبرام تعر یدرست و حساب _

 از تو غافل شدم. د،یچرخیم مهم تو کَله دهیاون وَرپر یحرفا الیو خ

 گرانُ ید یآدم راز و رمز زندگ ستی. درست نادینم شیپ یمشکل گهیبدون حل شد و د نقدرینگم! هم یزیاجازه بده چ _

 من تو دهن مردم بچرخه؟ ییجدا لیدل اد،یکنه. شما خوشتون م فیتعر

 نگذره. شیخدا از باعث و بان _

 نداشته؟ یمشکل چیدختر خودت ه یعنیکردنُ.  نینفر یباز شروع کرد _

 خب.... _

 پشت خطِ. مایمامان تلفن.. س _

 .دهیبرام د یباز چه خواب نمیبرم بب _

 ینکرده، مشکل یخدا ندهینکن در آ یباهاش حرف نزن. کار تیگفت: با عصبان متیبا مال مادرش را گرفته و یبازو ساره

 بهت بگه. ادیداشت نتونه ب

 .کنهیازت سوء استفاده م مایکه س نِیهم یبرا ؟یهربونهمه م نیآخه تو چرا ا _

 .کنهیجبران م کنم،یم دایپ ازیروز هم من بهش ن هی. رهینم یدور یخواهرمِ، جا _
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 .خورهیکو؟ چشمم آب نم یخدا کنه جبران کنه. ول _

 برو پشت خط خشک شد. _

*** 

 یدوستات کس ونیم دی. فکر کردم شاشناختمیرو نم گهید یممنون مهسا جان. ببخش مزاحمت شدم. کس یلیخ _

 بشه، بتونه کمک کنه. دایپ

...... 

 . بازم ممنون. خداحافظ.هیچه حرف نی. اکنمینه، خواهش م _

 شیهاناموفق، اخم یتلفن یهاکرده تا حضور خود را در اتاق نشان دهد. ساره که بخاطر صحبت یسرفه کوتاه نیمب

گفت: قرار داده و زیم یرا که در دست داشت، رو ییکاغذها نینشان نداد. مب نیببه حضور م یالعملدرهم بود، عکس

 .یگانیکن، بعد بذار تو با ستمیرو وارد س هانیا

 

کات حر یاچند لحظه نیاکتفا کرده و مشغول کارش شد. مب شیهاحرف دنیشن یتنها به تکان دادن سر، به معنا ساره

. دمیهاتُ شن.. من... ناخواسته صحبتمنکرد؛ گفت: اِم افتیاز طرف او در یتوجه یوقت ینظر گرفت، ول ریاو را ز یعصب

فاکتورا رو بهت بدم،  ومدمیرا نشان داده و گفت: داشتم م یوروددر آن بود، در  یکه خودکار یو با دست دیچرخ یکم

 .یگردیم یدنبال معلم خصوص دم،یکه فهم نطوریقصد استراق سمع نداشتم. ا

نگاه کرد. پس  نیبه مب نانهیزبیداشته و رنگه حرکتیبود، ب بوردیک یهادگمه یساره چند لحظه دستانش را که رو _

 به خواهرم تو درسا کمکش کنه. یکم منت،یکه حاضر باشه ب ی. کسیمکث گفت: نه کامالً خصوص یاز اندک

 دیاگره زده و گفت: ش نهیس یه خود، دو دستش را روتسلط ب یشده بود، برا رانیح یکه از نگاه پر نفوذ ساره کم نیمب

 من بتونم کمکش کنم.

 د؟یکرده و گفت: شما وقت آزاد دار نهیس یاش، روبه دستان گره شده ینگاه ساره

 دیتو اتاقت. آخر وقت باشه، که بعد بتون نجایهم ادی. به خواهرت بگو بتونمیدو ساعت م ای یکیبعد از ظهرها در حد  _

 .دیبا هم برگرد
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 کنم؟ کاریچ دیگفت: اونوقت در ازاش من با یبا مکث کوتاه ساره

 هاتونُ جبران کرده باشم.کمک یفقط قصد دارم کم ،یچیه _

 .گمیداده و گفت: ممنون، باشه بهش م یتکان کوچک میتفه یسرش را به معنا ساره

لب شروع  ریاز اتاق خارج شده، ز وسیر خورده و مأبودنِ ساره را نداشت، سَ یهمه خشک و جد نیکه انتظار ا نیمب

رش خواه یبرا یتوانسته، معلم نکهیبه کارش ادامه داد. خوشحال بود از ا یبه غر زدن کرد. ساره تنها با لبخند کوچک

 .ابدیب

*** 

 یکنیبلندتر از حد معمول بود، گفت: تو چرا توجه نم یکه کم ییبا خودکار پشت دست صبا زده و با اخم و صدا نیمب

س در ریهنرداره، نه به تو که غ همهنیمطلبُ تکرار کنم؟ نه به خواهرت که درس نخونده ا هی دیچند بار با گم؟یم یچ

 .یکنیم یگوشیهمه باز نیو ا یندار گهید یخوندن کار

با اعتراض گفت:  د،یخندیم صدایپنهان کرده و ب شیرو شیپ توریبه ساره که صورتش را پشت مان یبا نگاه کوتاه صبا

 ینطوریهمه هنراش هم کالس رفته. هم ینبوده. برا وستهیهم درس خونده، فقط پ یلی. ساره خستین نطوریا چمیه

 نگرفته که. ادیاز رو هوا  یااَل بختک

بود، خودکار درون دستش با صورت  کینزد کباری ی. حتدادیرا در هوا تکان م شیهاحرف زدن مدام دست نیح در

 .دیبه موقع خود را کنار کش نیبرخورد کند که مب نیمب

نوشتن گفت: چند تا مسئله در مورد  نیو در ح دیخود کش یرو شی. دفتر را پشهینم ینطوریا یخب حاال. ول لهیخ _

 !یبه حالت اگه اشتباه حل کن ی. وامیسینویکه امروز باهات کار کردم، برات م یمباحث

 ؟یکنیکار م یوار گفت: مثالً چزمزمه صبا

 .کنمیم کارتیچ نیبدون آنکه سرش را بلند کند، گفت: تو اشتباه حل کن! بب نیمب

 گفتم. واشیمن که  د؟یدیاِ شن _

 .زهیمن گوشام ت _
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 ام.خسته یلیاز تمام شدن کارش، دفتر را بست و گفت: جمع کن! برسونمتون که خ بعد

ون خودم د،یما شد ریس اسهفته هی. االن دیفتینداره هر روز به زحمت ب ی! لزومایارجمندن یبالفاصله گفت: آقا ساره

 .میریم یجور هی

 ابونیموقع، دو تا خانم جوون تنها تو خ نیا ستی. درست نرسونمتونیقاطعانه گفت: م ده،یدرهم کش یبا اخمها نیمب

 تردد کنن.

 آخه... یول _

 منتظرم. نیتو ماش رونیمن ب_

 هیشب خواستیکه م یبسته شدن در آمد، با ژست و لحن یصدا یکامالً از دفتر خارج شود. وقت نیمنتظر شد تا مب صبا

 لشیجمع کردن وسا نیبرگشت و در ح ی. بعد به حالت عادکنمیم کارتیچ نیباشد، گفت: تو اشتباه حل کن بب نیمب

هنوز  ؟یکنیتحملش م یپشت دستم. چه جور زنهیبا خودکارش م شه،یهم م یه اَه چه بداخالق. تا هر چادامه داد: اَه اَ

 یکلمش چیه ینکن یگوشیرا باز کرد و گفت: اگه باز یبا عجله در ورود نیکامل حرف از دهانش خارج نشده بود، که مب

 .ادینم شیپ

 ن؟ییپا دی! مگه شما نرفته بودایارجمندن یاِ.. آقا _

 .کننیتحملت م یآدم که! مادر و خواهرت چه جور یبرا یذاریدرا رو قفل کنم. اعصاب نم دیافتاد با ادمی _

که اعصاب  ییعبور کرد و گفت: مادر و خواهرم با من مشکل ندارن. اونا نیگردنش داده، از کنار مببه سر و یقِر صبا

 ندارن مشکل دارن.

 .شهیتو اون دهن جا م یجور زبون چه نیخدا به داد شوهرت برسه. ا _

اره رفت. س نییها پاکه تنها ساره متوجه آن شد و بالفاصله از پله یبه طرفش زبان دراز کرد، طور نیاز پشت مب صبا

 هی د؟یایباهاش کنار م یشده بود. با دست درِ دفتر را نشان داده و گفت: واقعاً چه جور یکُفر نی. مبدیخندیم زیزریر

 آروم و قرار نداره. قهیدق

مون خونه ستین یوُروجکِ. وقت نیمون بخاطر حضور همدر حال خروج از دفتر گفت: همه شور و نشاط خونه ساره

 مونِ.خونه یو شاد یسوت و کوره. وجودش باعث گرم
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جود و یاو هر خونهتکان داده و گفت: قبول دارم ت نییبه باال و پا یدر را قفل کرده و دکمه آسانسور را زد. سر نیمب _

 .یهم آروم و مظلوم بود هاتیبچگ ادمهیبا هم متفاوته.  یلیوروجکها الزمِ، اما رفتار تو و خواهرت خ نیاز ا یکی

 بیکه همه رفتارام بدون ع خواستنیداشتن و م یشتریب تیمن حساس یبا لبخند گفت: چون بچه اول بودم، رو ساره

یتحت فشار قرار م شتریاول ب یهانه. معموالً بچه مگهیدم. اما دو تا خواهر دباشه. من هم حرف گوش کن بو رادیو ا

 .رنیگ

 باعث شد ازدواجت ناموفق باشه. تت،یحرف گوش کن بودن و مظلوم نیحتماً هم _

 دیبخشگفت: ب دیکه نگاه ناراحت و سکوتش را د نیرا نداشت. مب یسؤال نینگاه کرد، انتظار چن نیمتعجب به مب ساره

 .دمیپرسیم دینبا

 یآورادی! ستیشما ن دنیگفت: مشکل سؤال پرس یآرام یو با صدا ریباز شدن در آسانسور ساره داخل شده، سر به ز با

حرف گوش کن بودن و مظلوم بودن خوب  شهیحق با شما باشه. هم دی. شاکنهیو اون دوران ناراحتم م یاون زندگ

 .ارمیبوجود ب میتو زندگ یراتییکردم تغ یسع ییه کنن. بعد از جداازت سوء استفاد گرانید شهی. باعث مستین

 مادموازل. دییرو به صبا گفت: بفرما ریشده و با زدن دزدگ ادهیخوبه. از آسانسور پ یلیخ _

 .میکنسلش کن میتونیبراتون عذاب آوره، م یلیجلسات خ نیاگر ادامه ا ا،یارجمندن یآقا _

دستم  هفته کیبه صبا نگاه کرده و گفت: اتفاقاً تازه بعد از  نهیپشت فرمان نشسته و بعد از استارت زدن از آ نیمب

 رو رام کرد. گوشیشاگرد باز نیا دیبا یاومده، چه جور

را  شیصدا یشد. کم نیخنده مب یکه باعث بلند شدن صدا زد،یلب غر م ریز یشده و با اصوات نامفهوم یعصبان صبا

 .دیرامم کن دیخوایکه م ،وونمیباال برد و گفت: مگه من ح

 قاطع و محکم گفت: تمومش کن صبا! یگذشته پَکَرَش کرده بود، با لحن یادآوریکه  ساره

 یسکوت کند. وقت دیآلود ساره انداخته و بهتر داخم افهیبه ق ینگاه کوتاه نگ،یدر حال خارج شدن از پارک نیمب

شده و در را محکم بست. ساره تشکر کرده و گفت: بابت رفتار  ادهیپ یشان متوقف شد، صبا بدون خداحافظخانه یجلو

 .خوامیصبا معذرت م
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، که کرده نشیو آست نیبه دست مب یشدنش شود. ساره نگاه ادهیداشت، تا مانع پساره را نگه نیگوشه آست نیمب

 .دیبالفاصله دستش را پس کش

 .کردمیم یت کنجکاوگذشته یدر مورد زندگ دیمن.. نبا _

که نسبت بهش  کنم،یم یسع یلی. خارهیم ادمیرو به  یندیناخوشا یها. فقط حرف زدن در موردش، حسستیمهم ن _

زخم کهنه رو  هیکه  مونه،یم نیمثل ا شیادآوری. شهیاز ذهن آدم پاک نم زهایچ یباشم، اما سخته برام. بعض تفاوتیب

 .ری. شب بخدیممنون ما رو رسوند یلی. خیکنیو سوزشش رو مثل لحظه وقوعش حس م یهر بار بشکاف

اندازه تلخ  نیاش چه بر او گذشته، که تا اگذشته یدر زندگ کرد،یبود و با خود فکر م رهیرفتن ساره خ ریبه مس نیمب

 نیغمگ افهیمحزون و ق ی. صداداستیدر کالمش پ یبه خوب یتلخ نی. زهر استیبوده و هنوز آثارش در روح او باق

کمکش  یبه نحو کرد،یکرده بود. مظلوم بودن و رفتار توأم با متانتش او را وادار م قیرا به او هم تزر یتلخ نیساره، ا

 یدیجد یاههباره فکر کرده و برنام نیدر ا شتریگرفت ب می. تصمدیگذشته دردآور را از وجودش بشو نیکند تا بتواند ا

 دور شد. جابه لبش آمده، استارت زد و از آن یکه در سر داشت لبخند ییهادهی. با تصور اندیبچ ندهیآ یبرا

*** 

 د؟یاومده سور داد اینوزاد تازه دن یبه چه مناسبتِ؟ برا یمهمون _

 همه بشنون. دیبگه، که با ییزایچ هی خوادیم ان،یها رو بگم ببابات گفت امشب همه بچهحاج ه؟یچ انیجر دونمینم _

 نگفته؟ یزیچ ستهیشا گهیاز حامد چه خبر؟ د _

 یمن خال چارهیرو سر دختر ب شیبود، دق و دل یعصبان یلیاول که خ یدر حال هم زدن غذا گفت: روزا یبدر مامان

که  ،ستیخونه ن ادیز گهی. حاال هم مدیکرد شونرونیهمون دوستاش که از کارگاه ب شیهم رفته بود، پ یمدت هیکرد. 

 .زنهیسر م شبه رهیبابات محاج شتری. بادیب شیپ شوننیب یبخواد حرف

 ش باشه؟هباال سر زن و بچ دیقد با میبا چهار تا بچه قد و ن گهی. نمنییپا ارمیفکشُ ب گهیدور د هیبزنم،  گهیم طونهیش _

. یبار هم اشتباه کرد هیغلط کرد. همون  طونهیگفت: ش تیکه همان لحظه وارد آشپزخانه شده بود، با عصبان باباحاج

 ؟ینکن یچند بار! خصوصاً به تو تذکر دادم سر خود کار
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قش بخاطر ساره بود، ح شترشیحق به جانب گفت: اون کتکا که ب یاافهیدرون دستش با ق بیدر حال گاز زدن س نیمب

 هم بود.

 بهیزن غر هیبخاطر  ؟یکنیصداش م کیباهاش، که به اسم کوچ یشد یتا حاال خودمون یبا اخم گفت: از ک یبدر مامان

 داشت، که.... یبه تو چه ربط اره؟یرو سر خواهرت در ب شیکه اون هم تالف ،یستادیدامادت وا یتو رو

محل کارش رو  تیماست امن فهی. وظکنهیما کار م شیگفت: حاج خانم! اون دختر پو دیرا بر یحرف مامان بدر باباحاج

 مشکالت حل بشه. یکاربا خشونت و کتک خوامیکه نم نهیحرف من ا ی. ولمیم کنفراه

چشم  اون لحظه بتونم دیروبرو شدم. انتظار داشت یامن با چه صحنه دیدونیبابا! شما که نمگفت: حاج تیبا عصبان نیمب

 ببندم و... استغفراهلل...

آب به دست پسرش داده و گفت: حاال که  یوانیل ین بدرمبل نشست. ماما یاز آشپزخانه خارج شده و رو باباحاج

 ؟یبخور آروم ش ؟یگیم یچ گهی. دیدیحسابشُ رس

مبل نشسته و رو به پدرش  یآشپزخانه گذاشته و از آنجا خارج شد. رو زیم یرو دنیآب را بدون نوش وانیل نیمب

. ستیهم ن یکنه. جرم کم تیاز دست حامد شکا تونستیکه اون دختر راحت م د،یدونیخوب م یلیبابا خگفت: حاج

 . نه خودش، نه مادرش.اوردنیبه رومون ن یچیم که هیشون باشممنون دیبراش ببرن. با هید ایممکن بود شالق، زندان 

ر با هی. من شهیسرش نم یزیها چجرم نیکه از قانون و ا شچارهیبا تأسف سرش را تکان داده و گفت: مادر ب باباحاج

 ینکرده برا فیاون شب تعر یراجع به ماجرا یادیز زیچ دمیکه فهم نطوریزنگ زدم احوال دخترشُ بپرسم، ا

 ش.خانواده

ها گله اون ی. وقتدیاریخودتون ن ی. شما هم به رودونهینم یچیخانم از درگاه آشپزخانه گفت: چه بهتر که ه حاج

 د؟یگردیندارن، دنبال دردسر م

. خدا رو میکه دار ی. مردونگستیتا زن نچهار ! مرد باالسر اونمیشده و گفت: حاج خانم! وجدان که دار یکُفر باباحاج

 ایکه دستش از دن چارهیاون ب م؟یدست ما سپرده باش امرزشیکه پدر خدا ب یامانت الیخیب یراحت نیبه هم ادیخوش م

 کوتاهه؟
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باز کردن  یبرا نیکه زنگ در مانع شد. مب د،یبگو یزیاز داماد و دخترش چ یبه طرفدار خواستیباز هم م یبدر مامان

 دیه با. خطا کرددیحرفا رو تکرار کن نیا هیبق یجلو نمیرو به حاج خانم گفت: نب تیبابا با اخم و عصباندر رفت و حاج

 چوبش رو هم بخوره. والسالم.

 ا پرت کرد و گفت: سالم بابا بزرگ.باببغل حاج یجلوتر از همه وارد شده و خود را تو نیافش

 بابا جون. یسالم گل پسرم، خوب _

زنگ  یبابا جوابش را بدهد، دوباره صداعمه کو؟ قبل از آنکه حاج ینیبه اطراف گرداند و گفت: پس ن یبله خوبم. سر _

 د.هم داخل شدن شیهاو بچه ستهیبودند، که شا یمشغول سالم و احوالپرس نیو ام نیمیبلند شد. س

 د؟یاومد یگفت: پس شوهرت کو؟ شما با چ گرفت،یم ستهینوزاد را از آغوش شا کهیدر حال یبدر مامان

 .ادیم رتری. حامد دمیتا کردنش، گفت: با آژانس اومد نیچادر از سر گرفته و در ح ستهیشا

 امشب حضور داشته باشه. دیکه حتماً با یگفت: بهش گفت ستهیبابا رو به شا حاج

 .امیگفت: بله گفتم. فقط گفت م یبا ناراحت ستهیشا

 م؟یهمه جمع بش دیخواست هیبابا نشسته و گفت: موضوع چحاج شیپ نیام

 .گمیگفت: هر وقت همه جمع شدن م نیبدون نگاه کردن به ام باباحاج

یم یدیراه رستو تازه از  ه؟یچ انیجر دمیبابا هستم، نفهمبغل گوش حاج نجایو گفت: زحمت نکش! من ا دیخند نیمب

 ؟یبفهم یخوا

*** 

گفت:  ییبا خوشرو یکرد. مامان بدر یبا همه احوالپرس نیو سر سنگ دیجمع کردن سفره غذا، حامد از راه رس موقع

 لقمه بخور. هیتا سفره پهنه  ایپسرم ب

 ها خوردم.بچه شیپ یزیچ هیندارم حاج خانم. سر شب  لیم _

 د،یایب دیکه باز هم قصد داشت اصرار کند، گفت: زودتر همراه خانما جمع و جور کن یرو به مامان بدر تیبابا با جد حاج

 .شنیها بد خواب موقتِ بچه ریها رو شروع کنم. دتا صحبت
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 یحرفش حرف یرو دینبا ست،یحد جد نیبابا تا احاج یوقت دانستیتنها به گفتن چشم اکتفا کرد. م یبدر مامان

سفارش کرد، موقع رفتن همراه خود  ستهیدامادش جدا کرده و به شا یغذا برا یمقدار .اوردیبزند. اما دلش طاقت ن

 .وستیپ هیبه بق یچا ینیس راههم نیمیها و مرتب شدن آشپزخانه، سببرد. بعد از شستن ظرف

 نی. بشدارهیهر کس خواست خودش بر م ز،یم بابا با لبخند رو به عروسش گفت: دستت درد نکنه باباجان! بذار رو حاج

 .نجایا نیتون جمع بشتا بگم چرا امشب خواستم، همه

 خوامی. نمدیاومده هست شیمشکالت پ انیدر جر ادیتک افراد حاضر در سالن انداخته و گفت: کم و زبه تک ینگاه

 ر کساالرث هگرفتم سهم میصحبت کردم و تصم لمیاشتباهات رو هم بزنم. من با وک نیموضوع رو بشکافم و ا شتریب

 رو قبل مُردنم مشخص کنم.

کس  چیشان کرده و اضافه کرد: مرگ حقِ. ه. حاج بابا ساکتگفتیم یزیهمهمه بلند شد و هر کس چ یصدا بالفاصله

 و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ریبمونه. د ایدن نیا یتا ابد تو ست،یقرار ن

خوشحال شده، ادامه داد: االن که من زنده هستم، سر  میمتص نیاز ا د،یرسیبه حامد که به نظر م یبا نگاه باباحاج

 میتصم نیهم ینباشم. برا نتونیاصالً ب ایکه از کار افتاده بشم و  یبه روز یاومده. وا شیاختالف پ هاییاداره دارا

 به بعد به نیاز ا گه،یهر کار د ای دیبزن شیمالتون رو آت دیخوایحاال سهم هر کس رو مشخص کنم. م نیگرفتم، هم

 رو نداره. یگریدر مورد اموال د یکس هم حق دخالت و نظر ده چیخودتون مربوطِ. ه

 .شهیبه نام ما دو نفر هست. بعد از اون وقف خانه سالمندان م م،یمادرتون زنده هست ایکه من  یخونه تا زمان نیا _

 میاش تقسهبچه نیب یشده و مابق ستهینام شاکردم. کارگاه نصف به  نیو نصف به نام مب نیرو نصف به نام ام کارخونه

به سن  یتا اون زمان پدر و مادرشون مسئول اداره اونجا هستن و وقت دن،ینرس یچون هنوز به سن قانون ی. ولشهیم

 .شهیقسمت م شوننیب یبه تساو دنیرس یقانون

روس از ع یبا لبخند گفت: چون فعالً خبر نی. رو به مبنیعروس مب ینصف به نام عروس بزرگم و نصف برا فروشگاه

 .کنمیم یدگیتا اون موقع خودم به کارها رس ست،ین

رسه، ب یدارم و تا به سن قانون ینوه پسر هی. که فعالً  شهیم میتقس یپسر یهانوه نیکه تو مشهد هست، ب یاخونه

 .انیم هامیشاءاهلل بعدان
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ا اونج دیکنم. هر موقع به ثمر رس ریشعبه از فروشگاه رو اونجا دا هیم دار میکه تصم دم،یهم اونجا خر نیقطعه زم هی

 چرا مال من اد،ین شیپ ثیرو هم اضافه کنم، که بعد حرف و حد نی. اشهیم میتقس یبه تساو یپسر یهانوه نیهم ب

قسمت بشه. در مورد فروشگاه که  توننیب یبه تساو زیچ مهبشه و ه تیکردم عدالت رعا ی. سعادیز یکمه مال فالن

در  یطعق مینه. پس تصم ایبه سرانجام برسه  ستیکرد. معلوم ن متیبرآورد ق شهیقراره ساخته بشه، در حال حاضر نم

. گرفت میتصم شهیمشخص شده و بهتر م شیزندگ فیهم تکل نی. تا اون موقع مبشهیموکول م ندهیموردش به آ

 رهیگیباهاتون تماس م لمیانجام شد، وک شیقانون یموال مربوط به هر کدوم، کارهامن تموم شد. هر موقع ا یهاصحبت

به  ی. بستگرمیگیم میتصم ندهی. در مور آقا حامد هم در آادین شیپ یمشکل گهید دوارمیتا قانوناً به نامتون بشه. ام

 لحظه به بعد داره. نیرفتارش از ا

*** 

 م؟یبه اتفاق بر یلیپنجشنبه شب. ما یکنسرت به من داده برا طیاز دوستام دو تا بل یکی _

 .امیاگه .............. باشه منم م ؟یکنسرت ک _

 ،ی. بعد هم اگه درست گوش داده باشادیخوشم نم تیدَرِپ یهاخواننده نیبا اخم به صبا نگاه کرده و گفت: من از ا نیمب

 .لهیو گشت و گذار تعط حیکنکور تفر دارم نه سه تا. در ضمن تا موقع طیگفتم دو تا بل

 .گهید رمیبِرَم بم دفعه بگو هیدستش را در هوا تکان داده و گفت: اوووه..  صبا

 دیاالن با ره؟یمینکردن آدم م حیرا نشان دهد، گفت: مگه با تفر تشیجد کردیم یکه سع یدست به کمر با لحن نیمب

 کارتُ  ن،یی. سرتُ بنداز پازدمی. بعد هم داشتم با خواهرت حرف مگهید زیچ چینه ه ،یفقط به درس خوندن فکر کن

 بکن.

 .. نوبرشو آورده.شیگفت: چ توانست،یکه م ییصدا نیبا کمتر صبا

 !دمایشن _

 کنم؟ کاریرا باال برد و گفت: چ شیصدا دوباره

 .«ادامه ندهد گریزشت است د» یعنیاشاره کرد، که  نی! با چشم به مبهیمعترض نامش را صدا کرد: صبا! کاف ساره

 ؟یایم ه؟یدوباره تکرار کرد: نظرت چ نیشد. مب شیرو شیهم با غر زدن مشغول حل کردن مسائل پ صبا
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کلمات هم  یسر هیهستن  نی. فقط دنبال اادیخوشم نم ده،یتازه به دوران رس یهاخواننده نیراستش من هم از ا _

 توجه داشته باشن. شیبه معن نکهیکنن، بدون ا فیپشت هم ردرو  هیقاف

. چون خودم هم جو اون مدل کردمیبود، اصالً مطرح نم نیاز ا ری. اگه غخونهیم یسُنت یهست، ول دیش جدخواننده _

 ؟یتحمل کنم. حاال موافق تونمیها رو نمکنسرت

 به مادرم بگم. دیاجازه بد _

 ؟یریگیکارهات از مادرت اجازه م یهنوز هم برا _

 یخونه زندگ هیدارم با مادرم تو  یتا وقت کنم،یفکر م نکهیاحترام گذاشتنِ. هم ا ست،یسمش اجازه گرفتن نا نیا _

 س.جور احترام گذاشتن به بزرگتر خانواده هیهم به نظرم  نیا رم؟یم یو با ک رمیباشه، کجا م انیالزمِ در جر کنم،یم

 یایموافقم. پس تا فردا به من اطالع بده. اگه نم س،دهیکرد و گفت: طرز فکرت کامالً پسند دییبا سر حرفش را تأ نیمب

 بدم. گهید یرو به کس طایبل

 د؟یریچرا خودتون نم _

 .چسبهینم ییتنها _

 . ممنون بابت دعوتتون.دمیباشه اطالع م _

*** 

 چطور بود؟ خوشت اومد؟ _

 دوست داشتم. یلیبود. خ یعال _

 ؟یبود ومدهی. تا حاال کنسرت نیستی. معلوم بود اصالً متوجه اطرافت نیرق شده بودکامالً غ _

 پخش زنده، اون دنید ی. ولدمید یریتصو ایگوش کردم  یسنت یقیاومده موس شیپ یلیبار بود. آخه خ نینه، اول _

 کردم. واقعاً ممنونم. دایپ یحس خوب یلیتموم بشه. خ خواستیالعاده بود. دلم نم. فوقسگهید زیچ هی کیهم از نزد

 .یداشت ازین هیروح رییتغ نی. به ایخوشحالم لذت برد _
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 .میشام بخور میبر یو گفت: موافق دیبه طرف ساره چرخ یکم یمنیاز نشستن پشت فرمان و بستن کمربند ا بعد

یم کنسرت تموم شد برمنگران کنم. بهش گفتمامان رو دل خوامینم شه،یم ریبالفاصله گفت: نه،نه! ممنون. د ساره

 خونه. گردم

 یموافق اومدنم نبود. فقط رو حساب شناخت ادیادامه داد: راستش ز فشیبا بند ک یانداخت و در حال باز نییرا پا سرش

نم طول برگشت نیاز ا شتریدوست ندارم، ب نیهم ی. براامیتون بتون داشت، قبول کرد همراهکه نسبت به شما و خانواده

 بشم. شیمورد باهاش بحث کنم و باعث ناراحت نیدر ا خوادینم منادرستِ. دل دشیها از دارتباط جورنیبکشه. ا

 .دیکنیتون رو ممراعات حال خانواده یلیشما خ _

 ریکه تو مس شاپیکاف هی میریخب. پس م اریرا روشن کرده و در حال جا زدن دنده، گفت: بس نیزدن استارت ماش با

 .برهیوقت نم ادی. آماده شدنش زکنهیدرست م یاوشمزهخ یهست و وافِال

 هست؟ یوافاِل چ _

نو داره، . مِشهیسِرو م وهیم ای یمختلف مثل بستن یزایکه با چ ،یِنیریجور ش هیبا خنده گفت: وافاِل نه وافِل.  نیمب _

 .زنیروش بر یدوست دار یهر چ یخودت سفارش بد قهیبا سل یتونیم

 م... تو... قبالً...گفت: اِم یاز مکث کوتاه بعد

 .دیتونُ بزننگاه کرده و گفت: حرف نی. به مب..دییبفرما _

 کنسرت؟ نما،یس شاپ،یکاف ؟یرفتینم رونیب وقتچیبا همسر سابقت ه _

 نبود. زایچ نیگفت: اون اهل ا یو با لحن ناراحت ریسر به ز ساره

 ؟یخواستیتو هم ازش نم _

. رونیب میبر خواستمیازش م یجاها نداشتم. گاه نجوریدر مورد ا یادیمن سنم کم بود که ازدواج کردم. شناخت ز _

 .یِباال شهر یکارها مال بچه پولدارا نی. اادیها خوشم نم یلوس باز نیمن از ا گفتیاما م

 حیشاد، تفر هیو داشتن روح یکنواختیاز  یدور یدارن. برا حیبه تفر ازیها ننداره. همه آدم نییکه باال و پا حیتفر _

 .یِاز زندگ یهم بخش
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. گهیاون درست م دیشا کردمیخاص خودش بود. من هم بخاطر کم سن بودنم، فکر م هاشدگاهیبله، درسته. اما اون د _

 .کردمیاصرار نم ادیز نیهم یبرا

و اصالً بهم  کردیم میهمراه یو زور لیمیب . چونشدمیم مونیبعدش پش کردم،یاصرار م یزیچ یاگه هم رو یعنی

 که مورد پسند اون باشه. م،یرفتیم ییجا شتریباعث شد ب نی. همگذشتیخوش نم

 .کنهیحد ناراحتت م نیحرف زدن در موردش تا ا یکه حت ،یرو گذروند یسخت یواقعاً متأسفم. معلومِ روزها _

. بهترِ در کنمیناراحتت م شیادآوری. هر بار با خوامیگفت: معذرت م یبا شرمندگ دیاز ساره نشن یجواب یوقت نیمب

دنبال  یابه صورت حرفه ،یبهش عالقمند نقدریکه ا رو یکار طراح نیچرا هم ی. راستمیحرف بزن گهید زیچ هیمورد 

 .یدانشگاه بر یتونیم ؟یکنینم

گفت: بتونم کمک کنم صبا بره دانشگاه هنر کردم. دانشگاه رفتن  نیغمگ ییلبش آمد و با صدا یرو یخنده تلخ ساره

 .میبخور میاری. من برم دانشگاه از کجا بشکشیخودم پ

 د؟یریگینم یحقوق مستمر د؟ینبود مهیشما از طرف پدرتون ب یعنی _

 .مینبود مهی. کارش مستقل بود، نه بکردیجا موانت داشت که بار جابه هیپدرم شغل آزاد داشت.  _

 رو دوش توئه؟ یهمه بار زندگ یعنیبَده!  یلیکه خ نیا _

 هشی. پدر شما هم هممیاریبدست م قیاز اون طر ی. مبلغ مختصرمیمون دارخونه نیرزمیمستأجر تو ز هینه کامالً.  _

 من شده. شرفتیباعث پ شونیا یهالطفشون شامل حال ما بوده. کمک

 .یت کنرو وقف خونواده تیکه همه زندگ شهی. نمیبه فکر خودت هم باش دیبه هر حال با _

 .خوامینم یشتریب زیبخشِ. چم برام لذتخونواده یخوشحال دنید _

قابل هضم نبود. چه طور  شیبه سن ساره برا یدختر یبرا یهمه تواضع و از خودگذشتگ نیبه فکر فرو رفت. ا نیمب

 یاعضا یبودند، او تنها به فکر شاد ییبایبه دنبال مد و ز به سن او در جامعه امروز یکه دختران یممکن بود در حال

 یو فداکار یهمه فروتن نیا توانستیفرود آمده. چطور م نیزم یبه اشتباه رو یگریاو از کره د ایاش باشد؟ گوخانواده

 کرد؟یبود، که درک نم نیب نیدر ا یرا ندانست؟ چه راز یافرشته نیرا باور کند؟ چرا همسر سابقش قدر چن
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 یهاکرده بود. دوست نداشت با دخالت یروادهیحد هم ز نیبه خرج دهد. تا هم یکنجکاو نیاز ا شیب دیترسیم اما

پر از رمز و راز بود.  شی. وجود ساره براشدیم کیتر به او نزدمحتاطانه دیو دور شدنش شود. با یباعث دلخور موردیب

 دهیرا تا به حال دور و برش د یادی. دختران زآوردیدر او بوجود م یفاش شور و شعکه کشف هر بعد از روح ناشناخته

نبود. هر  اسیقابل ق یدختر چیه یظاهر یهاییبایداشت، که با ز ییهاتیخود ساخته ساره جذاب تیبود. اما شخص

 نیا در یروح بزرگ نیبا چن ی. قطعاً دخترانشدیکردارش مگفتار و فتهیش شیاز پ شیب شد،یبا او آشنا م شتریچه ب

 هستند. ابینا دیشا یحت ای ابیزمانه کم

*** 

 د؟ی. چرا از صبح تا حاال نگفتشهیم ریاونجا و بعد برم خونه د امیاالن که آخر وقتِ. تا من بخوام ب یخانم طالب _

.......... 

 .امیم رمیگیدربست م هیخب االن  لهیبابا! خ یا _

........ 

 . فعالً خداحافظ.امی. باشه مستین یا. چارهکنمینه، خواهش م _

امشب  دیشا داد،یقبل از رفتن به مادرش خبر م دیدو دست گرفت. با انیگذاشته و سرش را م شیرا سر جا یگوش

 به خانه برگردد تا نگران نشود. رترید

 کنه؟یسرت درد م _

شده و گفت:  لشیمشغول جمع کردن وسا صالیو است یبا خستگ خورده و سر بلند کرد. یتکان نیمب یناگهان یصدا از

گرفته،  یدرستش کنم. فردا رو مرخص یبگو چطور ایاالن ب نیحتماً هم گهیکرده، م دایتو برش پ یمشکل ینه خانم طالب

 .موننیم کاریرو از روش انجام بدن، وگرنه فردا همه ب هیبق دادونه برش بزنه، که فر هی دینوبت دکتر داره. امروز با

 ا خودت برو براشون برش بزن.خب فرد _

 زیدور ر نیکه کمتر زنه،یبرش م ی. اون جورادیکار از عهده من بر نم نیعالمت بزنه. ا دی. اون امشب رو طاقه باشهینم_

یاس ملب هی یبرا یمعمول ینطوری. من همستمیمن بلد ن یتجربه داره. ول نهیزم نیساله تو ا نیرو داشته باشن. چند

 تونم.ینم یدیدر حد تول یکار کرد، ول یچ دیبا دونم
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 شد دلواپس نشه. رید ،ینگران نباش. به مادرت هم زنگ بزن بگو همراه من رسونمتیمن م _

 .رمیخودم با اتوبوس م ست،یهر روز مزاحم شما باشم. امروز که صبا هم ن ستیدرست ن نیا _

 .ایانقدر تعارف نکن ب _

 

 نگفت؟ یزی: اون روز مامانت چدیپرس نیمب ن،یاز سوار شدن در ماش بعد

 هیخواهرم  یسمونیس یهست کاموا گرفته، برا یبه ساعت نداشت. چند وقت ینه خوشبختانه مشغول بود، توجه _

 . سرش گرم شده.بافهیم ییزایچ

 چقدر عجله داشتن؟ ؟یزود نیبا تعجب به ساره نگاه کرد و گفت: به ا نیمب

 .دهیشون ترسگفت: چشم و دیخند ساره

 ؟یاز چ ده؟یمتعجب شد و گفت: ترس نیهم مب باز

 ساره مانع جواب دادن شد. لیزنگ موبا یصدا

 سالم، مامان جان. _

....... 

 خانم بگم. میمجبور شدم به مر دیبله چند بار زنگ زدم، جواب نداد _

........ 

 م کمکش.کم به اشکال برخورده، گفته بر هیتو برش  ی. خانم طالبستین یمهم زینه چ _

........ 

 کار رو تموم کنه. دیامشب با نیهم یگرفته بره دکتر. برا یمرخص ستیفردا ن _

...... 
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 همراهم اومدن. دنی. زحمت کشگردمیبرم ایارجمند ن ینه نگران نباش با آقا _

........ 

 . خداحافظ.دیسالمت باش _

 مادرم سالم رسوندن. _

 سالمت باشن._

 

من  کشه،یطول نم ادیو گفت: اگه کارت ز دی. رو به ساره چرخدیرا کش یکرده و ترمز دستکارگاه توقف  یجلو نیمب

 .مونمیمنتظر م جانیهم

 خواستیطول بکشه. چون چند تا عکس قبالً براش فرستاده بودم. فقط سر برش مطمئن نبود. م ادینه، فکر نکنم ز _

 .دیشیمعطل م دیببخش ام،یراحت بشه. زود م الشیخ نمیمن بب

 .مونمیمنتظر م ست،ین یمشکل _

 نینشد. در ماش یکرده، اما از برگشت ساره خبرهمه را نگاه  یشد. وقت دهیرس یلهایمیو ا امهایپ یمشغول بررس نیمب

احساس  د،یبحث و جدل شن یرا بفهمد. هنوز در پاگرد اول بود، که صدا رشیتأخ لیرا قفل کرد، تا داخل رفته و دل

 باال رفت. یکیها را دو تا . پا تند کرده و پلهزندیت که بلند داد مساره اس یکرد صدا

 .یاصالن یآقا دیبهتره احترام خودتونُ نگه دار _

 ینیبیما رو م ؟یدیکالم گفتم چطو به اون بچه از فرنگ برگشته پا م هی ؟یکار کن یچ یخوایهه... نگه ندارم، مثالً م _

 پول اون ... ؟یندازیراه م فیاَه و پ

 .کهیحرف دهنتُ بفهم مرت _

دماغش فرود آمده و از درد دوال  یرو یجمله را گفته، مشت محکم نیا یحامد به خودش بجنبد و بفهمد چه کس تا

 یریبا دستان باز، خود را وسط انداخت و مانع درگ یببرد، که خانم طالب ورشیخواست دوباره به سمتش  نیشد. مب
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! اصال نخواستم! فردا دیکردم من امشب! بر یغلط عجب. کنمی! خواهش مدیره با التماس گفت: برشد. رو به سا شتریب

 تو رو خدا! دی. بررمینم یهم مرخص

ه برداشته و ب یکرد و در را پشت سرشان بست. چند برگ دستمال کاغذ تیهدا رونیساره را گرفته، او را به ب یبازو

 طرف حامد رفت.

*** 

 کشه؟یخجالت نم وز؟یپُف کهیکار کرد مرت یچ _

 ؟یکنیباهاش دهن به دهن م یدار یستادیباال؟ وا امیزودتر ب ی: چرا زنگ نزددیغر تیبه ساره با همان عصبان رو

گرفت و در تنها سرش را با افسوس تکان داده، رو از او نیمب یهاو گرد شده، متعجب از حرف یبا چشماش اشک ساره

 .رو به راه افتاد ادهیطول پ

به طرف ساره پا تند کرد و از پشت  شیهااز حرف مانیپش د،ییسایهم م یرا رو شیهادندان تیکه از زور عصبان نیمب

 چادرش را گرفت.

 ؟یریم ی! داریوقت شب کجا سرتُ انداخت نیصبر کن! ا _

تو  دونستمیدهن به دهن بشم؟ من اگه م یبا همچه آدم ادیمن خوشم م دی!  فکر کردایارجمندن یآقا دیولم کن _

 .ذاشتمیس، اصالً پام رو اونجا نمکارگاه

شدم  ی. عصبانیستیمقصر ن دونمی. مخوامیخب، معذرت م لهیگفت: خ یمتریبا لحن مال اشیاز تند مانیپش نیمب

 .یگشتیاونجاست فوراً بر م یدیاز حرفش. خب د

 .دیاریتهشُ هم بسر و  دیبخوا ،یمعذرت خواه هی. بعد هم با دین بگبه م د،یدوست دار یکه شما هر چ شهینم _

 تونم؟یکه بغلت کنم، بوست کنم. م تونمیکار کنم؟ نم یزد و گفت: خب چ یلبخند نیمب

د که به خو یمظلوم افهیق ریکم تحت تأثبود از حرفش. کم ریماند و متح رهیچند لحظه با اخم به لبخندش خ ساره

با  نیو مب زدیدار که برق مگرفته بود، لبخند به لبش آمد. چند لحظه نگاهشان در هم قفل شد. ساره با چشمان نم

 نییو سر پا دهیکند. باالخره ساره خجالت کش نرممالطفت به خرج داده و ساره را  یداشت کم یکه سع یچشمان

 انداخت.
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 م...؟... هوممیبر ؟یکن ری.. دهاشهیبا مِن مِن گفت: مادرت... نگران م نیمب

ت برم. که دلِ که ساره نشنود، گفت: آ.. قربون اون خنده یآرام طور نیو مب ردیاش را بگخنده ینتوانست جلو ساره

 منُ برده.

 د؟یگفت یزیو گفت: بله؟ چ دیچرخ نیساره به طرف مب 

 .میبر یچی.. نه، هزهی... چگمینه، نه. م _

. هر گاه دیشنیخنده ساره را م یبار نبود که صدا نیقرار گرفته. اول ریهمه تحت تأث نیچرا ا ست،دانیهم نم خودش

 یاز کِ دانستی. اصالً نمدیلرزیم نیدستُ دل مب شد،یشان بلند مخنده یو صدا شدندیاو و خواهرش در اتاق تنها م

 بود. شده بخشو آرام نینشدل شیاندازه برا نیساره تا ا یصدا

 یتا ساره کم کردیم یکار دیمناسب نبود. با تیبزند، مبادا دستِ دلش رو شود. حاال موقع ینتوانست حرف ریمس هیبق

 نیازدواج مجدد ندارد. همچن یبرا یکه داشته، رقبت یمشترک تلخ یبا توجه به زندگ کردینرمش نشان دهد. حس م

خود باشد. دوست نداشت عجله به خرج داده و  یزندگ کرتا به ف شدیاش، مانع از آن مبه مخارج خانواده یدگیرس

که نتواند جواب رد به درخواستش بدهد. اما  کرد،یم قیآنقدر به او عشق و محبت تزر دیکند. با افتیدر یجواب منف

 داشت. شیدر پ یکرده بود، راه سخت دایپمدت از او نیا یکه ط یبا توجه به شناخت

*** 

 کارت دارم. نیبش نجایا قهیدق هی ایبابا جان ب _

به حرفاتون توجه  تونمی. نمکنهیام. االن مغزم درست کار نمخسته یلی. خگهیوقت د هی یبرا میبذار شهیبابا نمحاج _

 کنم.

! الزمِ االن نیبش ایگفت: ب تیتر از قبل و با جدبابا محکمبار حاج نیها باال رفته و به اتاقش برود، که ااز پله خواستیم

 باشه. ریفردا د دی. شامیبت کنصح

 یسگفت: ک یبابا نشست و با نگرانحاج یمبل روبرو یممکن است افتاده باشد، رو ینگران از آنکه چه اتفاق نیمب

 زده؟ یگند هیهاش حالشون خوبه؟ نکنه حامد دوباره و بچه ستهیشده؟ شا شیطور
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حت زده بود انقدر نارا یگند هیدرون دستش داد و گفت: اگه حامد  حیو نگاه به تسب دهیکش ششیبه ر یدست باباحاج

 ها شوکه شدم.حرف نیا دنیکه از شن شدم،ینم

 شده؟! یچ دیگیباالخره م _

ه ب یچه خاک گهیشده و گفت: خدا مرگم بده. د کیبابا کنجکاو شده بود، نزدحاج یهاحرف دنیکه از شن یبدر مامان

 سرمون شده؟

 .میدو کلوم حرف بزن میخوایخانم. پدر و پسر محاج یکنیگفت: چرا شلوغش م یبا اخم رو به مامان بدر باباحاج

کتابا  باز سرِ کارِتون، حساب ی! گفتم حتمدیشونیپر دیاومد یاز وقت دمیبابا نشسته و گفت: من دکنار حاج یبدر مامان

 تر از چارتا حساب کتابِ.حاال معلوم شد، اوضاع خراب ی. ولدینگفتم بلکه خودتون زبون واکن یزی. چختهیبهم ر

 نه؟ ایبده  حیبابا توضحاج یدیمامان جان! اجازه م _

 امروز حاج احمد بهم زنگ زده بود. _

 ن؟یمب یدخترش برا یخواستگار میبر میخواستیبا ذوق گفت: همون که م یبدر مامان

 

از کجا به گوشش رسوندن؟ در واقع خواستن واسطه  دونمیداد: نمرفت و ادامه  یبه مامان بدر یاچشم غره باباحاج

 .ندازمینم نیو حرفش رو زم خورمیمن رو سرش قسم م دوننیبشه و به گوش من برسونه. چون همه م

 طاقت گفت: خب؟! یب نیمب

یور ماون نوریبا دخترا ا دنیدر صورت مضطرب پسرش گرداند و گفت: گفتن که پسرتُ د ینگاه نهیبا طمأن باباحاج

 .چرخنیرنگ به رنگ باهاش م یدخترا ی. هندازهی. تو محل کارش هِر و کِر راه مچرخه

 ی! کیکوباند و گفت: الل بشن اله گرشیدست د یبا کف دست محکم رو یبابا، مامان بدرتمام شدن حرف حاج با

 گن؟یم کرده و گفت: آره مادر؟ راست نیزده؟ بعد رو به مب یهمچه حرف
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ا دست ب یحاج بابا کرد. بعد از لحظات یدست به کمر زده، شروع به چپ و راست رفتن، جلو یبرافروخته و عصبان نیمب

 کنن؟یمنُ م یاونجا جاسوس گهیرو به گوشتون رسونده؟ حاال د یمزخرفات نیهمچ یبه حاج بابا اشاره کرده و گفت: ک

 .کنمیم رونیهمشونُ ب

 .گنیکارمندات، ثابت کن دروغ مکردن  رونیب یبه جا _

ثابت  دیاونوقت من که پسرتون هستم، با د،یکنیرو باور م بهیمشت غر هی یزده و گفت: شما حرفا یپوزخند نیمب

رو  یثابت کنم؟ چ دیگیبه من م گواوهیمشت  هیتو دهن  دیو بزن دیپشتم باش نکهیکنم کج نرفتم؟ واقعاً که! عوض ا

 !دینظر داشته باش ریتا حرکات منُ ز د،یتو اون دفتر کار بذار یمخف نیاز فردا دورب دیخوایثابت کنم؟ م

ینم یقضاوت چیهم گفتم تا حرف پسرم رو نشنوم، ه یحرفشونُ باور کردم. به حاج که نگفتممن  ؟یاریچرا جوش م _

 ه؟یچ انیکردم، تا بفهمم جر. حاال هم عنوان کنم

هِر و کِر راه انداختم، همون خانم موحد و خواهرشِ که مورد اعتماد شماست.  نیگیمکه  یدختر انیجر ه؟یچ انیجر _

دو ساعت باهاش، در  یکیتو دفتر.  ادیگفتم آخر وقت ب ،گردهیدنبال معلم براش م دمی. تصادفاً فهمیِخواهرش کنکور

 !نیهم شون،دمهم تا خونه رسون یحضور خواهرش کار کنم. چند بار

ت حرف پشت ینجوریا انیبه تو چه! که حاال ب ؟یاونا رو برسون ،یگفت: تو مگه لَلِه مردم تیبا اخم و عصبان یبدر مامان

 ریکم حاج بابات بهشون خ م؟یباز کرد هیری. بره کالس کنکور! مگه مؤسسه خیِ! به ما چه! خواهرش کنکورارنیدر ب

 بابات بودن، نو که اومد به بازار، حاال نوبت تو شد؟ زونیحاال آو تا دارن؟یرسونده، که حاال دست از سر پسرشم بر نم

من  زونیآو یاون بنده خداها ک ؟یدوزیو م یبریخانم، واس خودت محاج یگیم یچ ه،یوَ اَتوبُ اِلَ  یاَستَغفُراهلل رَب_

و  نیخواهرش چند هیزیجه نیهم یزدن. برا منهیبراشون بکنم، دست رد به س یبودن؟ من که هر وقت خواستم کار

 .میندار یهست، به لطف شما مشکل یبگو؟ همش گفت همه چ یالزم دار یچند بار گفتم، کمک

 مبادا. یروزا یبرا میکرد رهیبهمون، که ذخ دیانقد داد یعنی! به لطف شما! گهیخب همون د _

 بحث کنم. کشمیمن نم گهیالاله اال اهلل... ولش کن. با شما د _

رو چه  یجواب حاج دونمی. دستتم درد نکنه. من خودم میکنیبده پسرم کمکشون م رتیدا خگفت: خ نیبه مب رو

 رو به گوش ما نرسونه. برو استراحت کن. ییو پا سریهر ب یحرفا گهیبدم، که د یجور
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خوندن؟  اون دختر هم چقدر پشت سرش لُغُز یبرا دونهیخدا م بره؟یخوابم م گهید دیکنیفکر م هه.. استراحت کنم؟ _

 مؤاخذه بشن. آش نخورده و دهن سوخته. دیحتماً االن برن خونه، اونا هم از طرف مادرشون با

. میخواستن به ما هشدار بدن حواسمونُ جمع کن دن،یازشون د یزیچ هی دیچرا آش نخورده و دهن سوخته؟ شا _

 وضع پسره خوبه... دهید .دهیکرده و بهش چسب داشیدومادش هم خود دختره پ نیا دمیشن

 !یدیادامه م کنمیمالحظه م یخانم! هرچگفت: بس کن حاج تیبا عصبان باباحاج

اه مردُم همه گن نیا ره،یگفت: پاشو برو پسرم، پاشو! برو تو اتاقت تا مادرت هم زبون به دهن بگ متیبا مال نیبه مب رو

 نشوره.

*** 

 . گناه داشت.دیکردیم رونشیب دینبا _

 پشت سرت گفته؟ ییچه چرت و پرتا ستیواقعاً برات مهم ن یعنی _

 مهم باشه؟ دیچرت و پرت. با دیگیم دیخودتون دار _

بهش داده و خامش  ییدایچه وعده وع شرفیاون حامد ب ستیبکنن. معلوم ن مُیگوشم جاسوس ریز دمیمن اجازه نم _

 ده؟یشن ینگفت؟ ناراحت نشد؟ اصالً حرف یزیرو به گوشش برسونه. مادرت چ نجایکرده بود، که گزارش ا

مامانم هم گفت نه چون  رسونه؟یم ییآقا هیهر شب دخترت رو  ،یگرفت دیبود، داماد جد دهیپرس هاهیاز همسا یکی _

 ی. هر چیِا. راستش مامانم آدم صاف و سادهسوندشریناامنِ م ابونایخ گه،یخونه، پسر صاحب کارش م ادیوقت م رید

 تیراحت واقع ه؟یهدفش چ کنه،یکه سؤال جوابش م یکس داره. اصالً توجه ندهیم حیو کاست توض کمیبازش بپرسن 

 .دهیم حیرو توض

 

 .رنیگیمورد سوء استفاده قرار م شتریب ییهاآدم نیهمچ _

به بعد  نیاز ا دیتون بشم. اجازه بدخونواده ایشما  یباعث کدورت و نارحت خوامیبا خجالت گفت: من نم یکم ساره

 .میخودمون بر
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ادامه بدم. تا بفهمن حرفاشون  وهیش نیدارم به هم میکه پشت سرم حرف زدن، تصم ییچشم همونا یاتفاقاً به کور _

 الیو خ دنیبدم، باز هم به کارشون ادامه م هیرو رییتغ یپراکن عهیبار شا هینداره. اگه بخوام با  میتو زندگ یریتأث چیه

 .دمیازشون ترس کننیم

 د؟یکنیکار م یچ یحاال بدون منش _

که  یزی. چکنمیاستخدام م دینفر جد هیبه روزنامه  دمیم یرو انجام بده. امروز آگه یمنش یخودت کارا یچند روز _

 یهم برا یانبودم، اما بهانه یاومد. از کارش راض شیوضع پ نیخوب شد که ا یلیکار. اتفاقاً خ یایاالن فراوونه جو

 کردنش نداشتم؛ که خودش بهانه رو فراهم کرد. رونیب

*** 

 نیشدن ببر لیاگه طرحا تکم نکهیا گهیبدم و د لیفاکتورا رو به شما تحو نیگفتن ا ایارجمندن یخانم موحد آقا_

 .ننیبب خوانیاتاقشون م

 . ممنون.رمیبله، االن م _

 نیآماده به طرف اتاق مب یهارش، با برداشتن طرحمربوطه قرار داده و پس از قفل کردن د یفاکتورها را در کشو ساره

حرف زدن  یدوباره در بزند، که صدا خواستینشد م یخبر یرفت. چند ضربه به در زده و منتظر اجازه ورود ماند. وقت

 ها را از دست ساره گرفتهتلفن بود. بعد از باز کردن در، طرح بامشغول صحبت  نیبعد در باز شد. مب یاو لحظه دیشن

تا  ندیو با همان کاغذها دست دراز کرده و مبل را نشان داد. همراه با حرکات چشم و ابرو اشاره کرد، داخل شده و بنش

 نیبا سؤال مب .دنش نیمنتظر ماند. در فکر خود غرق بود و متوجه اتمام صحبت مب ریکارش تمام شود. ساره سر به ز

 سر بلند کرد.

 تره؟هر کدوم مناسب یبرا یو چه جنس برهیهر طرح چه مقدار پارچه م یبرا دیبرآورد کرد _

و  دهیها را کنار هم چطرح یکی یکیحاال پشتش نشسته بود رفت.  نیکه مب یزیم کیبلند شده و نزد شیاز جا ساره

 رهیها بلند کرد که متوجه نگاه خبرگه یسرش را از رو د،یدن نیاز مب یالعملعکس چیه یشد. وقت حیمشغول توض

 خود شد. یرو نیمب

 گفتم؟ یچ دیمتوجه شد ایارجمندن یآقا _



 معجزه وصال

 
103 

 

خوش آهنگ و  یصدا ریتحت تأث نیچننیا امده،ین شیمحو حرکات ساره شده بود. تا به حال پ یلحظات یبرا نیمب

و  دیچرخیکاغذها م یکه دستان ساره رو یبود، تمام مدت بیعج شیدختر قرار گرفته باشد. برا کیحرکات دست 

ساره را متوجه شده باشد، تنها  یهاحرف از یاو بدون آنکه کلمه کردهیفقط حرکات دستش را دنبال م زدیحرف م

 .دیچرخیاو در گوشش م یآهنگ صدا

 ا؟یدنارجمن یتکان داده و گفت: آقا نیمب حرکتیصورت ب یاز دستانش را جلو یکی ساره

ق ه یتنها صدا یدگمه اتصال را فشرد. ول یساره. با معذرت خواه لیزنگ موبا یهمزمان شد با صدا نیگفتن مب بله

 هم جلب شد. نی. وحشت زده او را صدا کرد، که توجه مبدیشن یهق صبا را از پشت گوش

 افتاده؟ یبده، چه اتفاق حیصبا آروم باش درست توض _

ه ب ستمیو چادرش را برداشت. بعد از خاموش کردن س فیصبا به اتاق خود رفته، با عجله ک یهاحرف دنیحال شن در

 شد. نیمب نهیبه س نهیطرف در اتاق رفت، که س

 .ستیبراش خوب ن کنه،ینگو هُل م یزیچ مای. به سرسونمیگفت: نگران نباش االن خودمُ م یدرون گوش ساره

 شده؟ شیطور یشده؟ کس یگفت: چو دیخورده و آرام خود را کنار کش کهی نیمب

 .مارستانیبردنش ب مونهیهُل و دستپاچه گفت: مامانم حالش بد شده، همراه همسا ساره

 .رسونمتیصبر کن خودم م _

 یزیچ نیهر چه زودتر به مادرش برسد و نتوانست در مقابل تعارف مب خواستیآنقدر نگران بود، که فقط م ساره

و قفل کردن در اتاقش به راه  چییو سو فیبا برداشتن ک د،یجد یالزم به منش یهابعد از دادن سفارش نی. مبدیبگو

 افتاد.

 ؟یریم یکجا دارگفت: سوار شو!  و دیکش رفت،یم یبه سمت خروج جیرا باز کرده و چادر ساره را که گ نیماش در

 یچه مشکل شده؟ مادرتون یگفت: چ به ساره مچاله شده در خود انداخت و ینگاه کوتاه نگ،یمحض خروج از پارک به

 داره؟

 گفت: مادرم زخم معده داره. شد،یم دهیشن یکه به سخت ییاش روان بود. با صداگونه یرو صدایساره ب یهااشک
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 د؟ینکرد یدرمانش کار یبرا _

درست جواب نداد. صبح  دم،یپرس یناراحته، اما هر چ دمید شبیبمونه. د یش خالمعده دی. نباکنهینم تیرعا _

 مسکن بهش داده که باعث شد حالش بدتر بشه. هیدرد داره،  دهیازش بپرسه د یزیرفته بوده چ مونهیهمسا

 .کردیآرومش م دیچرا؟ مسکن که با _

 .هکنیم مسکن مصرف کنن. فقط شربت مخصوص معده آرومشون دیکه زخم معده دارن نبا ییکسا _

کرد. به محض توقف هر دو دوان دوان داخل رفتند. صبا  شتریسرعتش را ب تکان داده و نییپا سرش را به باال و نیمب

 گنیحالش بده، م یلیگفت: مامان خ هیبا گر خود را به آغوش ساره انداخته و دنشانیاورژانس منتظر بود. با د یجلو

 م؟یکار کن یعمل بشه. حاال چ دیبا

 .دمیالزم باشه انجام م یهر کار کنم،یبا دکترش صحبت م رمی! خودم مدیبمون نجایصله جواب داد: همبالفا نیمب

ش هعمل آماد یببرنش، برا انیبازگشت و گفت: االن م نیگذشت، مب یدو خواهر سخت و طوالن یکه برا یقیاز دقا پس

 کنن.

اشتم براش نکردم و گذ یمنُ متهم کرد، که چرا زودتر کار یاخم به ساره نگاه کرد و گفت: دکتر فکر کرد پسرشم. کل با

 ؟یاقدام نکرد نیش مزمن شده، چرا زودتر از ازخم معده یدونستیم یبکشه؟ وقت نجایکار به ا

 .کردیرا تار کرده بود، تنها گفت: قبول نم دشیکه د ییهابا اشک ساره

 برداره. یمگه شوخ ی. سالمتنشیبردی! به زور مکردیول نمباال برد و گفت: قب یرا کم شیصدا د،یکش یکالفه پف نیمب

 .شدیم یلیبه ساره زمزمه کرد: آخه پول عمل خ یرکیز ریبا نگاه ز صبا

 نیو ات یعنیآن دو رد و بدل کرد و با تکان دادن سرش گفت: خدا انصافت بده.  نیب یبا چشمان گرد شده، نگاه نیمب

حاج بابام به  درمان مادرت پول نبود؟ نهیبه اندازه هز ،یکنیبراش کار م یهاست دارکه سال لیو طو ضیدستگاه عر

 بگم بهت؟ یواقعاً که! چ کرد؟یم غیاونوقت از شما در کنه،یکمک م هابهیغر

شون... سوء ... فکر کنن...  از محبتخواستمیگفت: نم دهیبر دهیهقش بلند شده و برها هقحرف نیا دنیبا شن ساره

 .کنمیاستفاده م
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ا از آنه ینگران نباش. کم شه،یشاءاهلل خطر رفع م. اندنیآروم باش.. اقدام الزمُ انجام م گهیخب، حاال د لهیپوف.. خ _

 و صحبت شد. یریگمشغول شماره لشیفاصله گرفته، با موبا

*** 

 د؟یدیسالم، حاج آقا شما چرا زحمت کش _

ی! وگرنه نمیچشمم نباش یجواب سالم ساره را داده و با اخم گفت: از دستت دلخورم، بهتره جلو یبه آرام باباحاج

 بهیانقدر غر ؟یگفتیکالم به من م هی دیبود، نبا ضیهمه مدت مادرت مر نیقول بدم..... ال اله اال.. آخه دختر ا تونم

 دوستم غافل شدم. یهان غافل شدم. از امانتخودمه. ازتو ریتقص یکرده و ادامه داد: البته حق دار یبودم؟ مکث

پشت پدرش گذاشته، آرام او را از  یدست رو نیها از سر گرفته شد. مبحرف نیکه قطع شده بود، دوباره با ا یاهیگر

 دو خواهر دور کرد.

 سرزنشش کردم. یدار هستن، من هم کلغصه یبابا خودشون به اندازه کافحاج _

 حال مادرش چطوره؟ _

از پس  ییبه تنها یچطور دونمیباشه. من نم یبستر یچند روز دیگذشت. عملش کردن. فقط با ریدا رو شکر بخخ _

از حالُ روزشون با خبر  شی. شما که کم و بکنهیش محافظت ممرد داره از خانواده هی. مثل ادیهمه مسائل برم نیا

 د؟یبهشون توجه نکرد شتریچرا ب د،یبود

قدر تونستم  نیبکنه. هم الیشون، هزار جور فکر و خبرم سراغ ادیز دمی! از دست مادرت. ترسیخودت که شاهد _

مناسب ازش  متیهاش رو با قکردم، طرح یکردم به درسش ادامه بده و سع قشیکمکش کنم که بهش کار بدم. تشو

 یازینه، ن گفتی. اما مدام مدمیانجام م ادیاز دستم برب یبگو، من هر کار یدار یهر مشکل گفتمیبهش م شهیبخرم. هم

 نی. حاال معلوم شد چرا به اشونیدخالت کنم تو زندگ تونستمی. به زور که نممیای. خودمون از پس کارها برمستین

 حال و روز افتاده؟

 دیچون شد لیکه ساره طالق گرفته و بعد پدرشون فوت شده، زخم معده مادرش شروع شده. اوا یظاهراً از موقع_

به معده  یباعث شده، توجه الیخ اومده، غصه و فکر و شیصحبت ازدواج خواهرش پ یندادن. از وقت تیاهمنبوده 

 هستن. یسمونیس هیته ریدردش نداشته باشه. حاال هم که ظاهراً درگ

 رسم و رسومات هم پدر مردمُ دَر آورده. نی! ایسمونیتموم نشده س هیزیواقعاً! هنوز جه _
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از کجا به  ستی. معلوم نادیکه گفتم پشتشون در م ییِهاثیحالِ بدِ امروزش، به خاطر همون حرف و حد یعلت اصل _

 اتعیشا دنیکالغ چهل کالغ کرده و به گوش مادرش رسوندن. مادرش با شن کیاون هم  ده؛یشون رسگوش داماد سابق

 روز افتاده. نیپشت سرِ دخترش، به ا

 !م؟یتا کمکشون کن یا قبالً نگفتچر ،یدونستیرو م هانیاگه ا _

 کی. هر بار کنمیم نییرو باال پا مارستانیب نیشون، ا. از صبح تا حاال دارم همراهدمیامروز فهم نیرو هم شترشیب _

 فیرو هم اون تعر هازیچ یهم اومده بود، براشون غذا آورد. بعض شونهیکردن. همسا فیبرام تعر ییزایچ هیشون کدوم

 بکشه. نجایکار به ا ذاشتمیهستن، که نم قهیحد در مض نیتا ا دونستمیکرد. اگه جلوتر م

 حواسمون بهشون باشه. شتریب دیبه بعد با نیاز ا _

. گفتم بعداً در موردش دیاز حقوقم کم کن مارستانُیمادرش تو اتاق عمل بود، گفت تمام مخارج ب یامروز هم وقت _

 .میکنیصحبت م

کم از رو . کممیکنیوام برات حساب م هیبعنوان بره. بهش بگو  یکس نید ریز ستیرور داره که حاضر نانقدر غ _

 قش رو اضافه کن تا جبران بشه براش.حقو یامدت که گذشت، به بهانه هی. میداریحقوقت بر م

 ه.پس بد خوادیآخرش رو م الیفکر افتادم. چون مطمئنم تا ر نیاتفاقاً خودم هم به هم _

 دیصبح با د؟یخواهش کنم صبا رو همراه خودتون ببر شهیگفت: م یافتاده و شرمندگ ریشده و با سر ز کینزد ساره

 بره مدرسه. تنها هم....

 ؟یکنیکار م یدخترم؟ چ یخودت چ ی. ولمشیبرینگران نباش معلومه که م _

 .دیکنیمحبت م یلیتنهاش گذاشت. خ شهیمامان بمونم، نم شیپ دیمن که با _

اش به گونه یاشد. ساره بوسه کیپف کرده و چشمان سرخ نزد یرا چرخانده و صبا را صدا کرد. صبا با صورت سرش

 همراشون برو خونه؟ کشن،یآقا زحمت مزده و گفت: حاج

ش گو. ساره اجازه نداده و گفت: برو قربونت برم، حرف دیبگو یزیبه چشمان خواهرش نگاه کرده، دهان باز کرد چ صبا

 به مراقبت داره. اون موقع تو مراقبش باش. ازین اد،یکن. مامان خونه هم ب

 به جات تو برو استراحت کن. امی. فردا از مدرسه اومدم میشیآخه خسته م _
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 باشه حاال برو. _

 بابا جان. یایگفت: تو نم نیرو به مب باباحاج

 

. به شوهر خواهرم زنگ دیخسته شد د،یدیزحمت کش یلیرو به او گفت: صبح تا حاال خ ن،یقبل از جواب دادن مب ساره

 .مارستانیب امیراست م هیبرسم  نکهیزدم گفت خارج از شهرم، به محض ا

 .رمیاومدن، من م شونیشد. هر وقت ا ازین یزیچ دی. شامونمیم گهیکم د هی _

 .میبر ایباشه پسرم، پس من برم. صبا جان! دخترم، ب _

نبود مراقب  ی. تو شرکت هم کسدینبود بمون ازیگفت: واقعاً ن کرد،یهمانطور که دور شدن خواهرش را نگاه م ساره

 باشه.

انه سر به دفتر زد. خوشبخت هیبابا هم قبل اومدن کنه. حاج یریگیکارها رو به اون سپردم پ یسر هیزنگ زدم،  نیبه ام _

 قابل اعتماد باشه. رسهیتا حاال که کارش رو درست انجام داده. به نظر م م،یکه استخدام کرد دیجد یمنش

 باهاش راحتم. به کارش مسلطِ. یلیبله، من هم خ _

کم چشماتُ رو هم بذار، استراحت  هیهستم،  نجایتا من ا یخوایشد و گفت: م رهیدر صورت ساره خ یالحظه نیمب

 پف کرده و قرمزِ. یکرد هیکن. انقدر گر

انداخت. با دو انگشت شصت و سبابه شروع به ماساژ چشمانش کرده و گفت: نه، خوبم!  ریزده سرش را زخجالت ساره

 .ستین یزیچ

 .دمیمثل تو ند یدست از نگاه کردن بر نداشت و ادامه داد: تا حاال دختر نیمب

 گفت: چطور؟ دیبا ترد اشرهینگاه خ دنیمتعجب سر بلند کرده، با د ساره

ن گاهشو هیمرد مقاوم و تک هیت مثل خونواده یبرا یدار یسع ،یدختر رو دار هی یظرافت و شکنندگ نکهیا نیدر ع _

کمک بهشون به  یکه تمام توانت رو برا یدونیخودت رو موظف م اد،یم شیهر کدومشون پ یبرا ی. هر مشکلیباش

 .یدارخودت ن یها و آرزوهابه خواسته یتوجه نیو کوچکتر یکار ببند
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 .تِیم برام در اولوخونواده یمن قبالً هم گفتم خوشحال _

 ؟یباش تندهیبه فکر آ یخواینم ؟یپس خودت چ _

 دارن. ازیها رو به امان خدا رها کنم. به من ناون تونمینم _

 شیپ یکه جدا شد ییسالها نیا یط یعنیخودت هم برس.  ی. در کنارشون به زندگیرهاشون کن یستیمجبور ن _

 ؟یعالقمند بش ینشده دلت بلرزه و به کس ؟یرو شروع کن یادوباره یزندگ یبشه و بخوا دایپ یفرد مناسب ومده،ین

دل ببندم. اغلب مردها دوست دارن، بعد از ازدواج  یندارم. به خودم اجازه ندادم که به کس یلیراستش چندان تما _

 ازیها به من نازدواجم باعث بشه، ازشون غافل بشم. اون خوامیمن نم یها توجه داشته باشه. ولهمسرشون فقط به اون

 دارن. 

 دایپ یدختر هیبود،  نیتصورم ا شهیمن هم یگفت: ول گرداندینگاهش را در صورت ساره م کهیدر حال نهیبا طمأن نیمب

 بدون نیبود و مب شیهاحرف دنیمنتظر شن ی. ساره با کنجکاولرزهیو دلم م شمیم شییبایکه من جذب ز شهیم

 نفر بتونه دلمُ بلرزونه. هی یبایز رتیس شد،یباورم نم چوقتیبرداشتن نگاهش، ادامه داد: ه

 ریمنتظر تأث نیکند و مب لیرا تحل شیهاحرف یمعن کردیم یماندند. ساره سع رهیلحظه در سکوت به هم خ چند

 ساره بود. یکلماتش بر رو

 ه؟یتخت پونزده ک ضیهمراه مر _

 شده؟ یبه خود آمده و گفت: بله، منم. طور ساره

د کامل به هوش اومد، اگه در ی. وقتفتهیوقت از تخت ن هیممکنه غلط بزنه،  دیمراقبش باش اره،یهوشمهین تونضیمر _

 بخوره. یزیچ دی. فعالً هم نبادیتهوع داشت اطالع بد ای

 چشم. _

 ریکرده و خود نزد مادرش رفت. مادر ز ین دو را به هم معرف. آدیکه عماد از راه رس د،یبگو یزیچ نیتا به مب برگشت

 یکوتاه یبا خداحافظ نیبعد مب یقیاش مشخص بود درد دارد. دقاو از جمع شدن چهره گفتیم یلب کلمات نامفهوم

 .رندیداشتند، حتماً با او تماس بگ یاز آنها جدا شده و سفارش کرد اگر کار

*** 
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 مامان چطورن؟ بهترن؟ _

 بله، ممنون. _

 من که گفتم تا هر موقع الزم هست بمون از مادرت مراقبت کن. _

. ومدمیس سر کار نهفته هیسوء استفاده کنم. االن  دیمن که نبا د،یگربه کجاست؟ شما لطف دار یایبازه، ح یزیدر د _

 .امیمامان مرخص شد روز بعدش ب یداشتم وقت میاون هم به اصرار شما بود. وگرنه تصم

 .کردمیاز حقوقت کم م هاتبتیتر بود. با لبخند ادامه داد: فوقش بابت غمادرت مهم یسالمت _

اش نگاهش را به او داد، با تمام شدن جمله یوقت یدارد، ول یمیتصم نیفکر کرد واقعاً چن نیمب یاز لحن جد ساره

 دارد. یکه قصد شوخ دادینشان م نیچهره خندانِ مب

اگه کم شده  رم،یرفتم حقوقمُ بگ یوقت ی. ولدیدونیهر جور صالح م د،یاد: البته شما مختارجواب د شیهم همپا او

 دادن. خواهرم هم شاهد بود. یخودشون به من مرخص سییر یخود آقا گمیباشه م

شاهد به حساب آورد،  شهیکه نمگفت دُمَم. خواهر شما رو ه؟یشاهدت ک دنیاز روباهه پرس گهیم سییر یاونوقت آقا _

 .ستیشاهد هم ن مهین

 !دیریم رو به تمسخر بگخانواده دمیلطفاً! اجازه نم دینکن نی: به خواهر من توهدیغر یعصبان ساره

 کردم. خواهر شما گل، ماه، خوبه؟ ینشو شوخ یکف دستش را باال گرفت و گفت: باشه، باشه! عصبان د،یخند نیمب

 طنتیو ش یگوشیکم باز هیداره. حاال  تیخودش شخص یبرا ینه گل. هر انسان دیدُم بگگفت: نه  تیبا اخم و جد ساره

 .دیالقاب مختلفُ بهش نسبت بد شهینم لیداره، دل

 ؟یگرفت یهمه جد نیکردم! چرا ا یبابا شوخ _

از  ینشست. در حال درآوردن دستمال کاغذ یصندل یرو یصورتش راه گرفته و با سست یرو یاشکش به آرام ساره

 ؟یشیم یزود عصبان نقدریچرا ا گنیشدم. تحملم کم شده. همه بهم م تیکم ظرف داًی. جدخوامیگفت: معذرت م فشیک

به  یچ شد،یمتوجه حال خرابش نم یبود و کس نهااگه ت گمیبا خودم م یکرده. گاه یتو دلمُ خال یلیمامان خ یضیمر

 ومد؟یروزش م
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قرار داده و آرام به  زیم یآن نشست. کف دستش را رو یساره قرار داده، رو زیم کیگوشه اتاق را نزد یصندل نیمب

 دست او متوقف شده یکیدستش بود، حرکت داد. در نزد یبا دستمال تو یمشغول باز زیم یسمت دستان ساره، که رو

 هفتیهم ممکنه ن وقتچیه ای فتادهیکه ن یاتفاق یبرا چراگفت:  توانست،یکه م یحالت نیلحن و مهربانتر نیو با نرمتر

 د،یبه بعد هم کنترل کن نیانجام شد و خطر رفع شده. از ا یعملش به خوب یخوشحال باش دیبا ؟یخوریغصه م

. مادرتون به خودش ادین شیبراش پ یمشکل گهیتا د دش،یهم ببر یاچکاپ دوره یداروهاش رو به موقع بخوره. برا

 ست؟ین نطوری. افتهیبه خطر ب شیسالمت دیذارینم گهی. حتماً ددیشما که براش ارزش قائل یول ده،ینم تیاهم

شت، که در سکوت  گذ یکرد. پس از لحظات نییسرش را باال پا نیحرف مب دییبود، به تأ نییهمانطور که سرش پا ساره

 تون کردم.ناراحت دی. ببخشتونیممنون بابت همدرد یلیگفت: خ

 دنیآماده شن ،یدرد دل دار یگوش برا هیبه  ازین یت احساس کردبرات باشم. هر وق یخوشحالم تونستم کمک _

 هستم.

اال کم بدست او متوقف شده بود. نگاهش از دست او کم کیشد، که نزد نیسر بلند کرده و تازه متوجه دست مب ساره

 سمتصورتش نشست. احساس کرد با نگاه به صورت او ضربان قلبش شدت گرفته و خون با سرعت به  یآمده و رو

 زیرا در آنجا جا نیاز ا شیآمد و بودن ب نیبساره لبخند به لب م یها. از رنگ گرفتن گونهشودیصورتش پمپاژ م

 یااو را در آغوش گرفته و بوسه کرد،یمظلوم ساره وادارش م افهیندانست. چون ممکن بود نتواند خود را کنترل کند. ق

 یرو یبد یبا صدا یصندل یهاهیبه سرعت از جا برخواسته، که باعث شد پا نیهم یاش بزند. برارنگ گرفته یهابه لپ

 اتاق را ترک کرده بود. نیخورده و به خود آمد، اما مب یصدا تکان نیشود. ساره با ا دهیکش نیمز

 فتاد؟یداشت م یاش گذاشت. چرا داغ شده بودند؟ چه اتفاقگونه یرا چه شد؟ چرا قلبش به تپش افتاد؟ دست رو او

اجازه را ندارد  نیشود. ا یکس یاجازه دهد دلش بلرزد. او حق ندارد. حق ندارد باعث خراب شدن زندگ دی! نبادینه، نبا

کند و از او دور شود، تا اجازه  دایپ یراه دیاش باشد. باخانواده اقبتا آخر مجرد بماند و مر دیدل ببندد. او با یبه کس

 را به او ندهد. شتریب یروشیپ

*** 

 م؟یبا هم صحبت کن دیبابا وقت دارحاج _

 شاءاهلل.ان رهیالبته بابا جان چرا که نه؟ خ _

 بفهمه. یمامان بدر خوامیفعالً نم م؟یتو اتاق من صحبت کن میبر شهیم _
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 .امیم گهید قهیباشه پسرم تو برو، من هم چند دق _

 شیرا سر جا زیشد. هنوز کامل همه چ اشختهیبه اتاق خود رفته و مشغول مرتب کردن اتاق شلوغ و به هم ر نیمب

 آن را باز کرده و گفت: صابخونه اجازه هست؟ یبه در ال یانگذاشته بود، که پدرش با تقه

عالً من ف د،یی. صاحبخونه شمادییباز کرد. با دست تخت را نشان داده و گفت: بفرما شتریزده و در را ب یلبخند نیمب

 مستأجرم.

 ؟یخونه بشقراره صاحب یخب ک _

باهاتون در موردش  خواستمی. میزود نیبه هم دیکوتاه، با زبان لبش را تر کرده و گفت: اگه اجازه بد یپس از مکث نیمب

 مشورت کنم.

 ؟یخونه بخر یخوایمبارکه! م _

 کرد؟ دیبا کاریچ نمی. تا بعد ببیبرم خواستگار خوامیاجاره کنم، فکر نکردم. فعالً م ایبخرم  نکهیمورد ا در

آمده  بدهد. کم کم لبخند به لبش ینتوانست جواب یلحظات یرا نداشت، برا یکلمه خواستگار دنیکه انتظار شن باباحاح

دختر،  نیداره ا یعجب هنر ده؟یدلش سُر کرد،یو نشناخته همه دخترا رو رد م دهیکه ند یو گفت: جالب شد. پسر

 ما رو نرم کرده؟ یپا زیکه دل پسر گر

 داره. یادیز یگفت: هنرا ریو سر به ز یرامبه آ نیمب

 .نمشیتر شد. مشتاقم زودتر ببجالب گهیپس د _

 .دسیشناسیشما م _

 هنرمند؟ یبانو نیهست ا یراست برو سر اصل مطلب. ک هی ؟یکنیمعما طرح م _

 ساره. _

 ، دختر صادق موحد دوست من؟ساره؟ منظورت ساره موحد _

 بابا گفت: بله.به حاج یبا تکان سر و نگاه کوتاه نیمب
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کوتاه گفت: تو در مورد  یشده و با مکث ششیبه ر دنیساکت شده و به فکر فرو رفت. مشغول دست کش باباحاج

 ؟یانتخابت مطمئن

 داشته باشم؟ دیداره ترد یلیو بدون تأمل گفت: البته! چه دل تیبا قاطع نیمب

 شد؟ دهیچرا تو ازدواج اولش، کارشون به طالق کش یدونیسرش نگاه کرده و گفت: تو مبا دقت به صورت پ باباحاج

 !دمیازش ند ییمدت بد نیداره؟ من تو ا یتیبا شَک گفت: نه! مگه اهم نیمب

 .میکنیبا هم صحبت م ایبعد ب ،یو باز هم خواهانش بود یدی. هر وقت فهمیازش بپرس یپس بهتره بر _

 .دیبه من بگ د؟یدونیم یبابا شما چگفت: حاج نید شده و قصد خروج از اتاق را داشت، که مببلن شیاز جا باباحاج

 برو از خودش بپرس. _

 .دیمهمه، خودتون بهم بگ دیدونیخب اگه م د؟یکنیچرا کارُ سخت م _

ازه خودش به اند یکه کرد یزد و گفت: انتخاب اشنهیبا انگشت اشاره به س د،یدر آستانه در به سمتش چرخ باباحاج

 نداره. دهی. گفتن من فایبفهم دیسخت هست. خودت با یکاف

 د؟یکن بابا نوبت شما شد، معما طرحبرسد: حاج شد،یبابا که از او دور مبلند کرد تا به گوش حاج یرا کم شیصدا نیمب

 گه؟ید دیخَالصَم کن دیبگ

 ،یسونآ نیکه به هم شهیکم تالش کن! نم هیها گفت: معما چو حل گشت آسان شود. رفتن از پله نییدر حال پا باباحاج

 ؟یبرس یخوایم یبه هرچ

 ؟یبفهمم؟ برم بهش بگم تو چرا از شوهرت جدا شد یآخه من چه جور»گفت:  یاآهسته یو صدا صالیبا است نیمب

درسته قورتم  خواستیکالم به خواهرش حرف زدم، م هیبه تو چه؟ امروز  گهیکه داره، م یزیبعد با اون زبون تند و ت

لبخند  تصور نی. با ادنشیدر آغوش گرفتن و بوس یبرا ت،اش، دوباره دلش ضعف رفرنگ گرفته یهالپ یادآوریبده. با 

 «به سرش زد. یبه لبش آمده و فکر

*** 
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گران لحظه ن کینشسته بود.  یمنش زیم یه با چادر روبرومحض ورودش به دفتر با تعجب نگاهش به ساره افتاد، ک به

که  یرا داد. با دست یجواب منش یلب ریبا تکان مختصر سر و ز نینگاه آن دو به هم افتاد. مب یشد. با سالم کردن منش

 افتاده؟ یاتفاق ؟یبر یخوایم یی: جادیپرس مدر آن بود به چادر ساره اشاره کرده و با اخ چییسو

 یبرم، ول خوامیم ییخود را محکم نشان دهد، جواب داد: جا کردیم یلرزش داشت، اما سع یکه کم ییدابا ص ساره

 .فتادهین یاتفاق

 .میتو اتاقم صحبت کن ایدر قفل گفت: ب دیبه طرف اتاقش رفته، در حال چرخاندن کل نیمب

قرار داد و گفت:  یجالباس یبه سراغش آمد. کتش را در آورده، رو ینگران هودهیموضوع نداشت و ب نیبه ا یخوب حس

 ه؟یخب، مشکل چ

 .میبرگردم سر کار قبل خوامیمقدمه گفت: م یب ساره

داد و دو دستش را در هم قفل کرد.  هیتک زیم یرا رو شیهانشسته، آرنج یصندل یخورده از درخواستش رو کهی نیمب

 درخواستت؟ لی: اونوقت دلدیپرس تیبا جدبه دقت در صورت ساره نگاه کرده و 

 ترم.گفت: اونجا راحت نیبدون نگاه کردن به مب ساره

لند شده و ساره سر ب یسکوتش طوالن یشود. وقت رشیدستگ یزیچ دیبه نگاه کردن ادامه داد، شا یلحظات یبرا نیمب

 بوجود اومده نداره؟ عاتیبه شا یربط چیکرد، گفت: و درخواستت ه

و طرز لباس  انیم دیخر یکه برا یمردم دنیترِ. اونجا با دبرام مأنوس طشیمن چند ساله اونجا کار کردم و مح _

 .رسهیبه ذهنم م دیجد یهادهیطرح و ا شتریب شون،دنیپوش

 ؟یاگه موافقت نکنم چ یول _

یوقت از پدرتون درخواست مگرفته بود، نگاه کرده و گفت: اون طنتیرنگ ش یکه کم نیبه چشمان مب پروایب ساره

 .کنم

قرار داشت،  یدسته صندل یرو گریو آرنج دست د زیم یدست رو کیکه آرنج  یداده، درحال هیتک اشیبه صندل نیمب

سپرده  نیرو به من و ام هاتیکه پدرم تمام مسئول یو گفت: بعد اطالع دار چرخاندیرا به چپ و راست م یآرام صندل

 موافقت کنم نه پدرم. دیو خودشُ بازنشست کرده؟ پس من با
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 متوقف شد. نیشده بود و قصد داشت به اتاقش برگردد، با حرف مب دیکه ناام ساره

 .کنمیشرط قبول م هیبه  یول _

 شرطش بود. دنیمتعجب به او زل زده و منتظر شن ساره

 برسونمت.دنبالت و تا خونه  امیتا ب یمونیهرشب منتظر م _

 د؟یکارُ بکن نیا دیخوایچرا م _

 !یبر نجایاز ا یخوایکه تو م یلیبه همون دل _

 من که گفتم به خاطرِ...... یول _

شده و بدون نگاه کردن به  شیرو شیپ یکاغذها ی. مشغول بررسیدوباره تکرار کن خوامیمسخره رو نم یالیاون دل _

 امیتا ب یمونیاونجا و بعد از تموم شدن کارت منتظر م یریم ای یدیبه کارت ادامه م یُمونیم نجایا ایاو ادمه داد: 

 دنبالت. انتخابش با خودتِ.

به خانه، بهتر از تمام روز در  دنیتا رس یتحمل زمان کوتاه دیرس جهینت نیچند لحظه به فکر فرو رفت و به ا ساره

 نانیرا هم کنسل کند. پس با اطم یهمراه نیرخورد سردش ابا ب کینزد ندهیبتواند در آ دیکنارش بودن است. شا

 گفت: قبولِ.

 کدومش؟ _

 فروشگاه. رمیم _

 اونجا. یریم یدار دمیخب برو. من هم االن به زنداداشم خبر م لهیدست سمت تلفن برده و گفت: خ نیمب

 شون؟یبه زنداداشتون؟ چرا به ا _

 یمتوقف شده بود، رو به ساره گفت: چون پدرم وقت ریگشماره یرو گریدستش بود و دست د یهمانطور که گوش نیمب

 ه.گذاشت کتریعروس کوچ یرو برا گهید مینصف فروشگاه رو به نام عروس بزرگش کرد و ن کرد،یاموالش رو قسمت م

 تکان داده و گفت: آها! مبارکشون باشه. نییسرش را به باال و پا شیبا باال دادن ابرو ساره
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 «.مبارک تو هم باشه»لب زمزمه کرد  ریمشغول شده و ز یریبه شماره گ نیمب

 د؟یگفت یزی: بله؟ چدیپرس دیبا ترد ساره

دنبالت، قبلش بهت زنگ  امی. هر وقت خواستم بیبر یتونینه تکان داده و گفت: نه، م یدست و سرش را به معنا نیمب

 .یتا آماده بش زنمیم

 نشود. نیمیبا س شیهار خارج شده و متوجه حرفمنتظر ماند تا ساره کامالً از دفت یکم نیمب

 سالم زنداداش. _

 شاءاهلل.ان رهی! خیشده؟ اول صبح ی. چنیسالم آقا مب _

 دست شما. شهیبق گهیجور شد. د تشیکردم. موقع روزیکه د ییهاکه هست. در مورد صحبت ریخ _

 جور شد؟ یچه جور _

 اونجا. ادیداره م _

 ؟یگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب اد؟یکجا م اد؟یداره م یک _

*** 

 .یفروشگاه، همش تو خودت یس اومدهفته هیاالن  ؟یساره جان تو چقدر کم حرف _

 بگم؟ یچ _

 ؟یبه دَرسِت ادامه بد یندار میکن. تصم فیاز خودت تعر _

 ه فکر خودم باشم.ب تونمیسر و سامون نگرفته، نم کمیخواهر کوچ یبه لبش آمده و گفت: تا وقت یلبخند تلخ ساره

 ؟یزنیحرف م یدیبا ناام نطوریکه ا ،یندار ی. هنوز سنیستیخواهرت ن ندهیتو که مسئول آ ؟یزنیحرفُ م نیچرا ا _

 .یباش زونیمجدد گر یزندگ لیحتماً شکست ازدواج اولت باعث شده، از تشک
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 نیو از ا دهیرس نیبلکه به گوش مب د،یبگو نیمیس یطالقش برا لیفکر کرد، بهتر است در مورد دل یالحظه یبرا ساره

به فکر  تونمینم نیهم ی. برامیدار نشدن از هم جدا شد: راستش به خاطر بچهابدیاش خاتمه شبانه یهمراه قیطر

 ازدواج مجدد باشم.

 دار شدن وجود داره.بچه یبرا یادیز یهابا تعجب گفت: واقعاً! مگه مشکلتون قابل حل نبود؟ االن که راه نیمیس

 !دونمینم _

 ؟یشیدار نمبچه یدی! پس از کجا فهم؟یدونیکه نم یچ یعنی! ؟یدونینم _

مشترک بلد نبودم. چند سال  یدر مورد روابط زندگ یچی. من چهارده سالم بود، ازدواج کردم و هدونمینم یچیمن ه _

 .میبعد هم جدا شد

 ؟یرفتدکتر ن شیاون چند سال پ یط یعنی _

 ه؟یحامله نشدنم چ لیمعلوم نشد دل یول م،یدوبار رفت یکیچرا  _

 ؟یکردیم یریگیباز هم پ ؟یخب پس چرا جدا شد _

 .دی. منُ ببخشخوامی. معذرت مدونمینم یچیگفتم که من ه _

 

 شیها براگفته نیساره. باور ا یهاحرف دنیمانده بود، از شن رانیح نیمیرا با بغض گفت و از آنجا دور شد. س نیا

اش حرف بزند. وگرنه امروزه با وجود انواع درباره خواهدیهست، که دلش نم یاداشت نکته نانیسخت بود. اطم

مبادا باز هم  کرد،یم یدور نیمیروز ساره از س هی. بقستین نحلیجزو مشکالت ال ییمشکل نازا ،یباردار یروشها

فروشگاه را ترک کرده و به محض  شهیزودتر از هم د،ید نیچن نیا اکه وضع ر نیمیباشد. س شتریب حیمجبور به توض

 را گرفت. نیشماره مب نینشستن در ماش

از طرف شماست. خدا آدم رو محتاج  یامیچشم به راه پ یاچارهیب هیافتاد  ادتی! چه عجب دایبه زنداداش کم پبه _

 ...الخصوصینکنه، عل یاتنابنده چیه

 ؟یادامه بد یخوایم جورنیهم ایمن هم حرف بزنم  یذاریم _
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مروز رو بهونه ا دییکنم! بفرما افتیدر یپام سبز شده، بلکه خبر ریس علف زهفته هیکه  دیمن غلط بکنم! ببخش _

 !دیکن فیتعر

 !یند لمیچرت و پرت تحو گهیکه د ،یبمون یبهت نگم، تو خمار یچیه خوادیدلم م  _

 شده؟! یابدم! حاال مگه خبر تازه لیچرت و پرت تحو کنمیسارت نممن هرگز خدمت شما ج _

لحن حرف زدنش  یبرم بپرسم، )کم نجایکه همون روز اول اومد ا تونستمی. نمدمیفراهم شد پرس تشیبله امروز موقع _

 آخه برادر شوهرم طاقت نداره، منتظر بمونه. ؟یداد( خب ساره جان تو چرا از شوهرت جدا شد رییرا تغ

 گفت؟ یخب چ ؟یدیجانِ من پرس _

 .یخواستگار دیاریب فینگفت. فقط گفت فردا تشر یمهم زی! چیچیه _

 نکن! حاال نوبت تو شد؟ تیخانم اذ نیمیس _

 دونست،یدرست نم ی. حتمیاز هم جدا شد م،یشدیو گفت: فقط گفت چون بچه دار نم دهیکش یآه بلند نیمیس

 شوهرش؟ ایمشکل از طرف خودش بوده 

 نکردن؟ یریگیدکتر نرفتن؟ پ یعنی ؟یچ یعنی _

 بفهمم. یزینتونستم چ نیاز ا شتریبگه. من ب خوادیهست که نم یمشکل هی کنمی! من فکر منیبب _

 هی یگیهفته سر دووندن من، تازه م هی! بعد یدیگفت: دست شما درد نکنه، زحمت کش زیتمسخر آم یبا لحن نیمب

ممنون. فعالً  یلیکردن مشکل بودم! خ دایمن هم دنبال پکه خودم همون روز اول بهت گفتم. نُیهست. ا یمشکل

 خداحافظ.

 

فکر  نیو در ا زدیم کنواختی یهااش ضربهبه چانه یرا قطع کرد. با گوش یبماند، گوش نیمیآنکه منتظر پاسخ س بدون

ه و شروع ب« بار. هیهم  ونیبار ش هیهر چه بادا باد. مرگ »زبانش را بکشد. ناگهان گفت:  رید تا بتواند زبود، چه کن

 اونجام. گهیساعت د میگفت: آماده باش ن قطتماس ف یگرفتن شماره ساره کرد. به محض برقرار

 االن که.... یول _
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 .رونیب ایب ندازمیکال م سیم دمی. رسمیزنیحرف م امیم _

. دیایبه سراغش ن گرید نیها در مورد طالقش، مببا گفتن آن حرف کردیبا قطع تلفن دچار استرس شد. فکر م ساره

آماده شده و منتظر  یجیتا او را از خود براند؟ با گ گفتیچه م دیبا گرید ظاهراً محاسباتش اشتباه از آب درآمد. یول

 ماند.

*** 

رفت. هر دو سرد و کوتاه به هم سالم کردند. در  نیه شده و به طرف ماشآماد دیبا ترد دیرا د نیکال مب سیم یوقت

رد و  نشانیپا افتاده، چند جمله ب شیمسائل پ ایبا هم نداشتند. اغلب در مورد کار  یادیهفته مکالمه ز کی نیطول ا

 داشته باشند. یتمتفاو یقرار بود، گفتگو ایامروز گو ی. ولشدیبدل م

 م؟یریم میبپرسم کجا دار شهیم _

 که بشه دو کلمه حرف زد. ییجا هی _

 حرف زد؟ شهینم نیتو ماش نجایمگه هم _

 م؟یبر ییداره جا یاشکال  _

 .ادیپشت سرمون در ب ثیو حرف و حد نهیما رو بب یحرفاتونُ بشنوم. دوست ندارم بازم کس نجایهم دمیم حیترج _

 کرد. کرده و آن را خاموش تیهدا ابانیرا به کنار خ نیماش نیمب

سر اصل مطلب. در موردش فکر کن و  رمیراست م هی. ستمین ینی. من اهل مقدمه چزنمیحرف م نجایخب. هم لهیخ _

 .یخواستگار امیدارم ب میتصم ،یبابا در موردت صحبت کردم. اگر موافق باشجواب بده. من با حاج

 از سکون و نیبرد. مب ادیرا از  دنینفس کش یالحظه یبود، که برا نیحرف چنان سنگ نیا یناگهان دنیشن شوک

ه در را ک یآب یشده و بطر ادهیپ نینشان نداد. از ماش یالعملکرد، عکس شیو هر چه صدا دیساره ترس کبارهیسکوت 

خرده و به خود  ی. ساره تکاندیساره پاش رتو به صو ختهیآب ر یصندوق عقب داشت برداشته، درون مشتش قدر

 آمد.

حرف  مقدمهیب کردمی. فکر نمخوامیاصل مطلب را ادا کرده، با ندامت گفت: معذرت م کبارهیبه متأسف از آنکه  نیمب

 . برو در موردش فکر کن....یبش حد باعث بشه شوکه نیزدنم، تا ا
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 نداره. من مخالفم. اجیآرام  و شمرده گفت: فکر کردن احت ییبا صدا ساره

 ه؟یمخالفتت چ لیگفت: چرا؟ دل یبا ناراحت نیمب

 .ادیز یلی. خادهیز لیدل _

 حل کرد. شهیباشه، م یهر چ ؟یلیچه دل _

 مشکالت راه حل نداره. یبعض _

 کردن راه حل با من. دایبگو! پ یکی یکیتو  _

 دار بشم.بچه تونمیمن نم _

 ؟یدونیاز کجا م _

 .میجدا شد لیدل نیبه هم _

 ؟یندار یباردار ییکه ثابت کنه توانا یدار یو مدرک لیمشکل از طرف شوهر سابقت بوده. دل دیشا _

 و مدرک؟ لیدل _

تا مشخص بشه، اشکال کار کجاست و از طرف کدوم  شهیهر دو نفر انجام م یرو شیآره، انواع و اقسام تست و آزما _

ده بواحمق  یلیخ ای ارویاز مشکالت راه حل وجود داره. اون  یلیخ یکه صورت گرفته، برا یشرفتیهمه پ نیبا ا ک؟ی

 داده. ترو از دس یجواهر نیوجود داشت، که همچ یاگهید لیدل ای

انداخت:  ری. به لکنت افتاده بود و خجالت زده سر به زدیچه بگو دانستیبود. نم نیبه دهان مب رهیخ یبا شگفت ساره

 ... آخه...دونمیمن.. نم

فکر  . برویبگ یزیچ ستیشروع به حرف زدن کرد، تا از استرس و اضطراب ساره بکاهد: الزم ن متیو مال یبا نرم نیمب

یاه حل مر هیکرد، دنبال  دییتو رو تأ یی. بعد اگه دکتر، نازاششیپ میریبا هم م رم،یگیدکتر زنان وقت م هیکن. من از 

 ؟ینجوریم..؟ خوبه ا. هوممیگرد

 .میفرق دار با هم یلیآخه.. خب... من و شما خ _
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 و دو تا پا و.... میو دو تا چشم. دو تا دست دار میهر دو تامون دو تا گوش دار ؟یچه فرق _

 .یِنه، منظورم از نظر سطح خونوادگ _

 تشرفیحاال پدرم موفق شد، پ م؟یبود هیرفته با هم همسا ادتیخونواده ما هم اولش، هم سطح خونواده شما بود. مگه  _

 هیمِ. از ه هیشب مونشهی. رمیبا هم فرق داشته باش شهینم لیدل نینبود. ا ایعمرش به دن امرز،یا بپدر تو خد یکرد. ول

 کیها رو به هم نزدبه تفاهم هست. اونچه آدم ازین ،یسعادت و خوشبخت یابر نهایتر از همه اطبقه. مهم هیمحله، از 

 .یاجتماع گاهیجا ایثروت  زانیدرک متقابلِ، نه م کنهیم

بِدَن، همه  یزندگ لیتشک خوانیدو نفر که م د،یهامونِ. بعد هم نبااز تفاوت شتریمشترکات ما ب کنمیفکر م من

 نیکنن ا یعو س انیها کنار بتفاوت نیرو دارن با ا ییتوانا نیا ننیبب دی. بایِهم باشه، اصالً نشدن هیشب شوناتیخصوص

 شرفتیدر پ یکه دو نفر با کمک هم سع زهاست،یچ نیبه هم یندگز یکنن. اصالً قشنگ کیها رو به هم نزدتفاوت

 بشن. کیبه هم نزد یبکنن. با همدل شونیانسان یهاخصلت

 ست؟یتون مهم ننظر خونواده _

 ییتا جا کنم،یاستفاده م شونی. از نظرات و همفکردمینباشه بها م میم تا اون حد که مانع خوشبختمن به خونواده _

 یهادخالت ایکنن  لیشون رو به من تحمبخوان نظرات ی. اگه قرار باشه با خودخواهکنهیکمک م میندگکه به بهبود ز

 .دمیم انجامنابجا داشته باشن، با حفظ احترام کار خودم رو 

 بگم؟ یچ دیبا دونمیمن نم _ 

ن، نظر متخصص زنا دنیش خوب فکر کن. بعد از شنخونه و تو فقط درباره رسونمتیاالن م ؟یبگ یزیچ ستیالزم ن _

 . باشه؟یبکن دیبا کاریچ گمیم

رد، ک یخداحافظ یآرام یشدن با صدا ادهیراه در سکوت گذشت. موقع پ هیکرده و بق دییبا تکان سر حرفش را تأ ساره

 .دمیبهت خبر مگفت: برو به سالمت. هر موقع وقت گرفتم،  نیکه مب

انه، تا بسته شدن در خ نیبست. مب یرا به آرام نیتنها به تکان دادن سر اکتفا کرده و در ماش یهم ساره بدون کالم باز

ته بود باالخره توانس نکهیلبش نقش گرفته بود، به راه افتاد. بابت ا یکه رو یبا نگاهش او را بدرقه کرده و با لبخند

 است. شیرو شیپ بیآغاز راه پر فراز و نشتازه  نیا دانستینم ما. اکردیم یرا بزند، احساس سبک شیهاحرف

 *** 
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 اد؟یاز من بر م یدر خدمتم چه کمک _

از هم جدا شدن. حاال  لیدل نیدار نشده و به هم. اما نامزدم تو ازدواج اولش بچهمیبا هم ازدواج کن میدار میما تصم _

 کرد؟ شهیکار م یبوده و چ یمشکل چ میبدون میخوایم

 .نمیبب دیبد دیکه دار یو مدارک شاتیدستش را دراز کرده و گفت: آزما دکتر

 ندارم. یمدرک چیبا خجالت گفت: من ه ساره

 دادگاه بدون ارائه مدرک، حکم طالق صادر کرده؟ یعنیمتعجب گفت: چطور ممکنه؟  دکتر

بود، که  هم یاگهی. مشکالت دمینبود ینابارور لیدل ریگیپ ادیکرده و گفت: نه.. خب.. ما ز نیبه مب ینگاه کوتاه ساره

 .میها جدا شدبخاطر اون شتریب

 یدکترا چ ؟یاون موقع انجام داد ییبفهمم چه کارها دیباالخره با ی. ولستمین تونییجدا لیدل دنیمن دنبال فهم _

 گفتن؟

همسرم  م،یهم که دکتر رفت یدوبار یکیمشترک نداشتم.  یدر مورد زندگ یادیمن چون سنم کم بود، اطالعات ز _

 گفتن. یچ دونمی. من نمکردیاون با دکتر صحبت م شتریهمراهم بود و ب

 ؟یچند سالت بود ازدواج کرد _

 چهارده سال. _

 ؟یشدیم ودیپر یازدواج کرد یوقت _

 گفت: بله، تازه شروع شده بود. یافتاده و به آرام ریزده از سؤال دکتر با سر زشرم ساره

 د؟یدر هفته ارتباط داشت چند بار _

 ...امیم گهیروز د هیسؤال را بدهد. بالفاصله بلند شده و گفت: من  نیو نتوانست جواب ا دهیخجالت کش ساره

 رونیگفت: لطفاً شما چند لحظه ب نیبه مب شده بود، رو دنشیکه از رنگ به رنگ شدن ساره متوجه خجالت کش دکتر

 .کنمیداتون مص شوننهیبعد از معا د،یمنتظر بمون
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اه را داخل بفرستد. سپس با نگ نیخواست مب یبا تلفن از منش ار،یبس یهاسؤال دنیکامل و پرس نهیبعد از معا دکتر

 چرا اون زمان باردار نکهی. ادمیند هیاول نهیتو معا یآن دو با لبخند گفت: من در حال حاضر مشکل خاص نیگرداندن ب

شون بدن یکیزیسن کمشون از لحاظ ف لیبه دل نکهیو هم ا هباش مشکل از طرف شوهرشون بوده تونهینشدن، هم م

دار مشترکتون بچه ی. چه بسا شما همون شب اول زندگستین یبیعج زینداشته، که چ یباردار یالزم رو برا یآمادگ

 دیاریب فیتشر فتاد،ین یقمدت گذشت و اتفا هیاگر  یتون هستم. ولدر خدمت یمراحل بعد ی. که خب برادیشد

 کرد. شهیکار م یچ مینیو بب میرو انجام بد یلیتکم شاتیآزما

 وجود نداره؟ شونیا یباردار یبرا یشما مانع دیاز د یعنیگفت:  ریبا نگاه به ساره سر به ز نیمب

ا ت ی. چون احتمال نابارورکسانِیدار شدن از لحاظ بچه ،یاگهیهر خانم د ای شونیمن ازدواج شما با ا دیاز د دینیبب _

 نیتا اول ده،یسال طول کش نیچند ،یاعارضه چیکه بدون داشتن ه ییها. بودن زوجشهیقبل از ازدواج مشخص نم

 ینگران یوجود داره و جا یدرمان نابارور یبرا یادیز یهاراه دیدج یهاشرفتیاومده. در هر حال با پ ایشون به دنبچه

 .ستین

یفرمان گذاشته و به مقابلش نگاه م یدو دستش را رو نیبه سکوت گذشت. مب ینشستند، لحظات نیدرون ماش یوقت

 بود. فشیمشغول وَر رفتن با بند ک ی. ساره با استرس و نگرانکرد

من  یعنیبفهمم،  تونمیگفت: واقعاً نم یبود، با ناراحت شهیتر از همکه بم ییسکوت را شکست و با صدا نیمب باالخره

 ...یتا ثابت کن یزنیچنگ م یزیهستم، که به هر دست آو یآدم مزخرف نقدریا

 !ستین نطوریو گفت: ا دهیحرفش پر انیم ساره

یهمه دروغ و دَغَل به هم م نیکه ا هیچ لشیدل ؟یرا باال برده و گفت: پس چ شیصدا یکم د،یبه طرفش چرخ نیمب

 ؟یباف

 نگفتم. یدروغ چی: من هدینال صالیبا است ساره

خب خانم راستگو! پس  لهی. خادینبود که از دروغ بدت م ادمی ،یگیگفت: آره راست م زیتمسخرآم یبا حالت نیمب

 رو هم بگو بدونم. شهیبق

 رو بگم؟ یچ هیبق _

 طالقت! لیدل _
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 .زدیگفت: کتکم م د،یرسیم نیکه به زور به گوش مب ییبا صدا ساره

با تعجب با خود تکرار کرد: کتکت  نیهم ی. براشدیبود شک کرد. باورش نم دهیخود و آنچه شن یهابه گوش نیمب

 !زد؟یم

 من! چه طور ممکنه! ی! خدایو گفت: وا دیصورتش کش یدستش را رو دو

 صدایبه او نگاه کرد؛ که آرام و ب ی. باورش سخت بود. باناباوردیشنیبود و حاال چه م دهیبه کجاها کش فکرش

 اش داشته.نابجا درباره یهارا باال برده و در ذهنش قضاوت شیصدا نکهیبود از ا مانیشروان شده. پ شیهااشک

 زد؟یبوده که کتکت م یگفت: گناهت چ متیبا نرمش و مال ییدلجو یبرا

بلد نبودم. چون  یچیشود، گفت: چون ه لیهق تبدبه هق اشهیآن روزها باعث شده بود، گر یادآوری کهیدر حال ساره

داده؟ من... من  ادتی یپس مامانت چ زد،یسرکوفتم م کرد،یم رمی. همش تحقدونستمینم یچیه ییناشوز یاز زندگ

 ....تونستمینم

و  دیبه فرمان کوب ی. مشت محکمارمیم ادتیمنه. هر بار گذشته رو به  ری. تقصخوامی... بسه.. معذرت مشششیه _

به فرمان بکوبد، که  یگریمشت د خواستی. لعنت به من. باز هم مزنمیگفت: هر بار گند م زد،یانگار که با خود حرف م

ا که . شمدینزن بینگاهش کرده و گفت: به خودتون آس یاشکرا گرفته و مانعش شد. با چشمان  نشیساره فوراً آست

 من بوده. اهیاز بخت س هانی. ادیندار یریتقص

گذارد، دستش ب یرا جلو آورد تا رو گرشیکرد و دست د بود، نگاه دهیرا چسب نشیبه دستان ساره که گوشه آست نیمب

 .دیساره متوجه شده و بالفاصله دستش را پس کش یول

 ییزناشو یکه راه و رسم زندگ د،یازدواج کن یبا دختر دیمناسب شما باشم. شما با تونمیادامه داد: من نم ریبه ز سر

. رهیوصلت سر بگ نیا خوامیشما بشم. فقط به خاطر خودتون نم یباعث خوشبخت تونمیبلد باشه. من نم یرو به خوب

 شما.... اقتیل

 ادامه نده. گهی... دهیکاف _

 یحت خوامینم گهیگفت: د یعصب یپارک خارج شده و کم یبه سرعت از جا نیرا چرخاند، با روشن شدن ماش چییسو

 میمن تصم یبه جا ی. تو حق نداریریرو در نظر بگو صالح من  ریخ خوامیت بدونم و نه مکلمه نه در مورد گذشته کی
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س، کلمه کیو جوابش فقط  پرسمیه سؤال ساده ازت می. حاال من یریبگ میخودت تصم یبه جا ی. فقط حق داریریبگ

 .نیهم ت؟یخواستگار امیب یدینه؟ اجازه م ایبشنوم. فقط بگو دلت با من هست  خوامینم یاگهید زیچ چینه. ه ایآره  ای

 آخه... یول _

 نه؟ ایکلمه آره  کیگفتم فقط  _

 من.... _

 ام؟یب _

فت: گ طنتیش ی. با کمدیکشاند و کامل به طرفش چرخ ابانیکنار خ یرا به آرام نیماش د،یاز ساره نشن یجواب یوقت

 لم؟یبنده وک ایساره خانم؟ آ

باال  گریضربان قلبش بار د د،یشنیو جذاب م نیریش یبا لحن نیبار اسم کوچکش را از دهان مب نیاول یکه برا ساره

او  یرو نیحد لحن نرم و مهربان مب نیبود، چرا تا ا بیخودش هم عج یهجوم آورد. برا شیهارفته و خون به گونه

 .شودیگذاشته و باعث رنگ به رنگ شدنش م ریتأث

 خانم؟ اجازه هست؟ م؟ عروسمو گفت: هوم ندیسرش را کج کرد، تا صورت او را بهتر بب یکم نیمب

 نیداد، اما سرش همچنان رو به ساره بود، ادامه داد: ا هیتک یصندل یبه پشت نیلبخند به لب ساره آمده و مب باالخره

 بله؟ یعنیلبخند 

 .دییتأ یهم گذاشت، به معنا یپلک رو ینگاه به نگاهش داد و با لبخند به آرام د،یبه سمتش چرخ ساره

 یچیه گهیازم. بعد م یبریمن قربون اون بله گفتنت برم، که دل م یگفت: ا یکرد و به آرام یاخنده یبا سرخوش نیمب

 .دهیفهمینم یچی. اون االغ بوده هستمیبلد ن

*** 

 خودم. یسالم بر مامان بدر _

 .یسالم پسرم خسته نباش _

 .دیچه چسب ش،یبه لپش زده و گفت: آخ یابه طرف مادرش رفته، بوسه نیمب



 معجزه وصال

 
125 

 

 ؟یکردیکارا نم نیاز ا چوقتی! هیشده؟ مشکوک شد ینگاهش کرده و گفت: چکج کج یبدر مامان

 هیبه پسرش کرده و با لبخند گفت: حاال  ینگاه کوتاه نکیدر حال ورق زدن روزنامه درون دستش، از پشت ع باباحاج

 بار محبتش گل کرده، نزن تو ذوقش.

 گشنمه. یلیس؟ خآمادهشام یرها گفت: مامان بددر حال باال رفتن از پله نیمب

 .کنمیحاضر م یدست و روتو بشور ،یآره پسرم تا لباس عوض کن _

 شوخ و شنگه! یلیشده. خ یخبر هیو گفت: غلط نکنم،  ستادیبابا اجا بلند شده، مقابل حاج از

 ه؟یچ انیجر گهیبهش نگو. اگه الزم باشه خودش م یزیفعالً چ _

به او انداخته، سرش  یغذا در ظرف بود. نگاه کوتاه دنیوارد آشپزخانه شد، مادرش پشت به او در حال کش نیمب یوقت

 رو گفت. یپدرش آورده و گفت: باهاش حرف زدم، همه چ کیرا نزد

 .رونیمن نامحرمم برم ب د،یکنیپچ مپچ یگذاشته و گفت: چ زیم یغذا را رو یبدر مامان

و گفت: نه قربونت برم، شما  دهیغذا درون بشقابش بود، بوس ختنیدرش را که مشغول رسر خم کرده و دست ما نیمب

 .شهیبدون شما که نم ،یتاج سر

 ؟یکنیشده چپ و راست ماچم م یکرده و گفت: چ یابابا که به فکر فرو رفته بود، خندهبا نگاه به حاج یبدر مامان

 شاءاهلل.ان رهیخ

 زحمتش با شماست. یول ره،یبودنش که خ ریقاشق را به دهانش گذاشته و گفت: خ نیاول نیمب

 بکنم؟ دیبا کاریپسرم، چ . بگوستیاستخاره ن چیحاجت ه ریبه دهان گذاشته و گفت: در کار خ یهم قاشق یبدر مامان

 دیبرام بر خوامیش گفت: ممتفکر پدر افهیخورده و با نگاه به ق شیآب رو یلقمه درون دهانش را قورت داد، کم نیمب

 .یخواستگار

 شکرت. ایپسرم؟ دو دستش را رو به سقف باال برده و گفت: خدا یگیذوق زده گفت: راست م یبدر مامان

 .نمیبب تُیعروس تونمی. با غصه ادامه داد: فکر کردم نمشدمیم دیداشتم ناام گهیپسرش با لبخند نگاه کرده و گفت: د به
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 تونم؟یکه نم یچ یعنی! یبه چهره نشانده و گفت: مامان بدر یشینما یاخم نیمب

به کارت نداشته باشم  ی. آخر پدرت گفت، کاریگرفتیم یرادیو ا بیع هی کردم،یدختر برات نشون م یخب هر چ _

 شناسم؟یهست مادر؟ من م ی. حاال کیرو پسند کن یکیتا خودت 

 اش گفت: ساره دختر معصومه خانم.از قورت دادن لقمهکرده و پس  دییغذا با سر تأ دنیجو نیدر ح نیمب

 یدهانش گرفته و گفت: خدا مرگم بده. آدم قحط بود دست رو همچه کس یجلو کروفنیدستش را مثل م یبدر مامان

داره که چشمتُ گرفته؟  یچ یدختره چ نیبعد ا ،یدیهمه دختر تَرگل وَرگل نشونت دادم نپسند نیا ؟یگذاشت

 ل و ثروت داره؟داره؟ ما یخوشگل

 

. مال و ثروت هم که الحمدهلل، شدنیم دایاون طرف که بودم رنگ و وارنگ پ خواستم،یمن اگه دختر خوشگل م _

 .نهیبودم که به دلم بش ی. من دنبال کسستمین شترشیکرده و دنبال ب ریبابا چشم و دلمُ سحاج

 نازه؟یم شیبه چ ست؟یدختر هم که ن نه؟یداره که به دلت بش یواه! چه حُسن _

 نداره. تیاهم زایچ هیمهم باطنشه، که پاک و سالمه. بق _

 بار ازدواج کرده. هینداره؟  تیچطور اهم _

 داره؟ یکرده باشه، چه اشکال _

 زن دست خورده... هیچرا با  ،یکنیازدواج م یتو دفعه اولتِ دار _

 ....یدختر چیاال با همن تا ح یکنیادامه نده. فکر م گهید کنمیمامان خواهش م _

 .کنهیفرق م یتو پسر _

 هی. چرا ارنیبوجود ب بیو غر بیهمه رسم و رسوم عج نیطرز فکرها باعث شده، مردم ا نیهم کنه؟یم یچه فرق _

زن هر بعد پسرا مجا نه؟یدختر رو بب نیرنگ ا دیکرد. تا وقت ازدواجش، آفتاب و مهتاب نبا میتو پستو قا دیدختر رو با

 چشم نگاه هیبه  دیدختر و پسر نداره. هر دو رو با گهید وبه؟هر دو تا بده. خ یدلشون خواست بکنن؟ بَده؟ برا یکار

 ...یوقت یول گشتم،ینفر مثل خودم م هیدنبال  دینبودم، پس با یدختر چیکرد. اگه من هم تا به حال با ه
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. مادرت مونهینم یبحث گهیپس د ؟یدیجوانبُ سنجو همه  ی. تو هم اگه خوب فکراتُ کرددی! تمومش کنگهید هیکاف _

 .نیبحثُ کش ند نیاز ا شتری. بذارهیآخر هفته قرار م یو برا کنهیفردا تلفن م

*** 

 .ریسالم، شب بخ _

 شده؟ ی. طورریجواب داد: سالم، شب شما هم بخ یبا نگران نیشماره مب دنیبا د ساره

 بشه، تا با نامزدم صحبت کنم؟ یطور دیگفت: نه، مگه با طنتیش یبا کم نیمب

 گفت: هنوز که... یو به آرام دهیکلمه نامزد خجالت کش دنیاز شن ساره

: به مادرت دیکش شیپ یگریحرف د نیهم یشود، برا یسرعت خودمان نیبه ا دیاز لحن ساره متوجه شد، نبا نیمب

 ؟ینگفت

 ن موافقت نکن.توخانواده دیجواب داد: نه،.. فکر کردم شا یبا مکث کوتاه ساره

اون کار به صالحم باشه. فردا مادرم زنگ  نکهیکنه. مگه ا لیرو به من تحم دشیعقا یکس دمیقبالً گفتم، اجازه نم _

 .ذارهیشب جمعه قرار م یو برا زنهیم

 ست؟یکار اشتباه ن نیا دیشما مطمئن _

 ؟یدار دیهمه شک و ترد نیقاطعانه جواب داد: معلومه که مطمئنم. تو چرا ا نیمب

با  د،یودخارج از کشور ب ینتونم توقعات شما رو برآورده بکنم. شما مدت دیگفت: گفتم بهتون که. من شا دیبا تأک ساره

 .ستمیها ن. من مثل اوندیبرخورد داشت یهمه جور آدم

 ت همه جورشُ . به قول خودیستیها نتو رو انتخاب کردم، چون مثل اون لیدل نیبه هم قاًیگفت: دق یبا مهربان نیمب

 .ترِنیتو برام دلنش ی. اما صفا و سادگدمیو نپسند دمید

 ؟یگفت: اگه واقعاً نتونم حامله بشم چ یبا نارحت ساره
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. به قول خانم دکتر میکنیو اما رو همون موقع که بوجود اومد، در موردش فکر م دیگفت: اگر و شا نانیبا اطم نیمب

 سرپرستیب یهابست برسه. انقدر بچهها به بن. به فرض هم که همه راهستین نحلیال یمشکل نابارور گهیامروزه د

 ؟یچ گهی. دمیاریاز پرورشگاه ب میتونیم یواداشتن پدر و مادرن. هر چند تا بخ ازمندیهستن، که ن

 تون دوست نداشته باشن.خانواده دیشا _

 تکرار کنم که... دیباز گفت خانواده! چند بار با _

 . شهیم زیبحث برانگ هایمسائل تو زندگ نیا شهیکه هم دیدونیدر اصل ماجرا نداره. م یفرق د،یار بگشما هر چند ب_

 مونیخصوص یتو مسائل زندگ میبه رفتار من و تو داره، که تا چه حد اجازه بد یبستگ نیا یبله حق با توئه، ول _

حاال  نیرو بهترِ هم یمطلب هیداره.  یما اثر بذاره. فقط و فقط به نحوه برخورد ما بستگ یحرفاشون رو ایدخالت کنن 

 یکس . تنهاچکسیبه ه ،یبگ یزیچ یبه کس م،یکه داشت ییهاحبتدکتر و ص میرفت نکهیدر مورد ا خوامیبهت بگم. نم

از  نکهیدرمورد ا چکسیهم با ه هگیموضوع خبر داره، زنداداشم هست که برامون از دکترش وقت گرفت. د نیکه از ا

 !یذاریم بیرو خودت ع ینه؟ الک ایصحت داره  ستیصحبت نکن. اصالً معلوم ن یصاحب بچه نشد ت،یازدواج قبل

 باشه. _

 م. شبت خوش.منتظر پنجشنبه صبرانهیدختر خوب. ب نیآفر _

 .ریشب بخ _

 نیداده بود، تا هم نیبه مب یهم اجازه خواستگار یکه با گذاشتن پلکش رو یابود. درست از لحظه جیهنوز گ ساره

چه : »گفتیو منگ بود. با خود م جیپشت تلفن دوباره ضربان قلبش شدت گرفته بود، گ شیصدا دنیلحظه که با شن

نجام ا یبرا یادر درونش، اعمالش را تحت کنترل گرفته و او از خود اراده یگریانگار کس د« من بله گفتم؟ یعنیشده؟ 

 نیکه ا شدیچون باورش نم د،یبگو یزیبه مادرش چ شاننیزده شده ب یهانداشت. نتوانست در مورد حرف یکار

اور ب نینتواند به ا رد،یکه اسمشان در شناسنامه هم قرار بگ یتا زمان دی. هنوز هم باور نداشت. شاردیوصلت سر بگ

 بود. یوصال دور از دسترس و نشدن نیاو ا دی. از ددبرس

*** 

 دختر خوشش اومده؟ نیپسندش نبود! حاال از ا د،یدادینشونش م یور شد هر دخترچط _
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 دختر انقده جذبش کرده؟ نیا یجادو جَمبَلش کرده. خودمم موندم چ ایبراش اومده  یشیواال چه قِر و قَم دونمینم _

 ده؟یواسش نقشه کش شهیم نینصف فروشگاه به نام زن مب دهینکنه فهم _

شده و  نیمی. اتفاقاً خودم بهش گفتم نصف فروشگاه به نام سدیکنیم بتیغ دیستادیمادر و دختر وا دیگیم یچ _

 شد. یباهاش حرف زدم تا راض یاولش جواب رد بهم داد. کل ی. ولرسهینصفش به عروس دوم م

 !دهی! برات نقشه کشیفهمینم ی. تو خامذاشتهیداشته طاقچه باال م گه،یخب همون د _

 د؟یزنیحرفا رو م نیمادر من؟ مگه اون افتاده دنبالِ من که ا یاهچه نقش _

 آورد... ریپسر پولدار بوده. حاال تو رو ساده گ هیخواهرش، دنبال  یکیهم مثل اون  نیباالخره ا _

قرون  هیخواهرش،  هیزیخرج جه ایعمل مادرش  ینشد برا یچرا راض د،یگیباشه که شما م ینطوریمامان جان اگه ا _

یاقدام م نیزودتر از ا دیشده و با شرفتهیپ یلیش خدکتر به من گفت زخم معده یدونیبابا کمک قبول کنه؟ ماز حاج

 کردن؟

 داداش؟ پس چرا گذاشتن کار به عمل بکشه؟ یگیراست م _

 باشن؟ زایچ نیاهل ا خورهی. اصالً بهشون مدنیکش یا. آخه چه نقشهگمیم نویدِ من هم هم _

 .شمینم یمن راض یهم بگ یهر چ تو _

 ازتون ندارم. یتوقع گهی. دیندار یخوب ونهیهم که دختر داداشتونِ، م چارهیب نیمیواال شما با اون س _

ه . اگه بستیبه دلم ن نیهم یهم به زنش رفته، برا نیمی. سادیندارم، از زنش خوشم نم یمن با داداشم که مشکل _

 باباش رفته بود، که رو سرم جا داشت.

 د؟یداد شنهادیاولش که خودتون پ _

 اخالقش دستم اومد. یکییکیشد  نیزن ام نکهیاون موقع درست نشناختمش، بعد ا _

 یشنویت هالک شد، نمبچه نیا ستهیکله پاچه مردمُ بار گذاشتن. شا دیگفت: باز شروع کرد تیبا عصبان باباحاج

 ؟صداشُ
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 زنه؟یوَنگ م یمن که تازه خوابوندمش، چه مرگشه ه _

 س، کارش حساب کتاب نداره که؟گفت: مادر بچه متیبا مال یبدر مامان

ت مجلس رف شهیاونجا بهترِ. با وَنگ و وونگ بچه، که نم یایت نبچه نیگفت: تو با ا ستهیرو به شا یبا ناراحت باباحاج

 .یخواستگار

 نباشه؟ نمیخواهرُ دارن ا هی نیحاج آقا؟ هم یگیم یبااخم گفت: وااا! چ یبدر مامان

 شُ بده اون نگه داره، قدمش رو چشم.. بچهادیب خوادیشوهرش که نم _

 دعوتم نکرده بود. یگفت:  من اصالً اشتباه کردم از اول اومدم. کس یبا دلخور ستهیشا

. به خوادیآغوش گرفت و گفت: خواهر داماد، که دعوت کردن نمبه طرف خواهرش رفته، او را همراه کودکش در  نیمب

 ی. امشب وسط حرفازنهینم یشده. حاج بابا هم حرف بد ضیمر دیکم آروم شه، شا هیبده  یزیچ یمسکن هیت بچه

در حال ساکت کردنش. خودت  ای یت باشدادن به بچه ریمشغول ش ،ینیگوشه بش هی یکه تو همش بر شهینم ،یجد

 .یشیم تیاذ

 راه دیاومدن، آماده ش نهایا نیرفته و گفت: فکر کنم ام فونیلحظه زنگ در به صدا در آمد. حاج بابا به طرف آ همان

 .شهیم رید میفتیب

*** 

سر  یگریهر کس منتظر بود د ای. همه در فکر بودند. گوبردندیطول راه برگشت به خانه همه در سکوت بسر م در

 کرده و رفتند. یبعد از خروج از خانه ساره، خداحافظ نیمیو س نیصحبت را باز کند. ام

جاشُ عوض کنم. و به  امیاالن م ر،یبچه رو بگ نیا قهیدق هیبه محض آنکه وارد ساختمان شد، گفت: مامان  ستهیشا

 رفت. یبهداشت سیسرعت به طرف سرو

ه و به گوشه لم داد هی ای ییِتو دستشو ایاومده  یچش شده؟ از وقت ستهیگفت: شا یرو به مامان بدر یبابا با نگران حاج

 نداره؟ یش توجهبچه

 جور غصه بخورم؟ هی دیبگم؟ از دست هر کدومشون با یگفت: چ یبا ناراحت یبدر مامان
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 یابا شوهرش به مشکل خورده حسابش جدا. من چه غصه ایحالش بد شده  ستهیبه مادرش گفت: شا یبا دلخور نیمب

منُ  یعروس ی. شما که آرزو داشتدیکلمه حرف نزد هیلحظه اخماتون وا نشد،  هی دیبراتون درست کردم؟ اونجا بود

 شد اون همه شور و شوقتون؟ یپس چ ؟ینیبب

 .یلبش را کج کرده و گفت: مبارکت باشه. خوشبخت بش یبدر مامان

حتماً  با من؟ هیاز صد تا فحش بدتره. مشکلتون چ ،یکه شما گفت یامبارک باشه نیدست به کمر زده و گفت: ا نیمب

 کردم؟یکه پسند شما باشه، ازدواج م یبا دختر دیبا

ت داش ی. چه لزوممیهم هست، نظرش رو بپرس یبزرگتر هی نی. نگفتنیو دوخت نیدیبگم؟ واسه خودتون بر یچ _

ه هم ک دی. موقع خرادهیقراره نصف فروشگاه به نامش بشه؟ همون هم از سرش ز یوقت د،یریبراش بگ نیسنگ هیمهر

 ست؟یبسش ن ،یخریطال براش م سیسرو

به دل  دیکنن. با یکنار هم زندگ یعمر هیدو تا قراره  نی. ادهیپسند کنه، پسند دیکه با یگفت: اون تیبا جد باباحاج

. تا رمیمحضر نوبت بگ رمیعقد انجام بدن. فردا م یکاراشونُ برا نه؟ امشب هم که به هم محرم شدن، تا ای ننیهم بش

 داره؟ دهیچه فا ثایحرف و حد نیا گهیبشن. د تقرمس انیب م،یکنیآماده م هم طبقه باال رو دیع

شد.  نیمینگفتن. اندازه مال س ادیرو ز هیگفت: حاال هم که مهر گرفت،یکه بچه را از بغل مادرش م یدر حال ستهیشا

 .گفتنیم شتریب دیکردن. اگه قرار بود به روز باشه، که با یعروس شیتازه اونا چند سال پ

 نیمیس ؟یکنیم سهیمقا نیمیبا س یالقبا رو دار هیدختره  نیگفت: ا داد،یم هیتک یکه به پشت ینیدر ح یبدر مامان

ب دست کاسه بشقا هیفکر نکنم  نایتک بود. ا لیکه برادرم بهش داد، تو فام یبَر و روئه. جهازخوش س،کردهلیتحص

 کنن. هم بتونن براش فراهم یدرست و حساب

بعد  د؟یگفتیم نیمیدر مورد س گهید زیچ هیبا پوزخند گفت: چطور شد نظرتون عوض شد؟ قبل از رفتن که  بنیمب

 .شهیکس نم چیه یضامن خوشبخت مونیهم جهاز پر و پ

 نیسرتر از ا یلیخ نیمیس دمید کردم،یم شونسهینب گفت: اونجا داشتم با هم مقاحق به جا یاافهیبا ق یبدر مامان

 رو سرم بذارم. دیس. دختر داداشمُ بادختره

. کنه یزندگ نجایبه حال اون روز که بخواد ا یوا نه،یتو خونه وضع ا اوردمیگفت: هنوز عروس ن تیبا عصبان نیمب

 آرامش داشته باشم؟ نجایا تونمیم یچطور
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خونه،  نیتو ا ارمیزنمُ ب یادامه داد: من چه جور کرد،یبا دست به مادرش اشاره م کهیو در حال دیطرف حاج بابا چرخ به

 ست؟یبراش قائل ن یارزش یکس یداشته باشه، وقت یاستهیازش بخوام رفتار شا

را نشان داده و گفت: برو باال  هابا دست پله رفت،یبلند شده و در همان حال که به طرف اتاقش م شیبابا از جا حاج

 وقته. رید گهیبمونه. االن د نجایخواهرت جا پهن کن، امشب بهتره ا یبرا

هاتُ بچه دیاحترامت به عنوان بزرگتر بودن حفظ بشه، نبا یخوایرا مخاطب قرار داده و گفت: اگه م یمامان بدر بعد

ها هم تا اون ،یهاشون ارزش قائل باشخواسته یبرا دی. بایکنن که خودت دوست دار یزندگ یاون مدل ،یمجبور کن

 متقابالً احترامتُ حفظ کنن.

. من دیبخواب دیبهتره بر د،یخوری. شماها هم اگه شام نمستمیادامه داد: من گشنه ن یبدون نگاه کردن به کس سپس

 .ادیخوابم م

رار به محض ق ستهیبه طبقه باال رفتند. اما شا ستهیو شا نینداشت بدهد. مب یسکوت کرده بود و جواب یبدر مامان

 .دیدو ییتخت، به سمت دستشو یاش رودادن بچه

 ببرمت دکتر؟ یخوایشده؟ م یچ ستهیپشت در قرار گرفت، چند ضربه به آن زده و گفت: شا یبا نگران نیمب

 آمد. رونیباز کرده و بدر را  دهیپر ییبا رنگ و رو ستهیخواست دوباره در بزند، که شا د،ینشن یجواب یوقت

 تو؟ یشد ینطوریگفت: چرا ا متیو مال یبا مهربان نیمب

تدا اب نیدرآمده و خود را در آغوش برادرش انداخت. مب ستهیبود، که اشک شا یتوأم با محبت و نگران یبه قدر لحنش

 یدستانش را دور او حلقه کرده و گفت: آخه چ یبود. بعد به آرام ستادهیا یبدون واکنش اش،یشوکه از حرکت ناگهان

 شده؟

 بدبختم. یلیگفت: من خ هیهق گرهق انیدر م ستهیشا

 .ارمیبشه در م تیکه باعث بدبخت ی. دمار از روزگار اونیگفت: خدا نکنه بدبخت باش به سرش زده و یابوسه نیمب

 

دق  یوقت ،یکنیخودت فکر نم شیپ چیده، گفت: هافتا ریاز او فاصله گرفت. لب تخت نشسته و با سر ز یکم ستهیشا

 اره؟یسر من در م شُیتالف ادیبعد م ،یکنیم یسرش خال تُیو دل
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 زنه؟یغلط کرده! کتکت م _

 بشونه. یکه با زور بازو بخواد، حرفشُ به کرس ستینه، اون مثل تو ن _

 کرده؟ یاپس چه غلط اضافه _

هامه. دوست ندارم بهش شوهرمه، پدر بچه یزنیش حرف مدرباره یدار ینطوریکه ا یگفت: اون ریُ تغ یبا کم ستهیشا

 .یکن یاحترامیب

 نه؟ ایشده  یچ یبگ یخوایباالخره م _

 شتریب مونتا سهم میداشته باش یشتریب یهابچه دیمن در نظر نگرفتن، پس با یبرا یسهم چیحاال که ه گهیحامد م _

 بشه.

 .دادیتکان م یرا عصب شیکار کند. لبه تخت نشسته بود و پاها چه دانستینم تیاز شدت عصبان نیمب

 رید یلیها خشب یاومد، رفتارش عوض شد. گاه شیصحبت برگشتن تو پ یکوتاه ادامه داد: از وقت یبا مکث ستهیشا

با شما داشته  یمساو ی. اون توقع داره سهمدادهیها اجاره مکارگاه رو شب دم،یفهم انایجر نیکه تازه بعد ا اومد،یم

و  شهیازش گرفته م زیهمه چ یبرگرد یوقت کردی. فکر مماش یش براسگ دو زدنش مال منِ، استفاده گهیباشه. م

 تا فرصت هست حداکثر استفاده رو از کارگاه ببره. خواست،یبه قول خودش م نیهم ینداره. برا یاریاخت چیه گهید

بزرگشون کرد؟  دیبا یجورچه کنهیفکر نم شه؟یم شتریسگ دو زدنش ب کنه، ادیبچه ز یه کنهیبعد اونوقت فکر نم _

نکرد ممکنه دستش رو بشه و  نُیفکر ا اد؟یچه به روزت م مانیبا هر زا کنه،ی. فکر تو رو نمستیبچه کاشتن که هنر ن

 اد؟یگند کار در ب

 .نییپا ادیب طونیکارگاه رو به نامش کنه؛ بلکه از خر ش هیکن، بق یحاج بابا رو راض_

اون اتاق. اگه  رمیبخواب. من م نجای. تو هممیکنیم یفکر هی زنم،یبابا حرف مگفت: نگران نباش با حاج یبا ناراحت نیمب

 وقت حالت بد شد صدام کن. هی

*** 

 ؟یخودم. چطور یسالم خانم خانما _
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 .میاز هم جدا شد ست،یساعتم ن هیاالن  نیمب یوا _

 ؟یگفت یچ _

 گفتم تازه از... _

 ؟یگفت ینه، اولش چ _

 نکن. ی.. االن ازت دورم، دلبر،یآ ،یو گفت: آ دیساره را شن زیرزیخنده ر یصدا یوقت

 .دیاز دهنم پر دیببخش _

 من دوست دارم، اسمم رو از دهنت بشنوم. یبا محبت گفت: ول نیمب

 اون پفک انیجر یکرد، موضوع بحث را عوض کند: راست یسع انهیشرمنده شده و ناش یشدن ناگهان یخودمان نیا از

 !دیکن فیفرصت نشد تعر گم،یبعداً م دیبود؟ گفت یچ

 هم نیافش رم،یکه سفارش داده بودم بگ ینیریشدم، گل و ش ادهیسر راه پ میومدیم میگفت: داشت با خنده نیمب

 یبرا یزیچ هی خوامیآخرش گفت من هم م خرم؟یم یک یبرا خرم؟یرو م نایچرا ا دیپرسیشد. م ادهیهمراهم پ

 به عروس خانم بود. هیانتخاب خودش، هد بهپفک  نیدادم قبول نکرد. ا شنهادیبهش پ یعروس خانم بخرم. هر چ

هم ب تیبرام، چون با خلوص ن یِنیریش هیهد یپفک شوره، ول نکهیاش گرفت و گفت: با اماجرا خنده دنیاز شن ساره

 داده شده.

 .دیچیپیم یدرون گوش شانیهانفس یساکت شدند و فقط صدا یالحظه یدو برا هر

 موقعیب نیرو بچشم. افش شینیریبرام، که فرصت نشد ش ینیریش هیهد هیگفت: تو هم  اریبس متیو مال یبا نرم نیمب

 افتاد. شهیبه فکر دادن هد

د. را تجربه کن ییهاعاشقانه نیدلش مالش رفت. تا به حال نشده بود، چن نیها و لحن نرم مبحرف نیا دنیاز شن ساره

 .کردیغرق م ینیریش یاینوبرانه بود و او را در رو شیبرا نیمب یهاتمام رفتارها و حرف

 او را معذب نکند. نیاز ا شیگرفت ب میو تصم دهیکه خجالت کش د،یفهمیهم م شیهانفس یاز صدا نیمب
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 ؟یتو فروشگاه به کارت ادامه بد ،یهنوز هم قصد دار نمیبب _

 دوست دارم. شترینداشته باشه، اونجا رو ب یاگه از نظر شما اشکال _

ش نقش تو اداره دیباشه، نصف اونجا مال توئه. با ی. هر چیاما هر جور خودت راحت ،یباش کمینزد خوادیگرچه دلم م _

 .یداشته باش

 من نشه؟به نام  شهیمن.. م شهینم _

 ه؟یچرا؟ اشکالش چ _

یبه نام خودتون باشه. خواهش م دیکه چشمم دنبال مال و ثروت شماست. اجازه بد اد،یتصور بوجود ب نیا خوامینم _

 .کنم

 .ستیبابا صحبت کنم. دست من نبا حاج دیبا _

 برام سختِ. رفتنشی! پذدیکن شونیراض _

 .میبر شیآزما یدنبالت، برا امیپس فردا م. رهینامه محضر رو بگ رهیبابا فردا محاج _

 کرد و گفت: حرفام کسل کننده بود، خوابت گرفت؟ یاساره خنده ازهیخم دنیشن با

 نیهم یکرد. برا دارمیم هم صبح زود اومد ب. دخترخالهدمیوقت خواب رید برد،یخوابم نم شبی. آخه ددینه، نه، ببخش _

 .ادیخوابم م

 برو بخواب. شبت خوش. یباشه خانم _

 .ریشب شما هم بخ _

*** 

نه  ره؛یکه اول و آخر سهم خودشه بپذ رو یزیچ ستیش، حاضر نخونواده یمال اجیدختر که با وجود احت نینه به ا _

که دامادم بوده  ییسالها نی. مگه تو اخوادیم شتریداره باز ب یهر چ شه،ینم ریبه اون حامد پرتوقع که چشم و دلش س

 براش گذاشتم؟ کم
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 م؟یهم دار یاگهید یبگم؟ چاره یچ دونمینم _

. حاال بهش اصرار نکن. در هر گهیفرصت د هی یبرا میذاری. در مورد خانمت هم مزنمیحرف م ستهیمن خودم با شا _

 که نتونه رد کنه. میبهش بد هیاومد، به عنوان هد شیپ یمناسبت هی شهیهست. م لمیحال مدارک همه دست وک

 د؟یشناسیم رو یشما کس ایخودم برم دنبال کارا  م؟یکار کن یدر مورد طبقه باال چ _

 ساخت و ساز آشنا ندارم. نهی. من تو زمدیاریدر ب یمدل امروز دی. حتماً دوست داریبهترِ خودت دنبالش باش _

 نفر بود. هیخانمش  یالی. فکر کنم تو فامگمیم امکیباشه به س _

 .میکنیرو هم آشپزخونه م یبشه. اون انبار ییرایاز اتاقا رو بردارم که همراه هال، سالن پذ یکی وارید خوامیم

. از االن نرفته بهت بگم ادمیتا  یمطلب هی یسر رشته ندارم. راست زایچ نی. من تو ایریخانمت کمک بگ قهیاز سل دیبا _

بزرگ رو بذاره، هر موقع خونه آماده شد. که  یزایکنه. بهش بگو چ هیرو ته شهیزیجه یزایبه خانمت بگو فقط خرده ر

 نرسد یآهسته کرده، تا به گوش مامان بدر یرا کم شی. صدانجایهم نراست بفرست هی دیخریدفعه از همونجا که م هی

 پرداخت کرده. یک متوجه بشه پولش رو یکس دینداره بذار یو ادامه داد: لزوم

یبگه دارم کار م تونهیغصه بخوره. م چارهیبه مادر خودش هم نگه، که بسفارش کن  ی. حتدیخر دیبا هم بر ییدوتا

 هیاز کجا اومده.  شهیزیشک کنه، پول جه ی. که نه دروغ گفته باشه و نه کسخرمیرو م یاز حقوق خودم همه چ کنم،

ال ح نیمعلومه دختر حساس و در ع دم،یکه تا به حال ازش د ییزایرفتار کن به غرورش بر نخوره. با توجه به چ یجور

خودم  تشیاما واقع گفتم،یحرفا رو قبل از مراسم بهت م نی. البته جاش بود ایمراقب رفتارت باش دیبا یلی. خیِخوددار

 ازش ییطاخ نینظر گرفتمش و کوچکتر ری. بارها زیِراحته که زن زندگ المیوصلت رضا بودم. از اون دختر خ نیبه ا

 .دمیند

که بار  نی. همرهیپذ بیحال آس نیچقدر مظلوم و در ع دم،یمدت کوتاه فهم نیق با شماست. من تو همبله، ح _

رو داره. فقط متعجبم چرا اون  یزندگ هیاداره  ییتوانا یکه به خوب دهینشون م کشه،یبه دوش م ییشُ تنهاخانواده

 آدم احمق قدرشُ ندونست.

شُ دست زن و بچه خواستیو م ستین ی. انگار بهش الهام شده بود موندنشمیپدرش چند روز قبل فوتش اومد پ _

 نیبهش گفت ا یشوهرش داد. هرچ دیبا د،یکه به سن بلوغ رس نیخانمش اصرار داشت، دختر هم گفتیمن بسپره. م



 معجزه وصال

 
137 

 

خودشُ  و کنهیم یهم مادرش خودخور نیهم یابه خرجش نرفت. بر ،یامروز یبوده نه دخترا میرسم و رسوم، مال قد

 .دونهیمقصر م

پسرش هم به  کردیداشت، فکر م شییکه رو دا یو شناخت یلی. رو حساب فامشدیخانمش م ییپسر دا دامادشون،

پسره رو تن و بدن دخترش هست.  یدستا یجا ایکبوده  شییجا هیبود، دخترش  دهی. اما بعدها بارها دشِییدا یخوب

 کرد،یبعدش خدا رو شکر م ینشدن. ول داربچهکرده و  دایپ یبیع هیاون باعث شده،  یکتکا دیشا کردیفکر م یحت

 نبوده. ونیم نیا یاکه بچه

 زد؟یازش سر م ییمگه چه خطا زد؟یآخه چرا کتکش م _

ازشون پنهون کرده  رو هیقض نیکه ا داد؛یها کنترلشُ از دست مموقع یبوده و بعض یخرده عصب هیظاهراً پسره  _

بلد  یچیچرا ه فتاده،یبهونه به جونش م نیرو بلد نبوده. به هم زایچ یلیساره با توجه به سن کمش خ نکهین و هم ابود

 .یستین

هم هست، که  گهید یزایچ هی. به نظر من ختهیبه هم ر یلیاومده، خ ونیش به مگذشته یهر موقع صحبت زندگ _

 ش هم نگفته.به خانواده یحت دیشا

 یحت گفتیعذابشون بده. پدرش م نیاز ا شترینخواسته ب ده،ی! چون حال و روز پدر و مادرش رو دستین دیبع _

هر  گفتی. مکردهیم یخانواده شوهرش زندگ شی. بعد ازدواجش رفته بوده شهرستان، پزدیخودش حرف طالق نم

 اوردهیکرده. پدرش آخر طاقت ن دایپ رادیو ا بیبدنش ع یجا هی دمیدیما، م شیپ ومدیاون م ای دنشید میرفتیوقت م

پسره، حکم طالق رو  ضیحال مر دنیها و فهمکتک نیطالقش شده. دادگاه هم به خاطر هم یکارها ریگیو خودش پ

 صادر کرده.

 .دهیکش یسن کمش چقدر سخت نیبا ا چارهیب _

 به بعد تو مراقبش باش. کمکش کن گذشته رو فراموش کنه. نیاز ا _

 .کنمیبتونم م یهر کار _

قدر  ده،یکه کش ییها ی. اون با توجه به سختنیکنار هم داشته باش یخوش یروزا کنمیبابا جون. آرزو م یش ریپ _

 .فهمهیم یرو به خوب یکه در حقش بکن ییهامحبت

 زنگ بزنم. امکیبله، خودمم متوجه شدم. با اجازه برم به س _ 
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**** 

 . مادرش کجاست؟کنهیم یقراریب نقدریبچه چرا ا نیحاج خانم، ا _

 یبشه! چ زیسورپ خوامیگرفته نصف کارگاه رو به نامش کنه. م میبابا تصمحامد بهش خبر بدم، حاج شیپ رمیگفت م _

 .دهیجواب نم رمیگیم لشُیهم موبا ی. هر چزنهیکرده دلم شور م رید یبگم. ول چرخهیزبونم نم گن؟یم یچ

 .رمیگیحامد رو م لیصبر کن االن موبا _

 .یرو خسته شد ییفسقل دا نیبدش من ا ؟یشده مامان بدر یچ _

 .ستین میشماره کارگاه تو گوش ار،ی. اون دفترچه تلفنُ بدهی! بابا جان، تلفن حامد هم جواب نمنیمب _

 را به پدرش داد. ی. بعد از گرفتن شماره، گوشرمیگیبراتون م میمن دارم تو گوش _

 الو،... _

 هیدخترم.  یگیم یچ شمیگفت: من متوجه نم یبا نرم یا. پس از لحظهکردیباز گوش م یمتعجب و با دهان باباحاج

 شده؟ یچ نمینکن، واضح بگو بب هیگر قهیدق

....... 

 بردنش؟ مارستانی.... کدوم بدادیداد ب یاستغفراهلل.... ا _

....... 

 وقت شب؟ نیتا ا یتو برو خونه. اونجا چرا موند _

....... 

 بگم. یچ دونمی.... فعالً نممیکنیباشه... بعداً صحبت م _

 بابا؟شده حاج یچ _

کم بدحال بوده، حامد بردتش  هی ستهیشا نکهی. مثل استین یزیانداخته و گفت: چ یبه مامان بدر ینگاه باباحاج

 رو شب نگه دارن. ستهیوقت شا هی زنگ بزن. ممکنه نیمیبه س ،یمراقب بچه باش یتونی. حاج خانم اگه نممارستانیب
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 بده؟ یلیحالش خ یعنیگفت:  یبا نگران یبدر مامان

 گفتم. ینطوری. من همنمیبرم بب دونم،یلباس گفت: نم دنیدر حال پوش باباحاج

 .نیمیس میدی. بچه رو سر راه مامیبا شما م اره،یمن دلم طاقت نم _

 ادیب دمیخبر م نی. شما بمون به امرمیم نی. من با مبمیتا اونجا بر شهیم رید ست،یکه سر راه ن نیخونه ام شه،ینم _

 .یتنها نباش شتیپ

شده  یزی: چدیرا روشن کرده و پرس نیماش نیمب ،یمنیشده و پس از بستن کمربند ا نیبعد هر دو سوار ماش یقیدقا

 بابا.حاج

رو انجام  یقانون یگفتم، برو به حامد بگو کارا ستهیکارگاه رو به نامش کنم. امروز به شا شد،ینبود دلم رضا نم خودیب _

خبر بدم کارها رو  یمستوف یکه به آقا رفتی. اما دست و دلم نمدهیبهت اطالع م لمی. هر وقت آماده شد، وکدمیم

 نگفتم. یزیبگم. حاال خوشحالم که چ رتریدو روز د یکیخودم گفتم  شیکنه. پ یریگیپ

 شده؟ یچ دیبگ دیخواینم _

بزنه.  شیکنه و به زخم زندگ یکه اضافه کار کردهیوقت اونجا کار م ریدختره که باهاش حرف زدم، ظاهراً تا د نیا _

یخدا م رم،یتقصیمن ب گهی. دختره مرسهیسر م یبد موقع ستهیبگم؟ شا یحامد هم.... ال اله اال اهلل... چ نکهیمثل ا

 گناه مردمُ شست. شهی. نمدونه

 ده؟یها رو دهم اون ستهیبا دختره مشغول بوده و شا یعنی _

و شوک  یاز ناراحت ندشون،یبیم یبره اونجا. وقت یوقت شب کس نیا کردن،یها هم فکر نمداشته. اون دیکل ستهیشا _

 .رهیراه پله و از هوش م یهابه نرده خورهیبه چهارچوب در. سرش م کنهیم ریکه پاش گ رهیعقب عقب م

چرا دو تا مشت خوابوندم تو  د،یگی: بعد به من مدی. با حِرص غرفشردیرا به هم م شیدندانها تیور عصباناز ز نیمب

 صورت اون کثافت؟ حقش نبود؟

رو زد.  یهمه چ دیق شهیکه نم یراحت نینامرده، به هم نیا ریدخترم گ یساطورشه؟ زندگ ریچه کنم که دستم ز _

 .میایباهاش کنار ب زیدار مرکج میداره، مجبور تی. مسئولستین یبزرگ کردن چهار تا بچه شوخ
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ه ظاهراً ک رد،یبگ ستهیشا یهابچه هیهم از بق یرا نزد مادرش برده و سراغ نیمیخبر داد، تا س نیبه ام ریدر مس باباحاج

 دنیبا د نیمب رفت. شانیحال زار حامد، رمق از پاها دنیبا د دند،یبه اورژانس رس یبه مادرشوهرش سپرده بود. وقت

آن را  یجا یخشمش فروکش کرده و نگران زد،یزده و زار م مباتمهچ نیزم یمادر مرده، رو یکه مثل کودک یحامد

 نیکترینزد یرو نیخورد، که با کمک مب نیبود زم کیتعادلش را از دست داده و نزد یالحظه یبابا براگرفت. حاج

 نشست. یصندل

سرش را بلند  یااش گذاشت، تا متوجه آنها شود. حامد لحظهشانه یشده و با اکراه دست رو کیبه حامد نزد نیمب

 را ادامه داد. هیتر از قبل گردو دست گرفته و بلند نیسرخ نگاهشان کرده، مجدد سرش را ب یکرد، با چشمان

 عقب ستهیشا تیوضع دنیرفت. با شن یپرستار ستگاهیبه سمت ا شود،ینم رشیدستگ یزیاز او چ دید یوقت نیمب

تر پشتش کوباند. هر بار محکم واریداد. چشمش را بسته و چند بار سرش را به د هیپشت سرش تک واریعقب رفته و به د

. دیو سرش د وارید نیب لیگشود، دست پدرش را حا مچش یبرخورد کرد. وقت ینرم زیاز بار قبل. دفعه آخر سرش به چ

ازش رفته. تو اتاق عمله و  یادیخون ز گنیبابا؟ محاج میکار کن یگفت: حاال چ یشانه پدر گذاشته و با زار یسر رو

 خدا به دادمون برسه. اد؟یم شیپ یچ ستیمعلوم ن

بابا رفتند. حاج هایرا محکم گرفته بود، تا بتواند تعادلش را حفظ کند. همراه هم به طرف صندل نیدست مب باباحاج

 زنگ خورد. نیمب لیو همزمان موبا دیاز راه رس یهاش برسه. همان لحظه پرستار: خدا به داد بچهدینال

 نیبه مب . رومیدرخواست داد مارستانیتا ب. به چند میدار O یبه گروه خون ازیپرستار گفت: ن ن،یبا بله گفتن مب همراه

 د؟یهست ایارجمندن ستهیشا یادامه داد: شما همراها

 دیشا ،دیسرد و خشک گفت: بهتره شما هم تالش کن یشوکه شده، با تکان سر جواب مثبت داد. پرستار با لحن نیمب

 کرد. یبشه براش کار

ا گفتن و آشفته ب جیگ نیو مب دیمارستانیکدوم ب دیمدت ساره متعجب در حال گوش دادن بود و تنها توانست بگو تمام

مختصر ماجرا خالصه و  نیبود. مب نیام نباریله دوباره تلفنش به صدا درآمده و اتلفن را قطع کرد. بالفاص مارستانینام ب

از تماس ساره نگذشته بود، که خود را  یادیماجرا نشود. هنوز زمان ز همتوج یرا شرح داده و سفارش کرد، مامان بدر

 قرار گرفت. نیمب یرو یرسانده و جلو مارستانیبه ب

 شده؟ تصادف کردن؟ یگفت: چ ینحال و روزشان، با نگرا دنید با

 ؟یسرعت خودتُ رسوند نیبه ا یوقت شب چه جور نیبه اطراف نگاه کرده و گفت: ا نیمب
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 برم؟ دیگفت: من اومدم خون بدم، کجا با ساره

 اخم در هم کرده و گفت: اول جواب منُ بده. نیمب

بمون  نجایگفت: هم اشیاز تند مانیپش نیبود، نشان داد. مب ستادهیرا که عماد کنارش ا یدر ورود یبا ناراحت ساره

. سراغش را از دیاز ساره ند یبرگشت اثر یرساندن ساره، وقت ی. به طرف عماد رفت و بعد از تشکر از او براامیاالن م

 اهداء خون رفته. یبابا گرفت که گفت براحاج

 دایخون وصل بود، پ سهیاز دستش به ک یو سرنگ دهیراز کشد یتخت یاز پرس و جو، باالخره توانست او را که رو بعد

 کند. کنارش لبه تخت نشسته و دست آزادش را در دست گرفت.

 یمگه چقدر خون دار ف،یظر کلیه نی. با ایخون داد شیآزما یگفت: صبح هم برا یصورتش نگاه گرداند و با نرم در

 ؟یکه اهدا کن

 براشون افتاده؟ ینجات بده. چه اتفاقانسان رو  هیخون دارم که جون  یاونقدر_

 پله، باردار هم هست.راه یهاسرش خورد به نرده _

 !کهیکوچ یلیش که خس؟! بچهحامله _

حامد  هاش.رو به نام بچه هیزد و بق ستهیبه نام حامد نکرد. نصف کارگاه رو به نام شا یزیاموال چ میپدرم موقع تقس _

 بشه. بشینص یشتریداشته باشه، تا سهم ب شتریهم فکر کرد بچه ب

 مارستان؟یب نشیشما رسوند _

 یکیشده نصف کارگاه رو به نامش کنه، که اونُ همراه  یبابا راضرفته بوده کارگاه به حامد خبر بده حاج ستهینه، شا _

 ی. وقتگردمیفته زود برمرو به مادرم سپرده بود و گ شکهیکوچ . بچهنهیبیم ینامناسب تیکارگاه در وضع یاز دخترا

 کرد. فیرو تعر اجرادختره م همونم،یکرد به کارگاه زنگ زد رید

 شده! یچه حال چارهیمن! ب یخدا یگفت: وا یبا ناراحت ساره

 ....شهیچطور م دش؟یهمه خطا بخش نیبا ا شهیچطور م _
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 یخود را کنترل کرده، تا اشکش جار کرد،یم یدست او که سع یآورده و رو رونیب نیدستش را از دست مب ساره

 نشود گذاشت.

 نگران نباش. شه،یگفت: حالش خوب م متیمال با

 جهیرو بخور، اگر سرگ وهیکنار تخت گذاشت. مشغول باز کردن سرنگ شده و گفت: آبم یاوهیداخل شده، آبم یپرستار

 .یبر یتونیم ینداشت

 وهیرا درون آبم یقرار گرفت، ن دشید ریدر مس نی. مبخوردین نمزل زده و تکا یااز رفتن پرستار ساره به گوشه بعد

 می. اما به محض نخورمیو گفت: خودم م ردیرا بگ وهیکرده و به طرف دهانش برد. ساره دستش را جلو آورده تا آبمفرو

 رفته و مجبور شد دوباره دراز بکشد. یاهیشدن چشمانش س زیخ

 

 .ی. بخور تا بهتر بشادیپرستار گفت که بمون تا حالت جا ب ره؟یم جیشد؟ سرت گ ینگران گفت: چ نیمب

را نگه داشته و دست  وهیپاکت آبم کدستیبا  نی. مبکردینگاه نم نیاز خجالت چشمانش را بسته بود و به مب ساره

 .دیرا نداشت چشم بگشا شیخورده، اما رو یسمت صورت ساره برد. ساره تکان یرا به آرام گرشید

بکنم. تو  دیبا کاریچ دونستمیبودم نم جی. انقد گیکرد ی. واقعاً لطف بزرگدهیگفت: رنگ و روت پر یبه نرم نیمب

ه خاطر ب ستهیشا میافتاده. گفت یچه اتفاق میخون بده، که بهش نگفت ستهیبه شا تونستیخانواده ما فقط مادرم م

 حالش بد شده. یحاملگ

کرده  یکمک شمینبود. خوشحال م حیبه توض یازیداد و گفت: ن یا تکانساره مجبور شد چشم باز کرده، سرش ر باالخره

 باشم.

که  یتو انقدر خانم دونمیرا که چسب زده بودند، شروع به نوازش کرد و گفت: م ییدوباره لب تخت نشسته و جا نیمب

 هم بخور. شُهیبق ای. بیکنیداشت به همه کمک مچشم یب

 .هیکاف تونم،ینم _

 به زور به خوردت بدم؟ ای یخوریگفت: م تیبا جد یول یرا درهم کرده و به شوخ شیبا لبخند ابروها نیمب

 را خورد. وهیآبم هیبق حرفیاش گرفته و بخنده نیو لحن مب افهیهم از ق ساره
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 . ICUتموم شد، بردنش تو  ستهیشا عملد؟یینجایوارد اتاق شد و با عجله گفت: شما هنوز ا نیبعد ام یلحظات

 چرا بردنش اونجا؟ ؟یاومد یگفت: تو ک بالفاصله به طرفش رفته و نیمب

ت: ظاهراً گف یبه ساره کرده و گفت: ممنون بابت خون دادنتون. سپس به طرف برادرش برگشته و با ناراحت ینگاه نیام

 بمونه. ICUتو  دیبا تشی. تا مشخص شدن وضعومدهیبوده و هنوز به هوش ن دیشد ضربه

 بود؟ زیآمتیشده و گفت: عملش موفق زیخمین ساره

 ؟یگذاشته و گفت: چرا بلند شد شیبازو یبه طرفش برگشت، دست رو نیمب

 .ردیداد تا جواب سؤالش را بگ نیخوبم. نگاهش را به ام _

 نیمداشت. به خاطر ه یزیش هم سقط شد، که بابت اون هم خونرگرفتن. بچهرو یزیخونر یگفت: جلو یبا نگران نیام

شدن  . با تماممیو براش دعا کن میصبر داشته باش دیفقط با گنی. مستیمعلوم ن یچیاز دست داده. هنوز ه یادیخون ز

 نباشند. رابششاهد حال خ نیاز ا شیرا برگرداند، تا ب شیاش روجمله

 

 ؟یراه بر یتونیبرسونمت خونه. م ایآمدن از تخت داشت، گرفته و گفت: ب نییساره را که قصد پا یبازو نیمب

 هست بمونم؟ ازینگاه کرده و گفت: اگه ن نیآره خوبم. به صورت مب _

 .یکرد یاندازه هم لطف بزرگ نی. همستین یاجیسرش را به دو طرف تکان داده و گفت: احت نیمب

 نی. امامیوباره مخونه و د برمیمبابا روگفت: من ساره و حاج نیبود، رو به ام دهیساره را چسب یهمچنان بازو کهیحال در

 گر دور شدنشان بود.تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرده و نظاره

**** 

 نکرده؟ یحال خواهر شوهرت چطوره؟ فرق _

 روزینشسته. د ICUپشت در  نجوری. از اون روز همشهیم وونهی. شوهرش داره دومدهینه، متأسفانه! هنوز به هوش ن _

 کم از اونجا دورش کنن. هیبه زور به خوردش دادن تا  ختن،یآور رخواب وهیمجبور شدن تو آبم
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 .نهی. تحمل نداره زنشُ تو اون حال ببچارهیحق داره مرد ب _

. اوردیاش نگفته بود، مجبور شد سکوت کند و آنچه در دل داشت نتواند به زبان بخانواده یکه اصل ماجرا را برا ساره»

روز انداخت. دوست نداشت از  نیاو را به ا ،یخانوادگ هیاز ارث شتریم بطَمَع به دست آوردن سه دیبگو توانستینم

رش مالقات با مادر شوه نیدر اول دیداشت. نتوانست بگو اریگفتن بس یکند. گرچه حرف برا ییخانواده همسرش بدگو

شده و  کینزد متوجه نشود، به او یمناسب که کس ی. در فرصتکردهیماجرا، چطور خصمانه به او نگاه م نیبعد از ا

 از پا قدم توئه. هانیگفته بود: ا

کند. اما اشک  یاحترامیزده و ب یدهان گذاشته، تا مبادا حرف یبه او دست رو رهیخ د،یشنیاز آنچه م رانیح ساره

 حال خرابش بود. یایحلقه زده در چشمانش گو

قه شده، اش حلبه دور شانه نیرا عنوان کرد. دست مب ستهیشا یبرا ینگران د،یرا پرس شانشیحال پر لیدل نیمب یوقت

 او را به خود چسباند و گفت: قربون اون دل مهربونت برم.

گفت، که تنها خودش  ییزهایلب چ ریاش را کج کرده و زحرکت هم از چشمان مادر شوهر دور نماند و لبُ لوچه نیا

 «نداشتند. یگریبه د یهبودند، که توج ستهینگران حال شا یبه قدر هی. بقدیفهمیم

 

 یعد عروسبذارم ب نیبمونه، من بارمُ زم مارستانیتو ب گهیکم د هیبلند شده و گفت: بهش بگو  شیاز جا یبه سخت مایس

 لباس به درد خور تنم کنم. هی تونمیکه نم کلیه نی. با ارنیشما رو بگ

وب خ ستی. معلوم نمارستانِیرو تخت ب چارهیو گفت: خدا مرگم بده. زن ب دیکوب گرشیدست د یدست رو کیبا  مادر

ماه هم مدت  نیآخر ا حاال هم که برنامه عقدشون عقب افتاده. نیهم ؟یهست ینه! تو به فکر لباس و عروس ایبشه 

 ؟یهست کلتیو ه افهیزودتر حالش خوب بشه، به فکر ق یدعا کن نکهی. عوض اشهیتموم م شونتیمحرم

 وب نشه؟مگه قراره خ گه،ید شهیخوب م _

ه! ن ای ادیبه هوش ب ستیبه افسوس تکان داد و گفت: اصالً معلوم ن یبه خواهرش کرده، سر ینگاه یبا ناراحت ساره

 جادیراش اب یضربه مشکل نن،یکنن بب یبررس دیبا ادیبوده. به هوش هم ب ییکه به سرش خورده بد جا یاضربه گنیم

 نکرده باشه.

 سرد و خشک گفت: خدا شفاش بده. مایس
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شفا بده، خود خدا هم رغبت  یخوایگفت: اون مدل که تو از خدا م شیرو یجلو یهایجمع کردن بافتن نیدر ح مادر

 .یترنیسنگ یجوابتُ بده. دعا نکن کنهینم

ش. شهرستان رفتن نیبا ا عمادُ نیکار کنه ا ی! خدا بگم چیگیم یچ هی گمیم یگفت: وااا! مامان! هر چ غیجغیبا ج مایس

 .دیکنیهمش حرف بارم م نجا،یا امیتا برگرده. هر دفعه م مونمیبه بعد همونجا تو خونه م نیاز ا

 ست؟ین بیع گهیم یکلمه بهش حرف زد. خودش هر چ هی شهیآرام گفت: اوه، اوه، نم ییاز آشپزخانه با صدا مادر

 س! سر به سرش نذار.بود، گفت: مامان حامله ستادهیمادرش ا کیکه نزد ساره

غصه  دوننینم هاچارهیعقلش درست کار کنه؟ اون ب دیاال خودت. حامله باشه، نبا یخوریتو هم که غصه همه رو م _

 یدختر فکر لباس عروس نیشده! بعد ا وونهید یکه از زور ناراحت یداماد ایآوارشون  یهابخورن، نوه شونُضیدختر مر

 .شِیکلیش هو خو

بهانه اجازه وصلت ندهد.  نیرا برهم بزند و به ا یاوضاع، مادرشوهرش بساط عروس نیچه بسا با ا: »دیدر دلش نال ساره

 «به تحقق برسد. ستیقرار ن ای. گوستین شیب ییایوصال خواب و رو نیا کرد،یاز اول حس م

 

سرش را رو به سقف گرفته و  خورد،یناراحت ساره، به گمان آنکه غصه خواهرشوهرش را م افهیبه ق یبا نگاه مادر

هاش رحم کن. اون طفل معصوم بچه رو برسون. به دل بچه چارهیزن ب نیا یبه حق مقربان درگاهت، شفا ایگفت: خدا

سخته. نذر کردم حالش  یلیکه خنکنه،  مادریرو ب یاهبچ چی. خدا هخوادی. آغوش مادرشُ مسرخوارهیآخرش، هنوز ش

 ها.خونه میتی نیکه دارم چند تا لباس ببافم، بدم به ا ییخوب بشه، با کامواها

مدرسه  لیوسا ایندارن، غذا و لباس  یکه پدر و مادر درست و حساب ییهابچه یهست برا ییجا هی گفتیم خانمیکبر

 ارکبی یاخانم هم هفته ی. کبرکنهیم یکمک هیبضاعتش،  به قدر یهستن، هر ک ریِچند تا خَ گفتی. مکننیم هیته

دلت خواست  یهر چ یتونیمن هم کمک کنم؟ گفت م شهی. بهش گفتم، مکنهیکمکشون م یکار آشپزاونجا، تو رهیم

 ها.خانواده نیب کننیم میبهشون. تقس دمیم برمیمن م ،یبخر

 باشه، زودتر حالش خوب بشه. رایشاءاهلل دعاتون گتون درد نکنه. اندست _

*** 
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 خودم. یسالم، بر بانو _

 !یاول صبح ی! خوش خبر باش؟ی. شنگولریسالم، صبح بخ _

 به هوش اومد. ستهیخوب خوب. شا یخبرا _

 اونجا. امیخدا رو شکر. االن م ؟یگیم یجد _

 دنبالت. امیز ظهر خودم مبشه. بعد ا تیتثب تشی، تا وضعICUبمونه تو  دیبا گهی. گفتن چند ساعت داینه ن _

 خوشحالن. یلیت خحتماً خانواده _

به هوش اومده، گفت  دی. به غلط کردن افتاده. تا شنونِیچشاش گر خندهیخل شده. لبش م یراست یحامد که راست _

 هی یش گاهنرفت. به زور خانواده رونیب مارستانیمدت از در ب نیکجا رفت؟ ا دمینذر کردم. نفهم ارت،یبرم ز دیبا

 .دادنیبه خوردش م یزیچ

 که در حق خانمش کرده. ییاز کارها مونِیحتماً پش _

 تکرار نکنه. گهیش رو دگذشته یو کارا ادیکاش سر عقل ب _

 خواهرت، من خودم... دنید یزودتر بر یاگه دوست دار _

 رم.کار عقب مونده دا یبرم کلفعالً  ؟یندار ی. کاریآماده باش دمیدنبالت. قبلش خبر م امیگفت: م تیبا قاطع نیمب

 اد؟یاز من برم یکمک _

 .یذاریطاقچه باال م یکنی. تو ناز میباش نجایمن که از خدامه تو ا _

 .ستین ینطورینه، باور کن ا _

از کارا عقب موندم.  مارستانیمدت به خاطر رفت و آمد به ب نیبمون. ا یخودت راحت ییهر جا زم،یعز دونمیم_

هاش. هم بچه گهیطرف د هیبودم از  ستهیطرف ناراحت شا هیهم باعث شده بود دست و دلم به کار نره. از  یدلنگران

ها ه هم بچهک م،یپرستار استخدام کن هی میگرفت می. آخر تصمشدنیم یکارپاس لیفام نیمثل توپ فوتبال ب هاچارهیب

به  ازین یبرگرده خونه تا مدت ستهیهر موقع شا نکهیتو خونه خودشون باشن و از درس و مدرسه عقب نمونن. هم ا

 برگرده. یمراقبت داره که به وضع عاد
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 انجام بدم. شمیخوشحال م ادیاز دستم برب ی. من هم هر کمکدیکرد یفکر خوب _

 .نمتیبیبعد از ظهر م ؟یندار یآماده کمکِ. فعالً کار شهیخانم من هم دونمیم _

 نه، به کارت برس. خداحافظ. _

*** 

 ریبا اخم گفت: چقدر د نیشان را بدهد، رو به مببدون آنکه جواب سالم یمامان بدر سته،یمحض ورود به اتاقِ شا به

 و اون؟ نُیدنبال ا ی. بعد تو رفتگرفتیسراغتُ م دنتِ،یتا حاال چشم انتظار د یخواهرت ک ن؟یمب یکرد

ز چشم با یاصالً درست و حساب چارهیج خانم؟ اون بحا یگیم یو آهسته گفت: چ دهیرا کنار کش یمامان بدر باباحاج

 .رهینکرده، که حاال بخواد سراغ برادرشُ بگ

 ش دورش باشن.بشه، دوست داره همه خانواده اریکامل هوش یخب باالخره وقت _

 زده. بشیبسته بود پشت در. حاال که به هوش اومده، غ لیبود دخ هوشی. تا بستین داشیپ القشیاون شوهر دِ _

 نذرشُ ادا کنه. ارتیآقا رفته زخب حاج _

 داره باال سرش باشه. ازی. نه حاال که نرفتنیم ییبا زنش دوتا ذاشتیم ارتشُیز _

 بذا اون هم به نذرش برسه. شش،یپ میما هست _

 !یعروساتُ داشت یذره هم هوا هی ،یدختر و دامادتُ دار یکاش انقدر هوا _

 ...تونمیشدن نممن انتخاب ن لیبه م یعروسام وقت_

 باشن؟ لتیبه م دیکه با ،یکن یباهاشون زندگ یخواینداره. مگه تو م دهیولش کن بحث کردن فا _

سرش رفته و شروع به  یبالفاصله باال یشان شد. مامان بدرو تکان خوردنش مانع ادامه صحبت ستهیناله شا یصدا

 نوازش و قربان صدقه رفتنش کرد.

ته نتونس یکه چشمت کردن. دورت بگردم، ک لیتو سر بدخواهات. بترکه چشم حسود و بخ درد و بالت بخوره یاله _

 ؟یروز افتاد نیکه به ا نهیرو بب تیخوشبخت
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 یبشنود. برا واریتا د گفتیبه در م ای. گوستهینگاهش به شا کینگاهش به ساره بوده و  کیها حرف نیگفتن ا نیدرح

 نیا یط یاشتباه کرده جواب مثبت داده. حت د،یرسیم جهینت نیکم داشت به او دم نزدن. کم دنیساره سخت بود شن

یقرار ازدواج را لغو کند. ساره نم شانتیمحرم انیتواند بعد از پای. مفتادهین یفکر افتاد، هنوز که اتفاق نیمدت به ا

 یلی. خردیشود، که آرامش را از او بگ یمتأهل یگزند کی ریدرگ گریکرده و بار د لیخود را تحم خواستیو نم توانست

 توأم با تنش است. دیجد یزندگ کیبود، مجرد ماندن بهتر از شروع  دهیرس بجهینت نیوقت بود به ا

شلوغ نباشه، هنوز  ادیدرون سرمش گفت: بهترِ دورش ز ییدارو قیاز پرستارها داخل شده و با تزر یکیلحظه  همان

در آرامش باشه،  ی. هر چدیایب دنشی. فقط ساعت مالقات درونیبرن ب هیاز همراهش بق رینداره. غ ینرمال تیوضع

 .گردهیبرم یعاد تیزودتر به وضع

که  یدرباشه. مامان ب ستهیتا مراقب شا میاستخدام کن نجایا دیپرستار هم با هی نکهیرو به حاج بابا گفت: مثل ا نیام

. مراقب باشه یکی دیبا م،یها ندارپرستار بچه نیبه ا یها بمونه، چون هنوز شناخت کافبچه شیمجبوره تو خونه پ

 فروشگاه رو ول کنه. تونهیهم که نم نیمیس

 من حاضرم بمونم. د،یگفت: اگه موافق باش نیبه مب یبالفاصله با نگاه کوتاه ساره

 ؟یشیخسته نم ؟یو گفت: مطمئن ستادیا شیجلو نینگاه کردند. مب گریکدیهمه ساکت شده و به  یالحظه

 ندارم. یمن مشکل د،یشیاگه ناراحت نم کنه؟یم یهم مثل خواهر خودم، چه فرق شونیتکان داده و گفت: ا یسر ساره

 ست؟ی. سختت نمیگیبه خاطر خودت م یول م،یشیشده و گفت: ما خوشحال هم م کینزد باباحاج

 بودم. ششیمن پ شتریمادرم هم ب یضینه، موقع مر _

. االن کنمیم داینفر رو به جات پ هیبگو، فوراً  ینگاه کرده و گفت: پس هر موقع خسته شد یبه صورتش با مهربان نیمب

 ارم؟یاز خونه برات ب یالزم دار یزی. چمیبر میکه مجبور

 .که بتونم روش نماز بخونم یزیچ هی ی. آها راستیراحت ییدمپا هیشارژم و  مینه. فقط س فعالً  _

 . واقعاً ممنونم.ارمیباشه برات م _

 .اوردیخود ب یبه رو خواستیخوشحال شد، اما نم یبدر مامان

 مراقبش باش. یانقدر تعارف کردن نداره. بعد رو به ساره گفت: پس حساب گهید میبر _
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 .دیچشم، حتماً. نگران نباش _

 یشد. هنوز درد داشت و به خوب شیرفته و مشغول نوازش موها ستهیو خلوت شدن اتاق به طرف شا یاز خداحافظ بعد

ر بار نبود. پرستا صیساره قابل تشخ یکه برا شد،یاز دهانش خارج م یکلمات نامفهوم یتکان بخورد. گاه توانستینم

 رو به مقدار کم شروع کن. عاتیدادن ما خوره،ب یزیگفت: اگر تونست چ کنترل اوضاع سر زد و یبرا گرید

 ییزایچ ایباال. ب امیب دنیهستم. اجازه نم نییساره زنگ زد و گفت: من تو سالن انتظار پا یبه گوش نیغروب مب کینزد

 .ریکه برات آوردم بگ

 مارستانیب اطیزد. مچ دستش را گرفته و او را به سمت ح یلبخند دنشیبود. با د ستادهیکنار آسانسور منتظرش ا نیمب

 کشاند.

 برم باال. دیبا ؟یکنیم کاریچ نیکرد: مببا خنده اعتراض  ساره

 ها؟یبرگرد ذارمینم گهید یکنیصدام م ینجوریا _

 صدات کنم؟ یگفت: چه جور و دیخند دوباره

 یجور هیچشم در چشم ساره گفت:  و ستادیا اشنهیبه س نهیساره س یخلوت متوقف شده، روبرو یادر گوشه نیمب

کلمه و دو مینیرو بب گهیهمد یدرست و حساب میمدت نتونست نیتو ا یدونیم چیصدام کن که دست و دلم نلرزه. ه

 .میحرف بزن

 . مامانت دخترش رو به من سپرده.ستین یاالن موقع مناسب _

 

 من ولش کردم به امان خدا. یمامان تو هم، تو رو به من سپرده. ول _

 مجبورم نکرد. یباشم، کس نجایمن خودم خواستم ا _

. به دل کنهیتند باهات برخورد م یمن واقعاً متأسفم مامانم گاه ؟یچرا انقدر خوب ؟یهمه مهربون نیا آخه تو چرا _

 .نطورهیهم هم نیمیبا س رینگ
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 یزیبگم چ خواستمیم ،یدیکش شیحاال که حرفشُ پ ینکردم. ول یاگفت: من که گله یآرام یبا صدا ریسر به ز ساره

 ...هینمونده. اگه مادرت ناراض مونتیبه تموم شدن محرم

 .رمیگیم میتصم میزندگ یلب ساره گذاشته و گفت: ادامه نده. گفتم خودم برا یانگشت رو نیمب

 .شهیبه زور که نم خواد،یمادرت دلش نم یخب وقت _

کنار، که  رمیاز سر راهت م ی. من فقط در صورتیحرفُ بزن نیا یراحت نیبه ا یتونی. چطور مستیخواستن تو گناه ن _

ینم گهیوصلت بشه. د نیمانع ا تونه،ینم یکس چیو ه زیچ چی! وگرنه هیهمراهم باش تیادامه زندگ یخودت نخواه

 و اون. نینه حرف و مالحظه حال ا باشه،خودت  یخواست قلب نکهیبشنوم. مگر ا ییحرف از جدا خوام

ساره  ی. در چند سانترفتیم کتریلحظه صورتش نزدو لحظه به  دیکاویبا چشمانش، چشمان ساره را م حرفیب نیمب

 متوقف شده و گفت: اجازه هست.

 یقفل شد. بعد از لحظات شیهااز دهانش خارج نشده بود که لب «؟یچ»متوجه منظورش نشده و هنوز کامل  ساره

 طاقت نداشتم صبر کنم. خواستنت.... گهیو گفت: د دهیصورتش را عقب کش ر،یگنفس

 رفته. نیاز ب ای. شما به فکر... واقعاً که... شرم و حدهیخواب ضیمر مارستانه،یمثالً ب نجای! اهیزیخوب چ آقا قباحت هم _

 گفت: بهتره برم باال. یبه مرد لبخند زده و از هم فاصله گرفتند. ساره با شرمندگ یدو با نگاه کوتاه هر

له به من زنگ بزن. بالفاص یداشت یبود، کار یگفت: هر موقع، هر ساعتکه در دست داشت، به ساره داده و یلونینا نیمب

 .رسونمیخودمُ م

 نیکرده و برود که مب یخداحافظ خواستیتشکر کرد. م یرنگ گرفته و به آرام شیهاهمه محبت ناب لپ نیاز ا ساره

 .ندیاال داد، تا صورتش را بهتر بباش را بچانه گریمچ دستش را گرفته و با دست د

بغلت کنم و احساس کنم  ریدل س هیگفت: من هنوز نتونستم  دیکاویصورتش را م یکه نگاهش تمام اجزا همانطور

فردا  یبکنم. اگه موافق یدر مورد عقد صحبت تونمیبهتر نشده، نم ستهیشا ی. تا وقترمیباالخره تونستم ازت بله بگ

 م؟یکن دیتمد مونُتیمدت محرم میبر

 ی. االن نه جامیصحبت کن گهیفرصت د هی یبذار برا کنمیبه اطراف نگاه کرده و گفت: خواهش م یبا نگران ساره

 هست. ینه زمان مناسب م،یهست یمناسب
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 الزم دارم.« بله» هیفقط  _

 مچ دستش را آزاد کرده و گفت: اجازه بده در حضور بزرگترا.... ساره

 بزنن. یدیبزرگترا مگه قراره حرف جد ؟یبهونه بتراش یخوایگفت: دوباره م یو با لحن دلخور دیاخم درهم کش نیمب

و داخل رفت،  دیعجله نکن! و بالفاصله چرخ م،یکنیرفت و گفت: صحبت م مارستانیعقب عقب به طرف داخل ب ساره

 او را در منگنه قرار دهد. نیاز ا شینتواند ب نیتا مب

داشت. تحمل را ن گرید یفکر کند و جوانب را بسنجد. تحمل شکست شتریب یبود که بهتر است کم دهیرس جهینت نیا به

 یکرده و آرامش نسب لیخصمانه مادرشوهر را نداشت. او هرگز حاضر نبود خود را تحم یهااخم دنیو د هیکنا دنیشن

 یسمونیس لیمنتظر تکم نهایالوه بر ابر هم بزند. ع آوردکه توانسته بود، بعد از گذشت چند سال از طالقش به دست 

 یاندازمنظور پس نیا یبرا دیباپا به خانه بخت بگذارد. توانستیو قبول شدن صبا بود. مسلماً بدون جهاز نم مایس

. با فکر کردن شدیفراموش م دیمادر نبا یداروها نهی. هزگرفتیدر نظر م دی. مخارج دانشگاه صبا را هم باکردیم هیته

خودخواهانه  دیناممکن و دور از ذهن. نه، نبا ی. وصالستیازدواجش دور از انتظار و نشدن کرد،یاحساس م زهایچ نیبه ا

لذت ببرد.  دیجد یاز زندگ توانستیشکل نم نی. به اردیبگ دهیاش را نادخود باشد و خانواده یتنها به فکر خوشبخت

 .دیرسیماش به ثبات وضع خانواده دیاول با

 

ت کنار تخ یصندل یرا رو لونیرفته و نا کشیبه ساره کرده و دوباره چشم بست. نزد ینگاه ستهیاتاق شد. شا وارد

که  ییزایاومده بود چ نیتنهاتون گذاشتم. مب دیدو دست گرفته و گفت: ببخش نیقرار داد. دست بدون سرمش را ب

 باال. ادیب دادنیخواسته بودم بهم بده. اجازه نم

 ؟یموند نجایگفت: چرا ا یدار و به کندخش ییبا صدا ستهیشا

 .کنمینم جادیبراتون ا یپاسخ داد: مزاحمت یبدهد. به آرام یچه جواب دانستینم ساره

. هر خونمیکتاب م نمیشینماز بخونم. با دست مبل گوشه اتاق را نشان داده و ادامه داد: بعد هم اونجا م رمیمن م _

 .دیبدم بخور وهیکم آبم هی. دیبه من بگ هیکاف دیداشت یوقت کار

 .خوامینم یزیرا برگرداند و آهسته گفت: چ شیرو ستهیشا
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آن را پهن کرد. بعد از گرفتن وضو  یاخارج کرده و گوشه لونیندانست و سجاده را از نا زیاصرار را جا نیاز ا شیب ساره

ن درون آ ین کی. ختیر وهیآبم یکم یکاغذ یوانیدر ل نمازش تمام شد، ی. وقتستادیداخل اتاق، به نماز ا ییدر روشو

 یبه بلند کردن سرش بتواند آن را بنوشد. بدون گفتن کالم ازیبدون ن ستهیکج کرد تا شا یآن را کم یقرار داده و باال

. ساره با لبخند نگاهش کرد و به کردینداد و به ساره نگاه م شیهابه لب یحرکت ستهیچسباند. شا شیهارا به لب ین

 فاصله داد و شروع به مک زدن کرد.  شیهابه لب یاندک ستهیپلک بست. شا یآرام

گفت:  مقدمهیب ستهیکه شا کرد،یوصل م لشیشارژ را به موبا میآن را در سطل انداخت و س وانیشدن ل یاز خال بعد

 ؟یچرا از شوهرت جدا شد

 .زدیداشت، کتکم م یگفت: مشکل عصب یشت و با مکث کوتاهبرگ ستهیمتعجب به سمت شا ساره

 ؟یچرا همون اول جدا نشد ؟یتحمل کرد یچه جور _

 یدر مورد زندگ یدرست ینشسته و گفت: من اطالعات و آگاه یصندل یرا درون کمد کنار تخت جا داد، رو لونینا ساره

 یبه حرف شوهرم گوش کنم، بهونه الک دیبود که با نیا کردنیکه همه بهم سفارش م یزینداشتم. تنها چ یمتأهل

من رو  یزیباهام داشت اشتباهِ. اون در مورد هر چ هرمکه شو ییاز رفتارها یلیخ دمیفهمیسازگار باشم. نم رم،ینگ

مورد پسندش نبود. من  یزیچ چی. هگرفتیم رادیا زی. از همه چستمیچرا بلد ن کردیو اعتراض م دونستیمقصر م

 بودم. ریتقصیو من ب شِیماریطالقم متوجه شدم که رفتاراش بعلت ب بعد از

 ؟یدیاز کجا فهم _

چون همسرم  یبه درمان داره. ول ازیما رو به مشاور ارجاع دادن. مشاورمون گفت همسرم ن یبه خاطر عدم سازگار _

 کنه، دادگاه حکم طالق رو صادر کرد. یریگیو حاضر نبود روند درمان رو پ مارِیقبول نداشت ب

ادامه داد: من تحمل  یدار. نگاهش را به سقف داده و با لحن بغضیتحمل کن یسنت کم بود، خوب تونست نکهیبا ا _

 ندارم برگردم و دوباره ادامه بدم.

 دو دستش گرفته و مشغول نوازشش شد. انیرا م ستهیکرده. دست شا کتریرا به تخت نزد یصندل ساره

کدوم از شما رو  چیه یخال یجا تونهیکس نم چیدارن. ه ازیکه به وجود پدر و مادرشون ن یشما چهار تا بچه دار _

 شُیخال یجا شهیوجود هم نی. اما با اگذشتیاز زمان طالقم م یپدرم رو از دست دادم، مدت یبراشون پر کنه. من وقت

 نتونست هم پدر باشه و هم مادر. ییشد. مادرم به تنها یما خال هنتو خو گاههیحس کردم. وجود بزرگتر و تک میتو زندگ
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 ببخشمش. تونمیبود، به ساره نگاه کرده و گفت: نم یاشکش جار وقفهیکه ب یبا چشمان ستهیشا

حظه هم از ل کی دیبود هوشیمدت که ب نیکنه. راستش ا تونییتا راهنما د،یریبزرگتر کمک بگ هیباشه از  ازین دیشا _

ICU دیاطالعیداره، که شما ازش ب یاون هم مشکالت دی. شامونِیواقعاً پش ادیدور نشد. به نظر م! 

 .ستیکردن ن انتیخ یبرا یمجوز ،یمشکل چیه _

دون . اما عجوالنه و بدیو ناراحت باش یعصبان دمیادامه داد: بهتون حق م ریداده و سر به ز هیتک یصندل یبه پشت ساره

 .دیرینگ میتصم مشورت

گفت: دست  که مانعش شده و برد،یسر بلند کرد، دستش را به سمت بانداژ سرش م ستهیآخ شا یصدا دنیشن با

 .کنمیپرستارُ صدا م رمیاالن م د،ینزن

 یکن یسع دیصورتش گفت: با یچشمان قرمز و اشک رو دنیداخل شده و با د یبعد پرستار همراه سرنگ یلحظات

کرده و رو به ساره گفت: شما هم کمکش کن کمتر  ی. سرنگ را درون سرم خالیتا زودتر خوب بش ،یآرامش داشته باش

 ناراحت کننده فکر کنه. یزایبه چ

 بله، چشم حتماً. _

 خونم،یآورده و گفت: من براتون قرآن م رونیقرار داشت، ب فشیدر ک شهیکه هم یاز خروج پرستار قرآن کوچک بعد

تُ راه درس دی. از خدا بخوادیفکر نکن گهید یزایکمکتون کنه تا به چ تونهی. مدیهمراه من زمزمه کن دیکن یهم سعشما 

 نشونتون بده.

*** 

 یدونیم ؟یریم یذاریقبلِ اومدن من م شه،یهر دفعه وقت مالقات هم م انصافیب دمت؟یچند روزِ ند یدونیساره م_

 گرفته؟ تیتو هم باز ختهیهمه کار سرم ر نیروزا ا نیا

 ....نکهیمن فقط به خاطر ا ه؟یچه حرف نینه، ا _

 افتاده؟ یشده ساره؟ اتفاق یچ ؟یگفت: به خاطر چ یاش را ادامه نداد، با نگرانساره مکث کرده و جمله یوقت

 .دینگران نش ؟ینه، چه اتفاق _
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 اونجا؟ امیحاال پاشم ب نیهم ایشده  یچ یگیساره م _

 .نیآقا مب کنمینه، خواهش م _

 یگیم هیچ نای! اد؟ی! نگران نشن؟یاز گوشش فاصله دهد: آقا مب یرا کم یباعث شد، گوش نیداد مب یدفعه صدا کی

 ؟یزنیبا من حرف م هابهیساره. چرا مثل غر

 با مکث گفت: خب آخه... ساره

 ؟یآخه چ _

 ...ستیتموم شده. درست ن مونتیمحرم _

 ....گمیبابا محاال به حاج نینکن! هم وونمی: ساره! ساره! ددیغر نیمب

 .ستینه تو رو خدا... االن درست ن _

 محضر... میریتونم. مخونه یحرص گفت: باشه... باشه! پس من فردا صبح اولِ وقت جلو با

 ...نیآقا مب _

 ه؟یحسابت چتحمل کنم. رُک و پوست کنده بگو حرف  هاتُیگربه رقصون نیا تونمی... ساره من نمنُیآقا مب _

 یتو هم قاط یکنه. صبا کنکور داره. همه چ مانیمدت بگذره. حال خواهرتون بهتر بشه. خواهر من زا هی دیاجازه بد _

 .شهیکه نم یکنم، دست خال هیته هیزیکم جه هی دیادامه داد: باالخره با یآرام یشده. با خجالت و صدا

. گمیبار م هی نیساره، من فقط هم نیگفت: بب میمال یکرد به خود مسلط شده و با لحن یگرفت و سع یقینفس عم نیمب

. تنها در میکنیم دشیتمد کسالیمدت  یبرا میریبا هم م امیفردا م نیهم ی. ولکنمیمن صبر م یتو تا هر موقع بخوا

به  نکش. فقط شیو اون رو پ نی. بهت گفتم حرف ایباش تهقانع کننده داش لیکه دل ،یمخالفت کن یتونیم یصورت

 زایچ هی. بقشنومیحرفاتُ م ی. فقط اگه با من مشکل داریخوب فکراتُ بکن یخودت و من فکر کن. تا فردا فرصت دار

 س.من بهونه دیاز د

 .دیبشون یحرفتونُ به کرس ییخودخواهانه و با زورگو نطوریا دیشما حق ندار _

 باشم. ینطوریا یکنیمجبورم م ،یستیمتوجه حرف حساب ن یوقت _
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به خاطر من  خوامی. نمرمیشما و مادرتون قرار بگ نیباعث بشم ب خوامیافتاده و گفت: من نم هیبه گر کدفعهی ساره

 دیتونیاما مادرتون رو که نم د،یازدواج کن یاگهیبا هر کس د دیتونی. شما مدیستیمادرتون با یتو رو دیمجبور بش

 .دیعوض کن

 ؟یچ گهی. دکنمیمخالفت مادرم. باشه! حلش م نه؟یا یگفت: پس حرف اصل یبا مکث کوتاه نیمب

 .دیریمادرتون قرار بگ یاحترام مادر واجبِ. ارزش نداره به خاطر من روبرو نیآقا مب _

درم انتخاب که ما یدست و پا چلفت یاون دخترا تونمیبار حرف زور نرم. من نم ریکه ز یمن اونقدر ارزش دار یتو برا _

. ینه کلفت مطبخ خوامیم ی. من زن زندگشهیخالصه م یدارو خونه یتحمل کنم. که هنرشون فقط تو آشپز کنهیم

گرم  یزنم همپا و همراهم باشه، نه فقط برا خوامیرو اداره کنه. م یزندگ هی یو آگاه تیکه بتونه با درا خوامیم یکس

و  یکلیکه صبح تا شب فکر خوش ه ی. نه زنخوامیآگاه مو دهین زن فهمکردن شکمم. م ریداشتن رختخوابم و سنگه

 بزک دوزک خودش و خونه باشه.

 دیکنم، با یتو اون خونه زندگ امیباشه. اگه قراره ب ریمادرتون از شما ناراحت و دلگ دیخواهش دارم. نذار هیمن فقط  _

 باشه. یصاحب اون خونه راض

ه. فکر کنم کم بهتر بش هیخونه ما بمونه تا حالش  ستهیشا یمدت هیو گفت: قراره  دیکش ینفس بلند یبا کالفگ نیمب

 داره. خداحافظ. یساره صبر من هم حد ی. ولکنمیهم صبر م گهیفردا مرخص بشه. چند روز د

ار صورتش گرفته و انگ یرا جلو یرا قطع کرد. ساره گوش یرا بدهد و گوش اشیاجازه نداد ساره جواب خداحافظ نیمب

 نیمب تیعصبان یصورتش راه گرفته بود. حت یرو یگفت: خدا نگهدارت باشه. اشکش به آرام ندیبیاو را م نیکه مب

 یاما موانع برا ابد،یدر وجود او ب توانستیکه م حالکم داشت و  یکه در زندگ یمحبت داشت. محبت یهم رنگ و بو

 بود. اریبه آن بس دنیرس

 مامان جان نمازت تموم شد. _

تند تند اشکش را پاک کرده تا مادرش متوجه حال و روزش نشود. در حال تا کردن چادر نمازش گفت: بله، تموم  ساره

 .شوندنید میبر دیخوایخونه مادرش بمونه. م یمدت هی. قرار شهیخانم مرخص م ستهیفردا شا یشد. راست

 .میمزاحمشون بش ستیدرست ن رسنیپس فردا. حاال فردا از راه م یفقط بذار برا. میآره، حتماً بر _

 اونجا. میریکه م دمیباشه من خبر م _
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دانه آبرومن زیچ هی. مینداد یاومد، چشم روشن ایش هم دنرفت. بچه شهیکه نم ی. دست خالمیریهم بگ یزیچ هی دیبا _

 جبران بشه. میریبگ

 .کنمیم هی. خودم تهدینگران نباش _

داده بود خانم  یمبلغ هی. شناسهیما رو از کجا م دونمیشده، نم دایپ یریخ هی یدستت درد نکنه دخترم. راست _

 .مایس یسمونیس یسادات بده به ما برا

 ه؟یخانم سادات ک _

 .ذارهیشون، جلسه قرآن مخونه میریکه م یهمون خانم _

 ؟یگفت یخب شما چ _

 یول ره،یهست و دستش تو کار خ یاصرار کرد. گفت آدم معتمد یلیخ رم،یبگ خواستمیبگم؟ نم تونستمیم یچ _

 بهت نگم. اوردیهم نفهمه. دلم طاقت ن چکسیخواسته ناشناس بمونه. سپرده ه

 د؟یخریم لهیپول از کجا اومده، براش وس فهمهینم مایس یعنی _

که  یاجلسه نیپول در آوردم. دروغ هم نگفتم تو هم یمقدار هم از راه بافتن هیمقدار خواهرت داده،  هیبهش گفتم  _

 یول شه،ینم ی. پولش اونقدریبافیم فیبودن، گفتن چقدر ظر دهیسفارش دادن بهم. تو دستم د یرفته بودم، چند نفر

 باشه. لیتکم شیسمونیس خوادینداره. فقط م یتوجه زایچ نیبه ا مایس

 .نیبگ ادیاز دست من بر م ی. هر کمکدیدونیتون صالح مو گفت: هر جور خود دیکش یآه یبا ناراحت ساره

 قهیکه به سل م،یبزرگشُ بخرم. قرار شده با عماد بر یزایپول تخت و کمد و چ نیبا ا خوامی. مستین ینه مادر کار _

 خودشون باشه.

 مبارکشون باشه. ،یبه سالمت _

*** 

 ازتون بکنم. یخواهش هی شهیبابا محاج _

 ؟یخوایم یبگو پسرم چ _
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ماهه بود و تموم شد.  هی نیکه خوند یتیمحرم غهی. اون صنجایا انیب ستهیشا ادتیع یقراره ساره و مادرش برا امروز

در حضور بزرگترا دوباره  خواستمی. مدیکش شیپ یصحبت عقد و عروس شهیاومده، فعالً نم شیهم که پ یتیوضع نیبا ا

 .میسر فرصت طبقه باال رو آماده کرده باش نکهیمراسم و ا هیبق یمناسب فراهم بشه برا تیتا موقع میبه هم محرم بش

که  یزمان یرو بذار برا ی. عروسدیکنیدفعه عقد نم هیبود کرده و گفت: چرا  نییکه سرش پا نیبه مب ینگاه باباحاج

 خونه آماده شد.

 رو بهم بزنه. زیهمه چ خواستیم ی. حتذارمینه نمخو نیمن پامُ تو ا ست،ین یمامانت راض یتا وقت گهیساره م _

 گفته؟ یزیمگه مادرت باز هم چ _

 هست و طبق معمول دور از چشم ما بوده. یزیچ هیمن که خبر ندارم، حتماً  _

 باشه، یمادرت راض دینماز بخونه. خونه هم که نصفش رو به اسم مادرت کردم. پس با نجایا خوادیحق داره. باالخره م _

 داشته باشه. تیصاحبخونه به اومدنش رضا دیکنه. با یزندگ نجایراحت بتونه ا الیتا اون با خ

 .شهیباز نم کنمیم یکمپوتُ وا کن. هر کار نیدر ا ایجان ب نیمب _

 دیدار نجوریبخورم. از اون موقع اومدم، هم تونمینم یزیچ گهیو گفت: مامان من د دهیخود را باال کش یکم ستهیشا

 .دیدیجور واجور به خوردم م یزایچ

 نتونستم درست مراقبت باشم. همه گوشت تنت آب شده. ،یبود مارستانیمدت ب نی. اگهید یریجون بگ یبخور دیبا _

 مهربونِ. یلیبشه. خ ریخوب ازم مراقبت کرد. عاقبت به خ یلیاتفاقاً ساره خ _

 .دیچرخیم دور و بر تو یکنه، ه ینیریرا درهم کرده و گفت: اون هم خواسته خودش اشافهیق یبدر مامان

مدت مثل جن که  نیچرا ا د،یگیکه شما م هینطوریآشپزخانه قرار داده و گفت: اگه ا زیم یکمپوت باز شده را رو نیمب

 بود. زونیاز دست من گر کنه،یاهلل فرار ماز بسم

 کنه. زیخودشُ عز شتریب ینطوریا خواستهیم _

. میستیبه هم محرم ن گهیبوده که د لیدل نیبه ا دمیباهاش حرف زدم، تازه فهم شبیزده و گفت: من پر یپوزخند نیمب

 کدومون سر بزنه. هیاز  یینخواسته مبادا خطا
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 ینسبدشا چارهی. بهیدختر خوب یلیخ دمیبود، فهم شمیچند روز پ نیدست مادرش را گرفته و گفت: مامان ا ستهیشا

 .دیزنیدر موردش حرف م ینطوریا ستیآدم ناجور افتاد. حقش ن هی ریآورد، گ

 هم خامت کرده؟ تو رو ه؟یها؟! چ _

 یدید ییبهت فروخته؟ آخه بد یتر زمیچه ه ؟یذره دلتُ صاف کن هی یخوایخانم چرا نمگفت: حاج یبا ناراحت باباحاج

 ومده.که ا ادیب نیریش یبه دهن بز دیازش؟ علف با

 هی ریز یعمر هیدو تا قراره  نیگفت: ا بود، اشاره کرده و شانیگر بحث و گفتگوکه در سکوت نظاره نیدست به مب با

رط گذاشته ش نیمب یبرا یدونی. ممیستینه؟ ما که تا ابد کنارشون ن ایبه دل پسرت باشه  دیکنن. با یسقف با هم زندگ

 ذارم؟یخونه نم نینباشه، من پامُ تو ا یتا مادرت راض

بلند شده و در حال رفتن به آشپزخانه گفت:  شیاز موضع خود کوتاه آمده، از جا یحرف کم نیا دنیبا شن خانمحاج

 .دیبا هم خوش باش دیبابات خودتون بابه قول حاج یول ست،یگرچه عروس دلخواهم ن

 یاهگید زیو سعادت شما چ ری. مگه من جز خیکن یزندگ یدر کنارش به خوش یبتون دوارمیادامه داد. ام یبا نرم سپس

 خوام؟یم

 د؟ی. موافقدیبعد ع یباشه برا ی. عروسمیبابا گفت: پس امروز که اومدن قرار محضرُ بذاررو به حاج یبا خوشحال نیمب

 اد؟یقراره ب یگفت: امروز ک و دیبالفاصله چرخ خانمحاج

 .انیم ستهیشا ادتیع یبا لبخند گفت: ساره و مادرش برا نیمب

 ان؟یب خوانیحاال م دنش،ید ومدنیبود ن مارستانیهمه وقت دخترم ب نیا _

 مارستانی. گفت بدیپرسرو  ستهیبود. مادرش هم با من چند بار صحبت کرد و حال شا مارستانیساره که همش ب _

. اونا مالحظه حال و روز شما و ادتیع امی. هر وقت مرخص شد مشمیمزاحم نم نیهم یبرا ضِ،یاستراحت مر یبرا

که شما در موردشون  نقدری. به خدا ادیبردار نقضاوت کردناتو نیدست از ا کنمیرو کردن. مامان خواهش م ستهیشا

 ییبد ،دیبود هیباهاشون همسا یزمان هی. شما که زنهیاز شما حرف م یبه خوب شهیمادرش برعکس، هم دیکنیبد فکر م

 د؟یدیازشون د
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ر داده و گفت: مشکلتون س ستهیبود، به دست شا ختهیکه در آن کمپوت ر یانشسته و کاسه ستهیکنار شا مخانحاج

. مگه دیداشته باش یخوب یشاءاهلل که زندگ. اندیبکن دیدوست دار یهر کار گم،ینم یچیه گهیحرف زدن منِ، باشه د

 نم؟یشما رو بب یو حسودم، نتونم خوش لیمن بخ

*** 

. با میتون نبودبه زحمت یهم ممنون. راض ینیری. بابت گل و شدیآورد فیتشر دیدیزحمت کش یلیمعصومه خانم خ _

ب ها عقمدت برنامه بچه هیحادثه باعث شد  نیکه لبخند به لب داشت، ادامه داد: ا نیو مب ریبه ساره سر به ز ینگاه

بعد  یراب م،یخدا طبقه باال رو آماده کرد دی. به امرمیمحضر بگ . من وقتالدِیدوشنبه م گهیهفته د دی. اگه موافقفتهیب

 رو شروع کنن. شونیهم زندگ دیع

. شمیمعذب م ینجوریمن ا ی. ولدیعمل کن دیدونیآقا. اجازه ما هم دست شماست. هر جور صالح محاج دیدار اریاخت _

 بهتر بشن؟ نیکردیاحوالن. بهتر نبود صبر م ضیخانم مر ستهیشا

هم  گهیبهترِ، تا هفته د یلیاش گذاشته و گفت: خدا رو شکر خشانه ینشسته بود، دست رو ستهیکه کنار شا باباحاج

رو  لیفام یاز بزرگا یساده است و چند نفر یعقد محضر هی. میبکن میخواینم ی. بعد هم کار خاصشهیکامالً سرحال م

 .میکنیدعوت م

 متوجه هیکه بق دیبگو یزیداشت چ یسع ش،یهات چشم و ابرو و تکان دادن لببابا با حرکارو به حاج صدایب نیمب

سر به سرش  یکم آمدیبابا هم بدش نمحاج ایشان گرفته بود و گوخنده نیبابا از هُل بودن مبو حاج ستهینشوند. شا

ت: آرام کنار گوش پدرش با لبخند گف ستهیبود. شا وهیگرفتن م تمشغول پوس نیبال زدن مببه بال توجهیبگذارد، که ب

 .خوادیم یکه چ یدونینکن. م تشیبابا اذحاج

 نیل مببغ ایصاف کرد و گفت: ساره جان! ب یارا با سرفه اشنهیکرده، س نیدرهم مب یهابه اخم یبا لبخند نگاه باباحاج

 باباجان؟ ی. موافقدیترراحت دیدنبال کارهاتون. به هم محرم باش دیدخترم. از فردا قراره بر نیبش

 .دییشما بفرما یبدون بلند کردن سرش گفت: هر چ ساره

 د؟یرو به معصومه خانم گفت: شما هم موافق بارنیا

 .دییآقا. ساره هم دختر شماست، بفرمادست شما حاج یچیو ق شیر _

 ساره باز کند. یبرا یکنار رفت تا جا یو کم دهیکش یانفس آسوده د،یخوشحال از آنکه به مقصود رس نیمب
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اءاهلل ش. انمیتون رفع زحمت کنبا اجازه گهیبلند شده و گفت: خب د شیمعصومه خانم از جا غه،یاز خوانده شدن ص پس

 هاتون باشه.سر بچه یسالمت باال تونهیدرد و بال ازتون دور باشه و سا

 کردن به آنها نداد. عارف. و اجازه ترسونمتونیرفته و گفت: من م اطیجلوتر از آنها به ح نیمب

شان رو به شدن ادهیترمز زده و قبل از پ یخانه رو کیشدند. و تا مقصد در سکوت گذشت. نزد نیناچار سوار ماش به

 .کشهیطول نم شتریدو ساعت ب یکی م؟یدور بزن یبا ساره کم دیدیمعصومه خانم گفت: اجازه م

 وقت نشه برگشتنتون. ریباشه پسرم، فقط د _

 راحت. التونیچشم حتماً خ _

 ؟یاز دست من فرار کن یخواستیگفت: خب خب خب خانم خانما! که م یرا به حرکت در آورد با سرخوش نیماش یوقت

 انداختم! رتیگ یدید

 .دیکن یکارتون درست نبود. شما قرار بود مادرتونُ راض نیآقا مب _

 !شناسمشیمن نم گه؟ید هیک نیآقا مب ن؟یآقا مب _

 نکن. تو قرار بود... تیاذ نیزده و گفت: مب نیمب یبه بازو یمشت آرام تیبا خنده و عصبان ساره

دستش گذاشت و با  یدنده قرار داد و دست خودش را هم محکم رو یبالفاصله مچ دست ساره را گرفته و رو نیمب

 نکردم؟ شیراض یدونیگفت: از کجا م متیمال

 کلمه هم حرف نزد. هیون گفت: مادرت متیهم مثل او با مال ساره

 ست؟ی. نگهید تِیبه ساره زد و با لبخند گفت: سکوت عالمت رضا یچشمک نیمب

 .ستنین یاز اخماشون معلوم بود راض یتمام مدت ساکت بودن. ول ،یخواستگار دیهم که اومد یاون روز _

 شده. یامروز اخم نداشت، پس معلومِ راض یول _

 شدن؟ یواقعاً راض _
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عروس دلخواهش  یکه مادر من برا یاریها و معبهت دروغ بگم. قبالً هم گفتم اون مالک خوادیساره دلم نم نیبب _

 نیهم یانتظار داشته باش دی. تو هم نباادیکه نتونه با انتخاب من کنار ب یِعیمن متفاوتِ. پس طب اریداره، با مالک و مع

 رهیگیرار مق ریتحت تأث نه،یو با متانت تو رو بب دهیسنج یرفتارا یوقت مکنظرش کامالً عوض بشه. مسلماً کم یاول کار

 .شهیعوض م شدهیو عق

 د؟یریم دیحاال کجا دار _

 د؟یبر دیخوایکجا م نیدوباره گفت: آقا مب د،ینشن نیاز مب یجواب یوقت

زد و گفت: با شما بودما! چرا جواب  نیکه آزاد بود به شانه مب گرشینکرد. در آخر با دست د افتیدر یباز هم پاسخ اما

 ؟یدینم

رو  یاگهی! فکر کردم کس دیجمع بست ی! هنیآقا مب یآخه گفت ؟یرا باال انداخت و گفت: با من بود شیابروها نیمب

 نفرم. هی! من که یکنیصدا م

 .مزهیرا برگرداند و گفت: لوس، ب شیرو ساره

 .دمیخوشمزه بهت م زیچ هی ،ییجا هی برمتی! ماممزهیاگه من لوس ب _

*** 

 ؟یچطور بود؟ دوست داشت _

 یاگهیمواد د شهیخونه هم درست کرد. فکر نکنم سخت باشه. م تو شهیمخوب بود. دستت درد نکنه. کِرِپُ  یلیآره خ _

 و به عنوان شام هم استفاده کرد. ختیتوش ر

 خانم خونه داره. یگربه کدبانو یگفت: بستگ به ساره انداخته و شخندیبا ن ینگاه مین نیمب

 هیمون. دوست صبا، اومده بود خونه هیبار مهد هی ستم؟یبلد ن یچیه یپاسخ داد: فکر کرد شخندیهم متقابالً با ن ساره

مدل کِرِپ آورده بود که شکل بقچه درست کرده بود. البته مامانش درست کرد. بعد من هم دستورش رو ازش گرفتم. 

 درست کنم. ومدهین شیپ تشیهنوز موقع یول

 ؟یبلد یتو اصالً آشپز _
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 بلدم. میرینم یکه از گشنگ یدر حد _

 باشم؟ یشگاهیخدا به دادم برسه! پس قراره من موش آزما _

 شد؟ بهت برخورد؟ یشد، گفت: چ یسکوتش طوالن یوقت یاز ساره بشنود. ول یمنتظر بود باز هم جواب نیمب

 بود. شفیبا بند ک یافتاده، مشغول باز ریبه او نگاه کرد. اما ساره با سر ز یشتریکرده و با دقت ب را کم نیماش سرعت

 ؟یبابا. ناراحت شد کردمیم یشد؟ داشتم شوخ یساره چ _

 رییغت نیا لینگران و کنجکاو کرد، تا دل شتریرا ب نینه اکتفا کرد، که مب یتنها به تکان سر به معنا یبدون کالم ساره

اش گذاشته و صورتش را سمت خود چانه ریتوقف کرده و چراغ سقف را روشن کرد. دست ز یاحالتش را بفهمد. گوشه

 شد. شصورت یچند قطره اشک رو دنیبرگرداند، که متوجه غل

 باور کن..... ؟یکنیم هیگر یتعجب گفت: ساره دار با

 شدت گرفت. اشهیپنهان کرده و گر نیمب نهیساره سر درون س رای. زدیکالم در دهانش خشک اما

 .دیکه با حرف من بغضت ترک پره قربونت برم، یدست به دور او حلقه کرده و گفت: دلت از چ نیمب

. خوامیگفت: معذرت م فشیو در حال در آوردن دستمال از ک دهیآرام خود را کنار کش اشیمباالتیاز ب مانیپش  ساره

 دفعه؟! هیچِم شد  دونمینم

 یبه آرام شیهاساره بود تا دلش سبک شود. ساره در حال پاک کردن اشک یهادر سکوت منتظر ادامه حرف نیمب

 ؟یبمون ینطوریهم شهیهم شهیگفت: م

 ؟یسر به دو طرف تکان داده و گفت: چه جور یجیبا لبخند گ نیمب

 مهربون، خندون، سرزنده. _

ز ا یطرف مقابلم با من رو راست باشه و بد ی. تا وقتیدیت دمد نیهستم که تو ا ینیعوض بشم؟ من هم دیچرا با _

 کنم. ینداره بد رفتار یلیدل نم،ینب یکس

با دو انگشت شصت و سبابه چانه ساره را گرفته و صورتش را به طرف خود برگرداند. چشم درون چشمان  دوباره

 ؟یچرا نگران ؟یترسیم یآبدارش گرداند و گفت: از چ
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عم شده، ط کینزد یبه آرام نیبود، که دوباره اشکش را روان کرد. مب نیبخش و دلنشآرام شیبرا یبه قدر نیمب لحن

ا ر نیچراغ سقف ماش گری. با دست ددیسُکرآور سر کش یچون جام کبارهیبه  شیهالب ینیریشور اشک را همراه ش

 بودند. گریکدی یهاناب لب یِهر دو مستِ م ابانیخ یکیخاموش کرده و در تار

ساره  یبه سمت پهلو گریفرو رفت و دست د شیدرون موها یروسر ریکرده و از ز یروشیپ یبه آرام نیمب کدستی

چه  نیریخلسه ش نیا دندیشده بودند، که نفهم خودیکند. هر دو چنان از خود ب کیبه خود نزد شتریرفته، تا او را ب

ی: ساره نمبم و گرفته گفت ییساره چسبانده و با صدا یشانیبه پ یشانیفاصله گرفته، پ یاندک نی. مبدیمدت طول کش

 ؟یدلچسبو نیری. تو چرا انقدر ششمیتر مصبر کنم، لحظه به لحظه تشنه تونم

 دنیپر از ناز و دلبرانه بود، گفت: کنار تو بودن و شن نیمب یکه برا یبا لحن نیمب یچشم گشود و درون چشمها ساره

 م؟یو از هم دور نش میباش ینطوریتا آخر هم میونتیم یعنی. دهیحرفات بهم آرامش م

 گهیهمد دیچسباند و گفت: چرا با اشقهیبه شق قهیبه خود فشرد. شق شتریو او را ب چاندهیپ هر دو دست دور او نیمب

 شه؟یباعث ترست م یزیچه چ م؟یرو از دست بد

هر لحظه  اد؟یبه تو و بودن در کنارت برام، دور و ناممکن به نظر م دنیرس کنمیچرا احساس م دونمیخودم هم نم _

 ما رو از هم جدا کنه! یاتفاق هیمنتظرم 

تِ. شتهگذ یو قطعاً مربوط به مشکالت زندگ سهودهیگذاشته و گفت: ترس و اضطرابت ب اشقهیبه شق یابوسه نیمب

 نی. نگران نباش! به کمک هم امیکن یزندگ یار هم به خوشدر کن میکه بتون کنمیهمه تالشمُ م دمیم نانیمن بهت اطم

 باشه؟ .میبریم نیها رو از بترس

بود،  نیریبا لبخند گفت: فکر نکنم من زبونتُ قورت داده باشم ها؟ نکنه ش نیبا تکان سر جواب مثبت داد. مب ساره

 خوردم خودم خبر ندارم.

 ؟یکن تمیاذ ادی! خوشت منیگفت: مب یبا لبخند حرص ساره

از  شتریب را هر لحظه نیکرد، که مب یازبونت سر جاشه، فقط خواستم مطمئن بشم. ساره خنده نکهیخوبه، نه مثل ا_

 .کردیم تابیب و قراریقبل ب
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را روشن کرده و ساره را به خانه برساند.  نیبرد تا ماش چیی. دست سمت سودیبه سرش زده و کنار کش یگرید بوسه

ها و مالحت او در برابر جاذبه خنده دیچطور با دانستینم ماندیکنارش م گرید یداشت، اگر کمبه خود اعتماد ن

 داده و چشم بست. هیتک نیاش را به شانه مبقهیبود، شق ندیخوشا یکند. ساره که هنوز غرق در حس یخوددار

 به چشمان بسته ساره گفت: خوابت گرفت؟ یبا نگاه کوتاه نیمب

 ... بذار بخوابم...مو گفت: هوووم ردیقرار بگ یترراحت تیجابجا کرد تا در وضع یکم نیشانه مب یسرش را رو ساره

به مقصد، سکوت  دنیهمان لحظات ناب است، او را به حال خود گذاشت. تا رس ریساره هنوز درگ دیکه فهم نیمب

 کهنیهم ایسکوت نداشتند. گو نیشکستن ا یبرا یلیم چکدامیپر کرده بود و ه کالمیو ب میمال یرا تنها آهنگ نیماش

 .کردیم قیرا به آنها تزر مشداشت و آرا تیکفا شانیبرا دند،یکشینفس م گریکدی یدر هوا

*** 

شدن  میتیو  ستهیشده بود. ترس از دست دادن شا یدیآدم جد ییو حامد گو رفتیرو به بهبود م ستهیشا تیوضع

 یکه برا ی. روزکردیگذشته را مطرح نم یهابحث گریساخته بود. سر به راه شده و د یدیفرزندانش، از او فرد جد

 کرد. فیتعر شیرا برا هانیا نیحلقه و لباس جهت مراسم عقد رفته بودند، مب دیخر

 د؟یکرد رونشیشد؟ ب یاون دختره چ یراست _

 ش باشه.اونجا کار کنه، تا کمک خرج خونواده فتیخواست اجازه بده دو ش نیبابا فرستادش کارخونه. از امنه، حاج _

 .دیکنیم رونشیماجرا ب دنیچه جالب! فکر کردم با فهم _

که تو کارگاه  یش دور بوده و مواقع. راه خونهرهیتقصیب دیکرد، فهم فیبابا تعرحاج یرو برا شیزندگ یماجرا یوقت _

که  یشتریمبلغ ب ی. حامد هم در ازادیخوابیبرگرده. شب همونجا م تونستیو نم موندهیوقت م ریبود تا د ادیکار ز

به پول، مجبور بوده تحمل کنه و گرنه  ازشیبه خاطر ن یاز سر ناچار مه چارهی. دختر برفتهیباهاش وَر م داده،یبهش م

 اونجا بمونه. دادیحامد اجازه نم

 فتاده؟یبراش ن یاتفاق یعنیبعد اون هنوزم دختره؟  _

 یرابطه باشه اشکال یاگهیهر مدل د کردینره. فکر م نیاز ب شیبود که دخترانگ رفتهیشرط پذ نیلحاظ نه. با ا از اون _

 د.حرفا رو بهش گفته بود و اون هم باورش شده بو نینداره. در واقع حامد ا
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 رو به پدرت گفته بود؟ نایبا تعجب و چشمان گرد شده گفت: همه ا ساره

 خواستیازش بپرسه. نم میمستق تونستیبابا هم نمباهاش حرف زد. خود حاج نیمیفت: نه، سکرد و گ یاخنده نیمب

رفت کارگاه.  نیمیاتفاقا افتاد، همراه س نیکه ا یهمون شب یفردا نیهم یهم متوجه ماجرا بشه. برا یاگهیکس د

 قراره؟بفهمه ماجرا از چه  چکسیدختره رو برد تو اتاق و نذاشت ه

 شک نکرد چرا محل کارش عوض شد؟ یکس _

محل کارش عوض شده و  یمال ازیبابا همون روز همراه خودش بردش کارخونه و سپرد به همه بگه، به خاطر نحاج _

هم مشکل اون دختر حل  ینطوریآمد نداشته باشه. ا کارکنا که مشکل رفت و یداره برا سیکارخونه سرو نکهیا گهید

 افتاده. یفاقچه ات دینفهم یشد و هم کس

یم ادُیعده ش هی. چه راحت گول زنهیبه دخترا م ییهابیمسائل چه آس نیدر مورد ا یتأسف داره که ناآگاه یجا _

رف متعا ریغ یهارابطه یقانون ی. تازه پزشکدهید بیآس یاما از لحاظ روح شه،ی. درسته که هنوز دختر محسوب مخورن

 بده. صیتشخ تونهیرو هم م

هاشون قصد ازدواج دارن که بچه یتا وقت زایچ نیدر مورد ا دینبا کنن،یها فکر مخانواده یبله، حق با توئه. بعض _

رو  یاطالعات متناسب با هر سن دیبا شونیسن طیبا توجه به شرا یکودک یحت نییپا نیاز سن کهیصحبت کرد. در حال

 آموزش داد.

 .میرو انجام بد دایخر هیبق میرفت، بر در تیرو اگه خستگ زایچ نیول کن ا حاال

 الزم ندارم. یزیچ گهیبسه! من د نیمب _

 الزم نداشته باش. من دوست دارم برات بخرم. _

 بشه. مونینکن پش یشده، کار یراض یگی. من همش نگران واکنش مادرت هستم. حاال که مکنمیخواهش م نیمب _

 رم؟یاز مادرم اجازه بگ دیکنم، با دیزنم خر یبرا خوامیم یعنی _

 .ادیبه چشم م میبخر ی. االن هر چیدلت خواست بخر یهر چ شهیبعداً هم م ینه، ول _

. بابا من دوست دارم زنم رنگ و دمیبه حرفت گوش نم گهیبعداً د یبشم. ول نتونیباعث کدورت ب خوامیباشه نم _

 وارنگ لباش بپوشه، برام قِر بده.
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 مگه من دلقکم. ؟یچ گهیگفت: قر بدم؟ د شده و با اخم یعصبان ساره

نشست و با تعجب و تأسف گفت: ساره  یصندل یبلند شود. با حرف ساره مجدداً رو شیشده بود که از جا زیخمین نیمب

 ؟یدار یتصور نیتو واقعاً چن

منظورش را به او  دیچطور با دانستیشود؛ نم نیمب یحد باعث ناراحت نیجمله کوتاه تا ا نیا کرد،یکه فکر نم ساره

نگاه کرده و به تته پته افتاده بود. انگشتانش  داد،یو تعجب را همزمان نشان م یکند. به صورت او که ناراحت میتفه

. چشمانش از صورت گشتیو زبانش دنبال کلمات مناسب م بوددستش  یکردن دستمال تو زیرزیدر حال ر زیم یرو

 به دستانش در رفت و برگشت بود. نیمب

 .. نداشتم.یمن... من منظور بد _

با دو دست دستان  نیکرد. مب تیبه او هم سرا نیچند کلمه هم با جان کندن از دهانش خارج شد و غم چهره مب نیهم

 گفت: منُ نگاه کن. یمحکم و جد ییاو را گرفت و از پاره کردن دستمال بازداشت. با صدا

 یکم ییبه دستانش داده و با صدا یرا نداد. تکان یکار نیزه چناجا نیداشت دستش را رها کند، اما مب یسع ساره

 گفت: به من نگاه کن. یبلندتر از حد معمول و عصب

 رد نگاهش نیخودشان شد. مب یبغل رو یزهایکنجکاو افراد م یهابه اطراف نگاه کرده و متوجه نگاه یبا نگران ساره

 فیک کدستیو بدون رها کردنش با  دیبه آنها جلب شده، دست ساره را کش انیتوجه اطراف دیفهم یرا گرفت و وقت

بلند و با عجله خود را به  یشاپ خارج شدند. با گامهایپولش را درآورده، پس از پرداخت مبلغ صورتحساب، از کاف

 گریه و به طرف دکشاند. بعد از نشستنش در را بست نیرا باز کرده و ساره را به طرف ماش نیرسانده، در ماش نیماش

 رفت.

 .شنومیمحض نشستن گفت: خب م به

 بگم؟ یبا ترس و لکنت گفت: چ ساره

 گفت: در مورد مشکلت بگو. کرد،یهمانطور که روبرو را نگاه م نیمب

: چه دیپرس نیهم یشده بود؟ برا یحد عصبان نیتا ا نیو چرا مب دیبگو دیچه با دانستیشده و نم جیگ یکم ساره

 ؟یمشکل
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 یعنی یشوهرت برقص یاگه برا یکنیکه فکر م نیدرهم گفت: هم ییهاو اخم رهیخ یو با نگاه دیبه طرفش چرخ نیمب 

 .یگفت نُی! چرا ایدلقک باز

 دادن: من حیراه گرفت و شروع کرد به توض یبه آرام شیهاناراحت شده و اشک نیمب یاز نگاه اخمالود و عصبان ساره

ی. بعد مکردیم مو مسخره دیخندی... براش برقصم. اما... تمام مدت مخواستیزم مبا.. همسرم.. همسر سابقم... ا

 خودش تیفقط.. به فکر رضا یعنینداشت.  ی... به من... توجهچوقتیداشته باشه. اما ه نیرابطه دلنش هی... خواست

باشن. اون.. بدون  یراض دیس و هر دو بادو طرفه ازین هی نیکه.. ا دمیفهمی... نمدونستمیها.. نمبود. من.. اون موقع

 بودم.... ور. من مجبدادیانجام م خواستیدلش م یبه حالم داشته باشه،.. هر کار یتوجه اینظرمُ بپرسه  نکهیا

از رفتار خصمانه خود، با تمام قدرت ساره را به طرف خود  مانیپش نی. مبشدیساره لحظه به لحظه بلندتر م هقهق

که در  د،یشنیخود را م یاستخوانها یاو را در خود حل کند. ساره صدا خواستیم ییاو را به خود فشرد. گوو  دیکش

آرام  اشهیدر آن پناهِ امن ماند، تا گر یدلچسب بود. به قدر شیبرا تیحس حما نی. اما اشدیفشرده م نیآغوش مب

 شمی. منِ احمق رو ببخش، که هر بار باعث مخوامیم لحن ممکن گفت: معذرت نیترو مهربان نیتربا آرام نیگرفت. مب

کنم، تمام خاطرات تلخ از ذهنت پاک  یکار دمی. قول شرف میکه گذروند یسخت ی. متأسفم بابت روزهاادیاشکت درب

 بشه.

 یهاو حس شدیدر وجودش به پا م یاظربان قلبش، زلزله دنیگذاشته بود. با شن اشنهیدر آغوش او سر به س ساره

 .زدندیخواستن دست و پا م نی. هر دو در آتش اگذاشتیم انیاش سر به طغخفته

 یدر کنار تو، تو خوامیگفت: من فقط م شدیشان در هم ادغام مداغ یهانفس کهیسرش را باال کرده، در حال یکم ساره

 آغوشت به آرامش برسم.

*** 

ساره به خاطر حجابش، به صورت دستبند دور مچش قرار  یراحت یکه برا یبلند و حلقه گل یگلبه راهنیبا آن پ ساره

یم یبه سخت نیکرده بود، که مب دایپ یصورتش داشت، وجاهت یکه به کمک فائزه رو یحیمل شیگرفته بود و آرا

هم دو طرفش.  ستهیو شا نیمینشسته بود و س یاگوشه حرکتیساکت و ب ی. مامان بدرردینگاه از او بگ توانست

به همراه همسرانشان و فائزه  شیاز خانواده خودش، تنها خاله و عمو ریکه از طرف ساره به غ یساده و خودمان یمراسم

 کیحامد بود، که  یمهمان نیبود. نکته جالب در ا شتریب یها اندکتعداد مهمان نیشرکت داشتند. از طرف خانواده مب

 شده بود. نیوجه همه حاظرکه باعث جلب ت یبه طور شد،یدور نم ستهیلحظه هم از شا
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 به زنش. مگه قراره فرار کنه؟ دهیچسب ینجوریچرا ا نیکنار گوش ساره گفت: ا یبه آرام صبا

 رو به اون رو شده. نیاتفاق از ا نیگفت: بعد از ا یهم مثل او به آرام ساره

 ؟شون تموم نشدشورُ مشورت .دنیدفتردار جمع شده بودند، گفت: چقدر لِفتش م زیکه دور م یبا اشاره به مردان صبا

 یتیجذاب ،یکه در آن کت و شلوار شکالت دیرا د نی. ساره رد نگاهش را گرفته و مبدیصبا کنار کش نیشدن مب کینزد با

ورت گرفت. با لبخند به ص یکنار ساره جاکرده و کیدو لبه کتش را به هم نزد نیکرده بود. مب دایساره پ یبرا رینفسگ

 ؟یانگاه کرده و گفت: آماده او

خود گرفته و با  دستش را در دو دست دو د،یخود قفل شده د ینگران ساره را رو یدر جوابش تنها چشمها یوقت

 ؟یخیگفت: چرا انقدر  او نگاه گردانده و یشصتش مشغول نوازش پشت دستش شد. در چشمها

 !ترسمینجوا گونه گفت: م ساره

. یماری. سالمت و بیو ناخوش یو در همه حال کنارتم. در خوش شهیبخش گفت: من همآرامش ییبا لبخند و صدا نیمب

 !چوقتی. هذارمیتنهات نم یخودت نخوا یوجود نداره. تا وقت ینگران یبرا یزیچ

پر  نیو باعث شد لبخند مب دهیکش یاآتش دل ساره، که نفس آسوده یبود بر رو یآب ییچند جمله کوتاه، گو نیهم

 تر شود.رنگ

 آقا؟ شروع کنم؟حاج دییفرمای: اجازه مدیبابا پرسعاقد بلند شد، که رو به حاج یصدا

سر عروس و داماد و خواندن خطبه عقد توسط عاقد  یقند باال شیسا یبابا سکوت برقرار شده و تنها صداحاج دییتأ با

 .دیچیپکوچک  یدر آن فضا

 

مراسم طبق رسم و رسوم معمول گذشت.  هیبار دوم خوانده شد، بق یآرام، بعد از آن که خطبه برا یالهگفتن ب با

که گرفته شد، مثل برق و  یو دو نفره و دسته جمع یتک یهاشد. عکس دهیکه شن یکاتیکه داده شد و تبر ییایهدا

 .دیرس انیچگونه مراسم به پا دیباد گذشت و ساره نفهم
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سرش قرار داده، کف دو  یآمد. کاله شنل را رو کشینزد نیلباسش بود، که مب یب کردن شنل رومشغول مرت ساره

به  یشانینشانده، پ اشیشانیپ یرو قیعم یافرو برد. بوسه شیدستش را از دو طرف صورتش سُر داده و درون موها

 لقمه چپت نکنم؟ هی ارمیتا شب طاقت ب یمن چه جور ؟یشد یخوردن یلیخ یدونیچسباند و گفت: م اشیشانیپ

 م؟ی: امشب قراره کجا بردیمتعجب پرس ساره

 م؟یسفر کوتاه بر هی یموافق _

 متعجب گفت: االن؟! ساره

 ه؟یگفت: آره! مگه چ یبا لبخند نیمب

 ...دونمیگفت: آخه.. مهمونا هنوز نرفتن. من... نمفاصله گرفته و یبدهد، از او کم یچه جواب دانستینم ساره

 .ستین یمشکل یرت اجازه گرفتم. گفت اگه تو بخوااز ماد _

 .ستیهمراهم ن یچی. من هشهیسر و وضع که نم نیبا ا _

سفر دو سه روزه برات جمع کنه. االن  هیبه اندازه  کیساک کوچ هیفکر اونجاشُ هم کردم. صبح به مامانت گفتم  _

 ؟یچ گهید م،یخریهمونجا م یهم کم و کسر داشت ی. هر چنِیپست ماش

 شن؟یناراحت نم هیبق ست؟یزشت ن _

 باشه؟ هیبق تیبا اجازه و رضا دیهم مگه با یخوشگذرون _

 م؟یبر میجمع شدن. بعد ما بذار نجایخب مهمونا به خاطر ما ا _

 خوبه؟ م،یریازشون اجازه بگ میگفت: پس بر دنشیدست ساره را گرفته و در حال کش نیمب

 صبر کن، زشته! نیو گفت: مب ستادیمحکم ا ساره

 کنم؟ کاریپس چ زشته! یگیم گم،یم یهر چ _

 فقط به پدر و مادرت بگو. _

 و هتل رزرو کنم بهشون گفتم.          مایهواپ طیبل خواستمیاونا خبر دارن. صبح م _
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 از من؟ ریپس همه خبر دارن غ _

 م.کن رتیغافلگ خواستمیشده و گفت: م کشینزد یینمابا لبخند دندان نیمب

 شدم. ریهم غافلگ یگفت: حساب یبا دلخور ساره

 ؟یگفت: ناراحت شد یو به آرام ندیاو را باال داده، تا صورتش را بهتر بب چانهبا دستش  نیمب

گفت: باور کن هدفم  سر او قرار داده و یاش را رودر آغوشش گرفته، چانه نینداد و تنها پلک بست. مب یجواب ساره

 .یمسافرت رفتن رو دوست داشته باش کردمیفکر مخوشحال کردنت بود. 

 حاال نظرم رو ،یهمه کارها رو کرد نکهی. از استمیهمانطور که در آغوشش بود گفت: از مسافرت رفتن ناراحت ن ساره

 داره؟ یادهیناراحتم. االن مخالفت من مگه فا یپرسیم

. که یری. خواستم تو عمل انجام شده قرار بگیاونُ وسط بکش نُیا یو پا یضد حال بزن کردمیم ینیبشیچون پ _

هنوز دو سه ساعت تا پرواز وقت  ،یندار لیاگه واقعاً تما ی. ولیگرفت حدسم هم درست از آب دراومد و بهونه مهمونا رو

 کنمیهست، کنسلش م

 م؟یه از پرواز جا بموننش ریدم؟یرسیگفت: به موقع م یو با دستپاچگ دهیبالفاصله خود را کنار کش ساره

 وجود نداره؟ یمانع گهید م؟یبر یعنیعجله!  نیگفت: نه به اون ناز کردنت! نه به او دیلپش را کش د،یخند نیمب

 .میتا خونه بر شهیم ریحاال کجا لباس عوض کنم؟ د _

 یتونیدوش کوتاه هم م هی یاونجا عوض کن. اگه خواست میریسر راهمونِ. م نیبا همان خنده ادامه داد: خونه ام نیمب

 .یچادر راحت باش ریتا پُف موهات بخوابه که ز یریبگ

 گفت: ممنون!گذاشته و نیگونه مب یرو یبا لبخند بوسه کوتاه ساره

رد رژ گفت: خواهش  دنیو به کف دست خود نگاه کرد. با د دیبوسه کش یجا یبا چشمان گرد شده، دست رو نیمب

 .کنمیحساب م میدیرس یوقت شُهینبود. بق یکاف یول د،یچسب نداشت. دستمزدش یقابل کنم،یم

*** 
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قرار داده و به طرف ساره که در حال در آوردن چادرش به اطراف نگاه  یارا در گوشه شانیهااز ورود به اتاق ساک بعد

 ؟یدپسنیداد و گفت: م هیاش را به شانه ساره تکرفت. از پشت او را در آغوش گرفته، چانه کرد،یم

 .رهیبرام دلپذ یگفت: هر جا تو باشدست دور گردنش انداخته و د،یدر آغوشش چرخ ساره

 د،یدج یبه خود فشرد و گفت: حرفا شتریباال انداخته، دستانش را پشت کمر ساره به هم گره زد. او را ب ییابرو نیمب

 بعد عقد عوضت کردن؟ ای یتو همون ساره هست نمیبب د،یحرکات جد

 بد؟ ایخوبه  دیساره جد نیگفت: حاال ا یبه گردنش داده و با لوند یقر ساره

 ؟یکرده بود میکجا قاساره رو نی. ایتر از خوب، عالگوشه لبش زده و گفت: خوب یبوسه کوتاه نیمب

ساره فقط و فقط به آقامون اختصاص داره. فقط موقع خلوت دو  نیزده و گفت: ا نیبه چانه مب یاهم متقابالً بوسه ساره

 .کنهینم یطونیو ش نهیشیگوشه م هیمواقع ساکت و آروم  هی. بقدهیخودشُ نشون م نفره

برم. کاش  طونیساره ش نیگفت: من قربون ا د،یکشیم برده و همانطور که عطر تنش را بو سر در گردن ساره فرو نیمب

 کرده بودم. داتیپ نیزودتر از ا

 شده؟ ریحرکت داده و گفت: حاال مگه د نیمرتب شده مبکوتاه و یدستش را مانند شانه درون موها ساره

که با دو  یکرد. در حال یصورتش را بررس یو نگاه درون صورت ساره گرداند. با دقت تمام اجزا ستادیصاف ا نیمب

 آن انداخته یکه پشتش قرار داشت رفت. خود را رو یف مبلبود، عقب عقب به طر دهیدست دو طرف کمر ساره را چسب

که  یبرده و در حال باز کردنش گفت: از روز اشیر. دست به سمت گره روسندیبنش شیپا یو ساره را وادار کرد رو

ازت  دمیترسینه؟ م ای یبه من دار یاتو هم عالقه ایازدواج بدم، همش شک داشتم که آ شنهادیگرفتم بهت پ میتصم

 .یبد یبپرسم و تو جواب منف

 دنیتابدارش ادامه داد: انقدر بهت عالقمند شده بودم که طاقت شن یبا موها یسرش را باز کرده و در حال باز گل

که  کنمی. اونقدر بهت محبت میکه بهم عالقمند بش کنمیم یکار تیخودم گفتم بعد از محرم شیجواب رد نداشتم. پ

 .یجز دوست داشتنم نداشته باش یاتو چاره

کردم بپرسم. تو هم به من عالقه  دایحاال جرأتش رو پ یدستانش را دو طرف صورت ساره قرار داده و گفت: ول کف

 ؟یاجبار بله گفت یاز رو ای یدار
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 ین موقعگفت: از همو راهنشیپ یهابا دگمه یقرار داده و در حال باز نیشانه مب یخود را کج کرد، سرش را رو ساره

 هی یراب یخودم گفتم وقت شیقرار گرفتم. پ تیو مردونگ رتیغ ریتحت تأث ،یشد ریکه به خاطر من با دامادتون درگ

 میتصم نیهم ی. راستش برایذاریکم نم یزیچ اموستزنت و ن یپس برا ،یستیایم لتیفام یتو رو بهیدختر غر

 رو بشه. شتیکه مبادا دستِ دلم پگرفتم ازت دور بشم،

ودتُ کنترل خ یخوب تونست یلیخ یساره زده و گفت: من قربون اون دلت برم. ول ینیبه ب یبا لبخند بوسه کوتاه نیمب

 !یبروز نداد یزیهم چ شیپ قهیچند دق نیو تا هم یکن

به هم  میدر آغوش او فشرد و گفت: چون شک داشتم بتون شتریحلقه کرده، خود را ب نیرا دور گردن مب دستانش

 هی تونستمی. نمادیبوجود ب یمانع دمیترسیثبت نشد، همش م گهیمون تو شناسنامه همدکه اسم یتا موقع. میبرس

 میکردم آگاهانه و عاقالنه تصم یبار سع نیا یمادرم بله گفتم، ول تیرضا یرو تحمل کنم. اون دفعه برا گهیشکست د

 .رمیبگ

 یقرار داده و گفت: ول نیصورت اصالح شده مب ینگاه کرد. کف دستش را رو نیبه مب میسر بلند کرد و مستق ساره

 کرده. دایتحقق پ امیشد و نتونستم کنترلش کنم. هنوز هم باورم نشده که رو رتیدلم اس

گفت: پس  گردنش قرار داد. او را بلند کرد، به طرف تخت برده و ریرا ز گریبرده و دست د شیزانو ریدست ز کی نیمب

 ه؟ی. نظرت چمیمال هم شد گهیکنم قشنگ باورت بشه، د یکار هی چطوره

. کردیشدن م یکیو  شاننیدادن به فاصله ب انیپا یتر برارا مشتاق نیبود، که مب یسرخوش ساره تنها خنده جواب

 ها وشان در خاطر ساره ثبت کند. لحظه به لحظة نوازشبا هم بودن نیاز اول ن،ینشو دل بایز یتوانست شب نیمب

ساره را به  گفت،یکه در وصف او م ییبایو کلمات ز هاجملهبخش و وسوسه کننده بود. با لذت شیبرا نیمب یهابوسه

و باعث شد هر  که تا به حال تجربه نکرده بود د،یچیدر وجودش پ نیریش یهمراه با لذت ندیخوشا ی. دردبردیاوج م

 به آرامش برسند. گریکدیدر کنار  یریدلپذ یدو با کرخت

 

کرد و با دستش  ریجاگ اشنهیس یدست دور شانه ساره حلقه کرده و او را به خود چسباند. ساره سر رو کی نیمب

 ون.زده و گفت: ممن نیبه کف دست مب یاصورتش قرار گرفته بود. بوسه یشد که رو نیبا انگشتان مب یمشغول باز

 ریدلپذ یبا آرامش بازوان او انیم رود،یکه در آغوش مادر به خواب م یبه ساره انداخت، مانند کودک ینگاه کوتاه نیمب

 چشم بسته بود.
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 ؟یکنیتشکر م یچ یزده و گفت: برا شیموها یرو یابوسه

 یرو تجربه نکرده بودم. برا ندیحس خوشا نی. ا... تا حاال..یعنی...دونستمیگفت: من نم تشیوضع رییبدون تغ ساره

 درک کنم. ممنونم. رُیحس دلپذ نیهمراه تو تونستم ا نکهیا

 

 ...بارتِ. تو که. نیمگه اول ؟یچ یعنیمتعجب شد. با دستش چانه ساره را گرفته، صورتش را باال آورد و گفت:  نیمب

 نی. من قبالً نتونستم به اون مرحله برسم، که اکنمیحس رو تجربه م نیباره که ا نیاول یول ست،یبارم ن نینه اول _

 .رسهیآدم به اوجش م یداره، وقت یحالت رو درک کنم و بفهمم چه حس

 خودش بود. تیفقط به فکر رضا یعوض کهیاون مرت یعنی _

 خارج شد. شیاوهوم از گلو یکرده و تنها صدا دییبا تکان سر حرفش را تأ ساره

 ؟یخواستیچرا ازش نم ؟یکردیاض نمچرا اعتر _

 کردمی. فکر مادیدر من بوجود ب یازیکه ن شدمینم کیس. اصالً تحردو طرفه ازین هیرابطه  نیا دونستمیمن که نم _

 .دمیرو فهم زهایچ یلی. تازه بعد از طالقم خبرنیارتباط لذت م نیفقط مردا از ا

ا به خود فشرد و ب شتریکرده، او را ب دایدار شده و نم اشک به چشمانش راه پبغض شیکم صداکه حس کرد کم نیمب

رو  هایهمه خوش یتونیبه بعد کنار من م نیبهش فکر نکن! تموم شد اون روزها. از ا گهیگفت: د یآرام و مهربان یصدا

 .یبوداز داشتنش محروم  یول وئه،و مسلم ت یعیکه حق طب ییزهای. همه اون چیتجربه کن

از  یچیه گهید ،یِکاف برام نیزده و گفت: خوشحالم که کنارت و تو آغوشت هستم. هم نیمب نهیس یرو یابوسه ساره

 .خوامیخدا نم

 ارم؟یمسکن برات ب هی یخوایم ؟یکه نشد تیاذ نمیشود و گفت: بب زیمخیسرش را از بالش فاصله داده تا ن یکم نیمب

 و دلچسبِ. نیریتو هم ش یهاتینه، خوبم. اذ _
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زود خواب را مهمان چشمانش  یلیبود، که خ یندیآخوش ییساره مثل الال یهاگوش ریز نیضربان قلب مب یصدا

ها سال ییبه دنبال داشت. گو نیریش یبه ارمغان آورده بود، که خواب شیبرا یآرامش نیمب ینیب ریکرد. عطر تن ساره ز

 .ابدیب دنیآرم یراحت برا یتوانسته بود، مکان نجایکمبود خواب داشته و ا

*** 

اتفاقات  یادآوریافتاده؟ با  یچه اتفاق فراموش کرده بود کجاست و یالحظه یشرشر آب پلک گشود. برا یاز صدا ساره

انم خ ریچهره خندان ساره گفت: صبح بخ دنیدر حمام را باز کرده و با د نیلبخند به لبش آمد. همان لحظه مب شبید

 ؟یخندیم یشده؟ به چ یخوشگله خودم. چ

 و گفت: سالم. دیچانه باال کش ریشده و مالفه را تا ز تشیدر حال کش و قوس دادن بدنش، ناگهان متوجه وضع ساره

 نیزم یرو شیپا کینشست، که  یشده و کنارش طور کیاش گرفت، به تخت نزدساره خنده یاز حرکت ناگهان نیمب

قربونت  یپوشونیرو م یگفت: آخه چ زد و شیشانیبه پ یابود. دوال شد، بوسه زانیآو میتخت و ن یور مین گرید یو پا

مشغول نوازش دستش که مالفه را سفت  گریدست د باسرش قرار داد و  یدستش را از آرنج تا کرده باال کیبرم؟ 

 ؟یخندیم یبه چ یبود شد و گفت: نگفت دهیچسب

 ییایرو شب هی شبیافتاد د ادمیبودم کجا هستم. بعد  جیلحظه گ هیچشممُ باز کردم،  یلبخند زدم. وقت دم،یخندینم _

 لبخند زدم. نیهم یبود، برا

 پس خوش گذشت؟ _

 تکان داده و با دهان بسته گفت: اوهوم. دییساره سرش را به تأ 

 دم؟یباز زبونتُ قورت دادم خودم نفهم ه؟یچ گفت: اوهوم ساره را با دو انگشت شصت و سبابه فشرد و ینیب بنیمب

 پنهان کرد. اشنهیلوس کرده و سر درون س نیمب یکرد. خود را برا یابا دهان بسته خنده ساره

 خورما؟یصبحونه م یتو رو به جا ،یکن یدلبر ینطوریگفت: ا طنتیبا ش نیمب

 .رهیدلم داره ضعف م م،یدیهم شام نخورده خواب شبیگشنمه. د یلی! خیو گفت: آخ گفت دیساره کنار کش کدفعهی

اضرم ح یخوردم. االن هم اگه موافق گهید یزایشام چ یخود را به ساره چسباند و گفت: من که به جا شتریب یکم نیمب

 بخورم. گهیدور د هی
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 گشنمه! ساعت چنده؟ اصالً االن رستوران صبحانه داره؟ یلی! خنی! نه، مبیوا _

 .میکنیم دایپ ییجا هی رونیب میریم ستینداشتن هم مهم ن دن؟یصبحونه م یتا چه ساعت نمدویساعت نه. نم _

بلند شود، گفت: تا  شیو از جا دهیچیبدون آنکه بدنش معلوم شود، مالفه را دور خود پ کردیم یسع کهیدر حال ساره

 نداشتم. یراحت نیساعت بخوابم. اصالً تا به حال خواب به ا نیحاال سابقه نداشت تا ا

 خود گفت: از اثرات آغوش گرم و نرمه. نهیاشاره به س نیدر ح نیمب

له که از حو نیمب نهیس یبه باال یاشده، بوسه کیبود نزد دهیدورش را چسب دهیچیهمانطور که سفت مالفه پ ساره

 رم،یفعالً برم دوش بگ یول آغوش گرم و نرم بخوابم. نیتو ا شهیمانده بود زد و با لبخند گفت: من که از خدامه هم رونیب

 م در اومده.دل و روده یکه صدا

 .یبابتش تاوان بد دیباشه با ادتی. یکنیو فرار م یکنیم یطونیزده و گفت: ش یهم لبخند نیمب

اشاره کرده و گفت: اگه تاوان، آخرش به اون  نیمب نهیآورده، با چشم و ابرو به س رونیدر حمام سرش را ب یاز ال ساره

 بپردازم. یپناهگاه امن ختم بشه، حاضرم هر تاوان

 به سمتش رفت، که ساره بالفاصله در حمام را بست و چفت پشت آن را انداخت. یقدم نیمب

*** 

 شاه چراغ؟ میبر شهیبعد از صبحونه م نیمب _

 .مینیبیم میریدو سه روز م نیتو ا میرو بتون یر چداره. ه یادیز یدنید یجاها رازیآره، حتماً. ش_

را که در دهان گذاشته بود قورت داد  یاهستن. لقمه یدنید دمیو نارنجستان شن هیو حافظ لیمن در مورد بازار وک _

 .شناسمیرو نم گهید ی. جاهادمیو گفت: دروازه قرآن هم شن

 ؟یدیشن یاز ک _

چراغ با دوستاش شاه اطیتو ح میهم دار یمیعکس قد هیبار با دوستاش اومده،  هیمجرد بوده  یوقت امرزیخدا ب پدرم

 .رازیش امیبار ب هیآرزو داشتم من هم  شهیگرفته که گنبدش معلومه. هم
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در کنار من آرامش داشته  کنمی. تمام تالشمُ مرسونمتیبه همه آرزوهات م یکییکیدست ساره را گرفته و گفت:  نیمب

 .یباش

 یهاو تجربه حس رازیزمان کوتاه دو تا از آرزوهام برآورده شد. اومدن به ش نیگفت: تو هم نیریش یبا لبخند ساره

 قشنگ در کنار تو.

 .دهیبهت چسب یلیزده و گفت: معلومه خ یچشمک نیمب

 کردم،یشرکت م یکه گاه یامتفرقه یکالسا نیا یگفت: راستش تو یمحزون یانداخت و با صدا ریسر به ز ساره

و من  زدنیکه با همسرشون داشتن حرف م ییهایو شوخ هاطنتینامزد داشتن در مورد ش ایکه متأهل بودن  ییهااون

 هی ه،نیبوسه ساده که به دلم بش هی ینداشتم. حت میگها رو تو زندتجربه نیدونه از ا هیچرا  خوردمیحسرت م شهیهم

و رفتار  بخش نبودکدوم از کاراش برام لذت چیباشه. ه ندیبرام خوشا که یبغل گرفتن معمول هینوازش که چندشم نشه، 

بودم ازش و دوست داشتم ازم دور  یفرار شهیبهم. هم کردیو تمسخر رو القا م ریجور حس تحق هینداشت.  نینشدل

 برات باشم. یمشکل دارم و نتونم همسر مناسب دیشا کردمیفکر م نیهم ی. برااشهب

قشنگ  یهاحس یحاال در کنار تو کل یرا گرفته و با لبخند گفت: ول نیسرش را باال گرفت، با دو دستش دست مب بعد

 بوده. ریتمام رفتارات برام دلپذ م،یاز همون موقع که به هم محرم شد یعنیدارم. 

 گن؟یم یچ نایپس اچند قطره اشک کنار چشمش را گرفت و گفت:  د،یاش را کنار چشم ساره کشانگشت سبابه نیمب

 داره؟ تیواقع نایهمه ا نم؟یبیمن خواب نم یعنیبا لبخند گفت: اشک شوقن.  ساره

 .میپاشو بر یشد ریادامه داره. اگه س میکه زنده هست یداره و تا روز تیشک نکن! واقع زم،یمعلومه عز _

 

وق بچه شور و ش کیمثل  ،یدست عیو صنا یمیبازار قد دنیرفتند. ساره از د لیچراغ به طرف بازار وکشاه ارتیاز ز بعد

 بود. ندیآو خوش بایز شیبرا زیو همه چ دادینشان م

 گهیخواهرت د ی. راستمیبخر دیهاش هم بابچه خواهرت و ی. برامیهم بخر یسوغات م،یحاال که تو بازار هست نیمب _

 رفت خونه خودش؟
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. گفت خدا دوباره ارهیبوجود نم شونیتو زندگ یمشکل گهیاد دبابا قول دحاج یروز حامد اومد دنبالش، جلو هیآره،  _

 دست از پا خطا نکنم. گهیبا خودم عهد کردم د ارتیکه رفتم ز یرو به من داده و من در عوضش، روز ستهیشا

 سراغ اون دختره؟ رفتهیچرا م دیدینفهم _

هم  ییهاالیبه حامد فشار اومده. بابت فکر و خ نیهم یبرا کردن،یم یدور دیداشته و با یسخت یباردار ستهیشا _

 یکم خواستهیم ینطوریبه قول خودش ا خورده؛یحرص و جوش م گهیمونده بود، از طرف د ثمریکه داشته و همه ب

 متوجه بشه. یکس کردهیآروم بشه و فکر نم

 بشه.به اون رو  رو نیفعه از اد هیبشه که  دایپ یآدم ادیم شیبرد. کم پ یخدا رو شکر باالخره به اشتباهش پ _

 

حادثه بود و اگه حال  نیرو به ما برگردوند. خودش باعث بوجود اومدن ا ستهیبه قول حامد واقعاً خدا دوباره شا _

و  طونیدلسوزانه مراقب چهار تا پسر ش شه،یحاضر م یخودشُ ببخشه. بعد هم ک تونستینم شد،یخوب نم ستهیشا

ش هاش باشه. خدا بد جور زد پس کلهپرستار بچه نه،یبشرو ول کنه و تو خونه  یکار و زندگ تونستیکم سن باشه؟ نم

 ستهیپر کنه. بدون شا یرو تو زندگ یعاطف یهااز کمبود یلیخ یجا تونهینم ایمال دن دیو عقلش اومد سر جاش. فهم

 ادامه بده. تونستینم

یما هم م یکنیفکر م نیداشت. مب یخوب انیپا یسخت گذشت، ول یلیتون خمدت به همه نیا نکهیخوشحالم با ا_

 م؟یرو شروع کن مونیبدون مشکل زندگ میتون

 یزایچرا انقدر ذهنت سمت چگفت: آخه دختر تو  یتصنع یآن را فشار داد و با اخم یدست ساره را گرفت، کم نیمب

که اون هم با رفتار خانمانه تو تحت  کنه،یفکر م یکم سنت هیفقط مامانم  اد؟یب شیپ خوادیم یچه مشکل ره؟یم یمنف

 ؟یدیکننده بشنوم. فهم دیناام یهاحرف نیاز ا خوادیدلم نم گهی. دشهیمو تموم  رهیگیقرار م ریتأث

بلندتر گفت و باعث شد ساره سکوت کرده و تنها با تکان سر پاسخ مثبت  یکم ییآخر را با تکان دستش و صدا کلمه

 دهد.

 تریآنها بعد از بازگشت از سفر به کامشان تلخ خواهد شد، و گرنه مدت ماندنشان را طوالن یکه خوش دانستندینم اما

 یبرا ینگرانیو ب دغدغهیعمر ساره شد. ب یروزها نیشادتر و نیبودند، جزو بهتر رازیکه در ش ی. سه روزکردندیم
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 یخیتار یهامکان دنیبافتند. تا توانستند به د الشانیرا در خبعد  یهاروز یایتنها به خودشان فکر کردند و رؤ گران،ید

 رفته و خوش گذراندند. یاحتیس و

*** 

 .میبرگرد گهیبسه د م،یپاهام درد گرفت انقدر راه رفت نیمب _

 دلتُ زد. یزود نیبه هم ،ینارنجستان بود دنیهمه مشتاق د نیرو؟ ا نجایا یچرا خانمم؟ دوست ندار _

 پاهام تاول زده. کنمیاحساس م یهم باصفاست و خوشم اومده، ول یلیخ _

 .یروادهینه پ یِ. کفش پاشنه بلند مال مهمونستیکه کفش راحت پات ن نهیا یبرا _

قراره منُ  دونستی! مامانم که نمیکرد یزیراز من برنامه خبریرفته، ب ادتی نکهیگفت: مثل ا یتند یکمبا اخم و ساره

 تا کفش راحت برام بذاره. ،یو اونور ببر نوریا ادهیپ

 .دمیخریبرات م یکی یگفتیکه غصه نداره گلم. زودتر م نیلپش گذاشته و گفت: ا یرو یبا خنده بوسه کوتاه نیمب

 ...مارستانیمثل اون روز تو ب نهیبیم یکی! ابونیزشته تو خ نیبه اطراف کرده و گفت: مب ینگاه ساره

 ارتشیز نهیهم بب یکیباغِ،  ستُین ابونیخ نجایخود را به ساره چسباند و گفت: ا شتریحرفش را قطع کرده، ب نیمب

 !شترِیش بمزه یهُلو هُل یواشکی یکارا نیکه ا یدونیقبول، نم

 هی گهیگفت: د صالیآن پرت کرد و با است یخود را رو باًیبود افتاد، تقر کشانیکه نزد یسنگ مکتیچشمش به ن ساره

 راه نرم. گهیکفش د نیبا ا یبرم، حاضرم پا برهنه برم ول تونمیقدم هم نم

 برات کفش بخرم؟ یبعد چه جور _

 .ریش برام بگهم اندازه یکیکفشُ ببر  نی. تو انمیشیم نجایمن هم _

 کرد. شهیهم م گهیکار د هی _

 کار؟ یچ _

 بغلت کنم. یمن تا کفاش _
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 .کننیم رمونیدستگ انیماونوقت به جرم اشاعه فساد  _

 .کنمیخانمم مجروح شده، دارم حَملِش م گمیمن هم م _

 پاش اوخ شده! یگیشده؟ م یحتماً اگه ازت بپرسن چ _

 .گمیم نُی.. همکالیاش گرفت و گفت: آ بارخنده نیمب

 یگذاشته و شروع به ماساژ آن کرد، تا کم گرید یپا یزانو یرا رو شیبه دو طرف تکان داد. مچ پا یبا لبخند سر ساره

 از دردش بکاهد.

. میزنیچرت کوچولو م هی م،ی. ناهار که خورمیکم استراحت کن هیهتل  میکفش راحت بخرم. بعد بر هیبرات  میبر _

 ؟ی. موافقمینیبیجاها رو بعد از ظهر م هیبق

 .هیآره، فکر خوب _

*** 

 .شهیاساژ بده، دردش کمتر مساره برو تو حموم پاهاتُ با آب گرم م_

 کفش. نی. پاهام آش و الش شد با ارمیاالن م _

و  دیکش یکوتاه غیپشت سرش وارد حمام شد. ساره ج نینکرده بود، که مب میآب را تنظ یو سرد یکامل گرم هنوز

 ؟یگفت: تو چرا اومد

 اومدم همراه خانمم حمام کنم. _

 شه؟یکه نم ییبعد، دو تا رونیب امیب یکردیصبر م _

گفت: دوش قرار گرفتند. صورت به صورتش چسباند و  ریحلقه کرده و با هم ز از پشتِ ساره، دستش را دور او نیمب

 تو هم منُ بشور. تازه اومدم خودم پاهاتُ ماساژ بدم، تا زودتر خوب بشه. شورمیم . من تو روشهیچرا نم

دستان او در آمد. ساره ذره ذره از  طرهیتمام بدنش به سسُر داد و  نییحرفها دستانش را آرام به پا نیگفتن ا نیح در

و لمس اندامش  نیتن مب یدستان او، تاب مقاومت نداشت. گرما یچرا در برابر جادو دانستی. نمشدیم خودیخود ب

که امان  یاهوقفیب یهااز خود نشان دهد. بوسه یتوانست حرکتیاو را سست کرده، نه توان سخن گفتن داشت و نه م
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سر پا  توانستیشده بود، که نم رمقیب ی. به قدراندازدیب نیمب یموها انیباعث شد ناخواسته چنگ م ربودیاز او م

 به سمت تخت برد. قرار داد و شیحوله را رو یاو را در آغوش گرفته، به سخت نیبماند. مب

با من  یکرده. چه کرد دایپ یمعن با تو میقدرت دارم. زندگ یلیخ کنمی. حس مشمیم گهیآدم د هیساره کنار تو  _

 دختر.

تو،  یو فقط صدا رهیم ادمیاز  یهمه چ ،یکنیکه بغلم م نی. همشمی. سبک مکنمی. پرواز مرمیمن هم با تو به اوج م _

 .مونهیعطر تو و حس وجودت برام م

 .یایقربونت برم که انقده برام ناز و عشوه م _

 یگرید نیریو وصال ش دندیشد. در هم تن دهیبر نیمب نی.... اما کالمش با بوسه آتشخدا نک دیبگو ستخوایم ساره

دهند.  انیرا پا دنیبه هم رس یبایحس ز نیا توانستند،یم یاز با هم بودنشان. به سخت شدندینم رابیرقم زدند. س

 .کردندیمکان را فراموش م زمان و ییگو

*** 

 دانستندیکردند. اگر م داریشاد بودند، که غم را ب یادیو ز دندیچند روز بعد از عقدشان، بلند خند نیدر ا ایگو

و اجازه  گذراندندیم رازیعمرشان را همانجا در ش یباق دیخواهد بود، شا شانیزندگ زیانگغم یهاشان آغاز روزبرگشت

 غم مهمان خانه دلشان شود. دادند،ینم

 یشدند تا به خانه برگردند، نتوانستند کالم نیکه سوار ماش یا. از لحظهدیرا کش یخانه ساره ترمز دست یجلو نیمب

 تر.سخت بود و دل کندن سخت شانیبرا ی. خداحافظاورندیبه زبان ب

 هی رفتمیفردا م نیو هم میشیبابا قول نداده بودم که طبقه باال ساکن مدار گفت: کاش به حاجخش ییبا صدا نیمب

 .ارمیبدون تو طاقت ب تونمیوجودت و بو کردن عطر تنت م ینیریش دنیبعد از چش ی. چطورکردمیرو اجاره م ییجا

 لرزاند. شیاز پ شیرا ب نیو دل مب دیشان چکگره زده یهارو دست یدرشت اشک قطره

خونه زودتر آماده بشه. برو فدات  کنم،یقشنگت برم. کارمُ سخت نکن. تمام تالشمُ م یقربون اون چشما زیاشک نر _

گذاشته و از او جدا شد. به محض داخل رفتن ساره، پا  اشیشانیبه پ ینرم و طوالن یابشم، مراقب خودت باش. بوسه

 رفتنش سست شود. یشده و پا مانیپدال فشرد و با سرعت دور شد. مبادا پش یرو
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جان از تن او  ییآسفالت و دور شدنش، گو یرو نیماش یکهایشدن الست دهیکش یداده و صدا هیپشت در تک ساره

 .انداختیخش م اشنهیو بر س ربودیم

 یمبلغ و دیخوب رمان مطلع شو تیفیشما از ک نکهیا یفقط برا لیفا نیو ا باشدیم یرمان بصورت فروش نیادامه دارد ا

ز رمان ا نینسخه کامل ا افتیدر یاست . پس برا دهیدارد ارائه گرد دیکه ارزش خر دیمطمعن شو دیکنیکه پرداخت م

 :   انرم نیا   دیخر نکی: ل   دیاقدام فرمائ ریز یها نکیل

www.romankade.com/1397/02/21/وصال-معجزه-رمان-دانلود / 

 

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

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

 

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/1397/02/21/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d9%87-%d9%88%d8%b5%d8%a7%d9%84/
http://www.romankade.com/1397/02/21/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d9%87-%d9%88%d8%b5%d8%a7%d9%84/
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

