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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

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

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

 . باشدیم یریگیقابل پ ییسمت مراجع قضا

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

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

 

 

 (می)بِسمِ اَللّهِ اَلرَّحمنِ اَلرَّح

 

 کردم. یخانوم جون خداحافظ از

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 .میایب رونیهم نتوانستم زودتر از خانه ب امروز

 نبود. یادیز یفاصله  نیخانوم جون تا دفتر آر یخانه  از

 

 شدم. یمیقد یساختمان آجرنما وارد

را به  میبلند پاها یفکر باال رفتن از سه طبقه، آن هم با داشتن پله ها یآسانسور که خراب بود، حت یدوباره  دنید با

 درد آورد.

 چرم زرد رنگ آرام گرفت. یِصندل یاز پله ها باال رفتم و تپش قلبم با نشستن بر رو باالجبار

 بود. امدهیخوب که هنوز ن چه

 

 داد و داخل اتاقش شد. یمعمول به زور سالم طبق

 دادم. رونیرنگ اتاقش انداختم. نفسم را ب یبه در کرم ینگاه

 خود گفتم:چه کنم که مجبور به احترام هستم. با

 

کردم. موقع رفتن هم بدرقه شان کردم تا بار آخر مراجعشان  یکنندگان را با احترام به داخل دفترش همراه مراجعه

ن با آن زبا نیآر یکردم اما آقا یمراجعه نم گریدفتر ساده و رنگ و رو رفته اش د دنیدنباشد. واهلل، اگر من بودم، با 

 کرد. یچرب و نرمش همه را جذب م

 

 وقت بود. آخر

 خسته شده بودم. یحساب

 نمانده بود. یباق میبرا یجان گریخانوم جون هم د ادیز یکارها با
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 یرنگ گذاشته شده بود، گذاشتم. چشمانم را رو یدود یا شهیش شیکه رو یفلز زیم یسرم را رو اد،یز یِخستگ از

 هم گذاشتم.

 

 باز شدن در اتاقش سرم را بلند کردم. با

 ام را صاف کردم. مقنعه

رنگ دفتر، با نگاهم ناخواسته  دیسف یِکرد و رفت. تا خارج شدنش از در آهن یخشک یخداحافظ تشیهمان جد با

 دنبالش کردم.

ه و رنجش خاطر، ب یاز خستگ یشد، شب با کوله بار یاز دهانش خارج م یدیخسته نباش رکبایفقط  کباریاگر  دیشا

 گشتم. یغم زده مان باز نم یخانه 

 

 خانه مان شدم. وارد

 با صفا شده بود، گذشتم. وارد حال شدم. یکه با وجود حوض شش ضلغ یِکوچک اطیح از

 

امروز را فراموش کردم. به طرفش رفتم. سالم کردم. با محبت پدرانه اش جواب  یلبخند پدر تمام خستگ دنید با

 گرفتم.

 انداختم. یمبل چوب یرا رو چادرم

 .یرا بفهم میگذارم خستگ یوقت نم چیاما ه نمیرنگش بنش یگاه نرمِ کرم منینش یخواست خودم هم رو یم دلم
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عمه به پدرم سر زده است. باز هم  دمیبرنج درهم که دوستش هم نداشتم فهم سید دنیسمت آشپزخانه رفتم با د به

 را نخورده بود. شیبدون من غذا

 

 .دمیرا چ زیم

 کردم. تیرا به سمت آشپزخانه هدا لچرشیو

 سکوت شام، خورده شد. در

 

 .دمیتختم دراز کش یرو

 هم گذاشتم. یرا رو چشمانم

 بود. اریاخت یاشکم، ب ی قطره

 

 رفتم. اطی. با عجله از ساختمان به حدمیرز سرخ بود را پوش یکه پر از گل ها میقهوه ا بلوز

 

 حوض بود. کینزد پدر

چون ماهش را  یرو دم،یشانه اش که انگار افتاده تر از سال قبل شده بود، گذاشتم. لبخندش را که د یرا بر رو دستم

 .دمیبوس

 که.. گمیظم مخودم به اع یبر یگفت:اگه دوست ندار یآرام به

 یچیخورده زبونش بده وگرنه تو دلش ه هیکه به لب داشتم قطع کردم و گفتم:نگران نباش عمه  یرا با لبخند حرفش

 شد. یزند اما دل پدر که خوش م می زبان ...خودم هم حرف خودم را قبول نداشتم. بد زخمستین
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 را فشار دادم. فونیآ زنگ

 .یاومد ریگفت:چقدر د زشیت یصدا با

 کند. یشروع م امدمین هنوز

باز  ینییپا ی هیاول نگذاشته بودم که در همسا یپله  یرا رو میو به سمت پله ها روانه شدم. هنوز پا دمیکش ینفس

دادم. با  یخواند. هول شده به طرفش برگشتم. استرس وجودم را فرا گرفت. سالم آرام یآرام مرا م ییشد. صدا

 اما دلتنگت بودم. مباش دیوقته منتظرتما..اعظم خانوم گفته نبا یصراحت گفت:کل

 دلتنگت باشد. یکه مرد یشوم از حس خوب یم پر

تمام ماند. نگاه ناراحتم را به چشمانش  هیعمه نم ی...حرفم با صدایلبخند زدم و گفتم:شما لطف دار نییپا یسر با

 مونه، با اجازه. یحرف هام نصفه م شهیدوختم. با همان حالم گفتم:هم

 .نیشه. تو فقط خوشحال باش، هم یدرست م یداد و گفت:همه چ میدلدار یدواریام با

 

بود  اوریکه لج در ب یا ی. با خوشحالدمیدر واحدشان د یعمه را جلو دمیها را باال رفتم، به پاگرد که رس پله

ه طبقه ب یشدم. بعد با منظور نگاه یم دیمنا ا نیریش یلیگفت:سالم دخترم. داشتم از اومدنت به جشن فارغ التحص

 باال. یتا اومد دیطول کش یلیکرد و گفت:خ نییپا ی

 

و گفتم:مگه  دمیکردم. سالم کردم. جواب گرفتم. خند یداد. پله ها را ط یحرف زدن م یهم به من اجازه  یکم کاش

 من نباشم عمه جون.  نیریشه جشن ش یم

 گرفتم. دهیرا هم که بخاطره فرهاد زد را نشن یا طعنه

 

 تعرفاتش داخل شد. با

 عمه سالم کردم. انِیتک تک دوست و آشنا به
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 گرفت. لمیتحو شهیبود که سالمش کردم. مثل هم ینفر آخر نیریش

 ش؟یدیگفت:د ینشاند و به آرام اهشانیچرم س یمبل ها یرا کنار خودش رو من

 وقته که منتظرم بوده. یلیزدم و گفتم:آره. گفت خ یلبخند

 ؟یاومد ریقدر د نی:چرا انیریش

 .امیکار داشتم. نتونستم زودتر ب-

 

 بفهمد. یزیخانوم جون چ یهم از رفتن من به خانه  نیریش یحت دینبا

 

 .تیلیفارق التحص کیاز ک نمیجون ا نیریعمه نگاه همه را به خود متوجه کرد که گفت:ش یصدا با

کرد  یرا روشن م کیک یکه شمع رو ی. به طرف جمع برگشت. در حالدیرا بوس شیشانی. پدیرس نیریش یکینزد به

 .میخانم معلم صداش کن دیبا گهیگفت:ماشاال به دخترم که د

 

 .میدست زد شیدانستم. شمع را محکم فوت کرد. همه برا یرا م شیرا بست. آرزو شیچشم ها نیریش

 

 کادو دادن شد. نوبت

 کردم. ادیکم و ز میبود دهید نیتریکه قبال با هم پشت و یقرمز رنگ کیتون دنیخر یداند، چقدر برا یم خدا

کرد. تازه من هم دو جا  یاش آن قدر نبود که بشود، ولخرج یبود و حقوق از کار افتادگ نیدرمان پدر سنگ مخارج

شدم. مگر  یمدرسه مشغول به کار م کیدر  نیریداشتم، مثل ش یالتیاگر من هم تحص دیمشغول کار بودم. شا

 دارد؟! یچقدر خستگ یمعلم
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 تکان خوردن شانه ام به خودم آمدم. با

. و از یمرس یخواستم. وا یکه م ی. ممنونم.، همونیجون شرمندم کرد حانهیپر ذوقش بلند شد که گفت:ر یصدا

 مرا در آغوشش آب گرفت. ادشیز یخوشحال

. و اما حرف عمه دلم را رنجاند که یباشه که دوست دار یزیخواست چ یزدم و گفتم:قابلِ تو رو نداره. دلم م یلبخند

 .میکن یواسه تولدت جبران م یول یگفت:حاال تو که دانشگاه نرفت

 .ستمیبه زحمت شما ن یراض-

 

 رفت. یرنگش غنج م ییطال فیکمربند ظر یخواست. دلم برا یرا م کیتون نیمن هم دلم ا چقدر

 دانم بغضم از چه بود؟! ینم

 نی. مهم استیاز...هر چه که هست مهم ن ای یلیاز نداشتن مدرک تحص ایارزش  یب یتکه پارچه  نینداشتن ا از

 .دمیکه شن ییطعنه ها ستیرا خوشحال کنم و مهم ن نیریاست که توانستم دل ش

 

 دارد؟  یا یکتلت چه خوشمزگ چیخوردم. اصال ساندو یمشک یکتلت را به زور نوشابه  چیساندو

 یسخت بود. آخر همه اش م میجا برا نیخواست زودتر به خانه بروم. تحمل جو ا یاز جمع کردن سفره، دلم م بعد

 دهد. چارهیدخترش را به من ب التیمرا کنف کند و دوباره پز تحص هیبق یعمه جلو دمیترس

 

 آمد. رونیخندان از اتاقش ب یبا لب نیریش

س زبان لبا نیاندامش را داخل ا یتنگ اریبود که به کمک گن بس عیضا یلیحالش افتاد. خ یسبز ب راهنیبه پ نگاهم

 بسته جا داده است.

 یکرد کنارم قرار گرفت. چشمک یم یباز د،یرس یم شیاش که تا سر شانه ها دهیاتو کش یطور که با موها همان

 .دی. و سرخوش خندیخواستگار انیم گهید یزد و گفت:هفته  میبرا



 من گرید مین

 
10 

 

 زدم و گفتم:مبارکه. یلبخند

 هقیبزرگ ساعت، ده دق یکردم. عقربه  میروبرو وارید یرو یرنگ ساده  یصفحه گردِ مشک یِواریبه ساعت د ینگاه

 راه بود. یرفتم. تا خانه کم یم دیبا گری. ددیرس یبه نه م گرید ی

 کردم. یجمع خداحافظ از

 بدرقه ام کردند. نیریو ش عمه

 زشته. ارنیتو محل واسمون حرف در م ا،یبا طعنه گفت:عمه جون خودت بر عمه

 نیجون مواظب خودت باش. ا حانهیگفت:ر نیریزدم. ش دنیخودم را به نشن شهیکنم. مثل هم یتنها نگاهش م من

 شلوغه، نترس. ابونایموقع خ

 کردم. یتکان دادم و خداحافظ یسر

 

درنگ پاسخ  یصفحه ب ینام رو دنیزنگ خورد. با د لمیتند خود را به خانه رساندم. همان موقع موبا ییقدم ها با

 دادم.

 

 ؟ی:سالم خوبدیچیدر گوشم پ نشیغمگ یصدا

 ؟یسالم، خوبم. تو خوب-

 ؟یعمه برگشت ی:منم خوبم. از خونه رضوانه

 . چه خبرا؟دمیآره. تازه رس-

 توئه. شی:خبرا که پرضوانه
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بود، سالم دادم. بعد از جواب گرفتن از جانبش به  یو یت یشدم به پدر که در حال تماشا یکه وارد خانه م یحال در

 سمت اتاقم روانه شدم.

 چه خبر بود؟ یاز پشت خط گفت:سالم منو هم برسون. خب نگفت رضوانه

 ندارم. یا گهیخبر د یجز سالمت-

 بهت نگفت. یزی:عمه چرضوانه

 بگه؟ یمثال چ-

 خوب بلده که حرف بزنه.:رضوانه

 داره؟ یتیخب بزنه، چه اهم-

 خود نگران بودم. ی:باشه بابا نگو، من برضوانه

 .الیخ یقدر مهم باشه، ب نینزد که بخواد ا یآخه حرف زم،ینگران نباش عز-

 ؟یندار ی:باشه گلم. کاررضوان

 نه. سالم برسون.-

 . خداحافظ.ی:سالمت باشرضوانه

 خدانگهدارت.-

 

 را عوض کردم. میمکالمه ام لباس ها نیح در

 را شانه زدم و از اتاق خارج شدم. میموها عیسر

 

 نشسته بود، رفتم. یو یت یپدر داده بود را در بشقاب گذاشتم و به طرف بابا که جلو یکه عمه برا یچیساندو
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 .نیموقع تنها موند نیکه تا ا دیکنار دستش گذاشتم و گفتم:ببخش زیگل م یرا رو بشقاب

 . خوش گذشت؟زمینداره که عز ی:اشکالپدر

 زدم و گفتم:بله. خوب بود. یلبخند

 .یداشته باش یلیخواست تو هم مدرک تحص یدلش م هیناراحت گفت:چقدر زک اریبس یبا لحن پدر

 .نیفکر کن زایچ نیخواد به ا یبابا. شما هم نم ستمیناراحت ن تمیمن از وضع-

 مبل کنار پدر نشستم. یرو

 .دمیکش یا ازهیخم

 ینگهت نداره که بابام اجازه نم یبه خانوم جونتم بگو اضافه کار ،یبه من انداخت و گفت:برو بخواب خسته ا ینگاه

 ده.

 رفتم. یحالت به خواب فرو م نینشستم، در هم یم گرید یخسته بودم و اگر لحظه ا واقعا

 اتاقم شدم. یگفتم و روانه  یریبخ شب

 وارد شدنم، نگاهم به قاب عکس مادرم افتاد. با

 زود. یلیمامان، خ یشدن، به سالگردش اشک در چشمانم جمع شد. زود رفت کینزد یِآور ادی با

 را پس نزدم. میها اشک

 

 تختم نشستم. ی لبه

 عکس چشم دوختم. به

گرفتن  سانسیمگه مدرک ل کرده بود. ادیحرف هاشو ز یِبا مادرم صحبت کردم:امروز عمه چاشن یآرام یصدا با

 ه؟یچ
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 ؟یکرد یاما چند بار فخر فروش یهم مدرک داشت تو

 نوشت مگه نه؟ یجور نیا ری. تقدستین چکسمیه رینشد که بشه، تقص خب

و رو که ت یریاون تقد یشدند. دوباره گفتم:ول یپاک م عیآمدن و سر یام شدت گرفته بود. اشکهام تند تند م هیگر

 .ی. دلم برات تنگ شده مامانیستیاما ن یخواست اآلن کنارم بود یازم گرفت ناعادالنه بود. من دوست داشتم. دلم م

 

 تختم انداختم. یرا رو خودم

 فرو رفتم. قیعم یتا به خواب ختمیقدر اشک ر آن

 

 رنگ را روشن کردم. یمشک یها شمع

 .دندیغلت یصورتم م یرو یگریپس از د یکی م،یها اشک

 جا، کنار سنگ مزارش نشستم. همان

 .دمیصورتم کش یرا رو چادرم

 .دیلرز یم میها شانه

 درد گرفته بود. قلبم

 سال نبودنش. نیگرفته بود، بخاطره پنجم دلم

 کردم. یکردم و در دلم با مادرم صحبت م یم هیگر

 

را  گذاشته بود و سرش شینیب یرضوانه از من بلندتر بود، و اما پدر انگشت شصت و سبابه اش را باال ی هیگر یصدا

 .ستیگر یهم خم کرده بود و آرام م
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 بودند. ینگاه نکردم، چون از سال اول هم فقط تماشاچ هیبق به

 در آرام کردنم، داشت. یکه سع دیچیدر گوشم پ نیرینجوا کنان ش یهر سال صدا مثل

 

 که دیشد فهم یها م یگذشته بود اما از خداحافظ یدانم چه زمان یبود. نم دهیآرام و گاه بلندم امانم را بر یها هیگر

 نیساخت و تا آخر یجا کلبه ا نیشد هم یکاش م یخواست به خانه بروم و ا یمن دلم نم یوقت رفتن است ول گرید

 نفس در کنار مزار مادرم بمانم.

 

 کنه. یدوا نم ویموندن ما درد امرزتش،یوقت رفتنه. خدا ب گهی:دگفت یقر زنان م عمه

 .ردینکردم، تا کمتر زخم تازه شده ام، درد بگ یتوجه شیحرف ها ی هیبق به

 

تا من برسونمتون. بعد  نیایگفت:اعظم خانوم ب یتوجه ام را جلب، و خوشحالم کرد که رو به عمه م یآقا مهد حرف

 .هیدنبال بق امیم

 .ستیبه فکر من ن یجا که کس نیبده ا رتیخدا خ یاعظم:وا عمه

 .یکن یناراحتمون م یبرو که دار ایگفت:اعظم ب تیبا عصبان پدر

 

 آرام بود. یوگرنه مرد د،یگونه به عمه توپ نیاز غم مادر ا پدر

 میاکه بخو نیبهمون حق بد ام،پسیب نجایتونم ا ینم ادیمن ز دیدون یتند خو بود گفت:شما که م یکه کم رضوانه

 .میبمون شتریب

 گفتم؟! یتند گفت:وا عمه حاال انگار من چ یکردهمه مثل من هستند با لحنِ کم یکه فکر م عمه

 م؟یگفت:اعظم خانوم بر عیسر یمهد آقا
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 کرد و رفت. یسر سر ی:اومدم.و خداحافظعمه

 راه افتاد. یاز ما پشت سر عمه و آقامهد یبعد از عذر خواه نیریش

 

 .مینشست گرید یسه ساعت دو

 .میبرداشت یآهسته ا یقدم ها یآقا مهد نیو به طرف ماش میدل کند یسه نفرمان به سخت هر

 

نام فرستنده صبر  دنیارسال شده بود. با د میبرا امکیپ کیآوردم.  رونیب فمیرا از داخل ک لمیموبا ریطول مس در

 یکه به پات م یبدون. حتما با عشق کیمن رو هم تو غمت شر یبازش کردم. نوشته بود:سالم خانوم عینکردم و سر

 . دوستت دارم.یکن یکمتر نبود مادرتو احساس م زمیر

 

 لبخند زدم. ناخودآگاه

 ؟یِ گفت:خبر یزد و به آرام میبه پهلو یاز چشمان رضوانه در نماند که با آرنجش به آرام حرکتم

 حرفام بلده؟ نیو آرام گفت:از ا دیخند امکیرا به طرفش گرفتم. بعد از خواندن پ لیموبا ی صفحه

 ؟یفکر کرد یبهش انداختم و گفتم:پس چ ینگاه

 

و صاف  یآفتاب شهیهم مانیحال و هوا یاگر بود زمیکنارمادر ماندن حالمان را عوض کرده بود. مادر عز یساعت چند

 بود.

 

 یلیپر کار تعط یهفته  کیگونه بود؛ چون بعد از  نیمن ا یهم برا دیروز هفته باشد. شا نیبهتر دیجمعه شا روز

 است. ندیخوشا یلیجمعه خ
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 زود خوابم برد. یلیکه خوردم، به اصرار رضوانه ظرف ها را نشسته به اتاقم رفتم، خ یاز ناهار مختصر بعد

 

 بودم. دهیدانم چقدر خواب ینم

 .دمیکم ارتفاع و کوچکم د یبوفه  یرینه را در حال گردگتختم نشستم، رضوا یرو یوقت

 ؟یکن یچرا شرمندم م یگفتم:خواهر یو به آرام دمیکش یا ازهیخم

تو که  زم،یو گفت:دشمنت شرمنده عز دیجنسم را در دست داشت به طرفم چرخ ینیکه عروسک صورت چ یحال در

کارا رو دوش تو  یتو باشم که همه  یرو یشرمنده  دیتازه من با ،یرس یکه به اتاق خودت نم یقدر کار دار نیا

 افتاده.

 کنم؟! یم کارینگو، مگه من دارم چ یجور نیا-

 یر مفک نیبه ا یوقت میچه حال یدون یکه در صدا داشت گفت:به خدا نم یتختم نشست. با بغض یلبه  یناراحت با

 .یکن یمردم کار م یکنم که تو خونه 

 یلو گهیبهم نم میخدا کار یجا تنهاست، بنده  نیا رزنیکنم. اون پ یمردم کار م یتعجب گفتم:من کجا تو خونه  با

 !یکار من ثوابه نه خدمتکار نیده. ا یم میپول خوب

 اگه ناراحتت کردم. دیگفت:ببخش یشرمندگ با

 یخانوم جون با من مثل دخترش رفتار م. باور کن یغصه بخور یخوام ه یو گفتم:من ناراحت نشدم فقط نم دمیخند

 کنه.

 

دادم اما واقعا تا کنون به خودم نگاه  یروزانه اش را انجام م یخانوم جون کار ها یبود که من در خانه  درست

 خواهد. یم یشتریکه مهمان دارد از من کمک ب یمهربان و دلسوز بود فقط گاه یرزنینداشتم. او پ یخدمتکار

 بودم و هستم. یراض یِراض میکند. من از وضع زندگ یرا بزرگ م زیهمه چ یادیز رضوانه
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در گمرک آستارا مشغولِ به کار بود. رضوانه از روز اول  یآستارا شدند. آقا مهد یصبح زود روانه  یو آقا مهد رضوانه

 رازیش جا نیشوهرش هم هم یکند. خانواده  یم یشود، آن جا زندگ یم یهفت سال کیبعد از ازدواجش که نزد

 ساکن هستند.

 

 فراوان. یِبا دلتنگ یبود ول ینبود اما شدن یکندن از تنها خواهرم کار راحت دل

 .میکرد یدر از هم خداحافظ ی. جلومیبدرقه اش به فرودگاه برو یبرا نگذاشت

 خانوم جون راه افتادم. یاز رفتنشان پدر داخل خانه رفت. من هم به سمت خانه  بعد

 

گرد لبه  ینیشده بود. قندان را داخل س یخوش رنگ ی. چاختمیر یگلِ سرخ م یرا داخل فنجان ها یقور اتیمحتو

 دال برد گذاشتم و از آشپزخانه خارج شدم.

 

 گذاشت گفت:حال خواهرت خوب بود؟ یرا کنار م شیکه بافتن یجون در حال خانوم

 برلب گفتم:خدا رو شکر. سالم رسوند خدمتتون. یلبخند با

 جون:سالمت باشه.حامله نبود؟ خانوم

 .رهیبگ ینه خانوم جون. منتظره شوهرش انتقال-

 بابا! یجون:ا خانوم

 درست نشد. شیشوهرش حاال حاال ها کار انتقال دیشا

 دونم واال. یو گفتم:چه م دمیخند

 جونم. حانهیبخت خوب و فرزند خوب تر، ر هیدختر خودم،  یزد و گفت:ان شااهلل روز یلبخند
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 ممنونم.-

 

کار ها را  شتریشدم. اگر چه ب میشگیروزانه و هم یدر کنار خانوم جون، مشغول به کار ها یچا دنیاز نوش بعد

 من بود. یبرا ییداد اما باز هم کارها یخودش انجام م

 

 راه افتادم. نیآر یاز خانوم جون به سمت دفتر آقا یاز خداحافظ بعد

 

 به صدا در آمد. لمیموبا

 درنگ پاسخ دادم. یشماره اش ب دنید با

 ؟یدلخور گفتم:سالم، خوب یلحن با

 ناراحتتو. ی:سالم بانو. نشنوم صدافرهاد

 ؟یریمگه قرار نشد باهام تماس نگ-

 کنم؟ کاری:دلِ تنگمو چفرهاد

 از راه درست باشه... یباور کن اگه همه چ-

 نده. ریرا قطع کرد و گفت:فقط خواستم صداتو بشنوم. باشه حاال گ حرفم

 ندادم فقط گفتم.. ریمن که گ-

 

 ینم یخداحافظ یکاش با ناراحت یحرف زدن به من را نداد و ا شتریب یو اجازه  شرفتیهم با منطق خودش پ باز

 کرد.



 من گرید مین

 
19 

 

 گرفت. بغضم

 جز محکم بودن، نداشتم. یشدم اما چاره ا دلتنگش

 

 شیبا مفهوم عشق برا یامیناراحت شدن فرهاد بود. حتما پ لشیهم دل دیگذشت. شا رید یلیکردم امروز خ احساس

 کاسته شود. شیفرستم تا از ناراحت یم

 

 ها گذشت. روز

 .میرا پشت سر گذاشته بود زییاز پا یهفته ا کی

خش خش برگ ها  یداشتم. صدا یگذاشتم، حس خوب یرو م ادهیخشک کنار پ یبرگ ها یرا رو میکه پاها نیا از

 آورد. یلبخند بر لبم م

 .دمیخانه مان رس به

 .دمیعمه را د یدر کفش ها یهمان جلو از

 موقع به خانه مان آمده. نیاست که ا بیعج

 

 مبل نشسته بود. یپدر رو کنار

 دادم. یبلند سالم

 شان را قطع کردند و جوابم را دادند. حرف

هم  جون ان شااهلل تو حانهیلب به سخن باز کرد و گفت:ر زشیآم هیکنم. با لحن کنا یرفتم تا طبق رسوم روبوس جلو

 .شهیم بشیداره نص یبخت خوب نیری. خدا رو شکر که شیخوشبخت بش
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ار خواستگ نیریواسه ش یبا خبر بودم، خود را به ندانستن زدم و گفتم:بسالمت نیریکه از کار و احواالت ش نیا با

 اومده؟

گفت  یپسره مهندسِ، مادرش م گه،یخواست نشست و با ذوق و شوق گفت:بله د یرا م نیکه انگار دلش هم عمه

 کم نداره. یچیه یکردن و گفتن از خانوم شیبهمون معرف

 گفتم:مبارکِ. یلبخند با

 

خانوم معلم شده و  گهیچون د نیریعمه جون، ش یدون یدر چشمانم نگاه کرد و گفت:م د،یام را د یتفاوت یب یوقت

اشته د ادی. بعد رو به پدرم کرد و گفت:البته تا حاال خواستگار زانیمثل خودش واسش م یداره خواستگارا التیتحص

 .شیواسه خواستگار ایهم حتما ب اداداش شم گهیخونه. د انیب گهیم ویکی نیا نیریاما فعال ش

 

 هست؟ یزد و گفت:ک یکه تا آن لحظه ساکت بود لبخند پدر

 با تعجب گفت:وا! عمه

 چهارشنبه! نیه همون اول گفتم همک من

 اومد، چهارشنبه وقت دکتر دارم. ادمیاما حاال  ی:آ...آره گفتپدر

 .گهیروز د هیو گفت:خب بندازش  دیعمه خواب باد

 حتما برم. دیبا شه،ی:نمپدر

 .ای:خب بعدش بعمه

 :اگه زود نوبتم شد، چشم.پدر

 .میکس و کار یفکر نکن ب ،یباش نیریش یخواد حتما تو خواستگار یدلم م یدلخور گفت:ول عمه

 خوشبخت بشه. دوارمی:خدا که هست، امپدر
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 نشست و بعد رفت. یکم عمه

 !ینوبت دکتر دار گهید یتعجب رو به پدر گفتم:قربونت برم شما که هفته  با

 دونم. یو گفت:آره م دیخند

 !ن؟یدونست یم-

 چرا... پس

م بر نیریخواست واسه خاطره ش یزد. دلم م یحرفا رو به تو م نیا دیو گفت:ازش ناراحتم، نبا دیوسط حرفم پر پدر

 باباجون. شمیکنه ناراحت م یطور رفتار م نیبا تو ا نمیب یم یوقت یول

 نداره بابا. یزدم و گفتم:اشکال یلبخند

 مهربون باشه دختر. نقدرمیآدم ا ستی:خوب نپدر

 

 خبرم. یهست که از او ب یفرهاد فکر کردم، چند روز. به دمیتختم دراز کش یمختلف، در سرم رو یفکر ها با

اه قبل م کیو به رضوانه که تا  ستیبند ن شیپاها یبه معشوقه اش رو دنیفکر کردم که حتما از شوق رس نیریش به

 انجام دهم. شیاز دستم ساخته بود تا برا یکاش کار یرود. ا یبزرگ فرو م یماه بعد از سالگرد مادر در غم کیو 

 

خواست  یزیحضور داشته باشد، قبول نکرد و از من چ نیریش یچه به پدر اصرار کردم که در مراسم خواستگار هر

 که تا به حال نخواسته بود.

 

 ه؟یتعجب نگاهش کردم که گفت:چ با

 از دختر بزرگ کردن ما. نمیازت خواستما ا یزیچ هیمن  حاال
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 جفت چشمهام. یقربونت برم به رو یصدقه اش کردم و گفتم:اله قربان

 

 .مینشست نمایپدر آخر سالن س تیوضع بخاطره

که از  یکمد لمیآمدم، آن هم ف نمایدفعه بود که بعد از فوت مادرم با پدر به س نیاول نیکه ا میتوانم بگو یجرأت م به

 .میدیاول تا آخرش را خند

 

واد. خ یم چیتن نداشت و گفت:من دلم ساندوبرود اما انگار واقعا قصد رف یخواستگار یبه پدر اصرار کردم که برا باز

 ؟یخور یتو هم که م

 قربان. لیبا کمال م-

 

 شد. میاز خاطرات خوب زندگ یبود و جزئ میزندگ یشب ها نیاز بهتر یکیامشب  ریپنج سال اخ نیا در

 

خون دهند تا  شیآزما یاز موافقت خانواده ها گفت. تازه قرار شده بود به زود یامیبا فرستادن پ نیریشب ش همان

 زودتر مراسم عقد را برگزار کنند.

 

 فیتعر یادیرا با آب و تاب ز نیریش یعمه به خانه مان تماس گرفته بود. با پدر صحبت کرده بود. حرف ها شیفردا

 کرده بود.

 

 میبه خواستگار یدهد وقت یم یفیمن و فرهاد هم، هر چه زود تر معلوم شود. چه ک فیدل از خدا خواستم تکل در

 !ست؟یچ یخوانده، حاال انگار مهندس ی. او هم مهندسدیایب
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 .رمیخوردن بگ یسبز شیخانوم جون از من خواسته بود تا برا امروز

 خوشحال شد. یلیخ د،یها را در دستم د یسبز یخدا وقت ی بنده

 

جنس گذاشتم و مشغول  یرو یِنیها را داخل س یسبز دم،یها وسطش بود را با چاقو بر یکه سبز یدور روزنامه ا بند

 پاک کردن شدم. خانوم جون هم کمک کرد.

 

 گذشت. یروز چند

 واقعا من را خوشحال کرد. نیریبله برون ش خبر

 .امیم حانهیپدر گفت:من با ر د،یایعمه از پدر خواست که به مراسم ب یوقت

هم  حانهیگفت ر یداشت که خودش م یحرف پدرم را ندارد. خب چه اشکال یکه عمه جرأت حرف زدن رو دانمیم

 باشد.

 

پنجم بود  یآسانسور که در طبقه  ی. دکمه ختیر یدلم هور ینییدر واحد پا دنیبا د م،یداخل ساختمان شد یوقت

 را زدم.

 روم. یبا پله به باال م شهیو اگر نه من هم میرفت یبا آسانسور م دیوضع پدر با بخاطره

 آمد. نییتا آسانسور پا دیطول کش یکم

م سال یعاد یلیاو خ یجا خوردم ول شیدفعه ا کی دنیزودتر در را باز کردم. با د ستیداخلش ن یکه کس نیفکر ا با

 حالتون چطوره؟ ،یمتّق یکرد و رو به پدرم گفت:به به...سالم آقا

 :سالم فرهاد جان، خوبم الحمدهلل. پدرتون چطورن؟پدر
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 ن؟یخبر دار ازشون

 .ادیم دیفته عگ م،یستیخبر ن ی:بفرهاد

 .نی. سالم خانواده رو هم برسونی:بسالمتپدر

 ن؟یخوا ی. بعد رو به من گفت:کمک منی:چشم سالمت باشفرهاد

 نیرا به داخل کاب لچریو عیتونم. با اجازه. و سر یگفتم:نه ممنونم، خودم م یکردم بر خود مسلط باشم. به آرام یسع

 کردم. تیآسانسور هدا

 

 نهیبه برخوردش نداشتم. به صورتم در آ یدانم چرا حس خوب یفکر کردم که چقدر کارش را خوب بلد بود. نم نیا به

ظبط شده که اعالم طبقه دوم کرد،  یتر شده بود. با صدا دیسف میدگیآسانسور نگاه کردم، صورتم بخاطره رنگ پر ی

 کردم. لچریبردن و رونیحواسم را جمع ب

 

 داماد نشسته بودند. یخانواده  م،یداخل واحد عمع شد یوقت

 .میو نشست میهمه سالم کرد به

 

 توانست لبخند نزند. یآن قدر خوشحال بود که نم نیریش

 نبود. یداماد ها خجالت گریبود و مانند د یعاد یلیاما خ سپهر

 از هر دوشان گرفتم. نگاه

 

 بلند شد. لمیموبا امکیپ یصدا

 اش را باز کردم. صفحه
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 خودمون. یرا خواندم:روز امکیپ

 لبانم نقش بست. یرو یناخودآگاه لبخند

 دانستم که جواب ندهم. بهتر

 باشد. نیو رنگ نیسنگ دیبود که دختر با نیلُبّ کالمش ا شهیهم فرهاد

 

 را دوهزار سکه توافق کردند. هیمهر

 داماد. یدانگ از خانه  سه

زود و باهم برگزار  یلیرا خ یدادند. قرار شد مراسم عقد و عروس هیهد نیریطال هم همان شب به ش سیسرو کی

 عقد باشن بهترِ. یکه چند ماه نِیکنند اما آقا ناصر قبول نکرد و گفت:ما نظرمون ا

دوتا جوون به هم  نیا نیپس اگه اجازه بد یصالح یبود گفت:چشم آقا یخوب و با منطق یلیسپهر که مرد خ پدر

 ونن رفت و آمد کنن.محرم بشن تا راحت تر بت

 مادر داماد باال رفت. یدست و کل ها به خواسته  یصدا

 

 گفتم. کیو عمه تبر نیریش به

 رفتند. همه

 .میهم قصد رفتن کرد ما

 آورد. یم نییرا تا پا لچریناصر کمک کرد و گفت و آقا

 .شهیتو هم م یِعمه ان شااهلل روز یعمه گفت:ناراحت نباش یخداحافظ موقع

 در چشمانم بمانند. میخودم را گرفتم که اشک ها یجلو یلیبه چشمانم هجوم آورد. خ اشک
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 از پشت سرم آمد. یشخص یسرفه  یصدا

 !م؟یخبر یب حانهیر یبا حرص گفت:مگه ما از خواستگارا نیریش

 گفتم؟! یحق به جانب گفت:حاال انگار من چ عمه

 

 .نییسالم داد و گفت:نذر خانم مشوقِ، بفرما نیریحبس شد. به عمه و ش نهیبلند شدن صدا نفسم در س با

 آش را به عمه داد و رفت. ی کاسه

 شدم. نییپا یکردم و از پله ها روانه  یخداحافظ یهم سر سر من

 رفتم. رونیب عیبودم که سر دهیدر واحدشان از نگاهم دور نماند اما آن قدر خجالت کش یفرهاد از ال یواشکی نگاه

 

 مینزنم، موفق شدم البته تا داخل خانه شد ینکنم و به پدر حرف هیبا خودم کلنجار رفتم تا گر یلیراه خ نیب در

 خستم کرد. یامشب حساب یگفتم:من برم بخوابم که مهمون

 حانه؟یر یگفت:خوب عیسر پدر

 .ادیو گفتم:آره خوبم، فقط خوابم م دمیخند یمصنوع

 .زمیعز ری:شبت بخپدر

 .ریشبتون بخ-

 

 رها کردم. یتختم نشستم. بغضم را به آرام یلبه  یکم

کرد اما  یخسته ام م یحمل پدر هم کم دایبه کمرم دادم. جد یبود، کش و قوس یجار میکه اشک ها یحال در

 گذارم از ضعف جسمم با خبر شود. یگاه نم چیدوستش دارم و ه



 من گرید مین

 
27 

 

 

مشغول کنم اما  یگرید زیا به چکردم که فکرم ر یم یسع یلیعمه رنجش خاطر داشتم. خ یهم از حرف ها هنوز

از خانواده  یعضو یفرهاد کوچک کرده بود، آخر او روز یبود که مرا جلو نیاز ا میناراحت شتریموفق نبودم. ب یلیخ

 یاه امکیپ شهیآمده بود و دوباره مثل هم رونیب یخیاز حالت  یفرهاد لبخند به لبانم آمد. کم ادیشود. با  یما م ی

 فرستاد. یم میخودش را برا یته دل یحرف ها ای یعاشقانه ادب

 

 داخل دفتر شد. نیآر یآقا

 .یکن آماده یخودتو واسه اسباب کش دیکم کم با یو گفت:خانم متق ستادیا زمیم یبعد از سالم، جلو شهیهم برعکس

 ن؟یدفترتونو عوض کن نیخوا یتعجب گفتم:م با

 اتاقم. ایتکان داد و گفت:آخر وقت ب یسر

 چشم.-

 ام نشستم. یصندل یرو

 !؟ییِ وقتِ جا به جا زییگفتم:آخه پا یو به آرام یحوصلگ یب با

 کردم و دوباره گفتم:اصال به من چه...چه پرو. یاخم

 !ه؟یبه در اتاقش کردم و با حرص گفتم:فکر کرده ک ینگاه

 س... یِمنش هیمن کارگرم...من فقط  مگه

 ...دیآمد که گفت:ببخش ییلحظه صدا همان

 و هول شده گفتم:ب...بله. دمیمتر از جا پر دو

 زد و گفت:اومدم واسه گرفتن وقت. یلبخند
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 است. آمدنش را اصال متوجه نشده بودم. دهیرا شن میحرف ها میرو به رو یخوشرو انسالِیکردم مردِ م یم احساس

 

 ن؟یداشت یبه در زدم و بدون منتظر ماندن در را باز کردم. گفتم:با من کار یا تقه

 ؟ینیبش شهی:منیآر

 ی. آدم کمامدیساده اش بلند نشد. خوشم از کارش ن زیجنس نشستم اما او از پشت م یچرم غِیزرد ج یمبل ها یرو

ه کجا باش دمیکه دفتر جد نی. سر صحبت را باز کرد و گفت:دوست دارم نظرتو در مورد استیفروتن باشد که بد ن

 بدونم.

 یلیخ یلیپر رفت و آمد و البته خ یجا هیدرنگ گفتم: یخوشحال شدم و ب یلیکه نظرم را خواسته بود خ نی...از ااوه

 .کیش

 ؟یندار یتکان داد و گفت:تو واسه رفت و آمدت مشکل یسر

 خودمون به محل کار صبح هام. یاآلنم دور هستم. البته نه به خونه  نیخب من هم-

 هی یجا، بر نیا یایکه ب نیا یفردا به جا یاگه لطف کن دم،یبهت م وی:من آدرس چند ساختمون ادارنیآر یآقا

 .یدر حقم کرد ویلطف بزرگ یبهشون بنداز ینگاه

 

 کرده بودم. هنگ

 مرد سرد و خشک مهم شده است. نیا ینظر من واسه  چرا

 دارم؟! یکه چه حال دیبهت زده ام فهم ی افهیاز ق انگار

 ندارم که کمکم کنه. تعجب ویسرم سبز بشود. گفت:جز تو کس یبود شش تا شاخ بزرگ رو کیکه زد نزد یبا حرف اما

 کنه که محتاط باشم. یم جابیمن ا طینکن. شرا
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 کنم که... یم کاریدلم گفتم:مگه من چ در

 موقع سوء تفاهم نشه من...مکس کرد. هیماند که گفت: مهیکه با خود گفتم، ن یصحبتش حرف با

 .نیخودت فکر بد نکن، فقط هم شیگفت:پ عیبزند. سر شیها یاز شخص یخواست حرف یدلش نم انگار

 بله، بااجازه.-

 

 نوشته بود، رفتم. میکه برا یخواسته اش به چهار آدرس طبق

ود تر ب کیخانوم جون نزد یفاصله داشت اما به خانه  یکم یگریتر بود و د کیبه مرکز شهر نزد یکیکه  یدفتر دو

 .دمیرا پسند

 

 روز گذشت. کی

 داخل شد. نیآر یدر نوبت نشسته بودند که آقا ینفر چند

 کرد. یگرم یبا من هم احوال پرس یداد. حت مانهیصم ی. او جوابمیسالم کرد همه

رفتار را مطمئنم بخاطره حضور  نیحداقل در مقابل خودم و ا ایبودم  دهیخوش برخورد ند نیچن نیبه حال او را ا تا

 موکالنش انجام داد.

 

 افکارم پاره شد. متعجب دنبالش به اتاقش رفتم. یکه زد رشته  یحرف با

 . خودش در را بست.ستادیدر ا کیجا نزد همان

 ؟یدیگفت:خب، کجا رو پسند عیسر
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 بودن. یبهتر یها نهیبه نظرم گز سیو برج لوریقدر دلش بند بود که تا آخر ساعت صبر نکرد. گفتم:ساختمان س چه

 دو تا شک بودم. نیا نیبودم، زد و گفت:من هم ب دهیکه تا کنون ند یلبخند

 .یبر یتونیم گهیفرو رفت و گفت:خب د شیشگیقالب هم در

 

 ادبانش. یرفتار ب نینظر من، نه به ا یهمه ذوق برا نینه به ا ست،ین کسانی تشیشخص

 دو تا شک بودم. نیا نیشک ب:منم دیگو یگردد و م یبرم تازه

 کردم. ینفر را داخل اتاق اش همراه نیزدم، اول یکه با خودم حرف م یحال در

 

 گذشت. یهفته ا کی

اما امروز  م،یگذاشت یم گرید کیبا  ییقرارها نیچن ی. هر از گاهمیفرهاد از من خواسته بود تا باهم قرار بگذار امروز

 ؟یارفرهاد گفت با من کار دارد اما چه ک

 نگفت. یزیچ

 

 .حانهیتماسم را جواب داد و گفت:سالم ر دهیرضوانه تماس گرفتم...به سه بوق نکش با

 ؟یسالم، خوب-

 ؟ی:منم خوبم، تو چطوررضوانه

 بابا چطوره؟ حال
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 گرویهمد میخوا یزنگ زدم بهت بگم منو فرهاد امروز م م،یشدم ادامه دادم:ما هم خوب یکه وارد آسانسور م یدرحال

 .یباش انیخواستم در جر م،ینیبب

 نیبره. واقع ب ادتی یهمه چ شیدینه که تا د ا،یفکر کن یعمر زندگ هینره که به  ادتیقرارات  یتو زمی:عزرضوانه

 .رینظر بگ ریباش، تک تک حرکات و رفتاراشو ز

 

بهت بگم من همه جوره دوستش  یبا چه زبون ،یگ یرو بهم م نایا یهمه  یحوصله گفتم:چشم خواهر من، هر سر یب

 خاص داره اما من بازم عاشقشم. یدارم، اخالقا

 :از من گفتنو...رضوانه

 ؟یندار یشارژ ندارم. کار یلیخ دی. ببخشدنیرا نگذاشتم تمام کند و گفتم:از منم شن حرفش

 :نه، فقط مراقب خودت باش.رضوانه

 تو هم، خداحافظ.-

 :خدانگهدارت باشه.رضوانه

 

 محل کارم بود، راه افتادم. یکیدر نزد یشاپ یبه طرف محل قرارمان که کاف ادهیپ

 

 .دیآ یاخالقش خوشم نم نیاز ا اصال

 به طرف مقابل است. یاحترام یب ست،یآمدن کالس ن رید

خوشرنگ نشستم. سرم را از  یقهوه ا چوبی یِ صندل یبود را انتخاب کردم. رو دیرا که کم تر در معرض د یزیم خودم

 رنگ بود، گذاشتم. دیها که سف یهم جنس صندل زیم یرو ادیز یِخستگ

 ...حانهیگوشم گفت:ر یکینزد ،ینجوا کنان یدانم چقدر گذشته بود که صدا ینم
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 خندانش رو به رو شدم. یسرم را بلند کردم و با چهره  عیسر

 گونه خوشحال است. نیدارد که ا میبرا یخوب یخبر ها حتما

 زدم. هینشستم و تک صاف

 ؟یهم نشست و با لبخند گفت:سالم خانوم گل چطور او

 کن. رید شهیهم لبخند زنان گفتم:سالم جناب هم من

 ...کار داشتم.گهی:ببخش دفرهاد

 خواهش.-

 زد. میبرا ینداره و چشمک یو اونور تر که اشکال نوریا قهی. حاال چند دقگهی:دلخور نشو دفرهاد

 خودتو... شهیدادم و گفتم:هم رونیرا ب نفسم

 تویاحساس یناراحت شدن حرفا یسوزه که چرا بجا یخوام بگم دلت م یم یچ یرا قطع کرد و گفت:اگه بدون حرفم

 .ینزد

 انداختم. ییچشمانش نگاه گذرا به

 نبود. زیچ چینگاهش ه در

 .دیخواهد بگو یدانستم چه م ینم واقعا

 

 ها... شهیدل کندنم سخت م یکن ینگام م یجور نیبه سخن باز کرد و گفت:ا لب

 بار نگاهم با تعجب فراوان همراه بود. نیا یروشنش زل زدم، ول یهم به چشمان قهوه ا باز

 

 تهران. رمیدارم م لیمنتظر نگذاشت و گفت:برا ادامه تحص نیاز ا شتریرا ب من
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 شه؟یم یچ فمونیخب تکل-

 .یصبر کن خانوم گهیمدت د هیقط و گفت:ف دیخند

 گفتم:سه سالِ که صبر کردم. یدلخور با

 ...باشه؟دیخم شد و گفت:فقط تا ع زیم یرو یکم

 ؟یگفتم:به فکر منم هست یناراحت با

 .یی:تو ذهن من فقط توفرهاد

 شک دارم.-

 .یطعنه زد که گفت:ممنون که باورم دار یکم توقع با

 فرهاد.-

 کنم ازت. یفقط چند ماه...خواهش م زمی:عزفرهاد

 ؟یسفارش نداد یزیتو چ نمیگفت:بب دیایب ادشی یزیدفعه که انگار چ کی بعد

 رفت. ادمیکه  یاومد ریآمد و گفت:اونقدر د ادمیهم تازه  من

 

 اش بلند شد و رفت. یصندل یرو از

 برگشت. یبست جیآب هو وانیبا دو ل یا قهیاز چند دق بعد

 دهیمن خر یکه فرهاد برا نیهم یآوردم. ول یخودم نم یشدم اما به رو یناراحت م دیپرس یکه نظر من را نم نیا از

 دارد. یخوشحال ییایخودش دن

 

 .کند یدل من را تنگ تر م شیدانست چقدر با حرف ها یگفت.و نم شیخوردنمان فرهاد از رفتن و برنامه ها انیپا تا
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 خانه رساندم و رفت. یها یکیهستم. تا نزد شیکارها نینکرد. عاشق همروم قبول  یچه گفتم خودم م هر

 

 شد نگاه کردم. یاش که هر لحظه دورتر م نیو به ماش دمیاز عمق وجودم کش ینفس

 کردم. یخوردند، خال یم زیگونه ام ل یکه رو یآرام یجا خوش کرده بود را با اشک ها یساعت میکه در گلو یبغض

 خانه قدم برداشتم. یسو به

 

 ماه از رفتن فرهاد گذشته بود. کی

 تنگ شده بود. شیبرا یاما دلم حساب میهر روز با هم در تماس بود بایکه تقر نیا با

 

جون خبر  حانهیگفت:ر یکردم، خانوم جون آمد و با خوشحال یم یریخانوم جون را گردگ یبوفه  لیکه وسا یحال در

 خوش.

 .نیو گفتم:خوش خبر باش دمیچرخ شیلبخند به سو با

 .ادیداره م هیمخصوص خودش نشست و گفت:سام یمبل تک یرو

 .نیایدر م ییچه خوب. شما هم از تنها-

 ؟یایب یخوا ینم گهیتو د ادیاون ب یعنیاز حرف من جا خورد که گفت: انگار

 کارا رو انجام بده؟! ی. کشهیم ادیخانوم جون. آخه رفت و آمدتون ز امیب دیمن که با-

 .نمتیروز نب هی شهیدختر، مگه م دمیجون:ترس خانوم

 مادرم. ادیبه  دمشی. و بوسنیشما لطف دار-
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 .دیفرا رس هیسام دنیروز رس باالخره

. پدر هم می. آخر خانوم جون از من خواسته بود که باهم به فرودگاه برودیرس یم رازیاز ظهر به ش شیپ خوشبختانه

 .میایبه خانه ب رتریندارد اگر شب ها د یدر راه است گفت که اشکال هیسام دیفهم یوقت

 گشت. یزودتر برم دیماند و با ینم شتریرا شکر دو هفته ب خدا

 

 جلوشون. رمیمن م نینیبش ایصندل یبر لب گفتم:شما رو یخسته شده بود. با لبخند یجون کم خانوم

ها رفت و  یمادر. و عصا زنان به سمت صندل ینیبب تیاز جوون ریگفت:خ رشیجون خوشحال شد و با زبان خ خانوم

د گفته بو هیکه سام یو از ساعت میدیرس رید یکم کیمسافران پا تند کردم، آخر به خاطره تراف یمن به طرف ورود

 هم گذشته بود. یساعت مین ندینش یپروازش م

 

 آمد. یم یگذشته بود که ساک به دست به سمت خروج ستادنمیاز ا یا قهیدق

 .ندیبودم که من را بب ستادهیا ییجا

 ؟یخوب زم،یزد و گفت:سالم عز یلبخند دیبه من رس یوقت

 ؟یجون، خوبم، شما چطور هیسالم سام-

 مامانم کو؟ ،ی:مرسهیسام

 به من. نیخورده راه بود تا سالن فرودگاه خسته شدن. ساکتونو بد هی-

 

 کند. یحفظ م شهیرا هم شیمهربان و خوشرو است اما ذات پولدار یدختر هیاست که سام درست

 .دمیکش یمن ساکش را م م،یرفت یکه دوشادوش به سمت خانوم جون م یحال در
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مادر  دنیرا با در آغوش کش شیزودتر از من خودش را به خانوم جون رساند و دلتنگ هیسام میکه شد کینزد

 سالخورده اش جبران کرد.

 را با پشت کردن به ابزار عالقه شان، پاک کردم. میخواست و نم اشکِ حاصل از دلتنگ یهم دلم مادر جوانم را م من

 

 .دمیشن یرا م شانیها بودم ناخواسته حرف ها وهیکه مشغول شستن م یحال در

 ؟یومدیجون:چرا با احمد ن خانوم

 .رهیمنم داره م شیکنه. از پ یداره تالش م یلیخ لشمی. واسه ادامه تحصادیتونست اآلن ب ی:احمد نمهیسام

 جون:کجا؟ خانوم

 دانشگاهش باشه. کیکه نزد رهیبگ یخواد بره خونه ا ی:مهیسام

 اونورتر. ابونیجون:خب حال دو تا خ خانوم

 .دهیم لمیمشت چرت و پرت تحو هیگم اونم  ی:منم بهش مهیسام-

 بگم واال. یجون:چ خانوم

 

گذاشتم.  شانیبه همراه چاقو هم برا یخور وهیگذاشتم. بشقاب م لشانیاست یوسط مبل ها زیم یرا رو وهیم ظرف

 بخور. وهیم نیخواستم به آشپزخانه بروم که خانوم جون گفت:تو هم بش

 ممنونم، من کار دارم.-

 کار؟یجون:چ خانوم

 ن؟یخوا یقربونتون برم مگه شما ناهار نم-
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 .میریگ یم رونیجون:ناهار امروزو مهمون من از ب خانوم

 تو راه. یاومد یوگفت:انگار دیخند هیسام

 خسته ست. حانهیجون:ر خانوم

 .ستمیمن خسته ن-

 جون:ان شااهلل از فردا ظهر غذا درست کن. خانوم

 

 .ارمیب تویرفت سوغات ادمیبلند شد و گفت:پاک  هیسام

 ؟یاریب یسوغات یایجون:مگه قراره هر وقت م خانوم

 با سه عدد پاکت برگشت. هیسام یا قهیاز چند دق بعد

 را هم به من داد. یکیتا از پاکت ها را به دست خانوم جون داد و  دو

 مبل دو نفره گذاشتم. یتشکر کردم و کنار خودم رو یخوشحال شدم اما با لبخند یلیخ

 

 یرا باز م شیها یسوغات اد،یزود و با شوق ز یلیخ یخواهم ول ینم یزیگفت چ یم شهیکه هم نیجون با ا خانوم

 کرد.

 بود. کیحال ش نیبود که ساده و در ع ریس یو به رنگ بادمجان زیر یژاکت با بافت ها کیپاکت  نیاول

 از طرف منه. نیگفت:ا هیسام

 ه؟یچ گهید نیآورد و گفت:ا رونیب یرا از داخل پاکت دوم یجون جعبه ا خانوم

 :تبلت.هیسام

 جون:تبلت؟! خانوم
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 خودم چشه؟ لیموبا مگه

 احمد فرستاده. نویزد گفت:ا یرا گاز م یسرخ بیکه س یحال در

 ه؟یواسه چ گهید ایول خرج نیگذاشت و گفت:ا زیم یرا رو جعبه

 نیبراش ببر بگو پسش بده پولشو واسه خودش خرج کنه. منو چه به ا نویکرد و گفت:ا هیرا به طرف سام شیرو و

 .ایباز یقرت

 :عصر عصرِ...هیسام

 .یشد شرفتهیاونور واسه من پ یو گفت:خوبه تو هم دو ساله رفت دیحوصله وسط حرف دخترش پر یجون ب خانوم

 

 دخالت کنم. یدانستم کم بهتر

 گفتم:خانوم جون. یآرام به

 جون:جونم؟ خانوم

 .نینیبب گرویهمد یریتصو نیگرفتن تا بتون نویفکر کنم آقازادتون ا-

 !نم؟یاحمدمو بب شهیم نیجون با تعجب گفت:با ا خانوم

 .شهیآره خانوم جون، م-

 

 کنه. یم یبه آدم حال ویهست که درست همه چ حانهیخونه فقط ر نیو گفت:تو ا هیجون رو کرد به سام خانوم

 بدم. حیمن برات توض یجواب داد:مگه شما گذاشت یبا دلخور هیسام

 .نمیتونم بب یاحمدمو م یگفت یغاز همون اول م هیصدمن  یحرف ها یجون:به جا خانوم

 بخوابم. ناهارو آوردن صدام کن. رمیجونت گفت. من خستم م حانهیحوصله و ناراحت گفت:خب حاال که ر یب هیسام
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 .نمیواسم روشن کن تا پسرمو بب نویا شمیپ ایگفت:ب یجون با خوشحال خانوم

 و به طرفش رفتم. ستادمیا

 روش برنامه نصب بشه. دیو گفتم:با دمیکش رونیرا از داخل جعبه اش ب تبلت

 .نمیاحمدو بب یبده که چطور ادیفقط بهم  ارمیسر در نم ،یگیکه م ییزایچ نیجون:من که از ا خانوم

 و گفتم:چشم خانوم جونم. دمیخند

 

ون ج حانهیگفت:اگه ر دیرس یبه نظر نم ندیکه خوشا یبلند شد و با لحن هیکردم، سام یرا جمع م زیکه م یحال در

 خوام. یم یمن شام کوکو سبز ستنیخسته ن

از پختن شام ذکر شده  یحرف حانهیکه تو قرار داد ر ادینم ادمیو گفت:من  دیتوپ هیبه سام تیجون با عصبان خانوم

 باشه.

 

 همراه بودم. یبود که با احساس سرخوردگ یدر حال نیدانستم. فقط به کارم ادامه دادم و ا زیرا جا سکوت

 

 گفت و آشپزخانه را ترک کرد. یبلند شیا هیسام

 ...ایریدخترِ کم عقلمو به دل نگ یجا به جا شد و گفت:حرفا شیصندل یرو یجون کم خانوم

 خانم رفت هیهر وقت سام ام،یمن از فردا ن نیبود، قرار گرفتم و گفتم:اگه اجازه بد شیکیکه در نزد یا یصندل یرو

 گردم سرکارم. یمن دوباره برم
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 نینداشتند را در ب یشدن فاصله ا دهیکه تا چروک ییچرخاند. دست ها یگریرا به طرف د شینثارم کرد و رو یاخم

انم و خ هیسام یشکنه ها. من فقط واسه راحت یدلم م نیریگ یدلگرم کننده گفتم:ازم رو م یدستانم فشردم. با لحن

 بهش خوش بگذره. شتونیکه اومده پ یمدت نیحداقل ا نی. بذارگمیخودتون م یحت

 

رم مگه به فک نیکه بهشون گفتم نر یرا به طرفم کرد و گفت:اون زمان شیکه گره اخمش کورتر شده بود رو یحال در

 بودن؟

 دلشم بخواد. واال. یلیتو رو در کنارش تحمل کنه. خ دیبا هیخودشون کردن. حاال هم سام نیگزیرو جا تو

 کوکو بخرم. یِمن برم سبز نیدیاجازه م . حاالنیزدم و گفتم:شما محبت دار یلبخند

ندارم. واسه درست کردن کوکو  یکار گهیخونتون. د یکه بر یآماده ش یبر دیبا گهی. دریحفظ حالت اش گفت:نخ با

 .ادهیهم وقت ز

 اما من هنوز کار دارم.-

 ؟یجون:چه کار خانوم

 ...دی...بادیبا-

 . برو دخترم فردا منتظرتم.یخسته ا میجون:برو خودتو گول بزن. امروز فرودگاهم رفت خانوم

 رفتن، حاضر شدم. یو برا دمیرا بوس شیرو

 

 رفتم. هیچادرم به اتاق سام دنیاز پوش قبل

 در را باز کردم. در چهار چوب در قرار گرفتم. دم،یرا شن دشییبفرما یکه صدا نیاز ا بعد

 با لپ تاپش مشغول بود. هیسام

 ؟یریم ینگاهش را به من داد و گفت:دار دیمن را د یوقت



 من گرید مین

 
41 

 

 ؟یندار یبله. با من کار-

 :نه. به سالمت.هیسام

 خداحافظ.-

 کردم. یخانوم جون هم خداحافظ از

 خانه مان شدم. یبودنم از سرنوشتم بود راه یکه به خاطره شاک یبغض با

 .کرد یم نیغمگ یلیمن را خ نیشکل درآمده بود و ا نیبه ا هیکه درونش قرار گرفته ام فقط با چند ثان یا ندهیآ

 

 خانه شدم. وارد

 ؟یموقع چرا اومد نیمن تعجب کرد و گفت:ا دنیاز د پدر

 برو. یزدم و گفتم:خانوم جون گفت خسته ا یلبخند

 .یو گفت:چه خانوم جون خوب دیخند پدر

 ن؟یخور یم ییکردم گفتم:چا یکه چادرم را تا م یحال در

 و پرسش؟ یکی:نپدر

 

 ندهیبه آ ختمیر یدسته دارِ بلور یها وانیل میدم کرده را داخل ن ییِکه چا یرا آب کردم تا زمان یکه کتر یمدت تمام

 نا معلوم و نه چندان خوبم فکر کردم. ی

 

گاه در  چیکه ه هیسام ضیضد و نق یمهربان، و رفتارها رزنیآن پ یوصال تا کار کردن در خانه  یانتظارم برا از

 شیخودش مهم زندگ یشغل تیکه فقط موقع ینیآر یکار کردن برا یثبات نداشت. حت شیها یو نا مهربان یمهربان
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 گریپدرم بود و د دنِینفس کش میمشکالت حل نشدن نیبدوام آوردنِ من در  لیبودم. تنها دل زاریبود، از همه و همه ب

 .چیه

 

 شد. دهیالزم نوش یِبا سانسورها هیمن از امروز و آمدن سام یها فیرا در کنار حرف و تعر ییچا

به خانه شان بروم و من  گر،یوقت د چیگذاشت ه یشک نم یشد ب یرا متوجه م هیناپسند سام یپدر رفتارها اگر

 کردم. یحرف ها را به پدر بازگو نم یلیبه خانوم جون داشتم خ یچون ارادت خاص

 

 شب بود. اواخر

 چیبا ه یفرهاد که حفظ بودم ول یشماره  دنی. با ددیدر دستم لرز لیبودم که موبا نیریا شحال چت کردن ب در

 ؟یپاسخ دادم و گفتم:سالم. خوب دن،یلرز ینشده بود، قلبم به تاپ تاپ افتاد. بعد از کم رهیذخ یاسم

 ؟یقربونت. تو چطور زم،ی:سالم عزفرهاد

 منم خوبم. چه خبرا؟-

 دو، سه روز. یالبته برا رازیش امیخوب دارم م ی:خبرافرهاد

 .یبه سالمت-

 .یخواستگار میایکه قراره با مامانم ب نی:و افرهاد

 

فرهاد از فکر و  یشود من آن روز را که...با صدا یم یعنیرسند.  یم انیمن دارد به پا یشد که انتظار ها ینم باورم

 آمدم و گفتم:هستم، فقط شوکه شدم. رونیب میها الیخ

 ؟یاش گفت:هست یانصاف یو با تمام ب دیخند

 ؟یاز خوشحال یکرد غش
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 از خدات باشه. دیمعلومه که با خب

 

در از ق نیباشد گفتم:ا هیشب یکه به شوخ یحال با لحن نیبود. با ا یرا با حرفش شکست، اگرچه با لحنِ شوخ دلم

 خود مچکر نباش.

 که منتظر باش. نیگم. خالصه ا یزد و گفت:مگه دروغ م گرید یرا به راه خود

و  اوردمیخودم ن یناراحت بودم اما به رو یلی. هر چند که من خمیکرد یصحبت، از هم خداحافظ یا قهیاز دو دق بعد

 من از عشق بود. یها فیاز تعر یکی نیا

 

 گذشت. یروز چند

با دوستانش قصد رفتن به بوشهر را داشت. هر چه خانوم جون گفت نرو، گوشش بدهکار نبود و فقط دلش را  هیسام

 کرد. یبهانه م ایدر یلک زدن برا یبهانه 

 

 پوست گرفتم. شیرا برا یسرخ و درشت بیس

 .دمیچ یدست شیکردم و در پ قاچ

 .نیطرفش گرفتم و گفتم:بخور به

 .یو گفت:آخرش تو فقط برام موند دیخند

 کو؟ یبدون پدر بزرگشون کردم ول رم؛یداد و گفت:ازشون دلگ رونیب نیبس اندوهگ ینفس بعد

 .دهیم حیبه من ترج گروید یزایبازم چ رانیذره پام نموندن. حاال هم که اومده ا هی

 یم یوست داره با دوستاش باشه. زود. خب اونم دنیدادنش داشتم، گفتم:ناراحت نباش یدر دلدار یکه سع یحال در

 گرده. یجون بر م هیگذره و سام
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 یگفتم هر وقت اومد هیسام نیدلش از فرزندان فرنگ رفته اش پر بود، گفت:صد بار به ا یجون که انگار حساب خانوم

ره که ب نیا یبرمت. خب به جا یبعد حتما م یدفعه  گهیم یالسالم(هر سر هیمنو ببر پابوس آقام امام رضا)عل رانیا

 برد مشهد. یبوشهر منو م

 شما که... یبردمتون ول یتونستم حتما م یو گفتم:اگه من م دمیکش شیبه زانو یدست

تنهام گذاشتن.  یریاز بچه هام ناراحتم که سر پ شه،یرا قطع کرد و گفت:قربونت برم من که از تو توقعم نم حرفم

 شده. مونیتا حاال از اومدنش پش دی. اصال شاادیکو تا ب یول ادیالبته پسرم گفته درسش تموم بشه م

 .ادیان شااهلل م-

 

 نشستم. میصندل یرو

 .دمیکش یاز سر خستگ یا ازهیخم

 .میایدر ب یاز کالفگ یگونه کم نیا دیبه هم فشردم تا شا یرا کم چشمانم

 

 داخل شد. نیآر یآقا یا قهیاز گذشت چند دق بعد

 شدم و سالم دادم. بلند

 لیتا وسا ارمی. چند تا کارتن برات ممیکن هیجا رو تخل نیا دیبا ندهیآ یو گفت:تا آخر هفته  ستادیکرد و ا سالم

و جمع  ادیرو کارگر م الیوسا ی هیدست بزنه. بق لتیبه وسا یکس یدوست نداشته باش دی. گفتم شایخودتو جمع کن

 کنه. یم

 خوب. میلیبله. خ-

کارتِ.  کیکه نزد یهمون دم،یپسند لورویساختمون س یدو قدم نرفته بود که به سمت من برگشت و گفت:راست هنوز

 و داخل اتاقش شد.
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 باشد. دهیرا پسند لوریکه او بخاطره من ساختمان س نیمسخره بود، ا یلیدخترانه ام خ فکر

 

 را به داخل هول دادم. زیم یکشو

 کارتن جا شد. کیداخل  لمیوسا تمام

 قدم برداشتم. نیخودم گذاشتم. به سمت اتاق آر زیم یرا رو کارتن

 بود. شیشخص لیوسا یهم مشغول جمع آور او

 به در باز اتاقش زدم. وارد شدم. یا تقه

 

 ؟یبه من انداخت و گفت:کارتن الزم دار ینگاه

 جمع کردم. لموینه. من وسا-

 !؟یزود نیبا تعجب گفت:به ا نیآر

 بله.-

انداخت. با همان حالت متعجبش  زمیبه م یدر نگاه یحرفم را باور نکرد چون به سمت در آمد. از همان جلو انگار

 ؟یدار لیقدر وسا نیتو فقط هم یعنیگفت:

 داره؟! یتفاوت گفتم:خب آره، مگه چه اشکال یب

 .یبا همه فرق دار یلیگشت، گفت:تو خ یخودش برم زیکه به سمت م یحال در

 کمن؟ المیکه وسا نیا فقط واسه-

دختر بخواد  هیداشتن. واقعا به نظر من مسخرست که  لیوسا شتریاز خودمم ب امیمنش شهیو گفت:آخه هم دیخند

 هیو هووو... یچند تا الک و دو سه تا ماگ و ادکلن و اسپر لیاز قب یالک یزایدور خودشو شلوغ کنه و دنبال چ یکل

 کمبود دارن. ناینظر من ا بهخوره.  یبر نم ییکه واقعا نبودشون به جا گهید یزایعالمه چ
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 عالقه داره. زایچ یسر هیبه  یخب هر کس-

که مشغول بردن مبل ها بودند و حاال آمده  ییکارگر ها ی...که با صدایتکان داد و گفت:خب تو به چ یسر نیآر

قرار داد و مشغول صحبت کردن با  نیاز کارگر ها طرفش را آر یکیشان را هم ببرند، حرفش نصفه ماند.  هیبودند تا بق

 شدند. گرید کی

 نشستم. میصندل یآمدم و رو رونیحرف از اتاق ب یهم ب من

 

 نیداد، ا یفقط جواب سالم من را م شهیکه هم یپر کرده بود. مرد یاز نامفهوم دشیجد یبا رفتار ها نیرا آر افکارم

 شده است. قیپرسد. بر رفتارم دق یاندازد. نظر من را م یهم م یروز ها به من نگاه

 

 تمام شد. دیدهد، به موقع رس رشیکه خدا خ یو آن کارگر نیآر یها صحبت

 

 زیهم پشت سرشان از اتاق خارج شد و به م نیآمدند. آر رونیب نیدر دستشان از اتاق آر یها با مبلِ دونفره ا کارگر

 .گهیندارم تا دو روز د یباهات کار گهینشه، د یتا قاط لتنیوسا سیوکارتنت بن یشد و گفت:رو کیمن نزد

و  خودم یو صندل زیو م یانتخاب مبلمان ادار یآدرس، دوست دارم تو نیبه ا ایرا به سمت من گرفت و گفت:ب یکارت

 .یخودت کمکم کن

 ن؟یاریرو ب الیوسا نیهم نیخوا یمگه نم-

 ادیکارا بکنم. و انگار که  یلیعوض بشه. واسه شروعِ دوباره الزمِ که خ یو گفت:دفترو عوض کردم تا همه چ دیخند

رو  زایچ یلیخ دیتنها باشم. با یکم نجایخوام ا یم ،یبر یتون یم گهیسکوت کرد و گفت:خب د یافتد کم یب یزیچ

 جا جا بذارم. نیا

 

 آوردم! یسر در نم شیحرف ها از
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 !دیگو یداند چه م یهم نم خودش

 عوض شود؟! زیهمه چ دیچه که با یعنی

 جا جا بگذارد. نیها را ا زیچ یلیخ دیچه که با یعنی

 ها عوض شده است. دایجد نیجناب آر نیا اصال

 نظر بدهم؟! لشیدر مورد دفتر و اسباب و وسا دیچرا من با آخر

 کار ها؟! نیرا چه به ا من

 ساده. یِمنش کیهست و من  سیچه کنم که او رئ یول

 ها فکر کردم. زیچ نیخانه مان به ا تا

 

 .رمیبار من با او تماس بگ نیگرفتم ا میکه از طرف فرهاد بود، تصم یامکیپ دنید با

 ؟ی:سالم چطورفرهاد

 ؟یسالم. ممنون، تو خوب-

 !؟یاز ما کرد یادی ی:قربونت، عجبفرهاد

 .ادتمیبه  شهیمن هم-

 بزن.. بهم زنگ ستیکردن دورا دور که خوب ن ادی:فرهاد

 .یی. خسته ارمیگ یوقتتو نم شتریحاال که زدم. ب-

 نداره. یکه خستگ مای:با هواپفرهاد

 خوب. میلیخ-

 نمت؟یتونم بب یم ی:کفرهاد
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 باز رو بهت دادم؟-

 سرم شلوغه. من

 ن؟ینداشت یبابا، مگه اسباب کش ی:افرهاد

 .زایجور چ نیو از ا یمبل ادار دیازم خواسته که فردا صبح باهاش برم واسه خر نیآر یچرا اما آقا-

 .یبا حرص گفت:الزم نکرده بر فرهاد

 تعجب گفتم:چرا؟ با

 د؟یخر یبر بهیمرد غر هیبا  یکارِ بلند ش هی دهیم یچه معن ن،یبا همان لحن قبلش گفت:واسه هم فرهاد

 تو؟ یگ یم یفرهاد چ-

 کرد.ن یبعدشم من به بابام گفتم اونم مخالفت. دمیند یزیکنم. تا حاالم ازش چ یدارم تو دفترش کار م کسالِی من

 حانه؟یر تیتو زندگ می:پس من چفرهاد

گم تونم به بابا ب یروشن کن. من که نم فمونویتکل ایشده. خب ب نی. سه سالِ که کارت همیِمورد الک نیبحثت در ا-

 پسره هست که... هی یهر جا برم ول یدیتو اجازه م

. اصال میر یسقف م هی ریرسه. باهم ز یخانوم نوبت منم م حانهیشده بود گفت:باشه ر شتریب شیکه در صدا یحرص با

 اومدم. فمونیهفته رو واسه روشن شدن تکل نیا

 یرم. کارب دی. اآلنم بایواسه گفتن داشته باش یدفعه حرف نیا دوارمیکردم تا آرام تر باشم و گفتم:خوبه، پس ام یسع

 ؟یندار

 کنم و قطع کرد. یگفت:نه.خدافظ. و نگذاشت تا من هم خداحافظ یلحن سرد با

 

 با منطق عاشقش بودم. ایمنطق  یدانستم اما ب یگندش را م یبود که رفتار ها یمرد یام انتظار برا هیگر لیدل
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 خانوم جون رفتم. یمعمول به خانه  طبق

 .ندیکنم که بتواند پسرش را بب یجون از من خواست تا کار خانوم

 نصب کردم. نچشیرنگِ هشت ا دیتبلت سف یمورد نظرم را رو ی نامهبر

گفتم:خب  یداشت کردم و با خوشحال یتبلت بر نم یصفحه  یلحظه ام نگاهش را از رو کیکه  یبه خانوم جون رو

 .دیرس انیخانوم جون انتظارها به پا گهید

 برم. اتیباز نیریو گفت:قربون ش دیخند

 و گفتم:خدا نکنه. دمشیبوس

بودم  که توانسته نیگرفت. از ا ادیچگونه با تبلتش کار کند اما باالخره  ردیبگ ادیتا خانوم جون  دیطول کش یلیخ

 خوشحال بودم. یلیدلش را شاد کنم خ

 

 بود. جلو رفتم و سالم کردم. ستادهینوآوران ا یمبلمان ادار شگاهیدرب نما یجلو نیآر یآقا

 داد. یو به همراه احوال پرس یرا به گرم جوابم

 ن؟یهست ی:منتظر کسگفتم

 .یبه من انداخت و گفت:آره...منتظر جنابعال ینگاه

 داخل. نیرفت یدر منتظر بماند. گفتم:خب م یجلو دیبا نیلحظه هنگ کردم. آخر چرا آر کی

 .یبلد نش دی:گفتم شانیآر

داخل که من  میبر نیدون یاگه صالح م گهیرا گم کرده بودم، گفتم:خب د میکه دست و پا یزدم و در حال یلبخند

 زودتر برم. دیبا

 .نییبه منظور تعارف دراز کرد و گفت:بله. بفرما شگاهینما یرا به طرف سه، چهار پله  دستش

 زودتر داخل شد. نیتعارف من آر با
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 بود. یبزرگ شگاهینما

 گونه بود. نیمن ا یحداقل برا ایآمد  یسر ذوق م دنشانیآدم از د با،یو ز کیش یاز مبلمان ها پر

 

 .میما را وارد کرد تا به پشت سرمان بچرخ یمرد یمبلمان ها صدا نیگشتن در ب یا قهیچند دق بعد

 فاصله داشتم. نیمن از آر البته

 

در  یا هیچند ثان . بعد ازدیرفت و او را در آغوش کش نیبود، با شوق به طرف آر نیآر یکه هم سن و سال ها یمرد

ت همه مد نیبعد ا شهیبود از هم فاصله گرفتند و آن مرد گفت:باورم نم گرید کی ریگ شانیکه دست و بازوها یحال

 .دمتیدوباره د

 

جا تا هم  نیاز قصد اومدم ا یطور بهرام جان ول نیبودم کرد و گفت:منم هم دهیکه تا به حال از او ند یخنده ا نیآر

 تازه کنم. یداریکنم، هم د دیازت خر

 

 زنگ خورد. لمیموقع موبا همان

 ه؟یک نیکه گفت:ا دمیشن یداشت آرام حرف بزند ول یکه سع یبهرام خان تازه متوجه من شد. در حال انگار

 کجاست؟ یطوب پس

 را وصل کردم. نیریش تماس

 .ردیگفتم بعدا تماس بگ نیریمن را کنجکاو کرد که به ش یقدر اسم طوب آن

 پر از تعجب بهرام خان بود که کنجکاوترم کرد و گفت:آخر کار خودشو کرد؟! یفقط صدا دمیرا نشن نیآر یصدا
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 آشنا شو که عجله دارن. یبا خانوم متق ایفعال ب اده،یمضخرفات ز نیتکان داد و گفت:حاال وقت واسه ا یسر نیآر

 

 به طرفشان برداشتم و گفتم:سالم. یقدم

 ر؟:سالم، حال سرکابهرام

 ؟یکن ینم یو گفت:معرف نیرو کرد به طرف آر بعد

 هستم. شونیکردم و گفتم:بنده منش یدست شیپ

لب  ریانداخت و ز نیبه آر دمیکه منظوردار بودنش را نفهم ی. و نگاهیرا باال انداخت و گفت:اِ...بسالمت شیابروها

 گفت:حواستو جمع کن.

 نداشت. یمفهوم میو برا دمیخواست من بشنوم اما شن یکه نم نیا با

 

 .دیپسند نیرا آر گرید یکیرا من و  یکردن بهرام خان مبلمان یربع پر چانگ کیبعد از  خالصه

 .دیساده بود را پسند یلیکه خ یچرم مشک نیو آر دمیسبز پررنگ پسند یبا رنگ لیاست من

 

 ...یِکی. نظر من با خانوم یبود قهیتو از اولم بد سل نیخان گفت:فرز بهرام

ه واس ویگفت:خب باشه. من خانوم متق یا قهیبه مبلمان سبز پررنگ انداخت و بعد از چند دق ینگاه دوباره ا نیآر

 مشورت گرفتن آوردم.

 ذارم. یات احترام م قهینگاهش را از مبلمان گرفت و به من دوخت و گفت:پس به سل سپس

 !گه؟یگفت:منم که برگ چغندرم د یخان بود که با اعتراض و شوخ بهرام

 کوتاه بسنده کردم. یو من به لبخند دندیدو بلند خند آن
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رفته بودم ناراحت شده است و  دیبه خر نیکه با آر نیبا فرهاد تماس گرفتم اما پاسخگو نبود. حتما از ا یسه بار دو،

 نداشت. یگرید لیاگرنه دل

 

 جان. حانهیکه خانوم جون گفت:ر رفتن به خانه حاضر شوم یخواستم برا یکار ها را انجام داده بودم و م تمام

 جانم؟-

 وصل شد بعد برو. یوقت ریواسم بگ یریتماس تصو هیاول با احمدم  گمیجون:جونت سالمت، م خانوم

 چشم.-

 

 تماس شدم. یرا که به طرفم گرفته بود، از دستش گرفتم و مشغول برقرار تبلتش

 بود. نیآنال خوشبختانه

 هست، تبلت را به خانوم جون دادم. نیآنال دمیچون تا د د،یو نه او من را د دمیاو را د ریمن تصو نه

قربان صدقه  یکرده بود که با خوشحال فیک یرفت و او هم حساب یتک پسرش م یقربان صدقه  یجون کل خانوم

تا بهتر بتوان قضاوت کرد. من اصال  دیاش را هم د افهیق دیبود. با نیدلنش شیگفت. صدا یمادرش را پاسخ م یها

که چند ساله هست.  نیا یکارِ هست و حت هو چ ستیهم مهم نبود که او ک میدانستم و برا یاز احمد نم زیچ چیه

 کرد.  یاز پسرش نم یفیوقت تعر چیخانوم جون هم ه

 را از حس دوست داشتن و عاشق شدن پر کرده بود. میفرهاد بود که تمام زندگ نیا

 

 را که سر کردم. رمچاد

 کردم. یو اشاره خداحافظ مایا با
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 بلند شد. لمیزنگ موبا یخانه را که بستم صدا در

 گوشم گذاشتم. یرا رو یتماس را لمس کردم و گوش یفرهاد برقرار یشماره  دنید با

 یحق م. به او یعاد یلی. لحن صحبت کردنش نه دلخور بود و نه خوشحال خمیبا هم صحبت کرد یا قهیدق چند

 شدم. یاو بودم ناراحت م یدادم. خب اگر من هم جا

 

 خانه شدم. داخل

 هم آن جا بود. عمه

 به اتاقم رفتم. میلباس ها ضیتعو یبرا یاز سالم و احوالپرس بعد

 حالش چطوره؟ نیریکه آمدم به عمه گفتم:ش رونیب

 مهندس با یگفت:آقا شیشگیو با حالت زشت هم دیاما...و خند ادیخواست ب یدلش م یلی:خوبه سالم رسوند. خعمه

 .هنیبب نویریهر روز ش دیمهندس با یآقا یول ادایخواست ب یاتفاقا دلش م رون،یاومد دنبالشو رفتن ب نشیماش

 بهشون خوش بگذره. ،یزدم و گفتم:بسالمت یلبخند

 کنه. یم هیواسش همون موقع ته یزیاشاره کنه به چ نیریش یِگذره آخه فقط کاف ی:معلومِ که خوش معمه

 مهندس درد نکنه. یخوبه دست آقا-

 عمه جون. ی:مرسعمه

 

 .دمیحواله اش کردم و مسخره خند یچشمک ندیکه فقط پدر بب یجور یواشکی دمیپدر را که د اخم

 من و پدرم رفت. یکالس گذاشتن برا یعمه بعد از کل باالخره

 بشه. هیبذار تخل ،یدون یعمه رفت، گفتم:از حرفاش ناراحت نشو...شما که اخالقشو م تا
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 بیکه هنوز دستش تو ج یمهندس هی...حاال انگار شق القمر کرده که دخترشو به یخوب یادیبا حرص گفت:تو ز پدر

 باباشه، شوهر داده.

 داره. یسرنوشت هی ی...خودتو ناراحت نکن. هر کسالیخ یب-

 شد و گفت:سرنوشت تو حقته؟ نیرنگ نگاهش غمگ پدر

 سرمِ. یباال تونی...خدا رو شکر که سامیراض میمن به زندگ-

 خواب به اتاقم رفتم. یگفتم و برا ریشب بخ یا قهیاز ده دق بعد

 

 بود. یریدلگ یِپنجشنبه  عصرِ

 زنگ خورد. لمیبودم که موبا اطیزدنِ ح دیاتاقم مشغول د یپشت پنجره  از

 ؟یرا برقرار کردم و گفتم:سالم، خوب تماس

 .ستیازت ن یخبر

 ؟ی:سالم خوبم...تو خوبفرهاد

 ممنون منم خوبم. چه خبرا؟-

 خونه. رمی:فرودگاهم، دارم مفرهاد

 تهران؟ یتعجب گفتم:مگه رفت با

 شد. یدفعه ا هیگرفته اش گفت:آره... یصدا با

 افتاده؟ یخوب...اتفاق میلیخ-

 شد، بخاطره تو.:با مامانم بحثم فرهاد

 تعجب زده گفتم:بخاطره من چرا؟ دوباره
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 .تیخواستگار ادینشد ب ی:مامانم راضفرهاد

 گفتم:آخه چرا؟ یناراحت با

 نه. گهینداشت، فقط م یخاص لی:دلفرهاد

 دونن. یم یزیچ هی. حتما یکرد یباهاشون بحث م دیتو نبا-

 فهمه. یاز عاشق شدن م یکه صدا دار بود، زد و گفت:اون چ یپوزخند

 .ایزنیدر مورد مادرت حرف م یدار-

 .ننیب یمنو نم گهید ای رنیگیتو رو واسم م ای...رازیش امینم گهی:دفرهاد

 عاقالنه فکر کن. ی...آروم تر که شدیهست یتو اآلن عصبان-

 فقط تو... گمیبگن نه من م ایمامانمم که سهله دن حانهیر نی:ببفرهاد

 

 بر لبانم نقش بست. یلبخند

 شدم از حس خواستن. پر

 شدم از حس دوست داشته شدن. آرام

 

 فکر کردن به فرهاد دلم گرفت. یاز کم بعد

 !د؟یایب میداشتم که مادرش حاضر نشده به خواستگار یبیمگر من چه ع آخر

 نداده بود؟ تیمادرش رضا چرا

 شود؟ یتپد چه م یهم م یکه برا یقلب فیتکل پس

 رشته سر دراز دارد... نیو ا دینرس انیهم انتظارم به پا باز
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 .گرینبود اما خب کار بود د ندیخوشا نیهمچ میرنگ برا یبو

 واحد بسته بود. در

 را فشار دادم. زنگش

 که در باز شد. دینکش  قهیدق کی به

 باز کند. میدر را برا یکردم که شخص خودش روز یوقت فکرش را نم چیه

 

 ؟یگفت:سالم...خوب یسالم کردم که با لبخند عیسر

 ن؟یممنونم...شما خوب-

 . بفرما.ی:بله...متشکرم. خوش اومدنیفرز

 نبود. یا لهیوس چیشدم. ه داخل

 ...یخال یواحد ادار کی

 .شهیم داشیطرفم پ ینسکافه بزن هی ییو گفت:تا سرپا دیخند

 و گفتم:بله...ممنون. یزد یکوتاه لبخند

 .یرا به سمتم گرفت و گفت:بخور گرم ش یجنس یکاغذ وانیل

 

 ختیر شیبرا نیکه فرز یکه او هم نسکافه ا نی. بعد از ادیها هم رس یواریفروش کاغذ د ریگذشت تا مد یساعت ربع

 را بهمان نشان داد. یواریکاغذ د یآلبوم طرح ها د،یرا نوش

 



 من گرید مین

 
57 

 

ا شدند، ر یبودند و به مبلمان ها هم ست م بایو ز کیش یلیکه خ یمختلف یها یواریهر دو اتاق و سالن کاغذ د یبرا

 .میدیپسند

 

 فروش بود، رفت. ریکه همان مد یقربان یآقا

 .فتمیبود، پس ب کینزد نیفرز شنهادیهم قصد رفتن کردم که با پ من

ه نرفته من صبح ها سرکار هستم. اآلن هم بخاطره درخواست شما اومدم وگر ادتونیکه  نیراحت گفتم:مثل ا یلیخ

 شده. رمیهم د یکل

 رسونمت. یشده م رتیو گفت:خب اگه د نداختیرا از تک و تا ن خودش

داره، ن یجا تا محل کارم فاصله ا نیاما ا نیمسلط بشوم گفتم:شما لطف دار تمیکردم بر عصبان یم یکه سع یحال در

 با اجازه.

 .میخورد یبود که باهام ناهار م میتکان داد و گفت:به هر حال باعث خوشحال یسر

 

 یوفائ یارزش ب سمینهار خوردن با رئ کیکرد اما  یرستورانش را رد نم شنهادیمن بود پ یبه جا یاگر هر دختر دیشا

 را ندارد.

 

 .دمیزود رس یلیخ

 شد. کیجا نزد نیرو شکر که دفتر به ا خدا

 خانوم جون شدم. یخانه  وارد

 آمد. یکردنش از داخل آشپزخانه م فیتعر یهم آمده بود. صدا هیسام

 هم به سمت آشپزخانه رفتم و بلند سالم دادم. من
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 دو جوابم را دادند. هر

 .یتازه کن...خسته ا ینفس هی نیبش ایجون گفت:ب خانوم

جا  نیبه ا یلیخ نیآر یآشپزخانه نشستم و گفتم:خدا رو شکر دفتر آقا یها یاز صندل یکی یزدم. رو یلبخند

 .کهینزد

 جون:خب خدا رو شکر. خانوم

 گفتم:سفر خوش گذشت؟ هیرو به سام بعد

 ...بد نبود.ی:اِهیسام

لند انجام کار ب یندانستم و به بهانه  زینشستن را جا شتریگرم جنوب باز نشده بود.ب یبا وجود هوا خشیانگار  هنوز

 شدم و خود را مشغول کردم.

 

 گذرد. یم دیهفته از کار کردنم در دفتر جد کی

کند. تازه رفتار  یرا منتقل م یدارد، حس خوب یدیو جد کیش ونیکه نو نوار است و دکوراس نیاست. هم یخوب یجا

 دارد. یبهتر ی هیعوض شده است و روح یهم به کل نیفرز

 

کرد. من هنوز هم مثل قبل  یهم وارد شد و لبخند به لب سالم و احوال نیرا قطع کردم. همان موقع، فرز تلفن

 شیحواسم به خودم باشد. سالم دادم و از احوال پرس دیکردم. هر چه باشد اومرد است. من با یبرخورد م نیسنگ

 تشکر کردم.

 

قدر خوشحال است که صبر نکرد  نیروز ها ا نیا نیاست. فرز مینیب ریخوشرنگِ در ها هنوز هم ز یرنگِ قهوه ا یبو

 رنگ ها برود، بعد کارش را شروع کند. یتا بو
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 تماس را لمس کردم. لمیموبا یصفحه  یبر رو نیریعکس ش دنیزنگ خورد با د لمیموبا

 سالم عروس خانم.-

 شدم. یمیقد گهی:سالم، دنیریش

 مگه چقدر گذشته. ینه، تو هنوزم عروس-

 ؟یواال. خوب دونمی:چمنیریش

 ؟یسرکار

 قربونت. آره چطور مگه؟-

 ؟یامشب که خونه ا نمت،یخواستم بب ی:منیریش

 دادم و گفتم:مگه کجا رو دارم که برم. منتظرتم. رونیب ینفس

 .نمتیب ی:منیریش

 باشه. خدانگهدار.-

 :خدافظ.نیریش

 

 بود. میپا ریز نینگاهم به زم نیریرا احساس کردم. آخر تمام مدت مکالمه ام با ش ینگاه ینیسنگ

 شوکه شدم. نیفرز دنیرا باال آوردم که با د سرم

م الز یزیکج شده ام بلند شدم و گفتم:چ یصندل یآمده بود که من متوجه نشده بودم. از رو رونیاز اتاقش ب یک او

 ن؟یدار

 رستوران. هیهفته به  نی:نه فقط خواستم ازتون دعوت کنم واسه چهارشنبه انیفرز
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 پر رو بود. چقدر

 یبزنم، لبخند یحرص حرفرا از من بکند. تا خواستم با  یدرخواست نیدهد تا همچ یچگونه به خودش اجازه م آخر

من تمام دوستام و همکارهامو به رستوران دعوت  راز،یش انیهفته دارن م کیزد و گفت:دخترم و همسر سابقم واسه 

 یتعداد هر چ ن،یاریب فیبا خانواده تشر نی. البته اگه دوست دارنیاریب فیکردم، دلم خواست شما هم حتما تشر

 .ستیباشه مهم ن

 زدم و گفتم:ممنونم اما من...من... یلبخند

 .نیایکنم حتما ب یجلو آمد و گفت:خواهش م یقدم

 جهت گفتم:چشم. اگه قابل نیکردم، به هم یبا پدرم صحبت م دی. بامیکه نه بگو امدیاز ته دلش بود. دلم ن خواهشش

 .دمیباشم زحمت م

 منتظرتم. و رفت. ،یقابل نیو گفت:ع دیخند

 تنها گذاشت. شیمن را در تعجب از رفتارها و

 

 زنگ خانه به صدا درآمد. یصدا دم،یبشقاب را که آب کش نیآخر

 آمدم. رونیگذاشتم و از آشپزخانه ب یبشقاب را داخل جاظرف عیسر

 بود گفت:اگه اعظمِ بگو بابام خوابه. ویکه در حال گوش دادن به راد پدر

 .شمیپ ادیخواد ب یعصر زنگ زد گفت م نِ،یریکردم،گفتم:ش یک مرا با حوله خش میکه دست ها یحال در

 

 زدم. هیاتاقم تک یپنجره  یطاقچه  به

 کردم و گفتم:خب چه خبرا عروس خانوم؟ یتختم نشسته بود، نگاه یکه لبه  ینیریش به

 کردم. دایپ یآلرژ گهینگو، بس که مادر شوهرم بهم م ی:هنیریش
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 خب بده بنده خدا دوست داره؟!-

 سوزونه. یکه نم ییشایچه آت ختناشیزبون ر نیبده، با هم میلیگفت:آره خ یلیم یب با

 !یبعدشم تو تازه چند ماهِ عروسشون شد ما،ینداشت بتیغ-

 .میپشت سرمون که زودتر ازدواج کن ذارهیگفت:آخه داره م یبا لحن ناراحت نیریش

 خوبه. یلیکه خ نیزدم و گفتم:خب ا یلبخند

 خوبه؟ شی:چنیریش

 م؟یتا همو بهتر بشناس میسال با هم رفت و آمد کن کی دینبا حداقل

 ؟یدیازش د یزیمگه چ-

 .نیمدتم که با هم آشنا بود هی تازه

 دونم واال. ی:چمنیریش

 

تر  یزمان عقد طوالن یهر چ گنیحالو دارن. بعدم م نیطاقچه گرفتم. کنارش نشستم. گفتم:همه ا یام را از لبه  هیتک

 بشه بدتره، تو هم که سنت واسه ازدواج خوبه.

 ؟یکن یبه سن و سال داره. اصال چرا خودت ازدواج نم ی:چه ربطنیریش

 .میخواستگار ادینشده ب یدادم و گفتم:مادرش راض رونیرا با آه ب نفسم

 تعجب گفت:واقعا، چرا؟ با

شروع بشه تهش معلوم  یتیناراحتم، اگه از اولش بخواد با نارضا یلیدونم اما خ یزدم و گفتم:نم یمحزون لبخندِ

 به کجا ختم بشه. ستین

 را در دستانش گرفت و گفت:خدا بزرگِ، ناراحت نباش. دستم
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 بهرام به دنبالش آمد و رفت. یبعد از ساعت نیریش

 بود. دهیخواب پدر

 یبه کجا ختم م میدل دادگ یآخرش قصه  یعنیکردم.  یام فکر م ندهیبودم و به آ دهیتختم دراز کش یهم رو من

 شود؟!

 

 رستوران. یازمون دعوت کرده تو نیآر یبابا آقا یکه گفتم:راست میخورد یپدر صبحانه م با

 ه؟ی:چه خوب، حاال مناسبتش چپدر

 دونم. یدر مورد خانوادش نم یچیالبته من ه راز،یش انیگفت دخترش و زن سابقش دارن م یم-

 هستن؟ ای:کپدر

 .میتا باهم بر نیایدوستاش و همکاراش. گفتم اگه م-

 اما تو حتما برو. امی:من که نمپدر

 .گهید میر یخب باهم م-

 . تو برو باشه.زمی:نه عزپدر

 خب بدون شما که...-

 برو. یخوشحالم کن یخوا یحرفم را قطع کرد و گفت:اگه م پدر

 

 پدر بر اصرارش چه بود. لیدانستم دل یم

 دهم. یپدرم م یرا برا میروم اما من تمام زندگ یجاها نم یلیداند که به خاطر اوست که خ یم



 من گرید مین

 
63 

 

 

که از آن  دمیفهم دمیکرده بود را به راننده دادم. نام رستوران را که د امکیپ میبرا نیرا که فرز یرستوران آدرس

 خوب هاست. یلیخ

 

 پله ها باال رفتم. از

 باز شد. میجلو شیبرق درب

وقتِ که  یلی. خیاومد ری. سالم کردم و گفت:سالم، چقدر ددمید میرا روبه رو نی یرا داخل گذاشتم، آقا میپا تا

 منتظرتم.

 گفت. یکردم او چه م هنگ

 دخترم. شیپ میبر ایزد و گفت:ب یلبخند سپس

ت ها شش نفره و هش زیم شتریکه ب یدورش بودم در صورت یکه فقط چهار صندل میرفت ییها زیاز م یکی یکینزد به

 نفره بودند.

 

 رفت. یرا صدا کردند و با معذرت خواه نیموقع فرز همان

 سالم کرد. ییبلند شد. با خوشرو یصندل یاز رو یدیتپل و سرخ و سف یدختر

 ؟ینیبش شمیپ شهیهم با لبخند جوابش را دادم. دستم را گرفت و گفت:م من

 باشه ها... یخصوص زیم نیکردم و گفتم:فکر کنم ا نگاهش

 و گفت:خب منو شما و بابا. دیخند

 پس مامانت؟-

 .گهید نی. بشومدهی:اون که ندختر
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 لطفا. نییآمد و با دستش اشاره کرد و گفت:بفرما نینشستن و ننشستن شک بودم که فرز نیب هنوز

 نداشتم. نم،یدختر و پدر بنش نیکه کنار ا نیاز ا یشده بودم. حس خوب مانیآمدنم پش از

 شناسن نه تو اونا رو. ی. آخه نه اونا تو رو میمعذب باش هیبق شیپ دیگفت:گفتم شا نیبودم که فرز مردد

 نشستم. یقانع شدم. به آرام یکم

 ؟یخوا ینم یزیرو به دخترش گفت:آنا چ نیفرز

 ارن؟یشامو م یدر هم گفت:گشنمه، پس ک یا افهیق با

 .ادیشامم م انیب ی:بهت که گفتم خانم متقنیفرز

 

 باشند. دهیهمه رس یعنیگفت که  نیا یحرف را برا نیحتما ا خب

 

 گفت:آنا بدو که شامو آوردن. نی. فرزدندیسلف چ یها زیم یشام را رو یا قهیاز چند دق بعد

 :آخ جون من رفتم.آنا

 .نییرو به من گفت:شما هم بفرما نیفرز

 

 اعتراض دنمیکه در مورد کم کش ی. گاهدیکش یرا م شیمن غذا یهم پا به پا نیفرز دم،یکش یکه غذا م یمدت تمام

 شد. یکرد و خودش دست به کار م یم

 هاج و واج مانده بودم اما من رفتارم طبق معمول بود. شیاز رفتارها واقعا
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 نشستم. زیم سر

ه که با حرف آنا خود را مشغول به خوردن کردم ک نیشد. تا ا یکور تر م لمیکردم م یچه به غذا نگاه م هر

 ن؟یخور یجون شما چرا نم حانهیگفت:ر

 .زمیخورم عز یکردم و گفتم:اآلن م دشیبه صورت گرد و سرخ و سف یلبخند

 ترش را خوردم. یاز جوجه  یکم فقط

 ؟یو گفت:بابا بهشون گفت دیرا هم سرکش یزرد رنگ یِقوط یرا خورد. نوشابه  شیغذا یهمه  آنا

 دم؟یگفت:مگه نگفتم تو خونه خبرشو بهت م تیبا قاطع نیفرز

 آخه... یگفت:چرا ول یحوصلگ یبا ب آنا

 کن. یبسِ، پاشو برو با بچه ها باز گهینثارش کرد و گفت:آنا د یاخم

 را ترک کرد. زیاش را برداشت و ناراحت م نوشابه

 

 اوردن؟ین فیاز ساالدش را خورد و گفت:چرا خانواده تشر یهم کم نیفرز

 نتونستن.-

 خب حتما بنده سعادت نداشتم. یخواست اونا هم بودن تا باهاشون آشنا بشم ول ی:دلم منیفرز

 .رنینم رونیب یلی. پدرم خنیسعادت نیزدم و گفتم:شما ع یجمع و جور لبخند

 

 خواهر، برادرتون. ای ومدنیدست بردار نبود که گفت:خب مادرتون م انگار

 کنم. یم یمن با پدرم تنها زندگ-

 زودتر برگردم. دیشده با رمیمن د دیگفتم:ببخش تیوضع نیاز ا یخالص یبه ساعتم کردم و برا ینگاه



 من گرید مین

 
66 

 

 رسونمتون. ی:خب من منیفرز

 

 شدم.او هم بلند شد. بلند

 قرار شد. یدانم چرا حس کردم ب ینم

 هم برداشت من اشتباه بود. دیشا

 دانم. یدانم، نم ینم

 ت.چه بود اصرار برنرفتنم داش هر

 ن؟یبا من ندار یرا درست کردم و گفتم:کار چادرم

 کنم. یم تونیدر همراه ی:تا جلونیفرز

 

 ؟یخوب حانهیداخل خانه شدم، خانوم جون خندان به طرفم آمد و گفت:سالم ر تا

 ن؟یسالم به لطف شما. شما چطور-

 .ادی. آخه احمدم داره ممیعال یِجون:عال خانوم

 زدم و گفتم:خدا رو شکر. یلبخند

 

 ؟یآمد و من زود تر سالم کردم و او گفت:سالم خوب رونیساک به دست از داخل اتاقش ب هیسام

 ممنونم.-

و از  ادی. احمدم که داره منیمنم رفتم. مواظب خودتون باش گهیو گفت:خب د دیمادرش را در آغوش کش هیسام

 .نیایدر م ییتنها
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 جون. حانهیر یندار یبه من کرد و گفت:کار ینگاه بعد

 .نینه بسالمت برس-

 رفتنش چقدر خوش اخالق شده است. موقع

 

 البته حقوقت سر جاشِ ها. ا،یروز ن ستیجون از فردا به مدت ب حانهیاز صرف نهار خانوم جون گفت:ر بعد

 

 .رنیگ یزدم و گفتم:بخاطرِ کار نکرده که پول نم ی. لبخنددیگو یدانستم که بخاطرِ احمدش م یم

 .دی. و خندستیجون:اعتراض وارد ن خانوم

 است. یکیدانستم که حرفش  یرا هم م نیا

در اتاقش هم قفل بود. تنها  شهیو چگونه است. هم ستیاحمد ک نیخواست، بدانم ا یخورده دلم م کی راستش

کرد و  یدر مورد تک پسرش صحبت نم چگاهیخانوم جون هبود.  شیو نوجوان یعکسش هم در خانه عکس کودک

 کرد. یم هیفقط از رفتن هر دوشان گال

 

 گذشت. یروز چند

 روم. یبه خانه م عیسر میشلوغ است و من بعد از تمام شدن ساعتِ کار یروز ها سرش حساب نیا

 را داخل قفل در چرخاندم. دیهم با هزار دلهره کل امروز

 

 یسالم کردم. مانند رفتار ها عیو سر دی...که با وارد شدنش فکرم پردیآمد. آخر چرا با یکاش امروز را به دفتر نم یا

 .نیپر رو شده بود با لبخند گفت:سالم خانوم، بفرما بش یادیکه ز رشیاخ

 نشستم. یشود. با کم محل یم یجور کیکه به کار برد حالم  ییخانوم بلند و باال از
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 بمون کارت دارم. یبعد از ساعت کار گهیکه داخل اتاقش بشود رو به من گفت:امروزو د نیاز ا قبل

 .گهیموقعه د هی یزودتر برم خونه. باشه برا دیگفتم:اما من با عیسر

 داخل شد. او هم داخل اتاقش رفت. یبزند، مراجعه کننده ا یگریخواست حرف د تا

 

با مراجعه کنندگان  میشگیزننده وارد دفتر شد. مثل برخورد هم یا افهیبا ق یکم وقت رفتن بود که خانوم کم

 .نییگفتم:بفرما

 ؟ییتو حانهیبه من انداخت و گفت:ر ینگاه

 دانست. یکه بود که نام کوچک من را م او

 بزند. رونیبود از شدت تعجب چشمانم از حدقه ب کیزدم و خواستم جوابش را بدهم که با حرفش نزد یلبخند

 

 کردم.  یخودم حس م ینگاه همه را رو ینیسنگ

 کرد. ینم میلحظه رها کیمعذب بودم. عذاب وجدان در برابر عشقِ فرهاد نسبت به من  یلیخ

 

ن، برداشتن م ریقدم د کیرستوران را با  یتا ورود میکه دورش نشسته بود یزیم یکه بود فاصله  یهر جان کندن با

 .میکرد یط

 

 دیرس یاخم کرده به نظر م یکه کم یدیو رو به مرد مو سف ستادمیمن ا میدیدر که رس ینگهبانِ جلو به

 داره؟ یتلفن یجا اشتراک تاکس نیا دیگفتم:ببخش

 سر کوچه ست. نیهم یول یریاز داخل بگ دی:بله دخترم. بانگهبان

 ممنونم.-



 من گرید مین

 
69 

 

 .یعجله دار یلیگفت:انگار خ نیفرز

 رفتم گفتم:بله عجله دارم. یم نییکه از پله ها پا یحال در

 رسونمتون. ی:خب من منیفرز

 .نیبار نتوانستم خونسرد باشم، با حرص گفتم:صد تا مهمون اون داخل منتظر شمان، بهتره به اونام برس نیا

 ؟یکن یبیهمشون نشسته بودم. بد کردم نذاشتم احساس غر شیوقت پ ی. من کلیاومد ری:خب تو دنیفرز

 هر چه زودتر برم. بابام خونه تنهاست. دیمن با یول نیجناب آر ریخ-

 

 ؟یو گفت:بابا...بابا، بهش گفت دیو دست پدرش را کش دیبزند، آنا به طرفمان دو یخواست حرف تا

 .هشیخوشحال م یلیخ نیاگه قبول کن ،یشهر باز میداد و رو به من گفت:آنا دوست داره با شما بر رونیرا ب نفسش

 

 چه گفت؟! او

 چه مرگش شده است. دایجد واقعا

تونم  یمن تو خونه تنهاست. ببخش که من نم یگفتم:دختر ناز بابا یتر از قبل شدم، اما رو به آنا با لبخند یعصبان

 .امیباهات ب

 از... ی. آخه بابا کلیخواد با تو برم شهرباز یمن دلم م یاش گرفت. با بغض گفت:ول هیشد و گر ناراحت

 کنم. شونیراض دمیدوستات من قول م شیپ یشده گفت:اگه اآلن بر و هول دیوسط حرفش پر نیفرز

 .یی:چشم باباآنا

 

 .ومدمیم دی. تازه امشبم نبانید یبه بچه م یاعتراض گفتم:چرا قول الک با
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 .حانهی:رنیفرز

 

 .ستادیقلبم ا گریبار د نیا

 مات و مبهوت نگاهش کردم. فقط

 .اورمیرا به زبان ب یحرف چیتوانستم ه ینم

 ینم یباطل، به دنبالم آمد. حرف الیخ یکه کردم پا تند کردم تا زود تر از شر آن جا خالص شوم اما زه یکار تنها

 یگفت:باور کن منظور یکرد و م یم یبرسم. او هم معذرت خواه یتلفن یزدم و فقط دوست داشتم زود تر به تاکس

 .زنمباهات حرف ب دیلحظه صبر کن. با هی. دینداشتم، از دهنم پر

 

 .دمیرا شکر به سر کوچه رس خدا

 مغازه خوشحال شدم. دنید با

 آدرس خانه مان را دادم. یوارد مغازه شدم و به منش نیمحل به فرز یب

 خانوم. نییبرخواست و گفت:بفرما یا راننده

 رفتم. رونیسرش از مغازه ب پشت

 ؟یایگفت:فردا که م عیبود. سر ستادهیدر ا یجلو نیفرز

. دارم اجیکه به حقوقم احت نیدون یم یا گهیو گفتم:بهتر از هر کس د دمیوسط حرفش پر ینگاه مین یحت بدون

 بابت امشبم ممنونم. خداحافظ.

 :خدانگهدار.نیفرز

 

 فکر کردم. نیدرب خانه به امشب و فرز تا
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 کند؟! یم یاو با خودش چه فکر آخر

 برود؟! یدلش بخواهد که با من به شهر باز دیچرا بچه اش با اصال

 اتفاقات فکرم را سر در گم کرده بود. نیا تمام

 

 کشیرها شدن آرام پالست یبرنداشته بودم و صدا شیاز رو شیکیکه هنوز روکش پالست یا یصندل یاز رو یآروم به

 بلند شدم. د،یرس یبه گوش م

 ن؟یگفت یبهت گفتم:شُ..شما..چ..چ با

 .دمیمثل تو رو درس م ینزن که من صد تا یخودتو به موش مردگ. یدیو شن یرا جلو آورد و گفت:کر نبود صورتش

 کردم و گفتم:خانوم حرف دهنتو بفهم. اخم

 ادیبا فر نیماند و فرز مهیحرفش ن نی...با باز شدن در اتاق فرزییتو نیگم ا یم یفهمم دارم چ یزد و گفت:من م داد

 جا چه خبرِ؟ نیگفت:ا

 

 .دمیترس یلیخ نیداد فرز با

 کردم آرام باشم. یسع

 ؟یدختر بچه بزرگ کن نیدست ا ریآنا رو ز یخوا یو گفت:م نیوضع بود رو کرد به فرز نیکه مسبب ا یزن

 آره؟

 کم باشه اما از تو عاقل ترِ. دی:سنش شانیفرز

 

 زنند؟! یها دارن در مورد من حرف م نیا
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 ؟یکنم مادر آنا بود به طرفش قدم برداشت و گفت:آخه مگه من چم بود که طالقم داد یکه حاال فکر م یزن

 واست کم گذاشتم؟ یچ

 کردم که نکردم؟ یم دیبا کاریچ

 ؟ی. تو اصال خونه بودیواسم کم نذاشت یچیبا حرص گفت:آره تو ه نیفرز

 ؟یخودت بود یایهمش دور خوش گذرون ای

 

 رفت. رونی. و بامیم گهیروز د هیو  رمیگفت:من م یمراجعه کننده که همانند من تماشاگر بود به آرام مرد

 

جا برو...به داخل اتاقش برگشت. همسر سابقش ول کن  نی. حاالم از ایبا حفظ حالتش گفت:آبرو واسم نذاشت نیفرز

 نبود و به دنبالش داخل اتاقش شد.

 

 !رد؟یبگ یبا عقل نداشته اش چگونه فکر کرده که من را به همسر نیفرز آخر

 

 جر و بحثشان دوباره باال گرفت. یصدا

 .ستمیاز دفتر با رونیدانستم که ب بهتر

 

 فشردم. یچادرم را با هر دو دستم م یجلو

 درد گرفته بودند. یسرم و قلبم همگ م،یدست ها م،یپاها

 هم گذاشتم. یآرامش فکرم، چشمانم را رو یزده بودم، چسباندم. برا هیکه تک یواریرا به د سرم
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 وارِیام را از د هیهول زده تک دنشیچشمانم را باز کردم. با د یبه آرام ینیآرام و دلنش ینگذشته بود که با صدا یزیچ

 رنگ گرفتم. یکرم یِسنگ

 

 گفتم:امرتون؟ میرو به رو یِو رو به پسر خوش بر و رو ستادمیا صاف

 ؟یهست شونیبه من انداخت و گفت:شما منش ینگاه

 بله.-

 ؟یستادیا رونیگفت:پس چرا ب پسر

 .رمینوبت بگ اومدم

 .نیصبر کن یا قهیچند دق دیهم گفتم:با من

 :چرا؟پسر

 .رونیجا ب نیشد که گفت:گمشو از ا دهیتر شن کیبلند تر و نزد نیداد فرز یخواستم جوابش را بدهم صدا تا

 کرد. واریدر و د یکنم. و خودش را مشغول تماشا یچرا، صبر م دمیو گفت:حاال فهم دیخند پسرِ

 

 خودت. یِآمد و رو به من گفت:ارزون رونیب انیگر یاز دفتر با چشمان نیکه همسر فرز دیطول نکش یا قهیدق

 .ادیارزون خوشم نم یزایمن از چ-

 به من کرد و گفت:منظور؟ یصورتش پخش شده بود، متعجب نگاه یچشمش رو شیکه آرا یحال در

 یگیاز من بزرگ تره، حتما با خودت م یلیخ نیآر یکه آقا یدون یخودتم خوب م گم،یاما منم م یدیمنظورمو فهم-

که ازش بچه داره نتونه بسازه با صد تا  یبا زن یمرد یکه وقت نِیاونم ا گهید زِیچ هی مونهیخب پس م ست،یسن مهم ن

 خوره. یمن نم دکنه. پس شوهر ارزون به در یتونه زندگ یهم نم گهیزن د
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ادکلنش تمام فضا را پر کرده بود  یکه حاال بو یمحل نسبت به نگاهش رو به پسر ینگاهم کرد. من هم ب فقط

 داخل. نییگفتم:بفرما

 

چرم سبز رنگ نشسته  یراحت یمبل ها یرو میاز ساعت ها را به او نوبت دادم. رو به رو یکی یخال ینوبت ها نیب در

 ؟یرا صاف کردم و گفتم:شما آقا میبود. صدا دشیو سف کیبار فونیبود و سرش داخل آ

 یدر حرکت بود گفت:فتاح لشیموبا یصفحه  یکه انگشتش رو یبلند کردن سرش را به خود نداد و در حال زحمت

 هستم.

 

 !؟یِک گهید نیا

 نیکه بهتون نوبت دادمو پشتش نوشتم. اگه نخواست یروز خِیساعت و تار نِیآر یکارت آقا نیا ی:جناب فتاحگفتم

 .نیروز قبلش خبر بد هی نیایب

 

 یچوب زیم ینکرد و مثل قبل سرش را بلند نکرد. در همان حال بلند شد و جلو یتوجه چیهمه فک زدم اما او ه نیا

. و امیمن حتما م یگفت:ممنون خانم ول ینگاه مین یو کارت را که در دستم بود، گرفت و بدون حت ستادینو نوارم ا

 رفت.

 .دمیشااهلل سالم به خانه شان برسد. و در دل خند ان

 

 ساعت بود و وقتِ رفتن. آخر

 به اتاق زدم. در را باز کردم. یا تقه

 شده اش گذاشته بود. یمنبت کار زیم یرا رو سرش

 .رمیگفتم:من دارم م یآرام به
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 را بلند نکرد اما گفت:به سالمت. سرش

گفتم و به قصد خانه، دفتر را  یدر ذهنم ادامه ندادم. استغفار یمن هم...فکرم را حت یعنیدانم چرا بهم برخورد.  ینم

 ترک کردم.

 

 آسوده حالم را خوب کرد. الیصبحانه با خ خوردن

 ؟یگیکارت کرده، نم ینکنه خانوم جون از کار ب گمیبا خنده گفت:م پدر

 .یش یکه خوشحال م یهست ینفر نیطورم باشه شما که اول نیو گفتم:از دست شما. اصال اگه ا دمیخند

 تو کردن. یکردن منو شرمنده  ییوفا یپاهام ب نیشم اما ا یخوشحال م یلیشد و گفت:آره خ نیبار غمگ نیا پدر

 نه من نه شما. گهیحرف ها رو نزن وگرنه د نیگفتم:بابا تو رو خدا ا یلرزان یدر چشمانم حلقه زد و با صدا اشک

 .زمیزد و گفت:باشه عز یلبخند پدر

 

 چشم دوختم. لمیموبا یصفحه  به

 ینم هم بر گریدو ساعت د ،یکیخانه رفته بود و تا  کیهر روزش به پارکِ نزد یبود که طبق برنامه  یربع ساعت بابا

 .رمیمعرفت تماس بگ یفرصت بود تا با فرهاد ب نیگشت. پس بهتر

 

 و گفت:الو سالم. دیچیدر گوشم پ شیشدم که صدا یم دیداشتم از جواب دادنش نا ام گرید

 ؟یسالم خوب-

 ؟ی:بله ممنون تو چطورفرهاد
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 نداره. یفیتعر نی. همچیپرس ینم یتو که حال-

 .میبار از هم خبردار ش هیکه چند روز  یعادت کن دی:گرفتارم بافرهاد

 افتاده؟ یاتفاق-

 .رازیگردم ش یبر نم گهیداد و گفت:با بابام بحثم شده. بهشون گفتم د رونیرا ب نفسش

 تعجب گفتم:آخه چرا؟ با

 بخاطره ازدواج با من... نکنه

من  ی. بابامیبه تو نداره. منو بابام چند ساله که با هم مشکل دار یربط ریحوصله گفت:نخ یرا قطع کرد و ب حرفم

 من مخالفه. یکارا یبا همه  شهیهم

 ؟یبکن یخوا یم کاریمگه چ-

 

برم کار  دی. ببخش من باحانهیر الیخ یمن حساس شده بودم. گفت:ب دیشا ایحوصله شده بود و  یب یادیز فرهاد

 ؟یندار یدارم با من کار

 خوب گفتم:نه فقط مواظب خودت باش. یشدم اما با لحن ناراحت

 :باشه خداحافظ.فرهاد

 خدانگهدار.-

 

 .دیچک اشکم

 کردم با تماسم خودم را کوچک کردم. احساس

 کرده است.  یادیز رییمدت کم تغ نینظرم در ا به
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 تختم نشستم. یلبه  انیکرد. گر یصحبت م ظیرا زشت و غل یتهران یهم لهجه  چقدر

 .دیپر کش نیفرز شیخود آگاه ذهنم پ نا

 

 . رمیقبل از استعفاء دادنم بپذ دیخواستش را با در

در پس از تنها نبودن پ د،یای. قرار بود عمه به خانه مان بمیآ یبه خانه م رتریپدر تماس گرفتم و گفتم که امروز د به

 راحت بود. المیخ

 

 آمد. رونیاتاقش ب از

 آمد. زمیبلند به سمت م ییقدم ها با

 اما خودم را مشغول کرده بودم. دیآ یدارد به سمت من م دمیفهم یم

 ..گمیگفت:م یآرام ی. با صداستادیا زمیم یجلو

 را باال آوردم. نگاهم

گذاشته بود. ادامه  زیم یکه آزاد بود را رو گرشیتنگش کرده بود و دست د یِاز دستانش را داخل شلوار پارچه ا یکی

 باهات حرف بزنم. دیداد:با

 را رها کردم. بلند شدم و گفتم:اتفاقا منم کارتون داشتم. کارم

 کار؟یزد و گفت:چ یناباورانه ا لبخند

 .نییاول شما حرف هاتونو بفرما-

 اتاقم. ای:پس بنیفرز

 که با اتاقش برود، در واحد را بست. نیاز ا قبل
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 به در باز اتاق زدم و داخل شدم. یا تقه

 .نیمن بودند اشاره کرد و گفت:بش ی قهیکه سل ییسمت مبل هادستش به  با

 

 را جمع کردم و نشستم. چادرم

 تمام وجودم را فرا گرفته بود. استرس

رو دوست نداشتم. به اجبار مادرم باهاش  الیگذاشت و نشست. و گفت:من از اولم سه زشیم یتنه اش را رو نصف

 طالقش دادم. عیازدواج کردم.ذبعد از فوت مادرمم سر

 ؟یراحت نیبه سرعت نگاهش کردم و گفتم:به هم ناخودآگاه

 یاون پونزده سال یاش قفل کرد و ادامه داد:خودشم نخواست تو نهیس ی. دستانش را روستادیزد و صاف ا یپوزخند

 کنه. بندیمنو به خودش پا میکرد یکه باهم زندگ

 ن؟یگیبه من م یحرفا رو واسه چ نیخب حاال ا-

 .الیاون روز سه یقرار گرفت و گفت:بخاطره حرفا میرو به رو یاز مبل ها یکی یرو نیفرز

 اون روزو باور نکردم. یگفتم:اما من حرفا یالیخ یب با

و تازه  زدیکه برق م ییو پلک افتاده اش گرفتم. چشم ها زیر یدر هم گره خورد. من زودتر نگاه از چشم ها نگاهمان

 .دمیرا د شیا لهیرنگ سبز ت

 انداختم که با حرفش نفسم به شماره افتاد. ریرا به ز سرم

 

 ن؟یگفت ینگاهش کردم. لب زدم و گفتم:شما چ یباناباور

 ؟یِ بزرگ یخوادت. خواسته  یبه صورتم انداخت و گفت:دلم م یزیت نگاهِ
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 ؟یرو چه حساب نیشه بگ ینشست، گفتم:م میشانیپ یکه رو یسرعت بلند شدم. با اخم به

 کردم. دایحسو پ نیباره که ا نیشد و گفت:اول هم بلند او

 

 گفت؟! یچه م او

 زند؟! یاست و حرف از خواستنِ من م ستادهیا میرو به رو یراحت نیهم به

 

دارم، خجالت داره  اجیمن چند سالمِ، چقدر به حقوقم احت نیدونیم یا گهیمحکم گفتم:شما بهتر از هر کس د یلیخ

 به خدا.

 

 داد. حق به جانب گفت:چرا از ابراز عالقم خجالت بکشم؟! هیرفت و بهش تک زشیبه طرف م یقدم چند

 .یبه کار کردن ندار یازین گهید یو گفت:اگه با من ازدواج کن دیبه پشت گردنش کش یدست بعد

 

 کردم عاقالنه رفتار کنم. یسع

 کارم را بزنم. دیق یتوانستم به راحت ینم

 به صدا در آمد. لمیموقع زنگ موبا همان

 فکر کن. شنهادمیکنم به پ یدرمانده گفت:خواهش م نیبه سمت در بروم که فرز خواستم

 تند و کوتاهم از اتاق خارج شدم. یحرف با قدم ها یب
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که از پشت سرم بلند شد، دو متر  نیفرز یکردم. با صدا لنتیرا سا یتوانستم تماس را برقرار کنم. گوش ینم واقعا

 ؟یدیگفت:جواب نم دمدکهیباال پر

 داشت که دو بار پشت سر هم تماس گرفته است. یطرفش برگشتم. دوباره زنگ خورد. حتما کار مهم به

 رفتم. رونیرا برداشتم و از دفتر ب فمیبرگشتم و گفتم:فعال خداحافظ. و ک نیطرف فرز به

 

 نیتر آمدم و بعد از ابه دف ریهفته همه اش د کی نیاز دست فرزبن گذشت. در ا میها یهفته با موش و گربه باز کی

 آمدم. یم رونیاز دفتر ب نیرفتند، من هم با اطالع دادن به فرز یمراجعه کننده به داخل اتاقش م نیکه آخر

 

 گذرد. یتماس فرهاد م نیهفته از آخر کی

 یتماس م یمختلف یبا شماره ها یرا خاموش کرده است اما چند بار لشیهست و موبا ادیز شیها یکه گرفتار گفت

 ندارد. یانیاست که پا ینداشتم. در دلم آشوب شیبه حرف ها یخطِ دوستم هست. حس خوب د،یگو یو هر بار م ردیگ

 

 بود. میگرم کار ها سرم،

 دفتر بسته شد. در

 را باال آوردم. سرم

 آمد. و من تنها نگاهش کردم. زمیبه سمتِ م یبلند یبر لب با قدم ها یدر دست و لبخند یدسته گل با

 

 گذاشت. زمیم یکه من هم دوستش نداشتم را رو دیرز سف یاز گل ها یگل دسته

 االن بدونم. نیخوام جوابتو هم یخم شد و گفت:م زیم یرو

 کردم و گفتم:جواب من واضحه. نگاهش
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 !یو متفکر گفت:تو همش فرار کرد ستادیا راست

 ...یکارات نشونه  نیلبخندش دوباره به لبانش برگشت و گفت:نکنه ا بعد

 گفتم:من جوابم نه هست. عیرا ادامه دهد. سر شیباف الیخ نگذاشتم

 غم زده شد. نگاهش

 افتاده به طرف اتاقش رفت. یبه چشمانم انداخت. با سر یقیعم نگاهِ

 

 دفتر را باز کردم. در

 که نکردم. ریاز پشت سرم بلند شد که گفت:سالم، د یشخص یصدا نمیخواستم بنش تا

 نشستم. میصندل ی. و رونیآورد فیطرفش برگشتم و گفتم:سالم، اتفاقا به موقع تشر به

 تکان داد و گفت:برم داخل؟ یسر

 .نییبله، بفرما-

 

 آمد. رونیاز اتاق ب یا قهیاز چند دق بعد

 .نیهفته به من بد نیتو هم گهیوقت د هیو گفت:لطفا  ستادیا زمیم یجلو

 گذاشتم. یفتاح یآقا یرا برا یفردا نوبت ینوبت ها کردم. برا نیدر ب یبه ساعات خال ینگاه

 

 یخبر چیکه رفت، ه یمراجعه کننده ا نینبود. آخر یالزم به موش و گربه باز گریدادم، د نیکه به فرز یجوابِ رد با

 کرد. یقصد رفتن، م عیرفت، او هم سر یمراجعه کننده م نیتا آخر شهینشد. آخر هم نیاز فرز
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از ب یرا کم شیبود. پاها ستادهیاتاقش ا یپنجره  یداخل شدم. جلو دشییبفرما دنِیبه در زدم و بعد از شن یا تقه

 با من...که گفت:چرا؟ رمیگفتم:من دارم م یفرو برده بود. به آرام شیقرار داده بود و دستانش را داخل شلوار پارچه ا

 .میندار یمراجعه کننده ا گهیتعجب گفتم:خب د با

 ؟یگفت:چرا ردم کرد یطرفم برگشت و عصب به

 .نیدون یخوب م لمویحرص گفتم:خودتون دل با

 آورد و گفت:دوباره بگو. رونیب بشیرا از ج دستانش

 ه؟یچ نیساله رو دار ستیب یکردم و گفتم:حس جوونا یاخم

 ن؟یکه دلتون خواست انتخاب کن ویهر ک نیتون یم نیچون مرفه نیکرد فکر

 منو... یکه تونست یبود یکس نیشده گفت:من تا حاال عشقو تجربه نکردم. تو اول شکه

 .نیباش دیجد یمنش هیلطفا به فکر  ن،یآر یسکوت باال بردم و گفتم:بسه آقا یرا به معن دستم

 

 ؟یکن یم یاحترام ازت در خواست کردم. چرا لجباز تی. من با نهایاین گهید یکرد و گفت:تو حق ندار اخم

 نیکن ادیپ یمنش هیکه  یدر گذاشتم و گفتم:منم محترمانه جوابتونو دادم. در ضمن تا زمان ی رهیدستگ یرا رو دستم

 .امیم

 گردم. ینم یوقت دنبال منش چیبروم که گفت:من ه خواستم

 که براتون قائلم. یاونم به خاطرِ احترام ام،یم گهیهفته د هیگفت:من فقط تا  یآرام به

 فکر کن. شتریکنم ب یطرفم آمد و گفت:خواهش م به

 . با اجازه.ستیجا واسه فکر کردن ن نیکه شما دار یطیبا شرا-

 ندادم. نیبه فرز یصحبت یاجازه  گرید
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 خودم بود. ینم بارون شدم. درست مثل چشم ها یآمدم متوجه  رونیدفتر که ب از

 

 گوشم گذاشتم. یرا رو یزنگ خورد. گوش لمیاتوبوس رفته بودم که موبا ستگاهیاز راه را تا ا یکم

 نگاه کردم. ابانیبا تعجب به آن طرف خ دمیکه شن یحرف با

 رفتم. ابانیرا به سرعت پاک کردم و به آن طرف خ میخودآگاه اشک ها نا

 

بود که دروغ نگفتم که در  راحت المیوجدانم خ شی. پمیآ یبه خانه م رتریپدر تماس گرفتم و گفتم که امشب د با

 دفتر کار دارم.

 

 راز؟یش یشده برگشت یخوشحال رو به فرهاد گفتم:چ یلحن با

 م.بر دیبرگرده با تیکه بابام از مامور نیببرم. تا قبل از ا لمویگفت:اومدم وسا یبه رو به رو بود. به آرام نگاهش

 !؟یِقدر جد نیا متیتصم یعنی-

 .مامِیاز تصم یکی نیبه من کرد و گفت:آره، البته ا ینگاه

 

 تمام وجودم را در بر گرفت. دلهره

 گفتم:خب؟ یکردم و به آرام نگاهش

 خودم نکنم. ریتو رو هم اس گهیگرفتم که د میرا زوم چشمان منتظرم کرد و گفت:تصم نگاهش

 ؟یچ یعنیقابل هضم نبود، گفتم: میبرا حرفش



 من گرید مین

 
84 

 

مشترکمون آرزو  یِخوام تو زندگ یخوام بدبختت کنم. نم یو خمِ، نم چیراه پر پ هیدارم  شیکه من در پ وی:راهفرهاد

 خوام... ی. نمیبه دل بمون

 ؟یگ یم یچ یدار یفهم یگفتم:تو م یحرفش را ادامه دهد. با ناباور نگذاشتم

 که... ییفهمم، اون تو یگفت:من م لکسیر یلیخ فرهاد

هر  یگی. سه سالِ به پات نشستم. آخرش میریبگ میتصم ییتنها یو گفتم:تو حق نداشت دمیوسط حرفش پر دوباره

 بره واسه خودش؟ یک

 

 را سد کرد. میراه گلو یبزرگ بغض

 کرده بود. دنیشروع به بار باران

 شدند. یباران خورده بود و چشمان من هم باران ی شهیبه ش نگاهم

، اونم بدم لیمشترک تشک یزندگ هیتونم  یم یپسر تک و تنهام، چه جور هی. من ستمیگفت:خانوادم پشتم ن فرهاد

 .یبا دست خال

 ؟یبه فکر من نبود یکه دور خانوادتو خط بکش نیرا با سر انگشتانم پاک کردم و گفتم:قبل از ا میها اشک

ام  هیادامه بدهم و گر. در موردت اشتباه فکر کردم. تو...تو...نتوانستم یفهمم که تو چقدر خودخواه یدارم م حاال

 .یرس یباش. با من به بن بست م ندتی. برو به فکر آحانهیمتأثر هم نشد. فقط گفت:برو ر یبلند شد اما فرهاد حت

 

که خانوادشو  ی. پسریتو بخوا یگفتم:باشه هر چ هیلرزان از گر یباران خورده بود. با صدا ی شهیهنوز به ش نگاهم

 مونه. ینم بهیغردختر  هی یکنه، مسلما پا یول م

 را بکشم که گفت:منو ببخش. فراموشم کن. نیماش ی رهیدستگ خواستم

 نیدونم که ب یخوب م نوینه، اما ا ای ونِیدر م یا گهیکس د یدونم پا یدر بود که گفتم:نم ی رهیدستگ یرو دستم

 .یرفت یم یکاش با خوب یا یکوچه فاصله ست ول هی یعشق و نفرت به اندازه 
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 بستم. یرا به آرام نیشدم. در ماش ادهیپ نشیرا به فرهاد ندادم و از ماش یصحبت ی اجازه

 چشم به هم زدن تمام شد. کیدر  زیچ همه

 شکسته. یو قلب انیگر یچشمان س،یخ یابانیماندم و خ من

 

 هریبودم، خ دهیفرهاد را ند نیماش گریکه د ینقطه ا نیرا نداشتند. نگاهم به آخر یگونه حرکت چیتوان ه میپاها

 مانده بود.

 سخت بود. میکه از عشق خورده بودم، برا یکردن شکست بزرگ باور

 

بودم، چون فقط  جینگاهم را به خود جلب کرد اما هنوز هم گ ییآشنا یگذشته بود که صدا قهیدانم چند دق ینم

 .دیگو یچه م دمیفهم ینم یول دمید یرا م شیحرکت لب ها

 

 ؟یدیگفت:چرا جوابمو نم یشد. به طرفم آمد. با تند ادهیپ نشیاز ماش کالفه

 متوجه نشدم. دیگفتم:ببخش یبه خود آمدم. به آرام یکم شیحالت عصب از

 بار نگران شد و گفت:حالت خوبه؟ نیا

و گفتم:من حالم خوبه، شما  دیاز چشمانم بار یکیتار شد. اشک  دگانمیگرم شدند. صورتش در برابر د چشمانم

 .نییبفرما

 ؟یبر یخوا یوضع کجا م نیانداخت و گفت:با ا میبه سر تا پا یهنگا

 

 شدم. یکم داشتم متوجه خود و اطرافم م کم

 زودتر برم. پدرم منتظرمِ. دی. گفتم:من بادیبار یآرام تر از قبل م یشده بود. باران کم سیخ سِیخ چادرم
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 رسونمت. یبه جلو آمد و گفت:من م یقدم نیفرز

 .شمیتکان دادم و گفتم:نه، من مزاحم شما نم نیرا به طرف سرم

 یخوا یکجا م سیسر و وضع خ نیراحت ترِ. با ا المیخ یجور نیکرد، گفت:ا یرا باز م نیکه درعقب ماش یحال در

 ؟یبر

است که در عقب را باز  یازدواجم بگذرم، او مرد عاقل شنهادیکردم. از پ یاز ادب بود که در خواستش را رد م دور

 کرد.

 .یخارج یرنگ مدل باال با برند یمشک یِسوار کیقرار گرفتم.  نیماش یصندل یرو

 

 شده؟ یچ یبگ یخوا یگفت:نم یبه آرام میاز راه را که رفت یکم

 نشده. یزیآب گرفته، گرفتم و گفتم:چ ابانیرا از خ سمیخ نگاهِ

 ؟یکرد یم کاریچ ابونیکرد و گفت:پس اون طرف خ میمن تنظ یجلو را رو ی نهیآ

 .ابونِیسمت خ نیشما از ا یخونه  راه

 

 نیسوال بپرس نیخوا یدادم و گفتم:اگه م رونی. نگاهم را به بختیرا به هم ر میباران هیگر یسواالتش حال و هوا با

 .شمیم ادهیبغل پ نیمن هم

 کردم. یآدم نگرانو بهت ثابت م هیوگرنه حال  دهیاجازه نم رتمیحرص گفت:غ با

 فقط سکوت کردم. من

 عوض کرد. یمفهوم عشق را به طور کل میمعرفت فکر کردم که برا یبه فرهاد ب تنها

 

 داشتم.  یادیز اجیاحت یلیدو روز تعط نیبود. به ا لیپنجشنبه ها و جمعه ها دفتر تعط خوشبختانه
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 .میایتوانستم کنار ب یخالص بودم و هم با غم دلم راحت تر م نیاز شر فرز هم

 کرد، گفتم:فقط خسته هستم. چمیصبحانه سوال پ زیقدر در فکر بودم که پدر هم شک کرده بود اما هر چه سر م آن

 

 به طرف در حال رفتم. مینماز مغربم را که دادم، زنگ خانه به صدا در آمد. با همان چادر نماز گل گل سالم

 

 را باز کردم. در

 بودند. ستادهیدر ا یو سپهر جلو نیریو ش عمه

 داخل. نییزدم و گفتم:بفرما یکردم و هر سه جوابم را دادند. لبخند سالم

 خونست؟ یگفت:عل یبا خوشحال عمه

 .نییدر کنار رفتم و گفتم:بله بفرما یجلو از

 

 تک تکشان گرفتم. یرا جلو یچا ینیس

 .نیریش یِکارت عروس نمیآورد و رو به پدرم گفت:ا رونیب یدو تا کارت عروس فشیاز داخل ک عمه

 .یو گفتم:مبارکِ، به سالمت دمیخند

 خانوم خونه باشه هم بره سرکار. دیهم با یطفل نمیریش گهی. دینازک کرد و گفت:سالمت باش یپشت چشم عمه

 از وصف حال من باشد. یکم دیزدم و گفتم:شا یدلم پوزخند در

 گفت. کیهم تبر پدر

 اد؟یگفت:رضوانه که م عمه
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 یم میتنظ یعروس خیوگرنه اومدنشونو با تار استیزود نیبه ا یعروس میدونست ینم یول رازیش انی:قرار بوده بپدر

 کردن.

 داداش. گهیشد د یدفعه ا هی:عمه

 

 یکند. حرفش را زد اما نگفت که دارند تدارک م یخواهد عروس یگفت که م یبه من م دیدلخور شدم. با نیریش از

 .نندیب

 

سپهر و  ،دید یتعلل کرد. وقت یرفتن کم یبرا نیری. شمیبدرقه شان تا دم در رفت یخواستند بروند برا یکه م یوقت

 شمیاما خوشحال م ن،یدون یرفتند، رو به من و پدر گفت:به خدا شرمندم اخالق مامانمو که م نیعمه به طرف ماش

 .نیاریب فیتشر

 .میکن یکه حتما در مراسم ازدواجش شرکت م میآرامش خاطر داد نیریو پدر به ش من

 

 تلفن را قطع کردم. یگوش

 اد؟یگفت:م عیسر پدر

 باشم. یتا موقع عروس امیم رتریاونم مثل ما جا خورد اما گفت دو روز د-

 

 .دیلباس، موفق نبودم و رضوانه د ینگاهم از رو دنیدزد یاز لباس ها ماند. برا یکی یرو نگاهم

 بخر. نویبه من انداخت و گفت:هم ینگاه

 را از چشمانش گرفتم و گفتم:تو خونه حرفامون تموم شد، نشد؟ نگاهم

 . و نگاهش را دوباره به لباس داد.ریتفاوت گفت:نه خ یب
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 .نمتیبب یگفت:ان شااهلل تو رخت عروس یبه اصرارش لباس را پرو کردم، با خوشحال یوقت

 منتظر نباش. یلیو گفتم:خ ستادمیا یقد ی نهیزدم و رو به آ یپوزخند

 

 .ستینبودم. چقدر بهت گفتم کارت درست ن نیفرهاد خوش ب نیکه تمام شد، گفت:من از اولم به ا میها حرف

 که عمرمو پاش گذاشتم. مونمیو گفتم:خودمم پش دمیکش یآه

 فکر کن. ندتیزد و گفت:پس حاال بهتر به آ یلبخند

 

 !یگیو گفت:نه، دروغ م فتدیب رونیبود، چشمانش از حدقه به ب کیکه زدم، نزد یحرف با

 ه؟یزدم و گفتم:دروغم چ یپوزخند

 ؟یبهش گفت یگفت:تو چ عیسر

 ؟یگفت:اما چ شیشانیپ یبر رو یحرفم را ناتمام گذاشتم. با اخمِ کوچک یِقبول نکردم اما...و باق-

 تر بهش فکر کنم. یخوام جد یرا رها کردم و گفتم:م نفسم

 ؟یگیم یچ یدار یدون یم چیگفت:ه یعصب

 

کردم. بعد به طرف  ینم خورده از باران نگاه اطیاتاقم رفتم. به ح یتختم بلند شدم و به طرف پنجره  یلبه  از

 باشم؟ ندمیبه فکر آ یگینشسته بود، برگشتم و گفتم:مگه نم میصندل یرضوانه که رو

 بشه؟ یکه چ یو هفت، هشت ساله ازدواج کن یمرد س هیبا  یخوا یتنگ تر شد و گفت:م اخمش

 . دوستم که داره.ستیخواد بشه، برام مهم ن یکه م یهر چ-
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 زد. شیصدا یبزند، مهد یرضوانه خواست حرف تا

 .یسردرگم ایدن کی. من ماندم و میزن یبلند شد و گفت:بعدا مفصل باهم حرف م رضوانه

 

 .میشد یسالن ساده ا وارد

 منال داماد مهندسش را داده بود.پز مال و  یادیجا خوردم. انگار عمه ز یعقد کم یخنچه  دنید با

 

 یزرشک یها با روکش پارچه ا زیاز م یکیمن و رضوانه دور  ک،یدور و نزد شاوندانیبا خو یاز سالم و احوال پرس بعد

 .میو مرتب نبودند، نشست زیهم تم یلیرنگ داشت و خ یکرم یبا روکش پارچه ا یفلز یکه صندل

 

 آمد. زمانیبه سمت م دیهم وارد سالن شد. تا ما را د یگذشت تا زن عمو مهر یا قهیدق چند

قدر . چیدیپوش یجون چه لباس خوشگل حانهیکنم که گفت:مشاال به ر یشدم تا به زن عمو سالم و احوال پرس بلند

 .یناز شد

 زدم و گفتم:ممنونم. لبخند

 .میکردند و نشست یرضوانه هم حال و احوال با

 یبودمت. چقدرم موها دهیکرده ند شیبودند و گفت:تا حاال آرا زیم یدستانم گذاشت که رو یعمو دستش را رو زن

 .ادیلخت شده بهت م

 همش کار رضوانه ست. نایو گفتم:ا دمیخند

 به خودش برسه. دستت درد نکنه رضوانه جون. دیعمو:دختر با زن

 هم غر سرم زده. یو گفت:تازه کل دیخند رضوانه
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 وقت عروس شدنشِ. گهیعمو با ذوق گفت:ان شااهلل د زن

 

خودم را  عیفرهاد اشک در چشمانم حلقه زد. سر ادیشدم. در دلم گفتم:قرار بود منم عروس بشم اما...با  نیغمگ

 .ادِیجمع و جور کردم و در جوابش گفتم:وقت واسه ازدواج ز

 عمو؟ زن گمیخواستگار داره. درست نم یسن هیگفت:دختر تا  رضوانه

 کنه. یقبول نم ویجون که هر کس حانهیو گفت:ر دیکش ینفس

 نانشایبزند، عروس و داماد هم با دست و کِل اطراف یباشه. تا خواست حرف یو گفتم:تا قسمت چ دمیرا فهم منظورش

 وارد سالن شدند.

 

 .میعروس و داماد رفت گاهیسپهر از عروسش دل کند و رفت، ما هم به طرف جا نکهیاز ا بعد

 که جالب نبود. یساده ا اریبس ونیکرده بود. شن شیآرا ینکرده بود. فقط کم یرییتغ چیه نیریش

 قدر ساده باشد. نیا شیشب عروس نیریکردم که ش یوقت فکرش را نم چیه

 

 .مینشست زیدور م دوباره

لب گفت:خدا به دادمون  ریآمد که زن عمو ز یکه بر چهره داشت، لبخند زنان به طرفمان م یظیغل شیبا آرا عمه

 .میدی. ما هم خندادیبرسه داره م

 

کرده  رییتغ نیریاز ش شتریزد. عمه ب یبرق م یادیرنگش ز یو کرم نیها نشست. لباس پر از نگ یاز صندل یکی یرو

 بود.
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 قدر ساده درستش کردن؟ نیا نویریلب به سخن باز نکرده بود که زن عمو گفت:اعظم چرا ش هنوز

 هر چه ساده تر با کالس تر. گهیگفت:شوهرش م ضیق با

 ادا ها. نیاز ا ادیآمد و گفت:اوه، چه جالب، به سپهر نم ییعمو چشم و ابرو زن

 دونم. ی:چه معمه

  ؟یشد پیرا به من کرد و گفت:امشب خوش ت شیرو

 ومدهیبزنم که گفت:خانم برازنده هم ن یخواهد من را کنف کند. خواستم حرف یزبان زن عمو کم آورد، حاال م شیپ

 .ستین کیاصال ش میمال ی. رنگ صورتیخوشگل کرد یالک

 

 نیچرا ا ده،یتنها دختر عمه اش به خودش رس یبخاطره عروس حانهیگفت:ر یشانیدر پ یو با اخم اوردیتاب ن رضوانه

 .نیزن یحرفا رو م

 

 نزدم، فقط گفتم... یرا از رضوانه نداشت. گفت:من که حرف یبرخوردِ بد نیکه توقع همچ عمه

 ؟یبگ یزیبه دخترم چ ادیخوشگل بوده و هست. دلت م شهیجون که هم حانهیعمو حرفش را قطع کرد و گفت:ر زن

لب  ریبرم. ز گهیبلند شد و رفت. عمه بلند شد و گفت:من د زیزن عمو زنگ خورد. از سر م لیلحظه موبا همان

 خوردن. یکنن وگرنه منو م ینم یجا زندگ نیکه گفت:خوبِ که ا دمیحرفش را شن

 

 کرد. یگونه کوچک م نیزن عمو من را ا یجلو دیاز دست عمه ناراحت شدم. او نبا یلیخ

 

 بابا، ولش کن. الیخ یعمه دلخور شد. من هم گفتم:ب یهم از حرف ها رضوانه
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 .میچه بگو دیدانستم با یحرفش را کامل زد، نم یگذشت تا زن عمو خندان برگشت. وقت یا قهیدق چند

 

 م.چش رون،یب میدارم، بعد که همه با هم رفت شیصورتم بود. گفتم:حاال که آرا یرو شیکه داشتم، آرا یبهانه ا تنها

 روم. ینم رونیشده ب کاپیم یداند با چهره  یکنم، خوب است که م شیراض توانستم،

 دلم بگذارم. یاو را کجا حاال

 

ف، پ یساده به همراه کم یتور یکار شده بود و دامن شیرو نیگل و نگ ییبا آن لباس دکلته اش که چند تا نیریش

 .نیدی. زحمت کشنیخوش اومد یلیداشت به طرفمان آمد. با لبخند گفت:خ

 یبا ما خوش برخورد بود. بعد رو به زن عمو گفت:تا ک شهیبرعکس عمه بود و هم قای. دقمیسه مان تشکر کرد هر

 ن؟یهست

 .میهست یعمو:دو سه روز زن

 آرش برگشته. و نگاهش رنگ غم گرفت. دمی:شننیریش

 که برگشته اما قصد داره بره. شهیم یهفته ا کیعمو:آره  زن

 .یاز همان ها را زد و گفت:بسالمت یکی دم،یفهم یرا فقط من م نیریش یتصنع لبخند

 

 تمام شد. نیریمراسم ازدواج ش باالخره

 را با کش بستم. میرا پاک کردم. موها شمیآرا تمام

 

 .میآمد رونیسالن ب از
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 و آرش هم آمدند. یکه مهد میبود یبودند. در حال سالم و احوال پرس گرید کیو عمو کنار  پدر

 

 خواستم. ی. آدرسشو میکن یکار م لیوک هیتو دفتر  دمیرو به من گفت:شن آرش

 داشته باشم؟ دیبا یرا دادم. گفت:وقت قبل نیدفتر فرز آدرس

گفت:من خودم  ارم،یب ادیرا به  یخال یآوردم تا نوبت ها یکه به مغزم فشار م یفکر کردم، در حال یبله. بعد کم-

 .امیسر م هیشنبه 

 .ارمیشار ببه مغزم ف نیاز ا شتریبده که نخواست ب رشیخدا خ ه،یفکر خوب نمیدل گفتم:ا در

 .میچهار تا هشت هست نکهیخوب. فقط ا میلیزدم و گفتم:خ یکوتاه لبخندِ

 .یرا تکان داد و گفت:اوک سرش

 

 .میرفت نیریش یبه خانه  یپا تخت یبرا

 را در آن شروع کند. شیبود که اول زندگ یهر دختر یآرزو دیلوکس که شا یآپارتمان

 

 .میاش را به اصرار خودش نگاه کرد خانه

 داده بود. یآن چنان ی هیزیخرج کرده بود و جه یحساب عمه

 بود. لیسه اتاق پر از وسا هر

 اُپنش در حال انفجار بود.  ی آشپزخانه

 .یاستفاده کن التیاز وسا یگفت:مبارک باشه. بسالمت رضوانه

 تو باشه. یکرد و رو به من گفت:ان شااهلل روز یتشکر نیریش
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 .میدیدوست ندارم. و هر سه خند یشلوغ نیبه ا یِمن زندگ یو گفتم:ان شااهلل، ول دمیخند

 

 نیهم مشیمال یبودم را دوباره نگاه کردم. کنار صورتم گرفتم. رنگ صورت دهیپوش نیریش یرا که شب عروس یلباس

 یگفت:اصال دخترو با رنگ صورت یفرهاد افتادم که م ادیآمد.  یبود م شیطور هم به پوست روشنم که بدون آرا

 .دنیآفر

 

م خوش ریحر نیاز آست شهیثابت ماند. هم نشیپر از نگ یِدور مچ یو گشادش را باال گرفتم. نگاهم رو ریحر نیآست

 میانوهاتا ز شیاش بود. بلند قهیبخاطره  شییبایبود، نصف ز پوریدادم که گ شیسه سانت ی قهیآمد. نگاهم را به  یم

 اش بود. اشک در چشمانم حلقه زد.  قهیکار شده اش دور مچ و  ی. تنها جاهادیرس یم

. چقدر زود میچقدر با هم سر لباس عقدمان بحث کرد با،یهست که فرهاد دوست داشت. ساده و ز یلباس همان نیا

که قلبم را به درد  مانیهم تنگ شده است چه برسد به عاشقانه ها مانیکل کل ها یبرا یتمام شد. دلم حت زیهمه چ

اما  دیتپ یمن م یبرا یکه روز یقلب مرد دادنشوم از غم، غمِ از دست  یپر م شانیآور ادیبا  یآورد وقت یم

 خوبمان بست. یتمام حس ها یچشمش را بر رو

 رفتن به سرکار آماده شدم. یرا پاک کردم. لباس را داخل کمدم گذاشتم و برا میها اشک

 

 نشه. رتیناهار. د ایزد و گفت:ب یدرضوانه داخل شد. لبخن دم،ییاتاق به صدا در آمد. با گفتن بفرما در

 

 .امیکردم، گفتم:اآلن م یکه صافش م یرنگم را سر کردم و در حال یپسته ا ی مقنعه

 رفتم. رونیرا برداشتم و از اتاق ب فمیو ک چادر

 

 ؟یدیاش دادم و گفتم:چرا زحمت کش غهیگذاشت. نگاهم را به صورت ده ت زمیم یرا رو یشکالت ی جعبه
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 واست گرفتم. نویا یدونستم دوست دار یاما چون م ناستیاز ا شتریزد و گفت:قابل تو ب یلبخند

 ممنونم.-

 

 ؟یایب یتون ینگاه کردم و گفتم:واسه فردا ساعت پنج وقت هست. م میخال ینوبت ها نیب

 شه؟یتموم م یتونم. کارت ک یتکان داد و گفت:آره م یسر

 

 کردم، گفتم:اآلن. یرفتن مرتب م یرا برا زمیکه م یحال در

 رسونمت. یبلند شد و گفت:پس من م زمیم کینزد یِصندل یرو از

 .رمیهم بلند شدم و گفتم:نه،من خودم م من

هم از من متنفر شده بود اما با گذر زمان  شیچند سال پ یبود. حت زاریکه خواسته اش رد بشود ب نیاز ا شهیهم

 از مسئله ها حل شد. یلیخ

 

 .ستادیا زمیم یجلو

 یاما به رو دمیباز شد. جا خوردنش را فهم نیبزند، در اتاق فرز یگاهش قرار داد. تا خواست حرف هیدستانش را تک دو

 کرد و در اتاقش را بست. یداشت، مراجعه کننده اش را همراه یکه چشم از ما برنم ی. در حالاوردیخودش ن

 منتظرتم. نییگفت:پا یآرام به

 دفتر را ترک کرد. عیو سر میدوباره نه، بگو نگذاشت

 

 را بستم. نیماش در
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 .نمتیب یبه طرفم کج شد و گفت:خوشحالم که دوباره م یکم

 .میدانستم چه بگو ینم

 زده بودم. شیرا همان سه سال پ میها حرف

به حرف هام گوش کن. من  یول یدوبارم ناراحت دنیکرد که گفت:حتما از د یدادم اما او را حرص حیرا ترج سکوت

 .میبهم زد مونوینامزد نیوقت نتونست برام مثل تو باشه. واسه هم چیکنم. سارا ه یهنوزم به تو فکر م

 بود. کینزد یلیخ دتیتعجب گفتم:اون که به عقا با

 بهت بگم که... یتو نبود. بابا به چه زبون یداد و گفت:ول رونیرا ب نفسش

 شویسه سالِ پ یکنم حرفا یکردم،آرام باشم و گفتم:خواهش م یقطع کردم و سع را با باال بردن دستم، حرفش

 .شمیمثل تو نم یوقتم حاضر به ازدواج با پسر چیو اخالق و ه دیدوباره تکرار نکن. من هنوز همونم، با همون عقا

 .نیچادرتو بذار کنار هم گمی:من فقط مآرش

 ترم. یراض رمیگفتم:من بم یحوصلگ یب با

 .حانهی:رآرش

 .رمیخودم م ایمنو برسون  ایگفتم: تیعصبان با

لب  ریحس شده بود. ز یب میتمام پاها دمیکرد. تا به خانه رس یخال شیبود. تمام حرصش را سر رانندگ یهم عصبان او

 ؟یفکر کن یخوا یکردم که گفت:نم یتشکر

که  یکنم، به خصوص کس یفکر نم گهیکه قبال شناختمش د یدر بود. گفتم:من در مورد کس ی رهیدستگ یرو دستم

 حفظ کرده. دشویهنوز عقا

 خود خوشحال کردم. یگفت:پس مامانمو ب ی. در باز شد. به آرومدمیرا کش رهیدستگ

به  پسرعمو، یکرد یگفتم:کار اشتباه شیرنگِ خارج دیسف یسوار نیباز ماش مهیدر ن یدر را نبسته بود. از ال هنوز

 محکم بستم. یکن. در را کم دایمثل خودتو پ یکینظر من بگرد 
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 باال رفت. نش،یبعد از دور شدن من از ماش شیها کیالست غیج یصدا

هم  نیوفا و ا یآن هم از فرهاد ب ن،یها النگ و دولنگند. او از فرز نی. چرا ادیآ یبه سراغم نم یچرا عشق واقع آخر

 بودم. دهیچیآرش که قبال نسخه اش را پ

 

 گذاشته شد. زمیم یرو یگل ی شاخه

 مبل یکه رو یشخص دنیکه فرهاد است سرم را باال آوردم که با د نیدر دلم جرقه زد، با فکر ا یبیآن شوق عج کی

 غار باز شد. کی یدهانه  یانتظار نشسته بود، دهانم به اندازه  یها

 

به ساعت کردم،  ینگذشت که آرش هم داخل شد. نگاه یزیبود. چ لشیکردم اما او دوباره سرش داخل موبا نگاهش

 زود آمده بود.

 

 .ارنیخم شد و گفت:گل واست م زمیم یرو

 .ستیکردم و گفتم:واسه من ن شیبه چشمان قهوه ا ینگاه

 آمد و بعد از تشکر خارج شد. رونیاز اتاق ب یقبل یلحظه مراجعه کننده  همان

 

 بود، گفت:نه واسه شماست. لشیموباهمان طور که سرش هنوز داخل  یفتاح یآقا

 اورد؟یمن گل ب یبرا دیچه با یجا خوردم، آخر برا یلیحرفش خ از

 کند. یدر موردم م ییحاال آرش چه فکر ها ،یوا یا

 گفتم:نوبت شماست. عیسر

 ؟یدیبه دختر عموم گل م یبرود که آرش با حرص گفت:به چه جرات نیخواست به سمت اتاق فرز یم
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را باال انداخت و  شیابرو یتا کی. بعد شِیبه آرش انداخت و گفت:واسه خوش برخورد یمسخره کننده ا نگاهِ

 . و داخل اتاق شد.ستیگفت:واسه تشکر جرات الزم ن

 و واسه آشناها خشکِ مقدس. یها خوش اخالق بهیرو به من گفت:پس واسه غر نیخشمگ یبا چشمان آرش

 

 ندادم؟ تویجواب سالم و احوال پرس یکردم. ک یباهات بد رفتار یگفتم:من ک یناراحت با

معلوم بود که اعصابش بهم  شیاز پاها یکیانتظار نشست. از تکان دادن  یاز همان مبل ها یکی ینداشت. رو یجواب

 خاطرات نیب شهیافتادم که فرهاد به من داده بود. خشکش کردم تا هم یگل نیاول ادی. دمیاست. گل را بوئ ختهیر

 دادم و گل رونیب یاز سر ناراحت یجز سوختن ندارم. نفس یو چاره ا ردیگ یبغضم م دنشیحاال با د یخوبم بماند ول

 قرار دادم. زمیرا کنار م

 

 یانداخت که او پوزخند یفتاح یبه آقا یآمد. آرش چشم قره ا رونیب یفتاح یکه آقا نیگذشت تا ا یا قهیدق چند

مسافرت  رمیخوام؛ دارم م ینوبت م گهیماهِ د کیخانوم من واسه  دیآمد و گفت:ببخش زمیداد. به سمت م لشیتحو

 کنم؟ کاریچ دیبرگردم با خیاگه نتونستم سر تار

 

که  یتوجه به آرش یو ب یگشت. به آرام ی. انگار دنبال شر مگهید لیوک هی شیآرش بود که گفت:خب برو پ یصدا

 فی. هر وقت تشرستین یهم نداشت و در هم گره خورده بودند، گفتم:مشکل یا ییبایبرداشته اش که ز یابرو ها

 دو روز بعدش بشه. یکی دی. البته شادمیمن بهتون نوبت م نیآورد

تو آب گناه داره تشنه  نیبرگشت و گفت:گلو بذار یتکان داد و گفت:ممنون از لطفتون. رفت اما دو، سه قدم یسر

 بمونِ.

 

 گفتم:نوبتت هستا. لکسیر یلیآمد. خ ینم رونیخون آرش ب یزد یم کارد

 به طرف اتاق رفت. یمحکم یقدم ها با
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 یدر حال کنده شدن بود. آرش دوباره م ادیدادم. در ظاهر آرام بودم اما قلبم از تپش ز رونیحبس شده ام را ب نفس

نبود که  یفرهاد گرید دیکنار آمده بود شا دمیبا پوششم و عقا شی. اگر سه سال پزدیخواهد آرامشم را به هم بر

 فیاز چادرم تعر شهیراحت کنارم بگذارد. آخر فرهاد هم یلیتمام، خ یو با نامرد ردیاحساساتِ پاکم را به سخره بگ

در حال رخ  یبرد اما من متوجه نبودم که چه اتفاق یسوال م ریکه چادرم را ز دیآ یم ادمیاواخر  نیکرد، اما ا یم

 .دادن است

 

 که به جانم انداخت. یسوزانده شود با آتش دیخاطرات فرهاد در قلب و ذهنم با دفتر

 

 ماه گذشت. کی

 و آنا داخل دفتر شدند. الیبودم که سه نیفرز یاز موکل ها یکیحال صحبت با  در

 .نیمحل نسبت به من به سمت اتاقش رفت که گفتم:صبر کن یب

 باهاشون دیرفتم و گفتم:با الیگفتم و پشت سر سه یدیببخش یمرند ینگذاشت. راهش را ادامه داد. به آقا محل

 هماهنگ کنم. مراجعه کننده دارن.

من بهشون گفتم... حرفم را قطع  نیجلو رفتم و گفتم:جناب آر عیحواله ام کرد و در اتاق را باز کرد. سر ییبابا برو

 امروزو کنسل کن. ینداره. فقط قرارا یکرد و به سمت در آمد و گفت:مشکل

 

دو بار شماره اش را گرفتم و هر  ،یفتاح ینفر، آقا کیکه امروز نوبت داشتند، تماس گرفتم. ماند  یکسان یهمه  به

 بار خاموش بود. در دل گفتم:حتما هنوز مسافرتِ.
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کرد از اتاق  یم هیکه گر یباال گرفت. همان موقع آنا در حال شانیبحث و دعوا یکه صدا نیگذشت تا ا یساعت مین

داخل شدم. در  عیبه دنبالش رفتم. داخل آسانسور شده بود. من هم سر عیو به سمت در رفت. سر دیدو رونیب

 یبستن میآرام شدنش گفتم:با هم بر یرارا نوازش کردم. ب شییطال یاش شدت گرفت. موها هی. گردمشیآغوش کش

 م؟یبخور

 کرد گفت:هوا سردِ. یکه هق هق م یحال در

 چسبِ. یو گفتم:م دمیخند

 شد.  لیصدا تبد یب ختنِیاش به اشک ر هیگر

 

:شما . با تعجب گفتممیزد رو به رو شد یکه نفس نفس م یفتاح یبا آقا م،یبرو رونیاز ساختمان ب میکه خواست نیهم

 ن؟یبرگشت

 تا زود برسم. دمییدو کیاز راهو بخاطره تراف ی. کلدمیکه رس ستیوقت ن یلیتازه کرد و گفت:خ ینفس

 بگم که امروز مراجعه کننده ها رو کنسل کردم. دیبا عرض معذرت با یگفتم:ول یشرمندگ با

ساختمان نشست. گفتم:من دو بار باهاتون  یورود یجلو یاز پله ها یکی یفشرد و رو یچشمانش را رو یکالفگ با

 تماس گرفتم اما...

 رفت دوباره روشنش کنم. ادمیخاموشش کردم  مایگفت:آره تو هواپ یحوصلگ یب با

 . با اجازه.نیباش نجایفردا اول وقت ا گهیپس د-

 خانوم. سایشد و گفت:وا بلند

 بله.-

 خونه؟ یریم ی:شمام داریفتاح

 .میبخور یبستن میر یم میو بدون فکر گفت:ما دار یآرام شده بود، با خوشحال گریکه حاال د آنا
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 سرما عمو؟ نیو گفت:تو ا دیآنا رو کش لپ

 چسبه. یم گهیجون م حانهیو گفت:ر دیخند

 ن؟یمنو هم با خودتون ببر شهیعمو م نمیرا تکان داد و گفت:خوبه، بب سرش

 

 داره؟ یزده نگاهش کردم که گفت:خب چه اشکال تعجب

 کردم و گفتم:سر تا پاش اشکالِ آقا.  اخم

 و بردم. دمیآنا را کش دست

 کشد! یپر رو خجالت هم نم ی پسره

 .ستیرو که ن ،یخوردن بستن یهم از همراه شدنش برا نیا شش،یماهِ پ کیاز شاخه گل  آن

 

 ها هنوز در حال مشاجره بودند. نیاما ا میها ادامه داشت. اگر چه ما زود آمد دادیهنوز داد و ب م،یوارد دفتر شد یوقت

 

وخته بود. با دستان تپلش بر اثر استرس را به در اتاق د شانشیاز مبل ها نشسته بود. نگاه پر یکی یمضطرب رو آنا

 دستانم نیکردم در ب یشان را حس م یسوخت. کنارش نشستم. دستانش را که حاال سرد شیکرد. دلم برا یم یباز

د چن زمیکه حواسش را پرت کنم، گفتم:عز نیا یازدم و بر یفشردم. نگاهم کرد و گفت:چقدر دستات گرمه. لبخند

 سالته؟

 جون؟ حانهی:ده سال. رآنا

 جونم؟-

 ؟یکن ی:چرا با بابام ازدواج نمآنا

 خواد. یمامان مثل تو م هیدلم  من
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 رونیاشک آلود ب یبا چهره ا الی. خواستم جوابش را بدهم که در اتاق باز شد. سهدمیفرش کش یموها یبر رو یدست

 صورتش پخش شده بود. یچشمم بر رو شیآمد. تمام آرا

 نیخواست با مادرش برود. هر دوشان او را کوچک تر از ا یو به زور با خودش برد. آنا اما دلش نم دیآنا را کش دست

 که به اعتراضش گوش کنند. دندید یحرف ها م

 

 ستادهیرا داشت، ا ابانیاز ساختمان ها و خ ییاتاقش که نما یپنجره  یرو به رو نی. فرزستادمیچهار چوب در ا داخل

 .ری. شبتون بخرمین دارم مگفتم:م یبود. به آرام

 دفتر را ترک کردم.  دم،یسکوتش را د یمنتظر ماندم اما وقت ینزد. کم یحرف چیه

 

 

 تختم انداختم. یرا با حرص رو لمیموبا

 چه؟ یزند. اصال برا یحرف ها را م نیا یکردم. او به چه حق هیبلند گر بلند

 

 حانه؟یشده ر ی:چدیزد و داخل شد. پرس میصدا پدر

 کردم. هیبودند، خودم را در آغوشش جا دادم. بلند تر گر دهیپدر که چشمانش ترس دنید با

 ؟یکن یم هیشده که گر یگوشم گفت:دردت به جونم چ ریو بلندم را نوازش کرد و نجوا کنان ز ییخرما یموها پدر

 

 آمد. رونیاز اتاقش ب مهیسراس نیفرز

 آمد.  رونیکه داخل اتاقش بود هم ب یمراجعه کننده ا زنِ

 بزند. هیگر ریبود. هر لحظه ممکن بود ز دهیترس آنا
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 بودم. ستادهیا زمیهم پشت م من

 هم تماشاگر بود. یفتاح یهم منتظر نشسته بودند. آقا یسه نفر دو

ش، بودن نیسنگ لیآن طرف تر از خودش گذاشت که انگار به دل یرا که با خودش آورده بود را کم یساکِ بزرگ الیسه

. واسه خودت. و یکه تو دومنم انداخت یبچه ا نمیهول داد و گفت:ا نیو محکم به طرف فرز دیافتاد. آنا را هم کش

 رفت. رونیب عیسر

 

 

 که کنار در ییاز گلدان ها یکیو با سر به  ردینتوانست خودش را بگ یبود که طفل ادیهول دادنِ آنا، آن قدر ز شدت

 نیزود اتفاق افتاده که فرز زی. آن قدر همه چمیکرد. همه مان به طرف آنا هجوم بردبود، برخورد  نیاتاق فرز

 . ردیبرخورد آنا را با گلدان بگ ینتوانست جلو

با  یکه گذاشته بود، گذاشتم. ازش خواستم تا دستش را بردارد. وقت ییهمان جا یآخ آنا بلند شد. دستم را رو یصدا

 .میهول شد یدستش را برداشت همگ ادیو فر غیج یکل

 

بود. دو نفر در حال  نینفر در حال آرام کردن فرز کیذارم.  یبشه زندش نم شیداد زد و گفت:اگه بچم طور نیفرز

 .مارستانیب مشیببر دیگفتم:با ادیو من با فر یو بررس لیتحل

 

 .میزود تر بر دیدرِ، با یجلو نمیآنا را بغل کرد و گفت:من ماش عیبود که سر یفتاح

 

ت پش عیتو هم درو ببند و برو. و سر رمیکه نم اشک در چشمانش نشسته بود، رو به من گفت:من م یدر حال نیفرز

 رفت. یسر فتاح
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را به خاطر سپردم. تا  مارستانی. نام باوردیدلم تاب ن یول رمیتماس بگ نیخواست با فرز یکه اصال دلم نم نیا با

 موقع با من تماس گرفته است. نیدانم چرا خانوم جون ا یزنگ خورد. نم لمیتماس را قطع کردم موبا

 

ه ک ییزنم. مثل تمام موقع ها یام تمام نشود، حرف نم هیدانست تا کامل گر یکردم. پدر م هیفقط گر یا قهیدق چند

 یدهد، صبور یم یاآرام شدنم من را در آغوش پدرانه اش ج یکنم و پدر برا یم هیشود و گر یمادر تنگ م یدلم برا

 کرد.

 

 ریگ شیبود. گفتم:آرش بود. دوباره مثل سه سال پ میدر صدا یرا پاک کردم. هنوز بغض داشتم. لرزش کم میها اشک

 داده.

 

 ؟یبهش گفت یو گفت:خب. تو چ دیرا در هم کش شیجو گندم یابروها پدر

 یم نییو تند پا عیسر میام گرفت. اشک ها هی...دوباره گرگهیخودشو دارهو به من م دیاون عوض نشده. هنوز عقا-

 .رتدیبگ ادیب یکیتا  ینیبش یخوا یم یتا ک گهیخراب نکن. م ندتویبخاطره چند متر پارچه آ گهیآمدند. گفتم:م

که تو  نِی. مهم ایریگ یکه حرفشو به دل م یِنداره دخترم. مگه آرش آدم درست یزد و گفت:اشکال یپوزخند پدر

هم  ییچا هیو ادامه داد:حاال هم پاشو صورتتو بشور،  دی. بعد خندیکن یچادرتو حفظ م یبخاطره پول و ثروت دار

 مونه. یمثل چسب م یبارون یهوا نیواسمون دم کن که تو ا

 گفتم:بذار کمکت کنم. عیرا خودش هول بدهد که سر لچرشیو خواست

 

 بود که دلم را آرام کرد. یقدر همان دو کلمه حرف پدر با آرامش و مهربان آن

 

 زدم. رونیعجله از خانه ب با
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 رساندم. نیرا به دفتر فرز خودم

 در حال ورود شروع به زنگ خوردن، کرد. لمیموبا

 اسم خانوم جون، تماس را پاسخ دادم. دنید با

 

 خبر. یآن هم ب ;آمده بودند رانیو هم احمد به ا هیهم سامشلوغ شده بود.  یبار دور خانوم جون حساب نیا

 

 ؟یازم ناراحت روزیآمد و گفت:واسه د زمیمراجعه کننده بود. وقتش که تمام شد به طرف م نیاول یفتاح یآقا

 ن؟یخوا ی. بازم نوبت مریگفتم:خ یعاد یلیخ

 :اگه اشکال نداره. با منظور گفت.یفتاح

 :من کارم نوبت دادنِ.گفتم

 .حیتکان داد و گفت:صح یسر

 ،نیگفت:فرز یبلند یبا صدا الیو آنا وارد دفتر شدند. سه الیاز چشمان همچون زاغش گرفتم. همان موقع سه نگاه

 .نیفرز

ه ک ییزنم. مثل تمام موقع ها یام تمام نشود، حرف نم هیدانست تا کامل گر یکردم. پدر م هیفقط گر یا قهیدق چند

 یدهد، صبور یم یآرام شدنم من را در آغوش پدرانه اش جا یکنم و پدر برا یم هیشود و گر یمادر تنگ م یدلم برا

 کرد.

 

 ریگ شیبود. گفتم:آرش بود. دوباره مثل سه سال پ میدر صدا یرا پاک کردم. هنوز بغض داشتم. لرزش کم میها اشک

 داده.
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 ؟یبهش گفت یو گفت:خب. تو چ دیرا در هم کش شیجو گندم یابروها پدر

 یم نییو تند پا عیسر میام گرفت. اشک ها هی...دوباره گرگهیخودشو دارهو به من م دیاون عوض نشده. هنوز عقا-

 .رتدیبگ ادیب یکیتا  ینیبش یخوا یم یتا ک گهیخراب نکن. م ندتویبخاطره چند متر پارچه آ گهیآمدند. گفتم:م

که تو  نِی. مهم ایریگ یکه حرفشو به دل م یِنداره دخترم. مگه آرش آدم درست یزد و گفت:اشکال یپوزخند پدر

هم  ییچا هیو ادامه داد:حاال هم پاشو صورتتو بشور،  دی. بعد خندیکن یچادرتو حفظ م یبخاطره پول و ثروت دار

 مونه. یمثل چسب م یبارون یهوا نیواسمون دم کن که تو ا

 گفتم:بذار کمکت کنم. عیه سررا خودش هول بدهد ک لچرشیو خواست

 

 بود که دلم را آرام کرد. یقدر همان دو کلمه حرف پدر با آرامش و مهربان آن

 

 زدم. رونیعجله از خانه ب با

 رساندم. نیرا به دفتر فرز خودم

 در حال ورود شروع به زنگ خوردن، کرد. لمیموبا

 اسم خانوم جون، تماس را پاسخ دادم. دنید با

 

 خبر. یآن هم ب ;آمده بودند رانیو هم احمد به ا هیشلوغ شده بود. هم سام یبار دور خانوم جون حساب نیا

 

 ؟یازم ناراحت روزیآمد و گفت:واسه د زمیمراجعه کننده بود. وقتش که تمام شد به طرف م نیاول یفتاح یآقا

 ن؟یخوا ی. بازم نوبت مریگفتم:خ یعاد یلیخ

 منظور گفت. :اگه اشکال نداره. بایفتاح
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 :من کارم نوبت دادنِ.گفتم

 .حیتکان داد و گفت:صح یسر

 ،نیگفت:فرز یبلند یبا صدا الیو آنا وارد دفتر شدند. سه الیاز چشمان همچون زاغش گرفتم. همان موقع سه نگاه

 .نیفرز

 

 آمد. رونیاز اتاقش ب مهیسراس نیفرز

 آمد.  رونیکه داخل اتاقش بود هم ب یمراجعه کننده ا زنِ

 بزند. هیگر ریبود. هر لحظه ممکن بود ز دهیترس آنا

 بودم. ستادهیا زمیهم پشت م من

 هم تماشاگر بود. یفتاح یهم منتظر نشسته بودند. آقا یسه نفر دو

ش، بودن نیسنگ لیآن طرف تر از خودش گذاشت که انگار به دل یرا که با خودش آورده بود را کم یساکِ بزرگ الیسه

. واسه خودت. و یکه تو دومنم انداخت یبچه ا نمیهول داد و گفت:ا نیو محکم به طرف فرز دیرا هم کش افتاد. آنا

 رفت. رونیب عیسر

 

 

 که کنار در ییاز گلدان ها یکیو با سر به  ردینتوانست خودش را بگ یبود که طفل ادیهول دادنِ آنا، آن قدر ز شدت

 نیزود اتفاق افتاده که فرز زی. آن قدر همه چمیبود، برخورد کرد. همه مان به طرف آنا هجوم برد نیاتاق فرز

 . ردیبرخورد آنا را با گلدان بگ ینتوانست جلو

با  یکه گذاشته بود، گذاشتم. ازش خواستم تا دستش را بردارد. وقت ییهمان جا یآخ آنا بلند شد. دستم را رو یصدا

 .میهول شد یدستش را برداشت همگ ادیو فر غیج یکل
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بود. دو نفر در حال  نینفر در حال آرام کردن فرز کیذارم.  یبشه زندش نم شیداد زد و گفت:اگه بچم طور نیفرز

 .مارستانیب مشیببر دیگفتم:با ادیو من با فر یو بررس لیتحل

 

 .مید تر برزو دیدرِ، با یجلو نمیآنا را بغل کرد و گفت:من ماش عیبود که سر یفتاح

 

ت پش عیتو هم درو ببند و برو. و سر رمیکه نم اشک در چشمانش نشسته بود، رو به من گفت:من م یدر حال نیفرز

 رفت. یسر فتاح

 

را به خاطر سپردم. تا  مارستانی. نام باوردیدلم تاب ن یول رمیتماس بگ نیخواست با فرز یکه اصال دلم نم نیا با

 موقع با من تماس گرفته است. نیدانم چرا خانوم جون ا یزنگ خورد. نم لمیتماس را قطع کردم موبا

 

 .ادیب دیبا حانهیکه ر نِیگفت:من هنوزم نظرم ا هیناراحت شدم. سام یلیکه خانوم جون زد؛ خ یحرف با

 گفت؟ یاحمد چ یدیکرد و گفت:نشن یجون اخم خانوم

 .میریبگ میپس بذار منو احمد تصم ت،یادار یو واسه انجام کارا یتو که دو سه روزه اومد بعدشم

 

 .شهیشده، دو روز بگذره درستش م ریحوصله گفت:اون فعال جو گ یپشت پلکش را نازک کرد و ب هیسام

. بمونه رانیخواد ا یم ادی. احمد به احتمال زمیکه ما گرفت یِمیتصم نیرا به طرف من کرد و گفت:ا شیجون رو خانوم

 جا کار کنه. هم واسه تو سخته هم اون معذبه. نیدختر مجرد ا هیخواد  یاون دلش نم
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ند . بلنیشما صالح بدون یزدم و گفتم:هر چ یحال لبخند نیشدنم به شدت ناراحت بودم، با ا کاریکه از ب یحال در

 برم.  دیشدم و گفتم:با اجازتون من با

 .یموند یم شمونیپ شتریجون:ب خانوم

 .شهیو گفتم:دلم براتون تنگ م دمیمادرِ از دست رفته ام بوس ادیرا به  شیشانیپ

 و گفت:بهم سر بزن. دیهم گونه ام را بوس او

 .ایما از دخترا نترسِ حتما ب یبا طعنه گفت:البته اگه احمد آقا هیسام

 .ادیادا و اصول ب دینبا گهیگم. آدم فرنگ رفته که د یداد که او گفت:مگه دروغ م لشیتحو یجون اخم خانوم

 .نیجا کار کنه، هم نیدختر مجرد ا هیخواد  یدلش نم گهیترسِ فقط م یجون:اتفاقا احمد من اصال از دخترا نم خانوم

 

ناراحت  یرفتم الزم نبود آن ها جوابم کنند، ول ینم گریبود. با آمدنش من خودم هم د شانیاحمد آقا نیبا هم حق

 باشم. گرید یدنبال شغل دیبودم که با

 

 

لبانش نقش بست. جلو رفتم و سالم کردم. و  یبر رو یلبخند کم جان دیبود. تا من را د ستادهیدر ا یجلو نیفرز

 گفتم:حالش چطوره؟

 . قِیعم یگذشت. نشکسته فقط زخمش کم ری:به خنیفرز

 نمش؟یبب شهیاآلن کجاست، م-

 .دنیبشه خبرمون م داریکردن خوابه. ب قی:بهش مسکن تزرنیفرز

 بخاطره حال خوبه آنا زدم و گفتم:خدا رو شکر که حالش خوبه.  یلبخند
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 وقته. ریبرم، د دیشد. گفتم:من با نیماندن را صالح ندانستم. بلند شدم. چشمانش غمگ شتریب

 .مارستانیبده که آنا رو رسوند ب دمیموکلِ جد ری. خدا خیبه صورتم انداخت و گفت:ممنون که اومد ینگاه

 ن؟یکن یم کاریحاال شما چ-

 .میریبا اون م گهید اد،یاصرار کرد که بمونه اما گفتم بره. دوستم داره م یلیپسرِ تازه رفته خ نی:انیفرز

 خارج شدم. مارستانیو من از ب میکرد یخداحافظ

 

 شرکتم. ساعت ده صبح. ادی. بهش بگو پس فردا بیزد و گفت:چه عال یلبخند عمو

 اد؟یفردا ب شهیرا بشنود گفتم:م میکه فقط عمو صدا یجور

 .یِتونه که عال ی:اگه معمو

 باشه. دتونییتونه، فقط اگه مورد تا یو گفتم:م دمیخند

 

چهره اش  نیریکه ش دمیلحظه د کیمن  یبلند شود. حت شیاز سرجا نیریسپهر نگذاشت که ش یمدتِ مهمان تمام

ند بود، لبخ عیکوتاه و سر یلیباشم. که با اخم وحشتناک شوهرش که خ هیبق شیخوام پ یو گفت:م دیرا در هم کش

 زنان کنارش نشست.

 

 همه عزم رفتن کردند. باالخره

ر رنگش که پ یکت و دامن کرم یشده اش بر رو یو سنگ کار پوریگ یمانتو دنیپوش یبرا نیریش یخداحافظ موقع

 نیریآمدند. ش رونیگذشت تا هر دو ب یا قهیچند دقبود، به اتاقش رفت. عمه هم پشت سرش داخل شد.  نیاز نگ

مادر و  یباشد. نه درد و دل ها یتنگاش از سر دل هیشد. خدا کند که گر یجور کیچشمانش سرخ شده بود. دلم 

 .یدختر
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 . سرفه ام که تمام شد، پدر گفت:پس درست حدس زدم.دیپر میدر گلو ییحرف پدر چا با

 ؟یکن ینگام م وینیش یاگه من خفه شم شما فقط م یعنیرا صاف کردم و گفتم: میصدا

 و گفت:بادمجون بم آفت نداره. دیخند

 .گمیبلند شدم و گفتم:پس منم بهتون نم یصندل یحالت قهر از رو با

 یدونم خودت م یو گفت:خب نگو؛ من که م دیرا سر کش شییچا الیخ یکردم، پدر ب یرا جمع م زیکه م یحال در

 راحت تره. یمنم از بابت همه چ الی. خیکار کن یمرتض شیکه تو پ میبگم من راض . فقط خواستمیبر یخوا

کار  طیگفتم اما خواستم اول از شرا یقبل رفتن بهتون م دیدونم که با یدرگاه آشپزخانه بودم و رو به پدر گفتم:م در

 به رفتن گرفتم، بهتون بگم. میبا خبر بشم بعد اگه تصم

 که صالحت هست همون بشه. یبه صورتم انداخت و گفت:ان شااهلل هر چ حیمل یمهربان همراه با لبخند ینگاه

 

داشتند،  یرنگ ییطال یکه دکمه ها میسورمه ا یبه مانتو ی. دستدمیلخت، جنسم را پوش یسورمه ا ی مقنعه

 چادرم عزم رفتن به شرکت عمو را کردم. دنیو بعد از پوش دمیکش

 

 و شدم.شرکت عم داخل

 نداشت. یطبقه بودنش پله ا کی لیدل به

 ساختمان شرکت شدم. وارد

 شد، گذشتم. یرو باز م ادهیپ یکه لبه  یکوتاه را که از در ورود یرو راه
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ط به تابلو مربو ییچند تا وارید یبود. نگاهم به رو یهم خال شیمنش زیسوت و کور رو به رو شدم که پشت م یسالن با

 یکه پشت سر هم داخل راه رو یحال یب یها اهیساخته شده توسط شرکت شان، افتاد. نگاهم را به گل و گ یبرج ها

 کند. ینم یدگیبه آن ها رس یسوخت، حتما کس شانیرابود، انداختم. دلم ب اطیبه در ح یآن طرف سالن که منته

 یخورد و کنار هر در سِمتِ مربوطه رو یدر بسته به چشم م ییشرکت دادم، چند تا یجاها ی هیرا به بق نگاهم

 نصب بود. ییتابلو

نام عمو که  یکردم و نگاهم رو شیدایگشتم. با چشمانم پ یرا دور تا دور سالن چرخاندم. به دنبال نام عمو م نگاهم

به در زدم و  یکوتاهم خود را به در اتاق که دو لنگه هم بود، رساندم. تقه ا یعامل هم بود، ثابت ماند. با قدم ها ریمد

 وارد شدم.

 

متعجب  یبر لب سالم کردم و جوابم را گرفتم. عمو با نگاه ی. با لبخندفتدیبود از تعجب پس ب کینزد دنمیبا د عمو

 عمو؟ یجا کجا...خوب نیکرده بود، گفت:تو کجا...ا تیهم سرا شیکه به صدا

 

 کنم. رونیتوانستم فکر کار نکردن در آن جا را از سرم ب یکار و حقوقش آن قدر خوب بود که اصال نم طیشرا

 

 که گفتم سراغ دارم، خودمم. ویگفتم:کس عیمنتظر نگاهم کرد و دوباره حرفش را تکرار کرد. به خود آمدم و سر عمو

خبر  نیکردم که دارم همچ یمن امروز چه کار خوب یعنی. حانهیر شهیاول بهت زده شد و سپس گفت:باورم نم عمو

 شنوم؟! یم ویوبخ

 و گفتم:نظر لطفتونه. دمیخند

 .ایفردا ب نی:خب از همعمو

 از امروز کارمو شروع کنم؟ شهیبه عمو انداختم و گفتم:م ینگاه

 . زمیو گفت:تو جون بخواه عز دیخند
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 کنه؟ یجا کار م نیعمو، آرشم ا گمی:مدمیپرس یدو دل با

 کنه. یم یتلل ،یللینه. فعال داره  دایجد ی:قبال آره ولعمو

 به در باز شد. یتقه ا چیاتاق بدون ه یا شهیش مهیبلند شوم که در ن خواستم

 

که  یبود که آن هم آرش دهیبرنج به همراه نصف کباب کوب ریرنگ و وارنگ عمه نصف کفگ یمن از شام و سفره  سهم

 یگذاشت. به نظرم ناز کردن بود اگر به زور نوشابه  میکنار مادرش نشسته بود و فاصله مان همان زن عمو بود، برا

 دادم. یقورتش نم یمشک

 

. دیچرخ یبه دورش م یبود هم دادم. شوهرش به مانند پروانه ا نیکه چشمانش غمگ ینیریبه ش یرا کم حواسم

کرد و  یمقاومت م یهم کم نیری. شدیکش یمختلف م یاز خورشت ها و دسر ها شیگفت بخور و به زور برا یمدام م

 خورد.  یبعدش م

 

 همه تمام شد. یغذا

هم خواست کمک بدهد اما عمه نگذاشت. شوهرش هم  نیری. شمیو بهرام و آرش مشغول جمع کردن سفره شد من

 .یباش شمیخواد پ یگفت:دلم م

 

به سمت  عیبروم آرش سر رونیداخل سفره ب لیوسا ی هیجمع کردن بق یخواستم از آشپزخانه برا یبار که م هر

برنج را به  سیکه دو د یگذشت؛ آرش در حال یداد. کم یآمد و ظرف و ظروف ها را به دست من م یآشپزخانه م

ار ب نیمنت کشما. ا یادیگفت:من ز گری. محلش ندادم. بار داینخورد یزیگفت:حواسم بود چ یداد به آرام یدستم م

. یاز کم محل ادینرفتم. در آخر با حرص گفت:بدم م رونیباز آشپزخانه  یگرفتن ظرف یبرا گریندادم. و د یهم جواب

 متنفرم.  شیریس یلب گفتم:منم از آدما ریمن هم ز



 من گرید مین

 
115 

 

 نکیباره داخل س کیجمع کرده بود، به  یسیرا که داخل د ییداد و تمام قاشق و چنگال ها رونیرا محکم ب نفسش

کرد باعث شد عمه هول زده داخل  جادیکه ا یبد یگذاشت. صدا نکیرا محکم کنار س ینیکرد و س یخال ییظرفشو

 شده عمه؟ یزیشود که اپن نبود و گفت:چ یآشپزخانه ا

 رفت. من در جواب عمه گفتم:از دستش ول شد. رونینداد و ب یجواب آرش

 

مادر شوهره  نی. ایمردم از خستگ یبود اما باالخره تمام شد. زن عمو گفت:وا یآن همه ظرف واقعا ظلم بزرگ شستن

 .دمی. و فقط خندزهیکنه طالهاش بر یترسه کار یهم که م

 

 .یزد و گفت:خسته نباش ینشستم. عمو لبخند یعمو مرتض کنار

 و گفتم:ممنونم.  دمیخند

 ؟یگر یواسه منش یسراغ ندار ویتو کس حانهیر گمی:معمو

 ؟یدیکرده داره، چرا از اون نپرس لیدوست تحص یکل نیریش یآن طرف تر نشسته بود گفت:وا مرتض یکه کم عمه

 .رهیدانشگاه نم گهیکه د نیریبزرگش بد شد. عمو گفت:ش یحواسشان به حرف عمه جلب شد. حالم از طعنه  همه

 که در ارتباط هست. شیدانشگاه ی:خب با دوستاعمه

 .دیپرس حانهیدونه که از ر یم یصالح هیگفت:خب حتما بابام  آرش

 مشغول صحبت کردن با مادر سپهر شد.نازک کرد و  یپشت چشم عمه

 نفرو سراغ دارم. هیعمو گفتم:من  به

 

 . میعمو هم دعوت هست یعمه هست. من و پدر و خانواده  یدر خانه  نیریش یپاگشا امشب
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رنگ کوچکم را برداشتم و  یمشک یدست فی. کستدیکردم تا خوب با میساده ام تنظ یقهوه ا یِروسر یرا رو چادرم

 رفتم. رونیاز اتاق ب

 

. اوردین شیبه رو دیلباسش کمک کرده بودم. به او گفتم که اگر آرش را د دنیپوش یاز آماده شدنم؛ به پدر برا قبل

 کردم.  یادآوریموضوع را  نیا المیخ یراحت یاما برا ستیحرف ها ن نیدانستم که پدر اهل ا یالبته م

 کرد. تیهدا رونیرا به سمت ب لچرشیآمدم، و رونیاز اتاق ب دیتا د پدر

 

خانوم جون بروم.  یبه خانه  ستیگفتم که فعال قرار ن شیدادم، برا یپدر را هول م لچریکه و یعمه؛ در حال یخانه  تا

 ذارم. یبالشت م یرو یسر راحت هیکرد و گفت:امشب  یپدر ابراز خوش حال

ذهنم را مشغول  یحساب یگشتم. حاال کجا و چه کار یم گرید یبه دنبال کار ستیبا یشدم، چون م نیاما غمگ من

 کرده بود.

 

 ینگاه ها ادیها داخلش ساکن بودند، قلبم به درد آمد.  نیکه فرهاد ا یدر واحد دنی. با دمیساختمان عمه شد وارد

جا  نیدو طرفِ، ا یِبود و نه دلتنگ یا یواشکیهست، افتادم اما حاال نه نگاهِ  یگفت از سر دلتنگ یکه م شیواشکی

 دو را فشردم. یقورت دادم و طبقه  یشکسته در حال سوختن بود. بغضم را به سخت یفقط قلب

 

 حانهیگفت:ر ی. بعد از سالم و احوال پرساورمیب رونیبود و کمک کرد تا پدر را ب ستادهیدرب آسانسور ا یجلو بهرام

 .ارمیرو م ییتو برو من دا

 ممنونم.-
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تماسش  نیآخر ادیحالم بد شد.  یآرش کم دنیکردم. از د یه بودند. با همه سالم و احوال پرسعمو آمد ی خانواده

ز نفر که ا هی یگفت:وقت یم شهیبرخورد کرد و هم یمیبا آرش صم شهی. پدر مثل همزدیریهنوز هم اعصابم را به هم م

 یخوش اخالق و خوش برخورد بود. برا دیبا شهیپس هم نهک یرو تک تک رفتارامون زوم م نهیب یما رو م یِفرار نید

 نگذاشت. یریتاث میاحوال پرس یآن شبش رو یحرفش بود که حرف ها نیهم

 

. مثل میبپوش که آبرو دار نویا ایرا به من داد و گفت:ب شیاز خوشگل ها یکیگشت و  شیها یداخل چادر رنگ عمه

 اکثر موقع ها فقط نگاهش کردم.

 

. به دمیسرم کش یپر رنگ بود را رو یو قهوه ا یکرم یرا که زر کوب هم بود و پر از گل ها یقهوه ا نهیزم یِرنگ چادر

 آمد. یم یلیبودم خ دهیپوش نیریش یلیکه در جشن فارق التحص یبلوز

ساالد بودم که زن عمو هم  لیرفتم و داخل آشپزخانه شدم. مشغول خورد کردن وسا رونیب نیریاتاقِ سابق ش از

 کنار من نشست و با خنده گفت:دوباره اعظم گرفتت به کار؟ یها یاز صندل یکی یوارد آشپزخانه شد. رو

 و گفتم:گناه داره دست تنهاست. دمیخند

چه ادا و  نیا گهیدونم د یشده بود، داخل آشپزخانه شد و گفت:من نم یکه حاال خال یچا ینیلحظه عمه با س همان

 !؟یولاص

 شده مگه؟ یعمو گفت:چ زن

 .دمیحالشو پرس یفقط تلفن دمیند نویریش گهید یعروس یداد و گفت:از فردا رونیب ینفس عمه

 

 کردم، آخر مگه چه شده بود؟! تعجب

 .یرینه تو م انیکه مامانت پاگشامون نکرده نه اونا ب یخودش ادامه داد:شوهرش تِز داده که تا وقت عمه
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 گفته است. نیهست که چن ریگ رادیا یسوخت حتما سپهر از آن شوهر ها نیریش یبرا دلم

 

 خودم مشغول کردم. یرا نداشتم و فکرم را به دردسر ها شانیخاله زنک یگوش دادن به حرف ها ی حوصله

 

گفت:چقدر خوب از پسرت  یبه هردومان انداخت و با دلخور یکه فقط سرش را داخل کرده بود، نگاه یحال در

 .یکن یم فیتعر

 گم؟یو گفت:مگه دروغ م دیخند عمو

 گفته بشه. ستیخوب ن می:نه، فقط هر راستآرش

 ؟یکن یم کاریجا چ نیدر را رها کرد و جلو آمد و گفت:دختر عمو ا ی رهیدستگ

 مخصوص منه. یاز امروز منش حانهیگفت:ر یبا خوشحال عمو

 . خدا شانست دادها بابا.ولیو گفت:اوه، ا دیکش یسوت

 گفت:معلومِ دل تو هم بسوزه. یخبر از همه جا بود با خوشحال یکه انگار ب عمو

 شه.قلبم ب شیرو آت یکه آب ستین یکس یسوزم منته یوقته که دارم م یلیبه من انداخت و گفت:من خ زیت ینگاه

 .ی. خودت سارا رو نخواستیزن یگنده گنده م یبا شک گفت:حرف ها عمو

 بابا. باهاتون کار داشتم. الیخ ی:بآرش

 

 آب بدم. یقبل یمنش زیم یپا یسر و گوش هیندانستم. بلند شدم و گفتم:پس من رفتم  زیرا جا ماندن

 

 بروم. رونیتعلل کنار رفت تا من بتوانم ب یبروم، آرش با کم رونیخواستم ب یوقت
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 از من یمحکم بدون خداحافظ ییبا قدم ها یکه در اتاق به شدت باز شد و آرش عصبان نیدانم چقدر گذشت تا ا ینم

 دادم. رونیرفت. به رفتنش نگاه کردم و نفسم را ب رونیب

 

 شدم تا در باز اتاق عمو را ببندم. بلند

رنگ و  یچرخدار کرم یصندل یبستم. رو یشده اش گذاشته بود. در را به آرام یمنبت کار زیم یسرش را رو عمو

 صاحبش شده بودم نشستم.  یمدت یبرا گریکه حاال د کمیش رایحال بس نیساده و در ع زیپشت م

 

پکر  یبحث شان شده بود که عمو را حساب یدانم سر چه موضوع یعمو اطالع دادم و از شرکت خارج شدم. نم به

 کرده بود.

 

 داشتم. شیرا در پ یا ینسبتا طوالن راهِ

 ینم شنهادیپ نیوقت دفترِ مرکز شهر را به فرز چیخانوم جون نروم ه یبه خانه  گریدانستم قرار است د یم اگر

 دادم.

 

و  دمشی. در آغوش کشدیبه طرفم دو دیآنا که حالش خوب شده بود، خوش حال شدم. تا من را د دنید با

 زم؟یعز یگفتم:خوب

 وقتِ منتظرتم. یلی:آره، خآنا

 

 کردم. شیاز آغوشم جدا نیفرز یصدا با
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 گفتم؟ یچ یدیدوباره گفت:شن نیگفتم:سالم، خوش حالم که آنا سر حال شده. فرز نیبه فرز رو

خودتون و آنا  ی ندهیواسه آ گهیفکر د هی دی. شما بامیانداختم و گفتم:ما قبال حرف هامونو با هم زد نییرا پا سرم

به آنا  یزدم و با لبخند یالیخ ی. خودم را به بدیبه طرف اتاقش رفت و در را محکم کوب یحرف چی. بدون هنیکن

 گفتم:خب چه خبرا؟

 

ود خ عیکالفه شده بودم. خدا را شکر کارم تمام شد و سر یحرف زد. راستش حساب کهیت کیآنا  میآخر ساعت کار تا

 را از دفتر نجات دادم.

 

 و با خود گفتم:حتما مزاحمِ. اوردمیرا باال ن نگاهم

اش بود، نگاهم را باال آوردم.  شهیآوردن ش نییپا یبه واسطه  که شیراهم را بکشم و بروم که با صدا خواستم

 حواله ام کرد و گفت:باهات کار دارم. یلبخند

 ندارم. یکار چیخم شدم تا حرفم را بهتر بشنود. گفتم:من با تو ه یبه جلو رفتم و کم یقدم

 

 بود، گفت:من با تو کار دارم. نشیماش یدنده  یکه دستش رو یداد و در حال شیرا به روبه رو نگاهش

 .یجا بر نیندارم. حاال هم بهتره از ا ی. با تو کارگمیم یچ یفهم یکردم و گفتم:انگار نم یاخم

 .ایش یم مونیبودم، کرد و گفت:پش ستادهیخم ا یکه هنوز کم یبه من یحرص نگاه با

 اد؟یبگم ازت بدم م ی. با چه زبونمونمیپش شمیکه اآلنم دارم باهات هم کالم م نیزدم و گفتم:تازه هم یپوزخند

گوش خراش بود.  کشیالست غیج ی. و گازش را گرفت و رفت. صداایداد و گفت:باشه ن رونیرا محکم ب نفسش

 بودم. دهیترس
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 دنشیبود که آرش داخل شد. دلم از د مینشسته بودم. سرم گرم کار ها کمیو ش یچوب زیصبحش پشت م فردا

خواب دار داشت، بلند شدم و  یا هیکه رو یرنگ یچرخدار زرشک یصندل یافتاده بود. از رو. قلبم به تپش ختیر

که هم  یزیم یخودش کرد و رو ی هیآمد. هر دو دستش را تک زمیسالم دادم. سالم من را جواب داد و به طرف م

 .یفام ندارجز گوش دادن به حر یاما اآلن راه یکه محل نذاشت شبیام بود گذاشت و گفت:د یرنگ صندل

 ست؟یعمو برات مهم ن یدادم و گفتم:آبرو رونیرا ب نفسم

 .شهینم یزیکه چ ی:اگه قبول کنآرش

. تو...که با دادش حرفم در ی. تو با اصل من مشکل دارمیستیلب گفتم:ما با هم جور ن ریانداختم و ز نییرا پا سرم

 ؟یچ گهی. دامیزد:با چادرت کنار م ادیکه فر دیدهانم ماس

سرم هنوز  ادیام گرفته بود. از خجالت ز هیآمد. گر رونیآمدند. عمو هم ب رونیب شانیاز کارکنان از اتاق ها ییتا چند

 بود. نییهم پا

 سرکارتون.  دیگفت:بر هیرو به بق آرش

 شده؟ یجلو آمد و گفت:چ یشدند. عمو چند قدم شانیکارمندان باال گرفت. همه داخل اتاق ها نیپچ ها ب پچ

 خوام. یرو م حانهیآورد و گفت:من ر نییرا پا شیصدا یکم آرش

 ؟یگفت یبه صورتش کرد و گفت:تو چ یبا تعجب نگاه عمو

 .نیدیکه شن ینی:همآرش

 

ا سارا ب ی. رفتامیتونم کنار ب یبا حجابش نم یتموم شد. خودتم گفت یکه همه چ شیگفت:سه سال پ یبه آرام عمو

 هندوستون کرده؟ ادی لتیشده دوباره ف ی. حاال چی. اونو هم که تازه ولش کردینامزد کرد

 :اشتباه کردم.آرش

 خوامش عمو. یگفتم:اما من نم یلرزد به آرام میکردم صدا یم یکه سع یحال در

 



 من گرید مین

 
122 

 

 زد که گفت:چرا عمو؟ یموج م شیدر صدا تعجب

از چشمانم افتاد به صورت متعجبش دادم و گفتم:ازش بدم  یکیکه ناخواسته از  یاشک یرا به همراه قطره  نگاهم

با خودم حرف زده، منم هر بار بهش گفتم  یو گفتم:چند بار دیلرز میبره. صدا یسوال م ری. اون اعتقادات منو زادیم

 خوامش. ینم

 

 شرکت، آره؟ یدوباره برگرد یخوا یم یاون روز گفت نیبه آرش انداخت و گفت:پس واسه هم ینگاه

 ؟یِ الینگاه عمو کرد و گفت:آره. خ رهیخ شآر

 .نمتیجا نب نیهم ا گهی. دیدیکه اون روز شن یِنگاهش کرد و گفت:پس هنوزم جوابم همون زیت عمو

 

 ی. بعد هم با قدم هاختیر نیزم یرا رو زمیم یرو لیاز دستانش تمام وسا یکیناراحت شده بود، با  یکه حساب آرش

 .فتهیگمشو که چشمم بهت ن یجور هیرفت که عمو گفت: یبه طرف در ورود یمحکم

که به طرف ما برگردد  نیکرد، بدون ا یتنش صاف و صوف م یرنگ و نازکش را رو یکه بافت توس یدر حال آرش

 دستش را به منظور برو بابا در هوا تکان داد و در را محکم پشت سرش بست.

 

 یبه من بزند به آرام یبه انداخت و تا خواست حرف یکه از رفتار پسرش شرمنده شده بود، نگاه در مانده ا عمو

 .دمیند یشتر چیتو اتاقتون، من ه دیگفتم:بهتره بر

 

 .ستمیگذاشتم و آرام گر زیم یبه اتاقش رفت. سرم را رو یآرام و نا مزون یبا قدم ها عمو

 

بابت خوشحال بود. من هم به مانند او سرخوش بودم. امروز اما عمو  نیاز ا یدم. او حسابخور یهر روز را با عمو م نهار

 نخورد. یزیکرد و چ یباز شیبا غذا
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وع ها موض نیاز ا یچیگفتم:عموجون بابا ه یبروم به آرام رونیاز اتاق عمو ب نیرفتن به دفتر فرز یخواستم برا یوقت

حرف را زدم. پدر از خواسته  نیآرام ماندن قلبش ا یمورد هست. فقط برا یب تونیدونه و نخواهد دونست. نگران ینم

 .میگو ینگفته و نم شیبرا رااتفاقت افتاده قبل و حال  گریاش با خبر بود اما د

 حواله ام کرد. یخوشحال شد و لبخند یلیخ عمو

 

ه ک نیاول ا د؛یآ یبه وجود م یخوشحال شدم. آخر با آمدنش مشکالت یلیبود، خ امدهیکه امروز آنا به شرکت ن نیا از

و لبخند زدن به  یجز همراه یخورد و من هم چاره ا یرا م چارهیکه سر من ب نیا نیشود و دوم یبه من وابسته م

 ندارم. شیحرف ها

 

 دهیپر پشت و کش یبروها کردم. ا دشیاز مبل ها نشسته بود. نگاهم را زوم صورت الغر و سف یکی یرو میبه رو رو

داده بود. درست است که  یخاص ییرایگ شیو زغال زیر یاش که انگار از بدو تولد خوش فرم بودند به چشمانِ کم

به  شیآمد. موها یگم شده بود، م یل مجعدش کمیو سب شیر نیبزرگ بود اما به لبان درشتش که در ب یکم شینیب

 سرش مرتب شده بود.  یرنگ چادرم بود و خوش حالت رو

 یگوشه چشم یجنس مخالفت چیفرهاد به ه یگرفته بودم بعد از نامرد میتصم روزیکه تا د یپروا شده ام من یب چه

بود و متوجه من  شیکردنش دست خودم نبود. خدا را شکر که هم چنان سرش داخل گوش زیاما واقعا آنال ندازمین

 نبود.

 

 . گهینوبت د هیآمد و گفت: زمیاز تمام شدن نوبتش به طرف م بعد

 یزفل ی. جعبه میبگو شیرا برا یداد. تا سرم را باال آوردم که نوبت بعد هیمن تک زیچرمش را به م یمشک ی کوله

 را به طرفم گرفت و گفت:قابل شما رو نداره. یصورت زیر یکه پر بود از گل ها یرنگ یجنس توس

 خودم را جمع و جور کردم و گفتم:به چه مناسبت؟ عیکه جا خورده بودم اما سر نیا با
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 خداحافظ. تِ،یواسه مهربون نیکرد و گفت:ا شیمایصورتِ خوش س یِچاشن یلبخند

 .یفتاح یگفتم:آقا عیبرود که سر خواست

 فیشرت ندهیآ یهفته  یشنبه  کیکه صورتش انگار از شرم بود که قرمز شده بود. گفتم: یطرفم برگشت، در حال به

 .نیاریب

 

کل را ش یگرد و استوانه ا یفلز یصبرانه جعبه  یکه من ب ندیدفعه برگردد و بب کیرفت. نکند  عیرو شکر سر خدا

رمز. شکلِ ق یقلب یفشرده اش را پاره کردم. در جعبه را که باز کردم، جعبه پر بود از شکالت ها کیباز کردم. پالست

 خوب اریکه مزه اش بس یدانم چرا با خوردن شکالت تلخ ینمتم. را باز کردم و داخل دهانم گذاش شیکینا خودآگاه 

 قدر خوشحال شدم! نیبود ا

 

باه اشت دیدخترانه ام نبا یشکل است. و فکر ها یهم از شکالتش که قلب نیکه خشکش کردم و ا شیبایاز گل ز آن

 باشد. یعاد زیهمه چ میکردم برا یرا در سرنوشتم رقم بزند، پس سع یگرید

 

 زنگ خورد. لمیموبا یکردم که گوش یرا مرتب م لمیرفتن وسا یداشتم برا گرید

 

نداشت چون هر از  یتعجب چندان میبا من تماس گرفته باشد برا یاحوال پرس یبعد از مدت ها برا نیریکه ش نیا از

 یلیخ میبرا لیوک کی شیاما نوبت گرفتنش آن هم پ میشد یم ایرا جو گرید کیهم من و هم او احوال  یچند مدت

 ری. خدا به خدیرس یبه نظر م یعاد ریدر اواخر مکالماتمان و زود قطع کردنش غ شیصدا دنیتعجب آور بود. لرز

 کند.

 

 هفته گذشت. کی
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 بود. نیریروز نوبت ش امروز،

ودند، ب یسرش ست شده بود و هر دو به رنگ کرم یکه با شال رو یکیبلند و ش یکه گفته بودم با مانتو یساعت سر

سالم کردم. او هم با لبخند به  یمخ بود. بلند شدم و با لبخند یرو یکفش پاشنه بلندش حساب یداخل شد. صدا

 میمزدوج شده بود به من نگفته بود که دلش برا یاز وقت نیریکرد؛ آخر ش یدانم چرا ابراز دلتنگ یطرفم آمد و نم

 تنگ شده است.

 

 .یریبگ یخوا یم یشخص لیوک ،یگفتم:با کالس شد و دمیمبل نشست. خند نیتر کینزد یرو

آمد. رو به  رونیب نیاز اتاق فرز یقبل یبزنم که مراجعه کننده  یدر دلم انداخت. خواستم حرف یترس تلخندش

 خورد گفتم:نوبت توئه. یبه چشم م شتریب ظشیغل شیکه حاال آرا نیریش

 زد و گفت:ممنونم. یلبخند

 رونشیشده اش که از پشت شالش ب سیبلوند روشن و گ یموها دنیرفت با د یکه داشت به طرف اتاق م یوقت

 یساده و معقول م یپیبودنش، ت ییبا وجود مانتو شهیکار ها نبود و هم نیاهل ا نیریانداخته بود تعجب کردم، آخر ش

 زد.

 

 کردم و جواب گرفتم. سالمش

 .ستادیا زمیم یمبل ها ننشست و جلو یبار رو نیا

 ؟یکرد لبخند نزند. گفت:شکالتا رو خورد یسرم را باال آوردم. سع یآرام به

 را تکان دادم. گفت:خوشمزه بود؟ سرم

 خواست با او هم کالم شوم، گفتم:بد نبود. یدانم چرا دلم م ینم

مواظبش بودم که نخورمشون بس که خوشمزه ان  یرا باال داد و گفت:اون همه از اون ور واست آوردم، کل شیابروها

 بد نبود؟! یگیبعد تو م
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 . نیانداختم و گفتم:شما محبت کرد نییرا پا سرم

 باعث شد اون شکالتا رو برات بخرم؟ یچ یدون یزد و گفت:م زیم یرو یاشاره اش را چند بار انگشت

 مینمهربو نیآمد، گفتم:خودتون گفت یمبه پوست صورتش  یتک پوش بافتِ زرشک نینگاهش کردم چقدر ا دوباره

 شده که... لیدل

 تازه بزنه. یجوونه ا گهینفر د هیتو دل  شهیکه باعث م استیمهربون نیرا قطع کرد و گفت:هم حرفم

 گه؟یگفت:نوبت منِ د یفتاح یآمد و آقا رونیب نیریبپرسم ش ی. تا خواستم سوالاوردمیحرفش سر در ن از

 را تکان دادم و او رفت. سرم

 

 شده؟ یزیگفتم:چ عیسر نیریچشمان سرخ ش دنید با

 .ستیمداد چشممِ، چشمم باهاش سازگار ن نیو گفت:نه بابا واسه ا دیخند

 گرفت و رفت. گرید یقبل از رفتنش وقت نیریدادم. ش رونیب یرا به آرام نفسم

 

 بگذارم. انیکس در م چیتوانم با ه یدهد که نم یرخ م میدر زندگ یادیروز ها اتفاقات ز نیا

 

 نیریآرش که بخاطره ش یخواستگار شه،یهم ی. رفتن مادرم براختیبهم ر میزندگ یگذشت تنها پنج سال همه  با

تمام. و  یو رفتنش با نامرد میفرهاد به زندگ یخود کند. باز شدن پا یخواهد مرا برا یجواب رد دادم و او هنوز هم م

 کرده است. جیگ یدوباره به قلبم که مرا حساب یو تلنگر دیجد یاتفاق

 

ود که ب یکالس نیتر ندیعمه خوشا یبرا دیشا ،یو عال کیش یآن هم در رستوران یتوسط عمو مرتض نیریش یپاگشا

 داماد پولدارش بگذارد. یتوانست جلو یم
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 .رونیخوشحال شدم. پدر احوالش را گرفت، زن عمو گفت:با دوست هاش رفته ب اریبود بس امدهیکه آرش ن نیا از

 

بار آرش است که با او  نیخواهد دوباره به لندن باز گردد اما ا یگفت که دلش م یزن عمو که هم صحبت شدم؛ م با

تواند به آن ور آب  ینم گریبفهمد که د یگفت اگه روز ینگران بود و م یاقامتش حساب یرود. زن عمو هم برا ینم

 زد.  یکور یدر هم گره  شیعمو را با حرف ها یبرود، آن روز، روز مرگش است و دوباره اخم ها

 د.هم آمدن هیو بق نیریکه ش نیتا ا دینکش یکه عمه به قب قبه اش داده بود وارد شدند. طول یعمه با باد ی خانواده

 

و کفش هم رنگش ست  فیرا با ک شیرنگ آجر یبود. مانتو دهیپوش یو مزون دوز کیش ییمانتو نیریبار هم ش نیا

کرده و هر دفعه حجم  رییهمه تغ نیا نیریدانم چرا ش یبود. نم دهیپوش یکرم یکه شال و ساپورت یکرده بود در حال

دختر هست و  دیگو یم شهیشود و هم یناراحت م دنشیدانم پدر با د یگذارد که م یم رونیرا ب شیاز موها یشتریب

 .شیایح

 

بود.  یکنارم خال یبد من صندل اریآسوده ام آشفته شد و از شانس بس الیخ شیصدا دنیکه با شن میشام بود منتظر

 کنارم نکرده بودم. یبودن صندل یبه خال یتوجه چیه نمیبنش نیریخواستم در کنار ش یکه م یوقت

 

 .یکرد و عذر خواه یهمه سالم و احوال پرس با

 داد. رونیشد که نفسش را محکم ب بشیسرد نص ینشست و آرام سالم داد و جواب کنارم

 

 میکیآرش در نزد یشد وقت یبود و اصال ناراحت نم نیریخبر من مشغول صحبت با پدر شوهر ش یاز همه جا ب پدرِ

 کرد. یبا من صحبت م ایبود 
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 .امیگفتم:من اآلن م نیریخالص شوم رو به ش یکیهمه نزد نیاز ا یکه کم نیا یبرا

 :کجا؟نیریش

 .میشدم و گفتم:دستمو بشو بلند

 ام؟یباهات ب یخوا یبلند شد و گفت:م عینثارم کرد. خواستم بروم که آرش سر یلبخند

 یدور نماند. چادرم را درست کردم و به بهانه  مینه تکان دادم و نگاه نگران عمو از چشمها یسرم را به نشانه  تنها

 به راه افتادم. یبهداشت سیشستن دستم به طرف سرو

در حال رفتن بودم که  نییپا یپشت ساختمان رستوران بود. با سر بایو تقر رونیب یدر محوطه  یبهداشت سیسرو

 سرکش نشده بود. شیصدا دنیکاش نگاهم با شن یتوجهم را جلب کرد. و ا ییآشنا یصدا

 

 ینیری. لبخندِ شدیزود د یلیبود من را خ مینگاهم را که همراه با تعجب بود حس کرد و چون رو به رو ینیسنگ انگار

به طرف من آمد.  یکرد و قدم یبود معذرت خواه یو مذهب ریسر به ز یلبانش نقش بست و از دوستش که پسر یرو

دادم و او با تعجب  ری. جواب سالمش را با تاخگر او بودم هبودم و نظار ستادهیمن هم که انگار جن گرفته ها همان جا ا

 کنم. ارتتیجا ز نیکردم ا یگفت:فکر نم

 بود.  دهیشان روئ نیدادم که چمن از ب یی. و نگاهم را به سنگ فرش هانیو گفتم:سالمت باش نیو رنگ نیسنگ

 برود که به او خوش بگذرد. ییبه جا حیتفر یشد که در آخر هفته هر کس برا یتوقع م دیشا

 خواست بروم! یدانم چرا دلم نم ینم

 ن؟یگفت یدادم و متعجب گفتم:شما چ نشیآن نگاهم را به صورت دلنش کیکه زد  یحرف با

 دلم شور زد.  ییکجا حانهیافتادم آخه...و حرفش با آمدن آرش نصفه ماند که گفت:ر ادتیفقط  یچیو گفت:ه دیخند
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 .امیو گفتم:اآلن م دمیبود. آرام به پشت چرخ دهیکنم رنگم به وضوح پر یم فکر

 یول یکن یبا موکل ها خوش و بش م یانداخت. مخاطبش اما من بودم که گفت:خوبه دار یفتاح یبه آقا یتند نگاه

 زهر مار. یشیم هیواسه بق

 عیبزند و سر یگری. و اجازه نداد تا آرش حرف دشهیم دهیجنبش سنج یبه اندازه  یگفت:خب هر کس یفتاح یآقا

 کرد و رفت. یخداحافظ

 

 .میبر ایبا حرص گفت:ب آرش

 نداشتم و بدون شستن دستم به دنبالش رفتم. یبود که جرأت مخالفت زیقدر تحکم آم اون

 

 ی. اما آرش بود که تا آخر شام به مانند زهر مار منجمددمید شیدلم خوشحال بودم که او را تا قبل از نوبت بعد در

 .دمیفهم یفقط من م دیرا شا شیود و حرکات عصبکنارم نشسته ب

 

کس هم حرف نشد و تا آخر  چیگفتن نداشت. سپهر هم با ه یبرا یصحبت کردم و او انگار حرف نیریبا ش یکم من

ان ش نیب یصحبت نکرد. واقعا بد بود اگر با گذشت مدت کوتاه نیریهم با ش یکلمه ا یعمه حت یبالعکس خانه 

 شکر آب شده باشد.

 

 سرگرم بود. لشیهم همه اش با موبا بهرام

 کردند. یهم با هم صحبت م هیبق

 گفت:چه خبرا؟ یبه آرام آرش

 .یچیه-
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 .یطعنه گفت:با اون پسره که خوب گرم گرفته بود با

 گفتم:لطفا چرت نگو. یحوصلگ یب با

 باهات حرف بزنم. دیحرص گفت:من با با

 ؟یدادم و گفتم:در مورد چ رونیرا ب نفسم

 .ندهی:آآرش

 

عا واق گریزنگ. د یِزنگ ایروم  یِروم ای. میرا به آرش بگو زیوقتش شده بود که رک و پوست کنده همه چ گرید دیشا

 خسته شدم. گفتم:باشه.

 زده گفت:واقعا؟ رتیح

 دارم؟ یزد گفتم:من با تو شوخ یموج م میکه در صدا یحرص با

 .نیآر یرسونمت دفتر آقا یشه. فردا من م یوگفت:باورم نم دیخند

 

 خوشحال بودم.  یلیبابت خ نیو من از ا لیشده بود مثل اوا گریهم داخل شد. د نیبعد از من فرز بالفاصله

 

 یب ایدانم اسم کارش را ثواب بگذارم  یکه نم ینیریآرش فکر کردم. به ش یطول مدت امروز را به حرف ها تمام

 چه بود؟ نیریوسط حق ش نیاما واقعا ا ،یمعرفت

 ن؟ینفر ای دعا

مهم باشد، نه  میبرا دیپدر است که با یروز ها حال دلم گرفته است و تنها سالمت نیخواهد بشود ا یهر چه م اصال

 هم مشخص شده است. فشانیکه تکل شیاتفاقات چند سال پ
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 مریم ی. مرمیم یو من م میکرد می شروع را یدرمان یمیش دیبود قلبم از جا کنده شود. با کیدکتر نزد یحرف ها با

 آب شدنش را. نمیبب یشود؛ وقت یپدرم. جانم کنده م دنیدرد کش دنیاز د

کنم. پدر اما  فیپدر بود چگونه توص یدرمان یمیهفته ام را که گذشت و امروز روز ش کی نیدانم حال ا ینم

 اش خوب بود. هیقدر روح نیدانم چرا ا یکرد و نم یم یزد. شوخ یخوشحال بود و لبخند م

 

ه بود آن زمان ک یبستر مارستانیجان داد. پدرم چند هفته در ب مارستانیمتنفر بودم؛ چون مادرم در ب مارستانیب از

 میوداع آخر را با مادرم داشته باشد. اشک ها تشیبود که پدرم نتوانست بخاطره وضع زیتصادف کردند. چقدر غم انگ

 رود. یم شیپذهنم به پنج سال  یاراده بود وقت یب

 

 در اتاق نشستم. پشت

 . دعا کردم.ختمیسرخ و گرد داشت ذکر گفتم. اشک ر ییکه مهره ها یحیمدت را با تسب تمام

 

 .ستیدانستم حالش خوب ن یکه م نیزد با ا یآورد. او لبخند م رونیپدرم را ب یپرستار

 دیسف کبارهیکه بعد از فوت مادرم به  ییموها یخم شدم و رو م،یشد یخارج م مارستانیاز ب میکه داشت یوقت

 گفت:قربونت برم. یکاشتم. پدر به آرام یشدند، بوسه ا

 .ییو گفتم:خدا نکنه بابا دمیخند

 

 .یگیبگو دروغ م حانهیگفت:ر یبلند یصدا با

 دروغ بگم؟ دیگفتم:چرا با دهیترس

 ؟یمنو رد کرد نیریواقعا تو بخاطره ش یعنیگفت: درمانده
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 دو نیریدو دل شده بودم واسه جواب مثبت دادنم. بابام موافق بود. اما ش یخواستگار یاومد یگفتم:وقت یآرام به

 هیرسم. اما من دلم  یمن م دیکرد. به عشق تو اعتراف کرد و گفت که خوشحالِ که اگه اون به تو نرس یکی مویدل

 دمیدادم؛ با گذر زمان فهم یجواب منف نیباشه. واسه هم ندمیدنبال همسر آ گهید یکیکه چشم  نیشد؛ از ا یجور

 یکه من در کنارش احساس خوشبخت ینبود یخواد چون تو اون پسر یبگه که تو رو م نیریکه خدا خواست که ش

 لندن و فقط دنبال نیو رفت نیکه با زن عمو، عمو رو ول کرد دمیفهم یزمان نویکرد، ا یبا من فرق م دتیکنم. تو عقا

کردم جوابت کردم. االن هم فکر کنم  یراحتِ راحت شد که خوب کار المیخ گهید دمیسارا رو د ی. وقتنیبود یآزاد

 نمونده. یباق یحرف گهید

 

 !ت؟سیمن چ ری. خب تقصمیایکنار ب دشیتوانستم با عقا یبود. واقعا نم نشیفرمان ماش یتمام مدت سرش رو آرش

 

 یگفته بودم حرف نیریآرام و ناراحت گفت:به ش یدر گذاشتم. تا خواستم بکشمش با صدا رهیدستگ یرا رو دستم

 خوشبخت بشم. حانهیبهت نزنه. گفته بودم بذار با ر

 

 شل شد. رهیدستگ یرو دستم

مدت دوست و  نیکه تمام ا ینیریشود ش یآوردم. آخر مگر م یبودم در نم دهیکه تازه شن ییاز حرف ها سر

گفت و من با آرش  یاز عشقش به من نم نیریبکند؟! باورش سخت بود. اما اگر ش یکار نیبود با من همچ نمیهمنش

بود که نگذاشتم تعجبم را بفهمد. دوباره دستم را  نیهم یبود. برا نیبدتر از ا میکردم که حاال وضع زندگ یازدواج م

کنم که باعث شد من به اشتباه با تو ازدواج نکنم. و در را باز  یدعاش م شهیگذاشتم و گفتم:من هم رهیدستگ یرو

 ه.نچش ویطعم خوشبخت چوقتیه دوارمیبخشم. ام ینم نویریش چوقتیشوم گفت:من ه ادهیکه پ نیکردم. قبل از ا

 . خداحافظ.یکن یکس نینفر نکهیکه مثل خودت باشه تا ا یدنبال کس یگفتم:بهتره بر یآروم به

 بود. شیها کیالست غیج میخداحافظ جواب
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 رفتم آره؟ یزد و گفت:فکر کرد یرا فشردم. پوزخند فمیبند ک ادمیحرص ز از

 بود. گفت:زبونتو موش خورده؟ شیهنوز به کفش ها نگاهم

 گفت:فقط خواستم عیبود. سر دهیهمکف نرس یگفتن نداشتم. آسانسور هنوز به طبقه  یبرا یکردم. حرف سکوت

 ؟یخوا یبپرسم مستاجر نم

 من را خل و چل فرض کرده است؟! ایاست  وانهیکه زد گنگ نگاهش کردم. او د یحرف با

 نه؟ ایو گفت:آره  دیخند

 

و هم گذاشتم. ا رونیرا به ب میبودنم به در تا باز شد پا کینزد لیهمکف را اعالم کرد. به دل یضبط شده طبقه  یصدا

 ؟ید یآمد و گفت:چرا جوابمو نم رونیب

 دهد؟! لمیهمه مانده بود منتظر من تا چرت و پرت تحو نیکه مسخره ام کرده بود، ناراحت شدم. ا نیاز ا ستادم،یا

 .نیخودتونو مسخره کن دیکه به طرفش برگردم گفتم:بر نیا بدون

 خوام مستاجر قلبت بشم. یگفت:م یرا حس کنم. به آرام شیکیکه نزد نیاز کنار گوشم بلند شد بدون ا شیصدا

 توانستم یرا نم میزده شده بودم که پاها رتیکه گفتم از تعجب باز ماند. آن قدر ح یناخودآگاه نِیبه همراه ه دهانم

 میو رو به رو دیرا از او نداشتم. خند یحرف نیسخت شده بود. واقعا توقع همچ یکم میبرا دنیحرکت دهم. نفس کش

 یتر به نظر م کیش یلیست شده بود خ یمشک یراهنیرنگش که با پ ی. داخل کت و شلوار اسپرت مدادستادیا

خوام.  یبعد دهنم بذارم زود رفتم سر اصل مطلب، زودم جواب م چونمیگفت:عادت ندارم لقمه رو بپ ی. به آرامدیرس

 منتظرم. میتا نوبت بعد

 .دمیحاال م نیبرود که به خود آمدم و گفتم:جوابتونو هم خواست

 باال رفته گفت:واقعا؟ یابروان با

 را تکان دادم و گفتم:اوهوم. سرم

 زد و گفت:خب بگو. یلبخند
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 .ستین یقلب من اجاره ا-

 ته؟یتو زندگ یا گهیرا جمع و جور کرد و گفت:کسِ د لبخندش

همه گارد گرفتم خودم هم  نی. چرا استیجا خوردم و با اخم گفتم:به شما مربوط ن یلیخ شیدفعه ا کیسوال  از

برسد را  انیبه پا لیدل یروز ب کیکه  یا یِعاشق یحوصله  گریبود که د نیا لشیدل دیدانم. شا یرا نم لشیدل

 را خوردم؟ ششینداشتم. چرا گول ر

 است؟ یاست پسر خوب ریفکر کردم چون سر به ز چرا

 ،یگریفرد د چیخواهم، نه از او و نه از ه یرا نم نیو من ا یمدت یفقط برا یعنی نیخواهد قلبم را اجاره کند؛ ا یم او

 کرد. یم تیتلخ بود کفا یعمرم که تجربه ا کی یرا که فرهاد به دلم گذاشت برا یداغ

 بود و فکرم در حال کار کردن. نییپا سرم

 

 .نیفقط رکم هم ستمین یگفت:من پسر بد یطور با او برخورد کردم. با دلخور نیانگار ناراحت شد که ا یفتاح یآقا

از ساختمان خارج  یمحکم یاز جانبش باشم با قدم ها یکه منتظر جواب نیرک جوابتونو دادم. بدون ا یلیمن هم خ-

 شدم.

 

 کمی دیبه در زدم و وارد شدم. بعد از سالم گفتم:ببخش یداخل اتاقش بود. تقه ا نیوارد دفتر شدم. فرز ریتاخ یکم با

 انجام شد. ریکار پدر د

 نداره. یبردارد گفت:مورد زشیم یرو یپرونده  یکه نگاهش را از رو نیا بدون

 با اجازه.-

 ؟یکه در را ببندم گفت:خانوم متق نیاز ا قبل

 در بردارم سرم را به طرفش چرخاندم و گفتم:بله. ی رهیدستگ یکه دستم را از رو نیا بدون
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 .ادیجا نم نیا گهیبه من انداخت و گفت:آنا رو فرستادم کالس. د ینگاه مین

 .نیکرد یخوب یلیزدم و گفتم:فکر خ یا مهینصف و ن لبخند

عصر ها هم بخواد بره  یآخه صبح ها که مدرسه ست اگه همه  ن؟یرا بست و گفت:شما پرستار سراغ ندار پرونده

 کالس گناه داره.

 شناسم. ینم ویمن کس-

 تکان داد و گفت:ممنون. یسر

 کنم. یخواهش م-

 

تمام شده است. خدا  زیهمه چ گریکه د دیخواست بگو یفکر کردم که با حرفش م نیرفتم به ا یکه م زمیسمت م به

 نشستم. میصندل یرا شکر کردم و رو

 

 یم یاز اتاقش خارج شد. طبق معمول نوبت بعد نیفرز یبود با بدرقه  یفتاح یمراجعه کننده که آقا نیآخر

 .یزیچ هیرا که گفتم، گفت:باشه. فقط  یخواست. نوبت بعد

 .نمتیجا بب نیاز ا رونیخواستم ب یداخل دفتر و کتابم بود که گفت:م سرم

 ن؟یگفت یدو گردو شده بودند را به صورتش دادم و گفتم:شما چ یرا که از تعجب به اندازه  چشمانم

 ؟یتون یزد و گفت:اآلن م یلبخند

 .یا گهیوقت د چیتونم و نه ه ی. نه اآلن مریرا با حرص بستم. اخم کرده گفتم:خ دفترم

 راحت گفت:خب چرا؟ یلیخ

م. که به عرضتون رسوند میدادم و گفتم:وقتتون که تموم شد. نوبت بعد زیدادم. نگاهم را به م رونیرا محکم ب نفسم

 .نیببر فتونویتشر نیتون ی. منیندار یجا کار نیا گهیشما د
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 دارم. گهیکار د هی:اما من هنوز یفتاح یآقا

 لطفا. نییگفتم:بفرما محکم

رفت گفت:باشه پس بدون خودت  یکه داشت که سمت در م یداد و وقت رونیبار او بود که نفسش را با حرص ب نیا

 .یخواست

 

دخترانه ام قشنگ بود اما  یآخر او با من...فکر ها اورمیبود شاخ در ب کینزد ادی. از تعجب زدمیبه صورتم کش یدست

 یها شیبود. ر ریزد اما چشم پاک و سر به ز یاو اهل قول و قرار نبود. درست بود که بدون تعارف حرفش را م

تکان دادم و گفتم:تو  نیمن هم...سرم را به طرف لداد. اما دل من...د یصورتش را معصوم و پاک نشان م شیمشک

راحت کنارت گذاشت. دستم را  یلیخ شیبه ظاهر واقع یچاک ها نهیساز  یکی شیچند مدت پ نیهم یا وونهید

 نیاز ب گهید یبار بشکن نیا یبار شکست هیزد گذاشتم و گفتم:آروم باش. تو  یقلبم که به مانند قلب گنجشک م یرو

 ببر. ادیرو از  زی. پس همه چیریم

 

است. بعد از  دهیمطمئن بودم که او رفته است و به خانه شان هم رس گریرا جمع کردم د میمن دست و پا تا

بودم و  ستادهی. کنار در استادیا یبعد یبه طرف آسانسور رفتم. وارد شدم. آسانسور طبقه  نیاز فرز یخداحافظ

ه ک نمیخواست بب یشد. دلم م سورداخل آسان یکیش اریبس یمشک یورن یبا کفش ها یبود. شخص نییسرم پا

د و ش خیدانم چرا مو به تنم س ینم شیصدا دنیخودم را گرفتم، اما با شن یجلو یلی. خستیکفش ها ک نیصاحب ا

 افتادن بود. رونیقلبم در حال ب

 

 رفتم آره؟ یزد و گفت:فکر کرد یرا فشردم. پوزخند فمیبند ک ادمیحرص ز از

 بود. گفت:زبونتو موش خورده؟ شیهنوز به کفش ها نگاهم

 گفت:فقط خواستم عیبود. سر دهیهمکف نرس یگفتن نداشتم. آسانسور هنوز به طبقه  یبرا یکردم. حرف سکوت

 ؟یخوا یبپرسم مستاجر نم
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 من را خل و چل فرض کرده است؟! ایاست  وانهیکه زد گنگ نگاهش کردم. او د یحرف با

 نه؟ ایو گفت:آره  دیخند

 

و هم گذاشتم. ا رونیرا به ب میبودنم به در تا باز شد پا کینزد لیهمکف را اعالم کرد. به دل یضبط شده طبقه  یصدا

 ؟ید یآمد و گفت:چرا جوابمو نم رونیب

 دهد؟! لمیهمه مانده بود منتظر من تا چرت و پرت تحو نیکه مسخره ام کرده بود، ناراحت شدم. ا نیاز ا ستادم،یا

 .نیخودتونو مسخره کن دیکه به طرفش برگردم گفتم:بر نیا بدون

 خوام مستاجر قلبت بشم. یگفت:م یرا حس کنم. به آرام شیکیکه نزد نیاز کنار گوشم بلند شد بدون ا شیصدا

 توانستم یرا نم میزده شده بودم که پاها رتیکه گفتم از تعجب باز ماند. آن قدر ح یناخودآگاه نِیبه همراه ه دهانم

 میو رو به رو دیرا از او نداشتم. خند یحرف نیسخت شده بود. واقعا توقع همچ یکم میبرا دنیحرکت دهم. نفس کش

 یتر به نظر م کیش یلیست شده بود خ یمشک یراهنیرنگش که با پ ی. داخل کت و شلوار اسپرت مدادستادیا

خوام.  یب مبعد دهنم بذارم زود رفتم سر اصل مطلب، زودم جوا چونمیگفت:عادت ندارم لقمه رو بپ ی. به آرامدیرس

 منتظرم. میتا نوبت بعد

 .دمیحاال م نیبرود که به خود آمدم و گفتم:جوابتونو هم خواست

 باال رفته گفت:واقعا؟ یابروان با

 را تکان دادم و گفتم:اوهوم. سرم

 زد و گفت:خب بگو. یلبخند

 .ستین یقلب من اجاره ا-

 ته؟یتو زندگ یا گهیرا جمع و جور کرد و گفت:کسِ د لبخندش
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همه گارد گرفتم خودم هم  نی. چرا استیجا خوردم و با اخم گفتم:به شما مربوط ن یلیخ شیدفعه ا کیسوال  از

برسد را  انیبه پا لیدل یروز ب کیکه  یا یِعاشق یحوصله  گریبود که د نیا لشیدل دیدانم. شا یرا نم لشیدل

 را خوردم؟ ششینداشتم. چرا گول ر

 است؟ یاست پسر خوب ریفکر کردم چون سر به ز چرا

 ،یگریفرد د چیخواهم، نه از او و نه از ه یرا نم نیو من ا یمدت یفقط برا یعنی نیخواهد قلبم را اجاره کند؛ ا یم او

 کرد. یم تیتلخ بود کفا یعمرم که تجربه ا کی یرا که فرهاد به دلم گذاشت برا یداغ

 بود و فکرم در حال کار کردن. نییپا سرم

 

 .نیفقط رکم هم ستمین یگفت:من پسر بد یطور با او برخورد کردم. با دلخور نیانگار ناراحت شد که ا یفتاح یآقا

از ساختمان خارج  یمحکم یاز جانبش باشم با قدم ها یکه منتظر جواب نیرک جوابتونو دادم. بدون ا یلیمن هم خ-

 شدم.

 

 بود.  ینگرفته بود مرگم حتم یدیترمز شد اگر

رد  اطیساختمان با احت نگیدر پارک یاز جلو دیبا دمیناراحت شده بودم که نفهم یفتاح یآقا یقدر از حرف ها آن

 شوم. 

 بودم. ستادهیا دهیترس میطور سر جا همان

 شد! ادهینگهداشت و پ نگیتند پارک بیش یرا رو نشیدانم چگونه ماش ینم

 یخوا یچرا م یباهام ازدواج کن یگفت:حاال نخواست یاز خجالت آب شدم که با حرص و به آرام شیصدا دنیشن با

 !؟یبدبختم کن

به راهم  عیمتوجه نبودم. و سر دیگفتم:ببخش یو به آرام اوردمیباال هم ن یکرد. سرم را حت شتریرا ب میناراحت حرفش

 ادامه دادم.
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 میرود. تمام طول راه تا خانه پپپپپبغضم را در گلو یم شیمیاز دوستان قد یکی یپدر گفته بود که به خانه  صبح

 باشد. امدهیداشتم که پدر هنوز به خانه ن دینگهداشتم. ام

 

 در خانه نبود. پدر

 اتاقم شدم. وارد

تخت پرت کردم. با  یساده ام را رو یمشک فکی. آوردم در سرم از را  رنگم یسورمه ا یچادر و مقنعه  تیعصبان با

 ینتوانستم بغضم را قورت بدهم و با صدا گریساده داشت را باز کردم و د یکه دوخت میمشک یمانتو یحرص دکمه ها

 شکستمش.  یبلند

 کردم. هیچقدر که دلم خواست گر هر

 چرا؟ آخر

را از من بکند. اگر من را  یدر خواست نیآمد که همچ یبخواهد. اصال به ظاهر موجهش نم یمدت یمرا برا دیاو با چرا

 خواهم، پس او هم رهگذر بود. یخانه تان را م یگفت شماره  یخواست که م یم شهیهم یبرا

 ؟یبه چه اجازه ا اصال

 کرد؟ ییجا یب یکه با خود فکر ها دیچادرم را ند مگر

 مهم باشد؟! میبرا یفتاح یآقا دیچرا با اصال

 ست؟یاو ک مگر

 است. لیتکم تیظرف یدلم جا بدهم وقت یغم ها ینرفته است. او را کجا ادشیهم که هنوز  نیفرز

 

 گذشته است. یچه مدت دمیقدر در دلم با خود حرف زدم که نفهم آن
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 دست پاچه شدم. خوب بود که چراغ اتاقم از قبل خاموش بود.  دمیانداختن در را که شن دیکل یصدا

 

که به هم  دمیپدر را تا داخل آورد. شن لچریبدهد که و رشیآمد. خدا خ یم نیزر یصحبت کردن پدر و آقا یصدا

 خواست تا او را به داخل اتاقش ببرد. نیزر یکرد من خواب هستم از آقا یگفتند من خواب هستم. پدر که فکر م

 

قدر از آمدن پدر . آن دمیتختم دراز کش یرو یلباس راحت دنیآوردم و بعد از پوش رونیرا از تنم ب میمانتو یآرام به

نگذشت که خواب به  یزیسوخت. چ یکرده بودم که چشمانم م هیام بند آمد. و آن قدر گر هیشوکه شده بودم که گر

 برد. یالیخ یب یایچشمانم آمد و مرا به دن

 

اند تو یفقط دوست داشتن است که م ییزناشو یاز من خواهش کرد که به آرش فکر کنم. گفت که در زندگ نیریش

 را محکم سازد. یزندگ ی هیپا

 

 فکر کردم. نیریش یعمه را به حرف ها یتا خانه  ریطول مس تمام

 

ا زبانش ر شهیبود. عمه مثل هم یعال زیرا از من گرفت. به عمه گفتم که همه چ نیریعمه نشسته بودم. حال ش کنار

 ن؟یبب حانهیدر دست به طرفم آمد و گفت:ر یکه گذشت بهرام با پاکت یدانم از چه ناراحت بود. کم یبلند نکرد. نم

 !ش؟یکنه کارت عروس یقبض برقو م ادیم یشدن. آخه ک وونهیپاک د ملت

 زدم و کارت را از او گرفتم. ی. من هم لبخنددیخند و
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 شان انداختم. قهیسل یبه لوس باز ییگذرا نگاه

 .نمیگفت:منم بب پدر

 نام داماد خشک شد. پدر منتظر گفت:بده خب. یآن نگاهم رو کیگرفتم  یرا که داشتم به طرفش م کارت

 نیگفت:ا ندیناخوشا یکه با لحن ختنیسرم ر یسطل آب جوش رو کیبه پدر نگاه کردم. با حرف عمه انگار  گنگ

 دیبا گهیگرفته د یاداها، فکر کرده حاال چون دختر تهرون نیا یچ یعنیشده. آخه  وونهیما هم پاک د ی هیپسر همسا

 .ارهیدر ب ویشور همه چ

 

 از دستم ول شد. کارت

 کردم؟ یداشتم چه کار م من

 شده است. مییطور ها کیفهمند که من  یهمه م حاال

تمام شده بود داشتم  زیبداند، چرا حاال که همه چ یزیاز عالقه ام به فرهاد چ یسه سال کس نیکه نگذاشتم در ا من

 دادم؟! یوا م

 

از دستم  هویدونم چرا  یبرداشتم، به طرف پدر گرفتمش و با خنده گفتم:نم نیزم یخم شدم و کارت را از رو عیسر

 ول شد.

 

 یکم آخر او زد،یبه من م یبه آشپزخانه رفت. اگر بود که حتما طعنه ا فتد،یکه کارت از دستم ب نینبود؛ قبل از ا عمه

 اآلن هم به من فهماند که چطور شده است.  نیافتاده است. هم ییمن و فرهاد اتفاقها نیبا خبر شده بود که ب

 ماند. میرها کردم، اما تنها نفسم آزاد شد و بغضم در گلو یاست، نفسم را به آرام یعاد زیهمه چ دمید یوقت
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 یمن دلم برا یسفارش داده است، ول کیدرجه  یرا از رستوران مانیبرگ رو به رو یکه معلوم بود کباب ها نیا با

 از من ناراحت نشود، خوردم. نیریکه ش نیا یزد اما برا یساده خانه مان لک م یغذا

 

 گذارد بروم. ینخورم نم یا وهیگفت تا م نیریش

دادم  شینگاهم را به چشمان قهوه ا عیبود دستم را ببرم. سر کیکندم که با خرفش نزد یرا پوست م یپرتغال داشتم

 داشت؟ کارتیو گفتم:چ

 ؟یکن یداد و گفت:چرا باهاش ازدواج نم رونیب یمحکم نفس

 ؟یوند یو گفتم:تو از کجا م دمیبود گذاشتم، به طرفش چرخ میجلو زِیگل م یکه رو یو چاقو را داخل بشقاب پرتقال

 تو باهام تماس گرفت. یپا شیرنگ کف سالنش بود و گفت:پ دیسف یها کیبه سرام نگاهش

 از دهنش در اومد بهم گفت. ید. ادامه داد:هر چکرده بو یکار نیکردم. آخر چرا همچ تعجب

 و گفت:آخ. دیچیگذاشتم که صورتش در هم پ شیپا یرا رو دستم

 دستم را برداشتم و گفتم:چت شد؟ عیسر

 کنه. یخورده درد م هی یچیزد و گفت:ه یمصنوع لبخند

 چیه زمیر یبهم م ندتویکلمه حرفم آ کیدونستم با  یو گفت:اگه م دیبزنم که او هم به طرفم چرخ یحرف خواستم

 زدم. ینم یوقت از عالقم نسبت به آرش حرف

کلمه  کیکه با همون  یاحمقانه گرفته بودم. اون تو بود میتصم هیکنم. من اون موقع فقط  یدعات م شهیمن هم-

 شد، بد بخت نشم.  یکه با ازدواجم برام ساخته م یجهنم یکه من تو یحرفت باعث شد

 جهنم؟ :چرانیریش

 اون با چادر من مشکل داره.-

 :اما گفت کنار اومده.نیریش
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 ؟یچ رشیاگه بعد زد ز-

 اون واقعا تو رو دوست داره. پا به بختت نزن. حانهی:رنیریش

 تونم. ینم-

 داشت. یبر م یقدم هیکنه، حداقل  یخواست کار ی:فرهادو دست به سر کن. اگه اون تا حاال منیریش

 تموم شد. یمنو فرهاد همه چ نیدادم و گفتم:ب یگرید یرا به جا نگاهم

 !یگیزد گفت:دروغ م یکه تعجب در آن موج م ییصدا با

 

 تموم یخواد. همه چ یمنو نم گهیراحت گفت که د یلیگفتم:خ یلرزان یدانم چه بود اما با صدا یبغضم را نم لیدل

 راحت. یلیشد. خ

 ؟یچ ینامرد. آخه برا یچانه اش گذاشت و با تعجب گفت:ا ریدستش را ز نیریش

 نباشم. شیتو زندگ گهیخواست من د ینداشت. فقط دلش م یموثق لیدل-

 منتظرش... یخوا ی:منیریش

دفعه هم  هی شن،یدفعه عاشق م هیاما همون طور که آدما  شهیرا قطع کردم و گفتم:خاطراتش فراموشم نم حرفش

 .شنیمتنفر م

 

 نوبت داشت. نیریهم ش امروز

پررنگ کار شده بود به تن  یبلند و کرم ییخز ها شیها نیکه دور کاله و آست بایز اریرنگ و بس یکرم ییپالتو

 آمد. بلند شدم و به طرفش رفتم. زمیرنگش را مرتب کرد و به سمت م یداشت. شال آجر

 

 .ایموقع بهم سر نزن هیو گفت: دیخند نیریش
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 همش سرکارم. یدون یزدم و گفتم:تو که م یلبخند

 .ایبعدش ب :خبنیریش

 بابا تنهاست.-

 را در دست گرفت و گفت:فردا شب منتظرتم. دستانم

 آقا سپهر سختمِ. ینه جلو-

 .اینکن ری. من منتظرتم. دادیم ریزد و گفت:اون شبا د یپوزخند

 کرد و رفت. یخداحافظ عیبه من نداد و سر یاعتراض ی اجازه

 

 یعه گذاشتم. مقن فمیرا داخل ک ی. برسدمیسبز پررنگ داشت پوش یکه پر از گل ها یسبز رنگ کیتون میمانتو ریز

 کردم.  میتنظ شیو چادرم را رو دمیرا پوش میقهوه ا

 

 .دنبالتون امیعمه م یکردم به پدر گفتم:خونه  یساده بود به پا م یرا که ساده  میراحت یکه کفش مشک یحال در

 .ایکرد و گفت:باشه ب لیبه طرف من متما یرا کم لچرشیبود و کتاب را بست. و یکتاب یدر حال مطالعه  پدر

 

 ترسد. یهمه ارتفاع نم نیاز ا نیریچهارده را فشردم. خوب است که ش ی دکمه

 

 بود. ستادهیدر واحدشان ا یجلو نیریش

 .دیدر آغوشم کش یبا خوشحال دیرا که د من

 سرد بود. یاما هنوز هوا کم میبود دیع کیبه تن داشت. کم کم نزد یکیشلوار گرم و ش بلوز
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در  کنار یبه چوب لباس یمن حت یو پالتو فیبود. ک کیش زیجا همه چ نی. آخر ااورمیرا در ب میشد پالتو ینم میرو

 آمد.  یهم نم

 

به  شد یکه ازشان بخار بلند م وانیبا دو ل نیریداشت نشستم. ش غیزرد ج یچرم و گنده شان که رنگ یمبل ها یرو

 کرده. خی یلی. دستات خینسکافه بزن تا گرم ش ای. بیخوش اومد یلیطرفم آمد و گفت:خ

 زدم و گفتم:دستت درست. یکند. لبخند یم یمعرفت یب میکردم و در دل گفتم:پالتو نگاهش

 

 گذشت. یکم

 ؟یکه من گفتم:نکنه بخاطره من شوهرتو آواره کرده باش میبود مانیها وانیداخل ل اتیمحتو دنیدو در حال نوش هر

 .ادیم ریشبا د شترینه چندان شاد به صورتم انداخت و گفت:اون ب ینگاه

 

 ؟یخور یم یچ یشان را آورد و گفت:خب خانوم میس یتلفن ب نیریگذشت. ش فیبه حرف و تعر یا قهیدق چند

 گفتم:من اومدم دست پخت عروس خانومو بخورم. یکردم که خودش غذا درست نکرده است اما با شوخ تعجب

 تره. نیسنگ میریبگ رونیاز ب ست،یدست پختت خوب ن گهیگفت:سپهر م یگرفت با ناراحت یکه شماره را م یحال در

 !!!یشوهر عجب

 

 شیحرف ها نیریانجام دادم. با خود فکر کردم که ش ماتمیعمو را با فکر کردن به تصم یها و کار ها یهماهنگ تمام

 که من را با چادرم قبول کرده است، محروم کنم؟ یخودم را از داشتن همراه دیآن چنان هم بد نبود. چرا با
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کردم که مرده اش مدت ها  یم هیگر یسر قبر دیندارم، چرا با یارزش چیفرهاد ه یبرا گریکه مطمئن شدم د حاال

  .کنم مشیرا تقد میکه من بتوانم جوان ستین یوفادار اریکه فرهاد آن  دمیاست، فرار کرده است. چرا زود تر نفهم

 

 ن؟یزدم و گفتم:عمو چرا ناراحت یروز ها انگار دلش گرفته بود. لبخند نیرا آوردند. عمو ا نهار

 وقت تو دار نبودم. چیمن ه یو گفت:برعکس عل دیخند

 .ارهیکه داره منو از پا در م شِیتو دار نیو گفتم:هم دمیکش یآه

 بده. هیپس فقط بهش روح یتو هست شیزندگ یهمه  یصبوره، ول یلی:اون خعمو

 ن؟یچرا ناراحت نیبگ شهیچشم. م-

و  شیغذا یِپالستک سیپاک کرد و مچاله کرده انداختش داخل د یدور دهانش را با دستمال کاغذ عمو

 .دیزردش را سر کش یکه بخوام برات بگم. و نوشابه  ستیدو تا ن یکیمن  یایگفت:ناراحت

 

 .نیاز چلو جوجه ام را در دهانم گذاشتم و گفتم:خب حداقل دو تاشو بگ گرید یقاشق

 گفت:با دهن پر حرف نزن. یبه من کرد و با شوخ ینگاه

 ن؟یکن یرا قورت دادم و گفتم:بحثو عوض م میغذا

 شو. الیخ یپس ب یدیو گفت:حاال که منظورمو فهم دیخند

 چشم.-

 ؟ی:ناراحت شدعمو

 دلتون نخواد که... دیباال انداختم و گفتم:نه، خب شا یا شانه

ط . فقیدار ادیز ی. تو خودت ناراحتیبش میو مشکالتِ زندگ لیمسا ریخوام درگ یرا قطع کرد و گفت:فقط نم حرفم

 گم. یبهت نم یزیچون دوست دارم چ



 من گرید مین

 
147 

 

 سوخت. یم یلیخ شیدادم. دلم برا لیهمراه با لبخند به عمو تحو ینگاه

 

بودمش. هر دو  دهیجا ند نیدر ظاهر شد. تا حاال ا یزننده جلو یپیو ت ظیغل یشیبا آرا یرا که باز کردم دختر در

و  یکمش یها رهیپدر رفتم. دستم را به دستگ لچری. من زود نگاه از او گرفتم و به طرف ومیبه هم نگاه کرد هیچند ثان

دفعه دستانم شل شدند. قدرت باال آوردن سرم را  کی دمینکه ش ییگرفتم تا حرکتش دهم. با صدا لچریو یکیپالست

 .نمیبب یزیخواست چ یدلم نم یعنینداشتم. 

 

بود و به صاحب صدا گفت:بذار رد  ستادهیدر ا یبودم، هنوز جلو دهیآپارتمان فهم نیکه حاال نسبتش را با ا یدختر

 شن، چشم.

باره گرم شدند.  کیراه انداخته بود. چشمانم به  ییام سر و صدا نهیزد و در س یجلو آمد. قلبم گرومپ گرومپ م او

 احوال شما؟ ،یخوش گفت:به سالم جناب متق ییبا رو د،یتا پدر را د

 با او کرد.  یگرم یاحوال پرس شهیهم مثل هم پدر

را به دست  زیزود همه چ یلی. او که انگار خنمیخواست آن ها را کنار هم بب یاما گنگ شده بودم. دلم نم من

 دخترشونن. شونمیهستن. ا ییباال ی هیبرادر همسا یمتق یداده باشد رو به همسرش گفت:آقا یفراموش

کند. خوب همه  یرا ماست مال زی. خوب بلد بود چگونه همه چاوردمینگاهم را باال ن یحت وار،یشده بودم به مانند د من

انه عاشق یام. چقدر دلم برا دهیبخش امیبزند به قلب تازه التفراموش کرده بود. خوب بلد بود داغ  یرا به راحت زیچ

 کرده ام. دایپ ینیگزیچقدر زود فراموش شده ام و جا دمید یسوخت؛ وقت میها

 

 بابا؟ میبودند گفتم:بر کیدم گوش پدر که هنوز در حال صحبت و تبر یآرام یصدا با

 یهول دادم، فرهاد گفت:کمک م یپدر را به سخت لچریقدرت گرفت. و یصحبتش را جمع کرد. دستانم کم عیسر پدر

 ن؟یخوا



 من گرید مین

 
148 

 

 چیه یداشت وقت یا دهیچه فا انشانیحرف ها داشتم اما ب یلیخ یعنی م؛ینداشتم که بگو یزیندادم. چ یجواب

 شیا یآوردم. صدا رونیرا ب لچریشده بود. باز هم سکوت کردم و و حیقدر وق نیاو نداشتم. او چگونه ا یبرا یارزش

به من  شیبود که رضوانه اخطارش را همان سه سال پ یا یاصال مهم نبود. فرهاد همان عوض میاما برا دمیدختر را شن

پسرک نامرد را پر و بال دادم. و او  نیگرفتم و ا دهیخواهرم را ناد یداده بود و من آن قدر احمق بودم که دلسوز

 و بعد هم گم بشود و برود. ندیراحت بال و پر من را سوزاند و حاال حتما آمده تا سوختنم را هم بب یلیخ

 

 ؟یپدر گفت:چرا سالم نکرد میکه دور شد یکم

 .ادیبه شدت درد گرفته بود. گفتم:ازش خوشم نم میرا قورت دادم. گلو بغضم

 . ستین یخوب لیدل نی:اپدر

 

 .یکرد یندادم گفت:بهتر بود که سالم م یجواب دیپدر را نداشتم. پدر که د یبرا یآوردن الک لیدل ی حوصله

 فکر نکردم که تا خانه مان نیشود. اصال به ا ریبعد. و اجازه دادم اشکم سراز یگفتم:ان شااهلل دفعه  یحوصلگ یب با

 شود. یچقدر چشمانم سرخ م

 

عادت کرده بود.  یکی. چشمم به تاردمیراستم چرخ یکردم. به پهلو یکردن سپر هیدانم چقدر از زمان را به گر ینم

 یمخم رژه م یبد رو نیریش یمعلوم بود چرخاندم. حرف ها ،یاز هر ش یکل ینما شتریداخل اتاقم که ب ینگاه

 آن حرف ها به خواب رفتم. یدوباره  یادآوریرفتند. با 

 

گفت:چه خبرا  ستاد،یا زمیم کینزد یآمدم. آرش همان لحظه وارد شد. بعد از سالم و احوال پرس رونیاتاق عمو ب از

 دختر عمو؟
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دم، کر یرفتن جمع و جور م یرا برا لمیکه وسا ی. در حالنمیمنتظر بودم تا آرش را بب یلیافتاد. خ نیریبه ش ادمی

 شماست. شیگفتم:خبرا که پ

 کردم. گفت:منظور؟ ینگاه او را حس م ینیم اما سنگکرد یبه کارم بود و نگاهش نم سرم

زنگ  نیریگفتم:چرا به ش میشانیبر پ یبود، انداختم و با اخم دیدار شده اش که از او بع شیرا به صورت ته ر نگاهم

 ؟یزد

 تو کرده؟ شیپ مویزد و گفت:چقول یپوزخند

 ی. اون اآلن داره احساس گناه میکرد یم یکار نیهمچ دیگذاشتم و گفتم:نبا فمیخواستم داخل ک یرا که م یلیوسا

 کنه.

 :خب حقشه.آرش

دادم که ازش  نانی. من بهش اطمستیحقش ن نیخز دارش انداختم و گفتم:ا قهی یزرشک یگذرا به پالتو ینگاه

 .یراحت کن الشویبه دل ندارم. پس بهتره تو هم خ یزیچ

 کنم. ینم یکار نیگفت:من همچ یلجباز با

 

بحث کردن نداشتم. اصال مگر قرار نبود با توجه به حرف  یشانه ام انداختم. حوصله  یچادرم بردم و رو ریرا ز فمیک

وه به چشمان قه ی. بعد نگاهلتهیراحت کوتاه آمدم و گفتم:باشه هر جور م یلیبه آرش فکر کنم. خ یکم نیریش یها

 .ریخبرم، روز ب دیو متعجبش انداختم و گفتم:من با رهیت یا

 بله بگو. شنهادمیبه پ رهیآروم بگ نیریش یخوا یراه رو رفته بودم که گفت:اگه م یها یکینزد تا

نم که ک یکنم. بهت ثابت م یبزنم گفت:بهت ثابت م یشانه ام جابه جا کردم و تا خواستم حرف یرا رو فمیک ی دسته

 .یکن یکه تو فکر م ستمین یزیمن اون چ

رنگ، برق  دیشکل زرد و سف یلیمستط یها یمهتاب ریرنگ و ژل خورده اش ز ییخرما یسمتش برگشتم. موها به

به صورتش انداختم. و شرکت را  یکل یبزنم اما حاال وقتش نبود. باشد به وقتش. فقط نگاه یزد. خواستم حرف یم

 ترک کردم.
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ه کنم ک یزندگ یتوانم در کنار مرد یمن با چادر م یعنیتازه برداشته شده اش هم فکر کردم.  یراه به ابروها نیب در

 دختر ندارد؟! کیاز  یدست کم

 

 خواست یبه گل کردم. هر که بود م یگذاشته شد. نگاه زمیم یرو یگل یبودم که شاخه  لمیحال چک کردن موبا در

جا  دنشیرا قفل کردم و نگاهم را به صاحب گل دادم. از د لمیموبا ی. صفحه دیآ یبه من بفهماند که از من بدش م

 برده بودم؟! ادیچند روز او را از  نیخوردم. چرا در ا

 مسخره اش. شنهادینکرد با آن پ دایپ ییخودش بوده است که در دلم جا ریتقص دیشا

 .نیچرا رز زرد آورد گهید دمیدادم و گفتم:من که منظورتونو خوب فهم رونیرا ب نفسم

 داره. یا گهید یو گفت:اما رز زرد نشونه  دیخند

 

 کند؟! یباز دارد من را مسخره م او

 وارید یبه ساعت گرد رو یداره واسه خودتون. و نگاه یرا مرتب کردم و گفتم:هر نشونه ا میمشک یو مقنعه  چادر

 .نییانداختم و گفتم:نوبت شماست. و دستم را به نشانه تعارف دراز کردم و گفتم:بفرما میرو به رو

 زد و گفت:بله چشم. یلبخند

 مدیبه صورتم کش ی. دسترمیگ یقدر تپش قلب م نیاو ا یدانم چرا جلو یرها کردم. واقعا نم میصندل یرا رو خودم

 شدم. رهیخ زیم یو به شاخه گل رو

 

و بسته شدن در اتاق به  نیفرز یتمام شده است. با صدا یفتاح ینوبت آقا دمیقدر در افکارم غرق بودم که نفهم آن

 شد. نیمن داخل اتاق فرز یآمده بود بلند شد و با همراه یدانم ک یکه نم یبعد یخود آمدم. مراجعه کننده 
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رفتم. چادرم را جمع کردم و  زمیو قصد رفتن ندارد. به طرف م ستادهیهنوز ا یفتاح یآقا دمیاتاق را که بستم د در

 که به عرضتون رسوندم. وینشستم. گفتم:نوبت بعد

 واب نگرفتم.اما من هنوز ج نی:بله گفتیفتاح یآقا

 زی. اگه دنبال چنیدیهمونجا هم جواب شن ن،یکه درخواست کرد ییرا مشغول نشان دادم و گفتم:همونجا خودم

 .نیکه از اول، راهو اشتباه اومد نیهست یا گهید

 شده بود. شلوارش یست جالب یشرت بادمجان یبا ت یکاربن یخم شد. نگاهش کردم. کت تک اسپورت آب زمیم یرو

 .رمیگ یکنم که گفت:هم راهمو درست اومدم، هم جواب مثبتو ازت م زشیخواستم آنال یبود. هنوز م یهم بادمجان

 نیکه ع یدنبال کس نیکار شه پس بر یبه خاطرتون از کار ب یخواد کس یشدم و گفتم:اگه دلتون نم یحرص

 خودتونِ.

دارم، اشتباه  یدست از سرت بر م یکن یکردم، اگه فکر م داتیرا داخل صورتم چرخاند و گفت:من تازه پ نگاهش

 .یخانوم یفکر کرد

 ...نی. اخم کردم و گفتم:واسه همفتمیبود از تعجب پس ب کینزد

م من فقط بگ دی. نگذاشت جمله ام را کامل کنم و گفت:محض اطالع باستادیخم بود صاف ا زمیم یکه هنوز رو او

 .نیعشق پنهانمو نشونت دادم، هم

 یخواد حرف یدلم نم گهید ،یگاز گرفتم و گفتم:حاال هر چ یرا کم نمییشدم. لب پا یهم عصبان دم،یخجالت کش هم

 در مورد خودم از شما بشنوم.

خوامت، پس خودتو واسه  یم یعنیخوامت  یگفتم م یو گفت:وقت ستادیا یرا صاف کرد و به سمت در خروج کتش

 آماده کن.و رفت. دنمیهر روز د

 

ماه زمستان بود اما من گر گرفته بودم. گرمم شده بود.  نیکه اواخر آخر نیحرف آخرش داغ کرده بودم. با ا دنیشن با

زخانه پو گاز رو کار به آش نکیو س نتیآن را با نصب چند کاب نیرفتم که فرز ییاز اتاق ها یکیبلند شدم و به سمت 

  کرده بود. لیتبد یا
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و  ها از خود یدنینوش لیقب نیو با انواع نسکافه و از ا ندینش یآشپزخانه م نیاز شب ها در ا یدانستم که بعض یم

او  یلو میآ یجا م نیبه ا میساعت کار نیدر ب یچا دنینوش یکه برا دمیفهم یرا زمان نیکند. ا یم ییرایپذ شییتنها

 دهد. یکار را انجام م نیا شببرم و خود یچا شیبار هم از من نخواسته تا برا کی

 

رساندم. چند مشت آب سرد به صورتم  ییظرفشو نکیرنگ رد شدم و خود را به س یمداد یها نتیکنار کاب از

آرام گرفته  یبه شهر پر از چراغ کردم. کم یبود. نگاه بایپنجره ز نیوقت شب شهر از پشت ا نی. چقدر ادمیپاش

ام کردم. چشمانم  هیرا وارد ر رونیب نکخ ی. هوادیفرو کش نکیپشت س یوجودم با باز کردن پنجره  یبودم. گرما

 یبه سمتش برگشتم و گفتم:داشتم م عی. سرختیر یقلبم هور شیخودم بودم که با صدا یرا بستم. در حال و هوا

 رفتم.

 ؟یخور یخورم تو هم مخوام نسکافه ب یرا تکان داد و گفت:من م سرش

 و پنجره را بستم. برگشتم

برم،  دیبا گهیگفتم:من د یبود. به آرام ستادهیا نتیکاب نیرا مرتب کردم و به طرفش قدم برداشتم. کنار اول چادرم

 پدرم خونه تنهاست.

 خراب کنم. باور کن. ندتویخوام آ ینم گهیو گفت:ازم فرار نکن، من د دیخند نیفرز

 

 برم. دیکنم. با یشنوم اما من فرار نم یم نویبود، باال آوردم و گفتم:خوشحالم که ا نییرا که تا آن موقع پا سرم

 .ریرا روشن کرد و گفت:باشه برو. شبت بخ یبرق یکتر نیفرز

 .ریشب شما هم بخ-

 

 فکر نکنم. زیچ چیخواست به ه یم دلم
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 .میها یشوم از تمام دل مشغول الیخ یخواست ب یم دلم

 

 .یگفت:اِ، اومدش گوش دیخانه که شدم پدر در حال صحبت با تلفن بود. تا من را د وارد

 بهت بده، به تو که گفت به منم بگو. یخبر خوشحال هیخواد  یرا به سمت من گرفت و گفت:رضوانه ست م یگوش پدر

 

خوشحال شدم. از ته دل  . از ته دلدیبار یبود که اشک شوق از چشمانم م یبار نیپنج سال اول نیگذشت ا با

 را که قطع کردم خودم را در آغوش پدرم انداختم و گفتم:بابابزرگ شدنتون مبارک. ی. گوشدمیخند

 شد. یم داریکه فقط با حضور مادرم بر صورتش پد ینادر یاز همان خنده  دی. خنددیاشکش جوش یهم چشمه  پدر

 کاشت. یلبانم لبخند یآخر شب فکر خاله شدن من و مادر شدن رضوانه بر رو تا

 

رنگ و وارنگ  یکه پر از گل ها میسورمه ا نهیزم یساعت نشده بود که زنگ خانه به صدا در آمد. چادر رنگ مین هنوز

 رفتم. اطیباز کردن در به ح یو برا دمیکش میسورمه ا یروسر یبود را رو

 

 اش افهیزشت شده بود. از ق یلیبسته بود خ شیشانیپ یهوا رو یکه به خاطره سرما یا یبا آن هدبند مشک بهرام

 .اوردمیخودم ن یخنده ام گرفته بود اما رو

 

ا پدر ت میتخت من را داخل حال بگذار میخواست ی. مدیایبا بهرام تماس گرفته بود و از او خواست تا به خانه مان ب پدر

. قرار بود رضوانه چند میخاله آماده کرد یآمدن رضوانه و آن فنقل یشب ها را در آن جا بخوابد. اتاق پدر را هم برا

 کند. یسپر رازیرا در ش شیدوران باردار یمانده  یقپنج ماه با نیو ا دیایب رازیبه ش گریروز د
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ا و ب دمیبه شکمش کش یبرآمده شده بود. دست یآمد. شکمش کم رازیکه رضوانه به ش نیهفته گذشت تا ا کی

 ؟یرا بعد از چهار ماه خبرمون دادلبخند گفتم:چ

نستم تو ینم نیکه نخواستم دلت تو فکر باشه آخه زودتر از ا نیبگم دوم ا دمیکش یو گفت:اول که خجالت م دیخند

 .یتو هم که همش سر کار امیب

 من و بابا هم راحتِ. الیخ یجور نیا رازیش یاومد یکرد یکار خوب یلیو گفتم:خ دمیاش را بوس گونه

 

خواست دلش شور بزند،  یجا نبود دلم نم نیدانست. از اول چون در ا یپدر نم یها یدرمان یمیاز ش یزیچ رضوانه

 ایو سالم به دن حیکه بچه اش را صح یبفهمد تا زمان یزیگذارم چ یخواست مادر هم شود اصال نم یم گریحاال که د

 .اوردیب

 

 شرکت شدم. وارد

 پر رفت و آمد بود.  یاز روز ها یکی امروز

 ازدهی کیرا جمع و جور کنند. آن قدر از صبح تا حاال که ساعت نزد شانیخواستند کارها یبود و همه م دیع کینزد

 استراحت کنم. یبود سرم شلوغ بود که نتوانستم کم

 یبا صدا یشکالت داغ بودم که زن دنیکه سرم خلوت شد بلند شدم و به طرف آبدارخانه رفتم. در حال نوش یکم

 ه؟یخراب شده ک نیزد:صاحب ا ادیکه داشت فر یبلند

ا ب یرفتم. دختر رونیب عیگود و گرد شکل گذاشتم و سر نکیرا خورده و نخورده داخل س میدنینوش یحاو فنجان

 هیوقرمز و کوتاه به ر یبود. بلوز ستاهیروشن داشت وسط شرکت ا یلیبلوند خ یفر که رنگ ییو موها ظیو غل یشیآرا

 افتاد.  سرشبر تن داشت. شالش آن قدر عقب بود که همان موقع از  دیسف یا

 باال رفته بود. یپچ پچ ها کم یآمده بودند. صدا رونیب شانیکارکنان از اتاق ها اکثر

 و گفتم:امرتون؟ ستادمیا زمیرفتم. پشت م زمیچادرم را گرفتم و به طرف م یجلو



 من گرید مین

 
155 

 

 

 ؟ییخان کجا ی:مرتضتوجه به حرف من دوباره داد زد و گفت یب

 را باال بردم و گفتم:گفتم امرتون؟ میصدا یهم کم من

 .رونیب ایگفت:ب شیآوردن ولوم صدا نییبه من نکرد و بدون پا ینگاه

 

 داخل چهار چوب اتاقش ظاهر شد.  عمو

 .دمیآن زن تعجب را در چهره اش د دنید با

 دانم چرا دست پاچه شد! ینم

 زنم؟ یسه ساعته دارم صدات م ییزد و گفت:کجا یپوزخند دیتا عمو را د دخترک

 اتاقم. یتو ایو گفت:ب ستادیهمان جا ا عمو

 جا خوبه. نیرا تکان داد و گفت:نه هم سرش

 

 سر کارتون. دیگفت:بر شیمعمول یتوانست داد بزند با همان صدا یپچ پچ ها باال رفت. عمو انگار نم یصدا دوباره

 رفتند که با حرف آن دختر مردد شدند که گفت:کجا؟ یداشتند م همه

 خوام در حضور همه حرف بزنم. یم

 بدونه. یکس ستیمنو قرار ن یخانوادگ لی:مساعمو

 :اِ؟دختر

 چرا؟

 همه بدونن. بذار همه بدونن که... بذار
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 بدونن؟ ویگفت:همه چ یگریخواست حرفش را ادامه دهد، کس د تا

 

 نیو گفت:ا ستادیدختر ا یمحکمش در چند قدم شهیهم یافتاد. آرش با قدم ها یهمه از جمله من به در ورود نگاه

 ؟یکن یم یجا چه غلط

 .ی:غلطو قبال تو کرددختر

دانستم که بود خود را از  یکه هنوز نم یکارمندان زن شرکت بلند شد. دختر نیه یکه خورد صدا یمحکم یدهان تو

 بارش نرفت ری. پسرت که زیشینوه دار م یخان اومدم به اطالعت برسونم که دار یگفت:مرتض و نداختیتک و تا ن

 .یخرجشو بد یقبول کن دیاما تو با

 

 بود. آب دهانم خشک شد.  ستادنیبند آمد. قلبم در حال ا نفسم

که دستش را به چهار چوب در گرفت تا تعادل  دمیشد. رنگ به چهره نداشت. د دهیبه طرف عمو کش نگاهم

 .ندیخواست بنش ی. مدیچرخ یداشت دور سرش م ایخودم را به او رساندم. انگار دن عی. سرزدیبه هم نر ستادنشیا

وز امر نیمنو هم فیتکل یمتق یکه همان دختر گفت:آقا میبه داخل اتاقش برو میدستان سردش را گرفتم. خواست

 .یکن یمعلوم م

 

 تو روشنِ آشغال. فیآرش بود که گفت:تکل یصدا

دانستم در آن  یبودند. نم گریکدیکارمندان در حال تماشا و صحبت کردن با  یبحثشان باال گرفت. همه  یصدا

 چه کار کنم. دیلحظه با

 

 اتاقم. یتو ایبه طرف جمع برگشت و رو به دختر گفت:ب عمو
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به طرف ما آمد. آرش با اعتراض  یمانیذره احساس پش کیبدون  کرده بود یعمو باز یکه امروز بد با آبرو یدختر

 ن؟یکن یشما چرا باور م گهیم یچرت هی نیگفت:ا

 

 تو اتاقم. ایکه هنوز دست عمو در دستم بود به طرفش برگشت و گفت:تو هم ب یحال در

 

داخل اتاقش نشست. درست  یرنگ چوب و پارچه ا یمبل آجر نیاول یو رو ندیبنش زشینتوانست پشت م عمو

 زشیقدم تا م ستیآمده بزرگ تر از آن بود که عمو بتواند ب شیپ یاست که اتاق عمو بزرگ بود اما انگار عمق فاجعه 

 کند.  یرا ط

 

 خوام. یلب گفت:قند م ریدست عمو را رها کنم که دستم را محکم تر گرفت و ز خواستم

 وسط برداشتم و به دهانش گذاشتم. زیقندان م یرا از رو یقند یحبه  عیسر

 

 بهتر شد. یفقط کم یکم دشیسف یقند لب ها یرنگ به رو نداشت. با خوردن آن حبه  عمو

 

 ...ای یبر یشیآرش با حرص همراه شد و گفت:سارا گم م یصدا

 

 .ستیدختر ک نیا دمیفهم حاال

 نامزد سابق آرش. سارا،
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رو در  ای. بعدشم اون بازیکرد یکه ولم نم ینداد آرش حرفش را ادامه دهد و گفت:ساکت شو، تو اگه آدم بود اجازه

 .ریگردن بگ ویکه آب داد ویشدم، دست گل مونیکه پش یاوردینم

 

 مهم نبود.  شانیعمو بود. حالش اصال خوب نبود. آن ها هم که انگار برا یفقط به چهره  نگاهم

 کرد.  یباز و بسته م یو چشمانش را ه دیکش یراحت نفس نم عمو

 

 ؟یحامله ا یثابت کن یخوا یگفت:چه جور م تیبا عصبان آرش

 

من را  نیبروم اما عمو حالش خوب نبود و ا رونیخواست زودتر از اتاق ب یشدم. دلم م یاز خجالت آب م داشتم

 کرد. ینگران م

 

 با عمو نداشت، پرت شد.  یوسط که فاصله ا زیم یرو شگاهیبزنم که پاکت مربوط به آزما یبه عمو حرف خواستم

نشد، فقط  یشد و چ یکرد بماند چ یمونیاومد و اظهار پش تیپسر عوض شیبا حرص به عمو گفت:دو ماه پ سارا

 .رمیاومدم حق بچمو بگ

 

 .هیچ ششیجواب آزما نیبب حانهیلب گفت:ر ریز عمو

جز گفتن  یچاره ا یکنم. ول دییخواست آن را تا یرا نگاه کردم. جواب مثبت بود اما من دلم نم شیآزما ی برگه

 آرش دوختم. نیدانم چرا نگاهم را به چشمان قرمز و خشمگ یگفتم:راسته. و نم ینداشتم. به آرام تیواقع

 

 نگاهش را از من گرفت. تیبا عصبان آرش
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 د،یکش یصدا دار و کوتاه م یاو دادم. صورتش از درد در هم شده بود. نفس ها با ناله ابراز درد کرد. حواسم را به عمو

 مهم نبود.  میشدن چادرم اصال برا ینشستم. خاک شیپا یدست پاچه جلو

 

به طرف عمو  یکوچک یکیپالست یو رو کرد. با قوط ریرا تند تند ز شیعمو رفت. کشو ها زیبه طرف م عیسر آرش

 آمد. 

 

 ؟یبغض گفتم:عمو خوب با

خواست زودتر آن قرص را بخورد. چون  یاز قرص ها را داخل دهان عمو گذاشت. انگار عمو هم دلش م یکی آرش

 باهاش آب بخوره.  دیدر قورت دادنش داشت. خواستم بلند شوم که آرش گفت:نبا یسع عیسر یلیخ

 

دانم چند  یام نوازش کردم. نم دهیکش یمردانه اش را با انگشت ها یدستانم گرفتم. دست ها نیعمو را در ب دست

حظه ل کیخواست من بروم. دستم را  ی. انگار دلش نمستادمیگذشت تا حالش بهتر شد. بلند شدم و کنارش ا قهیدق

 هگیکه د نی. به شرط ادمیبچه رو تا موقع تولدش م جگفت:من تمام مخار یآرام یکرد. رو به سارا با صدا یهم رها نم

 نشه. داتیطرفا پ نیا

 .گهید زیچ هیخوام، فقط  یم نویزد و گفت:منم هم یپوزخند

 ؟یسرش را تکان داد و گفت:چ عمو

 شه؟یم یبچه چ ی:شناسنامه سارا

 .نیبا آرش حل کن گهیقورت داد و گفت:اونو د یدهانش را به سخت آب

 

 گفت:به من چه. یبا لجباز آرش
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را  اش قهیخود را گذاشته بود. به سمتش هجوم برد و  ریکه قرص، تاث نیکرد. مثل ا دایدانم عمو چگونه قدرت پ ینم

اش را ول کرد. دوباره نشست. رو به سارا کرد و  قهی. و یکش یتا آخرشم سر م ،یکه خودت پخت یگرفت و داد زد:آش

با  نمتیجا ب نیا گهیبار د هی. دنیم یو وام صلوات کجا بان نیا یفکر نکن یول دم،یچک بهت م ونیلیم یگفت:س

 .رمیگ یتماس م سیپل

 .شهیم یبعدا چ نمیگفت:حاال تو چکو بده تا بب ییبا کمال پر رو سارا

 

صحبت کند. عمو سرش را باال آورد و  نگونهیمن ا یصورتش بزنم. او حق نداشت با عمو یخواست محکم تو یم دلم

 . اریدسته چکِ منو ب زمیگفت:عز

 .لمشهیف یعوض نیخواد بابا ا یگفت:نم آرش

 .سایوا یکه کرد یغلط یبود که گفت:پا سارا

 

نوشت. و به دستش داد. تا آرش خواست آن را بقاپد سارا زودتر چک را گرفت.  یچک را در وجه سارا فان عمو

 کنم. یبد بختت م ،یهمراه با صدا به آرش زد و گفت:بد بختم کرد یپوزخند

کردن  ی. قصدش لجبازیگفت:خودم بلدم برم عوض یبه جلو پرتاب شد. با لجباز یبه طرف در هولش داد. کم آرش

 کردن آرش. یبود و عصبان

 

نکرد. سارا  یبلند کفشش توجه یهولش داد. به پاشنه ها رونیو به ب دیدر را باز کرد و سارا را به طرف در کش آرش

آه و ناله اش  ینگذشت که صدا یزیشد. چ نینگه دارد و نقش زم یه سانتد ینتوانست تعادلش را با آن پاشنه ها

 تمام شرکت را پر کرد.

 

 یاجازه را به من نداد که انسان نیخواست کمکش کنم اما وجدانم ا یافتاد. دلم نم نیزم یمهم نبود که رو میبرا اصال

 درد داشته باشد و من به کمکش نروم. 
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کرد. به  یم هیکرد. گر یکردم. مدام آه و ناله م شیآرش همراه نینگاه کارمندان تا ماش ریرا گرفتم و ز شیبازو ریز

 گفت. یم راهیآرش بد و ب

 داد. یرا م شیهم جواب فحش ها آرش

 

آرش به طرف شرکت پا  یگفتن ها حانهیتوجه به ر یدر را بستم و ب عیسر د،یکه دراز کش نیعقب ماش یصندل یرو

 تند کردم.

 کارمند ها سرکارشان بودند. ی همه

 

 عمو را تماشا کنم. یخجالت زدگ نیاز ا شترینشستم. نخواستم ب زمیم پشت

 

 .میرا در سکوت خورد ناهار

 نکردم. یهم صحبت یبرا یهم تالش من

 

 ییاتوبوس تا دفتر را با قدم ها ستگاهیا نیگرفته بود. در افکارم غرق بودم و داشتم مسافت ب یحالم حساب امروز

 گرفته شد.  میجلو یا یکردم که شاخه گل رز صورت یم یکوتاه و آرام ط

 

دادم و با  رونیفرو کش کنم. نفسم را همراه با باز کردن چشمانم ب نگونهیرا ا تمیخواستم عصبان یرا بستم. م چشمانم

 !؟یو بر یایهر روز ب نکهیاز ا یحرص گفتم:خسته نشد

 کنم. یولت نم یکه بهم جواب مثبت ند یگفت:نه. تا زمان محکم
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را  یو شاخه گل دیایساعت م نیهفته، ده روز مدام هم کی نیمن بود. در ا یبرا یشانس نیخلوت بود و ا ابانیخ

 یبه دنبالم م یکنم و او هم گاه یم یتند ط ییزنم و راهم را با قدم ها یکند. هر روز شاخه گل ها را پس م یم میتقد

 .دشو یداخل دفتر نم چگاهی. اما هدیآ یهم نم یو گاه دیآ

 

 دمیرو بود. د ادهیپ یبه سنگ فرش ها شهیزدم. منتظر بود اما نگاهش مثل هم یحرفم را م دیرا گرفتم. با ممیتصم

که انگار از پشت  ییبردارم با صدا یبا خود گفتم پس بهتر است مثل هر روز بروم. تا آمدم قدم دیگو ینم یزیچ

 ؟یریقفل شده اش بود گفت:صبر کن. کجا م یدندان ها

 یم یرا به دندان گرفتم. با همان حالتش گفت:چرا بهم کم محل نمیی. لب پادمیترس تشیهمه جد نیکردم. از ا کپ

 ؟یکن

 د،یکنم. اما تو هر بار منو ند یو ازت خواهش م امیکشم. پشت سرت م یو منتتو م امیهفته ست دارم م کیاز  شتریب

 .یریم ویریگ یم

 بهت بفهمونم.  یخوام. چه جور یم شهیمن تو رو واسه هم بابا

 

 کند؟! یم یاز من خواستگار ابانیکردم. او دارد وسط خ هنگ

 بود؟! یچه داستان گرید شیمستاجر پس

 .نیبود یگفتم:شما که دنبال قلب اجاره ا یآرام به

 داشته باشه. هیبا بق یفرق هیو گفت:خواستم عاشقانم  دیخند

 ؟یخوا یزدم و گفتم:جواب م یپوزخند
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نا معلوم دوختم  یبه صورتم انداخت و بعد نگاهش را به دور و اطرافمان داد. من هم چشمانم را به نقطه ا ییگذرا نگاه

به جواب مثبت دل خوش کنه. روزتون خوش  دیکنه پس نبا یم یخواستگار ابونیخ یکه تو یگفتم:پسر یو به آرام

 و رفتم. دمیرا کش. راهم یجناب فتاح

 

 کردم و شتریب میداد. سرعت قدم ها یم تشیجلو تر از من پرتاب شد خبر از عصبان یرا که کم یکردن سنگ لگد

 از او دور شدم. عیسر

 

گرفته بود. خوشحال بودم که بعد از فرهاد  یفتاح یوارد خانه شدم. دلم از آقا یروح یِاز خستگ یکوله بار با

 نیکردم چن ی. اصال فکرش را هم نمختیبهم ر زیبار هم همه چ نیشود اما ا یم دایپ میدر زندگ یبهتر نیگزیجا

 کرد. یحال آدم را خوب م شیمشک مجعد یها شیو ر یرینبود اما سر به ز یمذهب یپسر دیباشد. شا یپسر

 

 .امیب یتخت نشستم و گفتم:مگه قرار نشد صبر کن ی لبه

 .یستیو گفت:حوصلم سر رفت، تو هم که اصال ن دیخند

 خاله چطوره؟ گریبه شکم برآمده اش کردم و گفتم:ج ینگاه

 .میدیو گفت:سالم داره خدمت خالش. هر دو خند دیشکمش کش یبه رو یدست

 

زد و  هیاو صاحبش شده بود تک گریرا دراز کرد. در کمد پدر که حاال د شیاز حالت چهار زانو در آمد و پاها رضوانه

 .ینگفت یزیچ نیریش یخونه  یِدر مورد مهمون یگفت:راست

 

 محزون زدم و گفتم:بد نبود. ی. لبخندردیگ یآن شب هم حالم را م ادی یحت

 نگاهم کرد و گفت:چطور؟ کنجکاوانه
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 بود. خیدادم و گفتم:خونشون  رونیرا محکم ب نفسم

 روشن نکرد. یو گفت:خب چرا بخار دیخند

 بود. یو احساس یروح خیو گفتم:منظورم  دمیبرداشتش خند به

 

را دوست ندارد اما او  نیریش ی. غذادیآ یم ریکه شوهرش شب ها د نیکردم. ا فیرا تعر زیرضوانه همه چ یبرا

 ها با هم متفاوت است. یدارد و روال زندگ یا قهیگفت که هر کس سل یبرداشت من را نداشت و م

 

 فکر کردم. زیخواب به همه چ موقع

 . یفتاح یبه آقا یبه فرهاد، به آرش و حت ن،یریش به

 ام نگه داشتم. نهیعمو را در س یکدامشان بازگو نکردم و اسرار زندگ چیامروز صبح را به ه ی هیقض

 

 روز گذشت. چند

 شود. یگفتن داشت تا دلِ پر غصه اش خال یبرا یزد. کاش حرف یهمه اش در فکر بود و حرف نم عمو

 

 یجا چه م نیهول کردم. آخر آن ها ا دنشانیداخل شرکت شدند. با د سیار ها بودم که دو افسر پلک یحال بررس در

 خواستند؟!

 

 . و بعد از سالم و جواب گرفتن، گفتم:در خدمتم.ستادمی. من هم به طبع استادندیا زمیم یجلو

 هستن؟ یمتق یبود که معلوم بود آن را رنگ کرده است گفت:آقا یا یمشک ییمسن با موها یاز آن ها که مرد یکی
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 من چه کار داشتند؟! ی. آخر آن ها با عموختیر دلم

 

 ن؟یدار کاریمن چ یگفتم:شما با عمو یناراحت با

 .دیتر صداشون کن عیشده، لطفا هر چه سر تیشکا شونیبور بود گفت:از ا یکه جوان تر و کم یگرید مامور

 گفتم:بله چشم. مضطرب

 

ه گفت:اگ لکسیر یلیها رد و بدل شد. خ سیپل نیآمد. نگاهش ب رونیتلفن را گذاشتم عمو از اتاقش ب یگوش تا

 .ستیجا ن نیبهتون بگم که ا دیبا نیدنبال آرش اومد

 ن؟یستین یمتق یشدند. مرد مسن گفت:مگه شما آقا جیدو گ هر

 نه آرش. ،ی:هستم اما مرتضعمو

 جا رو به ما دادند.  نیاما آدرس ا نیگیداخل دستش انداخت و گفت:بله شما درست م یبه برگه  یمسن نگاه مرد

 .ریندارم. روزتون بخ یمنم ازش خبر ستیجا ن نیحوصله گفت:گفتم که ا یب عمو

 .شهیواستون بد م نیکن یها هم سردرگم شده بودند. مامور جوان تر گفت:اگه باهاش هم دست سیپل

 میلیکارمندا رفته، دل یاآلنشم آبروم جلو نیزد و گفت:هم یداشت کنترلش کند. پوزخند یشد اما سع یعصبان عمو

 کنم. یکه بخوام پنهون کار نمیب ینم

ندان چ شانیگونه صحبت کند برا نیبا آن ها ا یکه کس نیاز ا دیبرخورد، شا شانیقبا شیریبه ت یدو مامور حساب هر

 .نیخبر نذار یشد ما رو ب داشیجاها پ نیاما اگه ا میریگفت:ما م نیاز مامور یکیحال  نینبود. با ا ندیخوشا

 . دیتوجه به آن ها وارد اتاقش شد و در را کوب یب عمو

 به خودش مطمئن بود. و رفتند. یادیگفت:ز یکیبور رو به آن  مرد
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توجه به من به طرف اتاق عمو رفت.  یشد. ب دایآرش در شرکت پ یبود که سر و کله  دهیظهر رس کیبه  ساعت

 نگذشت که تلفن زنگ خورد. یزیبه در بزند داخل اتاق شد و در را بست. چ یکه تقه  نیبدون ا

 

 ؟یداشت گفت:چرا راهش داد یشانیکه بر پ یبستم. عمو با اخم یاتاق شدم و در را به آرام داخل

 خودش اومد.-

 

 ؟یدار کاریچ حانهیت:با ربود گف ستادهیعمو ا زیم یکیکه در نزد آرش

 باهات حرف بزنم.  اومدم

 ؟یخوا یم یداد و گفت:چ هیتک زشیم ینشسته بود بلند شد و به جلو زشیکه پشت م عمو

 پس گرفت. تشویبگم که شکا نوی:اول اآرش

 

 خوش دوخت و اتو خورده اش کرد و گفت:به من چه. یشلوار پارچه ا بیدستش را داخل هر دو ج عمو

که به  شیاسپورت مشک یبودم. خواست با آن کفش ها ستادهیاز حرف پدرش جا خورد. من هنوز کنار در ا آرش

 .سایبه جلو بردارد که عمو گفت:همونجا وا یآمد قدم یم یلیخ شیخی یشلوار ل

 ؟یومدیباال برد و گفت:باشه. چرا چند شبِ خونه ن ی. دستش را کمدمید یرخش را م میفقط ن من

 داد و گفت:چون دوست داشتم. هیتک زشیو به م دیکش رونیب بشیرا از داخل ج شیدستها عمو

 بابا؟ یچ یعنیشد و گفت: یحرص آرش

 

. و شوکه دمید یبه صورت تک پسرش زد. حاال تمام رخش را م یمحکم یلیبه جلو آمد و س یقدم کبارهیبه  عمو

 شده نگاهم را به چشمانش دوختم.
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دانم از چه بود. صورتش را به طرف  ینم یرا کامل داخل دهانش برد. بستن چشمانش را ول شیحرص بود که لب ها از

 یبه خودت مربوطِ، چرا ب یکن یکه م یهر غلط یزدم که بفهم نویقفل شده گفت:ا ییپدرش کرد. عمو با دندان ها

 ؟یاریواسه من م شوییآبرو

 

 کجا؟  حانهیبروم که عمو گفت:ر رونیبودم. خواستم از اتاق ب دهیترس

 ش؟یبشناس یخوا ینم مگه

 یعوض هیو بشناسش.  نیزنه. بب یم نهیخواستگارت بوده. هنوزم هست. هنوزم داره تو خونه سنگتو به س یزمان هی

 به تمام معنا. 

 انداخته بود. ریکرد. آرش تمام مدت سرش را به ز انیب ادیرا با داد و فر شیزد. تمام حرف ها ینفس نفس م عمو

 

که  ی. با همون مادریچند سال بود نیکه تو ا یهمون خراب شده ا یگرد یدر اتاق زد و گفت:بر م یچرخ عمو

 خوام؟ یم ی. شما ها رو واسه چدهیم حیخارجو به منِ شوهر ترج

 .نیخوا یتو و مادرت منو واسه خودم نم یو آرام گفت:وقت ستادیاتاقش ا یطرف پنجره  به

 

 خوردند.  زیگونه ام ل یرو اریاخت یب میکباب شد. اشک ها شیبرا دلم

 

گفت:خفه شو.  ادیاش را در دستانش گرفت. با فر قهیبزند که عمو به سرعت به طرفش رفت.  یخواست حرف آرش

 هقیکه  یاش را رها کرد. آرش تمام مدت قهی. و فتهیچشمم بهت ب گهیوقت د چیخوام ه ینگو. فقط گمشو. نم یچیه

و  یاندام راهنیبه عقب رفت، پ یعمو قدم ینکرد و وقت ییرها یبرا یتالش چیاش مشت شده در دستان پدرش بود ه
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لب  ریداخل اتاقش نشست و ز یاز مبل ها یکی یخواست برود که عمو رو یاسپرت قرمز رنگش را صاف کرد. م

 .رهیازم طالق بگ دیبا ادیگفت:به مادرت بگو اگه خواست باهات ب

 

ا داد. و نفسش ر هیمبل تک یگرد به طرف پدرش برگشت. عمو چشمانش را بست و سرش را به پشت یبا چشمان آرش

 رها کرد.

 

بود و  نییبه کنار رفتم. سرم پا یبرود قدم رونیکه آرش بتواند ب نیا یدر اتاق خشک شده بودم. برا یجلو من

 یکیرفتم. نزد رونیرفت. من هم پشت سرش ب رونیکردم. در را باز کرد و ب یخوب حس م یلینگاهش را خ ینیسنگ

 زدم. شیبود که صدا زمیم یها

 

 آقا آرش.-

 گفتم:بچه سالمِ؟ ی. به آرامستادیا شیجا سر

 کرد و گفت:آره. لیصورتش را به طرفم متما یکم

 کرد. دوباره گفتم:بهم ثابت شد. یم ییاش از پشت سر هم خودنما دهیورز کلیبه جلو رفتم. قد و ه یقدم

 بود از تمام کارمندان. ی. شرکت خالدیطرفم چرخ به

 کردم. یکه من فکر م یهست یزیدادم:بهم ثابت شد که پست تر از اون چ ادامه

لب اسمم را  ریرنگم را از او گرفتم. احساس کردم که ز یدلخورش را به چشمانم دوخت. من زودتر چشمان عسل نگاه

 قرار گرفتم. میصندل یرفتم و رو زمیاما من به طرف مادا کرد 

کردم. خواست  ینگاهش را حس م ینیبود. دستانش را مشت کرده بود و فقط سنگ ستادهیا شیهنوز سرجا آرش

باز نفسش را رها  یدم. و چشمانم را به چهره اش دوختم. با دهان یگوش نم فتیبه اراج گهیبزند که گفتم:د یحرف

 رفت. رونیب یمحکم و عصب ییکرد و با قدم ها
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 بودم.  ختهیبه هم ر یاعصابم بود؛ حداقل اآلن که حساب یرو یحساب رونیاز ب یعصا زدن شخص یصدا

 

 ست؟یمراجعه کننده ک نیا نمیشد که نگاه کردم بب کیعصا زدن آن قدر نزد یصدا

 هم تعجب کردم، هم خوشحال شدم. دنشید با

دانم چگونه شد. چند لحظه فقط نگاه  یرنگ نگاهش عوض شد اما نم دنمیبلند شدم. انگار با د میصندل یاز رو عیسر

 رکایجا چ نیبود. به طرفش رفتم و با تعجب گفتم:سالم خانوم جون. شما ا ستادهیا یدر ورود ی. جلومیکرد یهم م

 !ن؟یکن یم

 .یکن یجا کار م نیرا دور تا دور دفتر چرخاند و با ذوق گفت:پس تو ا نگاهش

 و خود را داخل آغوش بازش انداختم. دمیخند

آمدم  رونیافتاده اش بود گفتم:چقدر دلم واستون تنگ شده بود. از آغوشش ب یشانه ها یطور که چانه ام رو همان

 ؟یبهم سر زد نیگفت:واسه هم یو خانوم جون با دلخور

 زدم و گفتم:خواستم مزاحمتون نشم. یخندلب

 

 آوردم. یچا شیبرا

 نشسته بود.  میصندل یمبل جلو یرو

 ن؟یومدین دنمیبه د نویجا رو داشت نیگفتم:آدرس ا دینوش یرا که داشت م شیچا

قائل بودم، نشسته  شیکه برا یادیبه خاطره احترام ز شیمبل کنار ی. من که رودیپر شیدر گلو یدانم چرا چا ینم

 رمیم کهید یپدرم اوت کرده. جا یِماریگرفتار بودم. ب یلیکمرش را مالش دادم. ادامه دادم:من خ یبودم به آرام

 نیاراده نگاهم را به اتاق فرز یکه ب یشدم و در حال دستمبا هر دو  یپر کرده. بعد مشغول باز یسرکار و وقتمو حساب
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باز شد و من هول زده نگاهم را  نیبرگشتن پسرتون بود. همان لحظه در اتاق فرز لشیدل نیدوخته بودم گفتم:مهم تر

 گرفتم و به صورت چروک خانوم جون دادم. 

 کن. یهمراه ویبه خانوم جون انداخت و رو به من گفت:نفر بعد یکرد. نگاه یمراجعه کننده اش را همراه نیفرز

 .ومدهی. گفتم:هنوز نستادمیشدم و ا بلند

 را تکان داد و در اتاقش را بست. سرش

 

 . بودند دهیرا د گرید کیساختمان  یکه خانوم جون تازه رفته بود. فکر کنم جلو دیرس نیریش یرا شکر زمان خدا

 ؟یاومد ریقدر د نیزد. گفتم:چرا ا ینفس م نفس

 تونم برم داخل؟ یاومد. حاال م شیواسم پ یمشکل هیدهانش را قورت داد و گفت: آب

 .ارمیتا برات آب ب نیبلند شدم و به طرف آشپزخانه رفتم و گفتم:نه نفر بعد از تو داخلِ، بش میصندل یرو از

 

تم و آب را به طرفش گرف وانیزده بود و چشمانش را بسته بود. کنارش نشستم و ل هینشسته بود. سرش را تک نیریش

 بخور. ایگفتم:ب

 یموکال نیحرفش را درست کرد و گفت:انگار آقا فرز عیگرفت گفت:انگار فر...سر یرا از من م وانیطور که ل همان

 پولدار تور کرده.

 نگاهش کردم و گفتم:چطور؟ متفکرانه

 د.ام وِ ش یب هیرفت و سوار  رونیساختمون ب نیاز ا دمیباکالسو د رزنهیپ هیو گفت: دیسرِ، سر کش کیآب را  وانیل

 . یگیم یفهمم تو چ ینشستم و گفتم:من که نم شیصندل یرفتم و رو زمیشدم و به طرف م بلند
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در خانه  یکه من زمان دیخواهد فهم نیریبود که اضطراب تمام وجودم را در بر گرفته بود. حاال انگار ش یدر حال نیا

به خونش  یکه گاه یکردم. حتما احمد جانش بوده است، همان یام وِ سوار شده است کار م یکه ب یرزنیهمان پ ی

 شوم. یتشنه م

خواست  یم یلیدر دسترس باشد. چه ادا ها. اما دلم خ شهیتلفن همراه کرده بود تا هم دیجون را مجبور به خر خانوم

 خورم. یجا م یحساب دمشید یهست که وقت یی. حتما از آن هانمیاحمد فرنگ برگشته را بب نیا

 

بود و  ستادهیدر چهار چوب در ا نیآمدم. فرز رونیبود از افکارم ب نیفرز یکه برا نیریتکان خوردن دست ش با

و خنده هر دو  یشوخ یرفت و با کل نیتوجه نسبت به من به طرف فرز یب نیریبود. ش یموکلش در حال خداحافظ

 بود. دیرفتار ها واقعا بع نیداخل اتاق شدند. تنها مغز من بود که درحال ارور دادن بود. از هر دوشان ا

 

 یفتاح یشود که آقا یم یاسترس رو به رو کرد. چند روز یبرگشت به خانه، من را با کم یبرا نیریشدنم با ش همراه

 کردم. ینبوده که من فکر م یاست. حتما قصدش آن ندیخوشا میبرا نیسر راهم سبز نشده است و ا گرید

 

 .دهیزدم و گفتم:رضوانه واسم خر یآسانسور انداختم. لبخند ی نهینگاهم را به آ نیریحرف ش با

 کنه. یتر م دیصورتتو سف یکاربن ی:مقنعه نیریش

 

 تر بودم.  یراض یکاربن یآب یخودم با مقنعه  یبا او بود. خودم هم از چهره  حق

ب توجه جل شتریقرمز ب یا هیبه تن داشت که با رو یدیبلوز و شلوار سف نه؛یدادم. البته از داخل آ نیریرا به ش نگاهم

 رونیکه در حال ب یهم زمان شیکرد. کفش قرمز راحت یشال قرمزش مرتب م ریرا ز شیکرد. داشت حالت موها یم

 زد یچشم را م یادیز پشیمعذب بودم. رنگ و ستِ ت ارشدر کن یاز چشمانم دور نماند. کم میرفتن از آسانسور بود

 .میآمد رونیتب تر کردم و از ساختمان بهمه جلب توجه را دوست نداشتم. چادرم را مر نیو من ا
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 کرد و رفت. یعمه از من خداحافظ یبه قصد رفتن به خانه  نیریما ش یخانه  کینزد

 

 گذشت. یروز دو

 روز هفته بود.  نیآخر

 کنم. رونیام را از تنم ب یخستگ یتوانم حساب یحال بودم که جمعه را م خوش

بودند، من که داخل شدم، رضوانه  گرید کیخانه شدم. بلند سالم کردم. رضوانه و پدر در حال صحبت با  وارد

 سالم. کیخودش اومد. عل نییگفت:بفرما

 داد. ییبا خوش رو شهیهم جوابم را مثل هم پدر

 

زدم و  یهمان مبل نشستم. لبخند یمبل گذاشتم. خودم هم رو یدسته  یرا از سرم در آوردم. رو چادرم

 شده؟ یزیگفتم:چ

 .میبا ذوق گفت:فردا شب مهمون دار رضوانه

 ؟یقدر خوشحال نیهست که تو ا یکردم و گفتم:حاال ک زیرا ر چشمانم

 .اورمیبود از تعجب شاخ در ب کیکه پدر زد نزد یحرف با

 

 یکنم و گفت:حرف الک...و پدر نگذاشت تا حرفم را کامل یانداختم و گفتم:من که گفتم نم نییسرم را به پا عیسر

 .یریخواد تو زود تر سر و سامون بگ یمن دلم م حانه،ینزن ر

 

 از شما مراقبت کنه؟ یگفتم:خب، ک یکاشت. به آرام میدر گلو یپدر بغض شیرفتن از پ فکر
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هم گرم بود،  یلیو مردانه اش که خ دیکرده ام را در دستان سف خی یرا به کنار من هول داد. دست ها لچرشیو پدر

 نیبب ان،یزد گفت:حاال بذار ب یکه خنده در آن موج م ی. بعد با لحنامیخودم بر م یفشرد و گفت:من از پس کار ها

 بعد. ،یپسند یم

 .میدیسه خند هر

 

 یروشن یِرنگِ ساده ام چادر رنگ یکرم یروسر یتختم نشسته بود. رو یبا آن شکم مادر شده اش لبه  رضوانه

 یبا من فرق داشت برگشتم. حلقه زدن اشک در چشمانِ قهوه ا یادیکه چهره اش ز یو به طرف رضوانه ا دمیکش

خودش را گرفت تا  یجلو یلیحساس تر شده بود اما خ یاش از نگاهم دور نماند. درست است در زمان باردار رهیت

 به رودخانه نشود. لیاشکش تبد یقطره ها

 زدم و گفتم:چطوره؟ یلبخند

 

بزرگ تر از قبل شده  یاش حاال کم دهیکش یِنیتر کرد. ب انیکه گونه اش را نما دیبزرگش خند یکم یآن لب ها با

داشت که حاال پر تر هم شده  یپهن بر م شهیرا هم شیو پوستِ روشنش گرفتم، ابروها بایز یبود. نگاهم را از چهره 

 ها. یِخواستگار ینا سالمت شگاه،یآرا یبر یخوا یاش گفتم:تو نم هیعوض شدن روح یبود، برا

 خوان منو پسندن. یو گفت:مگه م دیخند

 رفت، تا خودش هم آماده شود. رونیراحت شد، از اتاقم ب الشیرضوانه از ظاهر من خ یوقت

 لحظه از ذهنم دور نشد. کیمادرم  ادیبرانداز کردم.  نهیخودم را در آ دوباره

 

زنگ خانه به صدا در آمد و خواستگار ها انتظار داخل  یزجر آور بود که تا وقت میقدر فکر دل کندن از پدر برا آن

 است! یرضوانه بپرسم که خواستگار من چه کس اینبود که از پدر  ادمی دند،یکش یشدن را م

 لحظه با خود گفتم:نکنه آرش باشه! کی
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 که داخل شد نه تنها متعجب شدم بلکه راه نفسم بند آمد. یکس نیاول دنیها داخل شدند. با د خواستگار

 

 کردند؟! یما به عنوان خواستگار چه م یآن ها در خانه  آخر

 سخت بود. اصال آن ها را چه به ما! میباورش هم، برا اصال

 

 رمیشد سرم را باال بگ ینم میسخت بود که رو شانیخواستگار میلرزان گرفتم. آن قدر برا ییگل را با دست ها دسته

ه ک نیخجالت زده کرد تا ا شتریبود که من را ب کیو ش بایدسته گل شان هم آن قدر ز ی. حتنمیو پسرشان را بب

 حاال مشخص است. نهِ مطلق. نیخوش حالم کند. جوابم هم

 

 له.نگاهش کردم و گفتم:ب عیفرو رفت. سر میدانم چقدر گذشت که استخوان آرنج رضوان در بازو ینم

 حانه؟یگفت:حواست کجاست ر یآهستگ به

 لب گفتم:هستم. ریز

 

 لطفا. ییخانم چا حانهیشاد گفت:ر یلحظه پدر با لحن همان

 به صورت گرد و بانمک خانوم جون به طرف آشپزخانه رفتم.  ینگاه با

که خودم دم کرده بودم، پر  یخوش رنگ ییکار شده بود را از چا شیرو یرنگ که دو گل خاکستر دیسف یها فنجان

 کردم. 

از  کی چیه یکار را کرد. پدر نگذاشت برا نیاز آن ها خوشش آمده بود. آخر موقع ازدواج رضوانه هم هم پدر

 .اوردیب یاز رضوانه خواست چا دیاو را که پسند ،یبه جز آقا مهد اورد،یب یچا شیخواستگارها
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 به صورتم فنجانِ قیدق یبا نگاه دیرس یبه نظر م یمسن که جد یهمه گرفتم. خانوم یرا جلو یچا ینیس اطیاحت با

را برداشت. حتما او مادر داماد هست و خانوم جون هم معرف من. آخر من چرا فکر کردم که خانوم جون من را  ییچا

 کند؟! یم یپسرش خواستگار یبرا

 .اوردمیو اصال سرم را باال ن دمیکش یاما خجالت م نمیدلم بند بود داماد را بب یلیخ

 

 شد. یام زندان نهیتازه کنم و نفسم در س ینکردم تا نفس دایدر هوا پ یژنیاکس گریکه پدر زد د یحرف با

 

 پدر حرص خوردم. یهمه عجول نیکردم، در دل به ا یم ییرا به اتاقم راهنما دهیکه داماد هنوز ند یحال در

 

 .میاتاقم شد داخل

 تختم نشستم. یزود تر لبه  من

 . ستادیا ایدانم او کجا نشست  ینم

مثل برق گرفته ها سرم را باال آوردم. با  شیاو سکوت را شکست. با صدا نکهیدر سکوت گذشت؛ تا ا یا قهیدق

 کردند. یسرم خال یبر رو کبارهیبه  خیپر از آب  یانگار سطل دنشید

 

مانم به کرد. چش یم نییام را باال و پا نهیس یبه شدت قفسه  دنمیشده بود. نفس کش یاز هر زمان شتریقلبم ب تپش

 بود.  ستادهیبه لب داشت و کنار پنجره ام ا یاندازه دو گردو، درشت شده بود. و او لبخند

 

 بگم. یچ هیجا تا فقط  نیداد و گفت:اومدم ا هیپنجره تک یلبه  به
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 .شهیلب گفتم:باورم نم ریز

 باورت بشه. دیبا زایچ یلیو گفت:باورت بشه. خ دیخند

 

 ؟یدادم و گفتم:مثال چ گرید ییرا به جا نگاهم

 یحرف چیآن نشسته است. لحنش سرخوش بود. گفت:خانوم خانوما، من ه یرو دمیداد فهم میکه صندل ییصدا با

 واسه گفتن ندارم. 

 جا؟ نیا نیاومد یبا انگشتانم بودم گفتم:پس واسه چ یکه مشغول باز یحرفش جا خوردم. در حال از

بار  نیا م،نی. ببیآمده باشد گفت:راست ادشی یزیو گفت:بازم نتونستم درست منظورمو برسونم. بعد انگار چ دیخند

 ؟یکن یدوباره دست به سرم م ایراهمو درست اومدم 

 

 و چه کار کنم. میدانستم چه بگو ینم واقعا

 قبولِ، فقط...فقط. یبذار یگفت:هر شرط یگرفتم. با مهربان یرا به باز چادرم

 ؟یلب گفتم:فقط چ ریز

 ارم.خواهش د هیگفت:فقط  یتوانست آرام باشد. با فاصله کنار تختم نشست و به آرام یانگار نم ستاد،یشد ا بلند

 

 .نییانداختم و گفتم:بفرما ریبه صورتش انداختم و دوباره سر به ز ینگاه کوتاه یسردرگم با

منِ که تو منو به  یآرزو نیاما ا یِادیبه نظرت خواستم ز دیه رو به من بده. شاکنم جواب بل یداد:خواهش م ادامه

 .یهمراه، قبول کن هیعنوان 

 

 خوام. یهفته فرصت م هیکردم و گفتم:من  انیرا ب دیکه به ذهنم رس یحرف تنها
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 هفته؟! کیگفت: یدلخور با

 کنم. یقبول م یبذار یمونم. گفتم که هر شرط یو گفت:باشه سر قولم م دیخند بعد

 ممنونم.-

 

 ارزششو داره. یول شهیعمرم م یهفته  نیتر یهفته طوالن کی نیو گفت:ا ستادیا

 ؟یبپرس یخوا ینم یچیتعجب گفتم:شما ه با

 بپرس. یدار یشناسمت. اگه تو سوال یکرده که از خودتم بهتر م فیقدر مامانم ازت تعر نیو گفت:ا دیخند

 شناسه؟ یتعجب گفتم:مادر شما منو از کجا م با

 بودم. دهیند شونویتا حاال ا من

کردم. بعد از  یبه قهقه شد. من هنوز هم با تعجب نگاهش م لیشد و کم کم تبد انیصورتش نما یرو یلبخند اول

 که زد مثل برق گرفته ها نگاهش کردم و او هنوز چهره اش خندان بود. یخنده اش تمام شد. با حرف یا قهیچند دق

 

 شود؟! یهمه اش را شوکه شده بودم. آخر مگر م امشب

 !؟یلب گفتم:تو احمد ریخود آمدم و ز به

 ن؟یشما آقا احمد هست یعنی...یعنیگفتم: عیدرستش کردم. هول شده و سر عیسر بعد

 

 یدونستم تو همون فرشته کوچولو ینشست و گفت:اگه م یصندل یبر لب سرش را تکان داد. دوباره رو یلبخند با

 .دمیرس یخدمت م نایکه زود تر از ا یشرافت خانوم هست
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 نبود. نیجا خوردم. تصورم از او ا یحساب دنشیسخت بود. واقعا از د میبودم. باورش برا جیگ هنوز

 شه. آخه چطور ممکنِ. یگفتم:باورم نم یبه آرامگرفته بودم.  یرا به باز دستم

 ؟یخوا یهفته فرصت م هیخانم شما هنوزم  حانهیکشونِ. خب ر ی:سرنوشت آدما رو به هر جا که بخواد ماحمد

 خوام. یکردن اما بازم فرصت م تیرو ترب یدونم خانوم جون چه آقا زاده ا یکوتاه زدم و گفتم:درسته که م یلبخند

 .یکه تو بخوا یگفت:باشه هر چ یمهربان با

 

 متونیگفت:خب تصم ی. خانوم جون با خوشحالمینشست مانیبود. هر دو سر جا ی. نگاه همه سوالمیرفت رونیاتاق ب از

 شد؟ یچ

 خوان فکر کنن. یخانم م حانهیگفت:ر احمد

 

 جون و خاله خانم و احمد رفتند.  خانوم

 .دی... و گونه ام را بوسایکند در گوشم گفت:آرزو به دلم نذر یخواست خداحافظ یکه خانوم جون م یموقع

 

 چه کار کنم؟! دیدانستم با یقدر اتفاقات امشب من را شوکه کرده بود که واقعا نم آن

 . دمیترس یهمراه شوم و هم م یفتاح یهمان آقا ایخواست با احمد  یدلم م هم

شناختم و ترسم از  یآقا زاده اش م یادیاو تا حدود ز یاه فیبود که پسر خانوم جون است و با تعر نیبر ا شوقم

تأمل و تفکر  یاما باز هم جا ستندیدر کنار هم ن سهیگاه قابل مقا چیاتفاقات گذشته ام بود. اگر چه احمد و فرهاد ه

 داشت. 

 

 .ومدهیبدت ن نمیدخترم انگار همچ نمیپدر به خود آمدم که گفت:بب یصدا با



 من گرید مین

 
179 

 

 .نیشما بگ یزده گفتم:هر چ خجالت

 من بگم آره؟! یشوخ، گفت:هر چ یبا لحن پدر

 نه. گمیمن م باشه

 کرد. یخنده و رضوانه هم او را همراه ریآن به پدر دادم که بلند زد ز کی یرا به فاصله  نگاهم

 

 خوردن صبحانه پدر گفت:خوب شد آرزو به دل نموندم. موقع

 و گفت:چطور مگه؟ دیرا سر کش شیچا رضوانه

 بودم. دهیتا حاال خانوم جونو ند:من پدر

 :واقعا؟رضوانه

 ن؟یدونست یرا قورت دادم و گفتم:شما نم رمیهم نون و پن من

 و؟ی:چپدر

 هستن؟ یکه خواستگارا ک نیا-

 .انیتکان داد و گفت:نه، فقط اصرار داشتن حتما ب نیسرش را به طرف پدر

 لب گفتم:عجب. ریز

 ه؟یگفت:خب حاال جوابت چ یبا خوشحال رضوانه

 دونم.  یدادم و گفتم:خودمم نم رونیرا ب نفسم

 ذارم. یاما من به نظرت احترام م ،یِکرد گفت:به نظر من که موردِ خوب یرا تکه م یکه نان یدر حال پدر

 کردم. یرفتن به شرکت خداحافظ ی. و برانیبر لب گفتم:شما لطف دار یلبخند با
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دلم  یکه خودم هم کم نیعشق را دو دو تا چهار تا کردم. با ا نیم. اهفته را به احمد فکر کرد کی نیتمام طول ا در

است اما  یشدن شانس بزرگ یخانواده ا نیبود اما باز هم عاقالنه فکر کردم. درست است که عروس همچ دهیلرز

 بود.  یو همراه یعمر زندگ کیحرف 

حتما من را هم مثل رضوانه  یداشتم. اگر بود ازیدر چشمانم نشست. چقدر در حال حاضر به وجود مادرم ن یاشک نم

 . یگفتن داشت یحتما برا یصحبت ،یحرف ،یحتی. نصیکرد یم ییراهنما

مامان گلم. پس  ینیب یمنو م یدونم که دار یاز ابر گفتم:م یخال یِروانه شده ام را پاک کردم و رو به آسمان آب اشک

 دعام کن.

 

 زنگ خورد.  لمیشرکت مشغول کار بودم که موبا در

جواب من را گرفت به آن  شبیصبرانه منتظر جواب بوده است. پدر هم که د یجون با پدر تماس گرفته بود و ب خانوم

 من بود. یبه خواسته  نیها گفته بود که دوباره با هم صحبت کنند و ا

 

 شه. یم میحسود یمقدمه گفت:به عل یکنم که ب ی. خواستم از عمو خداحافظمیرا هم نوش جان کرد نهار

 تعجب نگاهش کردم. با

 

 .ییدختر خانوم، دلسوز و بابا هیچون تو رو داره.  شه؛یم میادامه داد:حسود عمو

 

 نداشت. و تنها مشکل ما نداشتن ثروت بود.  یگونه مشکل چیه یاز نظر مال یفقط نگاهش کردم. عمو مرتض من

 

 .یکن یدو جا کار م یکه تو بخاطره خرج دارو و درمان عل دمیفهم روزیزد و دوباره ادامه داد:من تازه د یکوتاه لبخند
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 .دمیانجام م فمویزدم و گفتم:من فقط دارم وظ یلبخند

 فه؟یگفت:کدوم وظ یناراحت با

 اجیبابام اآلن به من احت مو،یفرزند ی فهیزدم. و گفتم:وظ هیمبل تک یمرتب کردم و به پشت میپاها یرا رو چادرم

 تونم دست رو دست بذارم. یداره، چطور م

 .حانهیمبل نشسته بود گفت:من واقعا متاسفم ر یکه لبه  یحال در

 و گفتم:شما چرا؟ دمیخند

 

گفت:من تمام  یگرفت. به سخت یاش م هیزود گر یلیکه مرد بود خ نیعمو با ا شهیهم دم،یرا فهم شیدر گلو بغض

عمرم به پول فکر  یگذرونه. من همه  یم شویداره زندگ یچطور یفکر نکرده بودم که عل نیوقت به ا چیمدت ه نیا

 شدم.  یاز برادرم غافل م دیکردم. من نبا

 

. . شما هم ناراحت نباشمیو ندار مینداشت یکس توقع چیوقت از ه چیانداختم و گفتم:نه من و نه بابام ه ریرا به ز سرم

 خدا بزرگه.

 .حانهیخوام جبران کنم ر ی:معمو

 عمو؟ یم:آخه جبران چگفت یتک خنده ا با

 هی. واسم سخته اما خودش یدرمان یمیبرم ش یرو م یچقدر خوشحالم که عل یدون یزد و گفت:نم یمحزون لبخند

 .گهیهست د یکمک

 رمید یبرم که حساب نیعمو. منم خوشحالم که شما رو دارم. حاال هم اگه اجازه بد یو گفتم:شما لطف دار دمیخند

 شد.

 و گفتم:عمو، دوستون دارم. ستادمیا
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در چشمانم انداخت. به  یقی. نگاهِ عمدیبه طرفم آمد. من را در آغوش گرفت. سرم را بوس یو قدم ستادیا عمو

 .یمهربون یلیگفت:تو خ یآهستگ

 .نیخوب یلی. گفتم:شما هم خدمیرا بوس شیشانیو پ دمیخودم را باال کش یکم

 

 .یاینم گهیبهش بگو د لِیدفتر اون آقا وک یبودم که عمو گفت:امروز که رفت دهیدر رس کینزد به

 عمو؟ یبه طرفش برگشتم و متعجب گفتم:اوا، واسه چ عیسر

 

 با  یدرمان یمیش ی نهیدستش انداخت و به طرفم آمد و گفت:هز یکه با شلوارش ست بود را رو شیکت توس عمو

 من.

 

. با چشمان قهوه ستادیا میقدم کیبود. حرف دلم را بلند گفتم. عمو در  یلیاش خ نهیحرفش جا خوردم. آخر هز از

به چشمانم انداخت و گفت:بذار جبران  ینیبا عسل نداشت و من هم به ارث برده بودم نگاهِ غمگ یکه تفاوت کم شیا

 .رهیکنم. بذار وجدانم آروم بگ

 ...یتکان دادم و گفتم:اما من نم نیرا به طرف سرم

 را قطع کرد و با تحکم گفت:بگو چشم.  حرفم

 کرد و گفت:رو حرف عموت حرف نزن. یکوتاه اخم

 

بود اما تعجبش از چشمانم  یگرید یآن باال آورد. من نگاهم به جا کی یتمام شدن جمله ام نگاهش را به فاصله  با

 دور نماند.

 روت ندارم. ینظر گهیداد و گفت:من که گفتم د رونیرا ب نفسش
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. چادر را مرتب گرفتم و ستادمیبلند شدم و ا زشیم یجلو یمبل ها یزند. از رو یحرف را م نیتم ادانس یم

 از مشکالتمِ. یانصراف منم حل شدن نصف لیگفتم:دل

 یرا رو شیداد. دست ها رونیزد و گفت:خوشحالم که حداقل نصف مشکالتت حل شده. و نفسش را ب یکوتاه لبخند

 کنم. نیگزینفرو جا هیهفته بهم فرصت بده تا  کیحرفش گفت:حداقل  یگذاشت و در ادامه  زشیم

 نداره. یرادیباشه ا-

 و دیخوب رمان مطلع شو تیفیشما از ک نکهیا یفقط برا لیفا نیو ا باشدیم یرمان بصورت فروش نیادامه دارد ا 

 نینسخه کامل ا افتیدر یاست . پس برا دهیدارد ارائه گرد دیکه ارزش خر دیمطمعن شو دیکنیکه پرداخت م یمبلغ

 :   انرم نیا   دیخر نکی: ل   دیقدام فرمائا ریز یها نکیرمان از ل
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