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 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

     

 نیبه نام خداوند جان آفر                                 

 

 *از قنوت تا غنا*                                          

 ؟یادهیاشک کوه را د ایآ

 ؟یادهیرا شن ریکو سکوت

 ؟یاباد را تجربه کرده آغوش

 ؟یادانش ابر را آموخته ؟یارود را خوانده کتاب

 ؟یارا حس کرده ازیلرزش ن ؟یدار نهیآ یهااز ترک یدرک
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 دل، یشهیش شکندیراحت م چه

 آرزو... میاز نس یتلنگر با

 ن،یا خواهدیم پرواز

 قفس تن... ریاس چکاوک

 تا آسمان ادراک باال برود. خواهدیم

 را بگشا، اتییدانا بال

 را. یکن قله آگاه فتح

 

✔️ 

 

 داستان: خالصه

 

یاست که حس م دهیرس یادست شسته، اما حاال به مرحله شیپدر و مادرش از آرزوها تیرضا یکه برا یدختر رعنا

که بر طرف کردن  ندیبرگز یادامه زندگ یبرا یگرید وهیپس ش نیاز ا ردیگیم میرا باخته. تصم زشیهمه چ کند

 .رسدیسان به نظر نمرو چندان آ شیمشکالت پ

 

 ندهیاز آ یبرش
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 ،یادیدعوا و فر یِبدنم نشسته بود. با صدا یرو یشدم. عرق سرد داریزده از خواب بوحشت غیج یصدا دنیشن با

یم لیدادُ هوار و شکستن وسا یتوانسته بودم بخوابم. باز هم صدا یبه سخت آمد،یکه از سر شب از واحد روبرو م

 . هراسان از جا برخواستم.آمد

. کورمال کورمال به طرف سالن رفته و چراغ را روشن دیدیتار م یخوابکم لیو منگ بودم و چشمانم به دل جیگ

 بودم. دهیساعت خواب کی. تنها دادیرا نشان م میانداختم که دو و ن یواریبه ساعت د یکردم. نگاه

ترس باعث شده،  ادیشد. به احتمال ز سیس کردم، شلوارم خخوردم. احسا یتکان سخت ،یگرید ادیفر یصدا با

 علت بود. دیهم مز یکیو تار ییکنترلم را از دست بدهم. تنها

کاش  یخود را به در آپارتمان رسانده و آن را باز کردم، که ا دم،یلرزیم کهیحفظ کنم. در حال توانستمیرا نم تعادلم

 چشمم بود، باعث شد خشکم بزند. شی. آنچه پکردمیکار را نم نیا

 یدر ورود یروان بود و تمام پاگرد را قرمز کرده بود، ال یشکافته که خون از آن مثل جو یمرد واحد روبرو با سر ریپ

 بود. دهیآپارتمانشان هم خون پاش یاطراف ورود واریدر و د یرو یآپارتمانش افتاده بود. حت

دهان گذاشته و با  یصحنه دست رو نیا دنیبا د آمد،یم نییها پاا عجله از پلهطبقه باال، که ب هیهمسا یبامداد خانم

 من. یبلند گفت: خدا یصدا

 .دمینفهم چیه گریرفت و د یاهیناگهان چشمانم س یول د،یمانندش نگاهم به طرف او چرخ غیج یِصدا با

 

 

 داستان آغاز

 

 .رمیمامان من دارم م _

 ت شد بخور.اه گشنهلقمه رو ببر، تو دانشگ نیا ایب _

 بخورم. هیبق یجلو ارمیلقمه در ب فمیاز ک تونم،یکه نم هایا. مثل بچه مدرسهتونمیمامان چند بار بگم نم _
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 گفت: زیعتاب آم فم،یبود، داخل ک دهیچیپ زریفر سهیکه درون ک یاچپاندن لقمه نیح مامان

سالم  یغذا گن؟یم یچ یکار دار ینده. چ هیبه بق یتیاهم گم،یدفعه م کیمن صد و  ،یتو اگه صد دفعه هم بگ _

تا حاال دم در  یبرو بابات ک ؟یبش ضیو مر یمزخرف دانشگاه رو بخور یغذا ایکنن بهتره  یو دو نفر حسود یبخور

 منتظره.

 خداحافظ. ه؟یچ یف.. حسودفاوف _

 ؟یهمرات هست پشت در نمون دی. کلمی! پرواز دارستمایامشب ن یبه سالمت. راست _

 لب گفت: ریز رعنا

 نره! ادتیطبق معمول. بعد صدا بلند کرد: بله، دارم. شکالت  _

درآورده و  فمیرا از ک چیلقمه مامان پ گشت،یها دنبال غذا مزباله انیکه م یاگربه دنیو د اطیمحض بستن در ح به

 ن،یاز سوار شدنم و بسته شدن در ماشبعد  یگربه سر و ته کردم. گربه ابتدا وحشت زده فرار کرد، ول یرا جلو لونینا

 شد. دنمشغول خور دنیبه سمت لقمه رفته و بعد از بو کش

 خنده بابا شد. یبه لبم آمد، که باعث بلند شدن صدا لبخند

آشغال  هانیها بشه. خب به مامانت بگو برکت خدا رو حروم نکنه. اگربه نیغذات سهم ا دیپدر سوخته هر روز با _

 .یبهشون بد یلیلقمه چرب و چ ستی. الزم نخورنیه هم مگوشت و ته موند

 چند تا کتاب بخرم. دیکارتمُ شارژ کن. با یکو گوش شنوا؟ راست یول گمیم _

 تزا؟یپ ای یکتاب بخر _

 هر دو. باالخره هم مغزم غذا الزم داره، هم شکمم. _

 شکمت رو قبول دارم. اما مغزت چه عرض کنم. _

 نکن. تیباباااا! اذ _

 کرد و گفت: یابهروز خنده بابا
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 برات. زمیریباشه بابا! گوشم کر شد، چه خبرتِ؟ م _

بهروز  شوم که بابا ادهیلپ زبر بابا زده، خواستم پ یرو یابوسه ،یترمز دست دنیدانشگاه و کش یجلو نیتوقف ماش با

 مچ دستم را گرفت.

 زنگ زده؟ هاتیاز هم کالس یکیمادر  روزیمامانت بهت گفت د _

 نکیحلقه شده و بعد به چشمانش که از پشت قاب ع فمیتعجب و دهان باز اول به دستان بزرگ بابا که دور مچ ظر با

 شدم. رهیخ کرد،ینگاهم م

 دهانم را قورت داده و با ترس گفتم: آب

 ه..، چرا؟ چرا زنگ زده بود؟ من که معذرت خواستم ازش.هنه _

 ؟یزنیحرف م یدر مورد چ ؟یمعذرت خواست _

 زنگ زده بود؟ یچ یبرا دی. شما بگیچی.. هیچیها؟ ه _

 ه؟یکرده و گفت: ماجرا چ زیچشمانش را ر بابا

 شدم. ادهیرا باز کرده و پ نی. بالفاصله در ماشکنمیم فیشده. شب برات تعر رمیبابا د یچیه _

 رعنا! صبر کن. _

 گفتم: بابا کالسم شروع شده، خداحافظ. رفتم،یعقب عقب م کهیحال در

 بگم. خواستمیم گهید زیچ هیرعنا صبر کن!  _

 شب بابا، شب. _

 ولو شد. نیزم یرو شیهابرخورد کرده و تمام کتاب یبرگشتم که داخل دانشگاه بروم، با کس تا

 یگفت: کالً دست و پا چلفت یها را جمع کنم، که باربد کنارم زانو زده و با بدخلقدست ببرم و کتاب خواستمیم

 .یدیهم از امروز که کتابامُ به گُه کش نی. ایداغون کرد لمُیکه موبا روزی. اون از دیهست

 چشم گرداند و گفت: یصورتم با موشکاف درون
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 ؟یپاچه شدمامانم زنگ زده، هُل و دست نکهی! نکنه از ذوق انمیبب _

 حرفش متعجب شدم. از

ها مامانتُ داشت، مثل بچه ننه یچه لزوم گهی. ددمیم تونُلیمامان شما زنگ زده؟ من که گفتم پول خسارت موبا _

 .دمیخودم پولتُ م ؟یواسطه کن

 ازی. بعد هم انقدر بزرگ شدم، که نشهیمن نم لیپول موبا یبابات هم بفروش یلکنت نیتو پولت کجا بود جوجه؟ ماش _

 هام مامانمُ جلو بندازم.کار ینداشته باشم، برا

 زنگ زده خونه ما؟ یپس مامانت واسه چ _

 بهت نگفتن؟ _

 رو؟ یچ _

 بابتش زنگ بزنن. دیرو که مامانا با یکار _

مرا رها کرده و با برداشتن  رتمیکردم منظورش رابفهمم، اما باربد بدون توجه به ح یشده و سع رهیبه او خ متفکر

 اه رفت.به طرف ساختمان دانشگ شیکتابها

 ه؟ی! خبریپریگفت: با از ما بهترون م هیشده و با کنا کیبودم، فرانک  نزد رهیکه به رفتنش خ همانطور

به  تفاوتیدوشم جابجا کرده و ب یزنگ زده، کوله را رو یمادر باربد به چه هدف دمیکه نفهم نیو دلخور از ا یعصبان

 متلک فرانک راه افتادم.

 جواب دادم: یحالیب با

 .ختیخوردم بهش کتاباش ر دمش،یند رفتمیعقب مباشه. داشتم عقب یخواستیم یچه خبر _

 زد. میبه بازو یا. با خنده سُقُلمهیکنیخوشگله تصادف م نیتو هم که همش با ا _

 ؟یخوریکلک نکنه از عمد بهش م _

 به او انداختم: ینگاه یو به تند دهیرا درهم کش میهااخم
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 داشت. دیبا هیاز بق یچه انتظار یبگ نُیا یکه دوستمواقعاً که! تو _

با آن پسر مغرور و از خود  یآنکه باز هم برخورد یتندتر قدم برداشته و قبل از او وارد کالس شدم. برا یناراحت با

 ر خارج شوم.نف نیکالس اول انینشستم، تا پس از پا یبه در ورود یصندل نیکترینزد ینداشته باشم، رو یراض

هِن کنان هم هِن یو بالفاصله پشت سرش سه تفنگدار وارد شدند. هست میستادیورود استاد همه به احترامش ا با

 پشتشان وارد شده و گفت: اجازه هست استاد؟

 بود نشست. یخال یصندل نیکتریبا لبخند کنار من که نزد یتکان داده و هست یسر استاد

 گفت: کجا؟! یبلند یکالس حرکت کردند که استاد با صدا یتخس شرور هم به سمت انتها سه

 .دیسه نفر بود، گفت: استاد خودتون اجازه داد نیا یکه معموالً سخنگو امیسه متعجب به طرف استاد برگشتند. پ هر

 اجازه دادم نه شما. یلیمن به خانم اسماع _

 که بعد از ما اومد. یلیخانم اسماع _

 با شما فرق داره. شونیا یبله ول _

 هم بعد از شما وارد کالس شد! شونیا ؟یچه فرق _

جداگانه با  فیرد هی. امروز هر کدوم تو دیشیسر کالس حاضر م رید ای دیدار بتیغ ایکه  تونِیشگیشما کار هم یول _

یحذف م درس رو نیا د،یبعد از من وارد کالس بش ای دیکن بتیغ دیداشت می. دفعه بعد اگه تصمدینیفاصله از هم بش

 شروع کنم. سُتا در دییارفاقتون بود. بفرما نی. امروز آخردیکن

شان خنده یتا صدا کردندیدر آورده، که همه به زور خود را کنترل م یبه استاد پشت کردند هر کدام شکلک یوقت

بودم که  یبشود. فکر کنم من تنها کس توانستیه نفر نمس نیا فیشد، اما حر طنتشانیبلند نشود. استاد متوجه ش

 بودم، که یاسالم شهیاند یمطالعه کتاب مبان مشغولسرم به کار خودم بود.  شهیبه رفتارشان نداده و هم یتیاهم

 استاد مرا مخاطب قرار داد.

 الزم رو بدم. حاتیتا بعد توض د،یدور بخون هیاز رو مبحث امروز  یخانم توکل _
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کس  چیو ه زیچ چیآن سه نفر که از ه ریو به غبود  یجد اریدوست داشتم، چون بس یلیرا خ یاستاد اسد کالس

تا  دیبودم به خاطر شغل پدر باربد است که اسات دهی. شنندیاضافه بگو یکالم کردندیجرأت نم هیواهمه نداشتند؛ بق

 .کنندیرا دارند و به او ارفاق م شیحد هوا نیا

را  یهم انتظار داشت در کالس او نظم و وقت شناس هیو از بق رفتیم شیطبق روال منظم پ شهیهم یاسد استاد

 نظم و بندیپا اریداشته باشم، چون من هم بس یکه در کالس او حس خوب شدیمسئله باعث م نیکنند. هم تیرعا

 شده بودم. یزیرقواعد برنامه

 میچند بار صدا ینفر از کالس خارج شدم. هست نیرا جمع کرده و اول لمیوسا عیگفتن استاد سر دیخسته نباش با

بتوانم  یقبل از شروع کالس بعد خواستمیرفتم. م یو با عجله به سمت واحد مال« کار دارم»کرد، که تنها گفتم 

 .اورمیاطالعات الزم را به دست ب

 یشدم. فرانک از همان دور دست کیس انفورماتوارد کال یاجهینت چیپرس و جو دست از پا درازتر بدون ه یاز کل بعد

 پرت کردم. یصندل یخود را رو حوصلهیتکان داد تا به سمتشان بروم. ب میبرا

 .دهیبه گوشت رس اتیخبر غرق شدن کشت یبالفاصله گفت: به سالمت فرانک

 ندادم. یزده و جواب شیبه رو یکج لبخند

 شده قربونت برم؟ ی! چییشده بود، گفت: رعناکه با حرف فرانک تازه متوجه حال و روزم  یهست

. میدیتومن بهت م صدیترم س انی. گفتن فرم درخواست رو پر کن پاییگرفتن وام دانشجو یبرا یرفتم واحد مال _

 دییاگه تأ ون،یسیکم میفرستیبعد م ه،یکه نشون بده کارِت ضرور یاریب یمدرک دیگفتم من االن الزم دارم. گفت با

 .یرو که تو برگه درخواست نوشته شده، آماده کرده باش یمدارک هیکه بق ی. در صورتمیدیم ونیلیم هیشد بهت 

 شان داده و گفتم:را نشان برگه

 ارم؟یباشه از کجا ب یحاال من ضامن معتبر که کارش دولت_

 ضامنت بشن؟ توننیگفت: مگه مامان و بابات نم یبا ناراحت یهست

 .رمیرم وام بگدا میبفهمن تصم خوامیمن نم _
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 یراحت بهم دادن، ول رمیبگ خواستمیگفت: من وام مسکن م ییدستم گذاشته و با دلجو یدستش را رو یهست

 نهی. درخواست وام کمک هزرهیگیبهت تعلق نم یکنیم یزندگ نجای. تو که امیدیم هایبوم ریگفتن فقط به غ

 برام. ختنیهنوز نر یهم کردم، ول یلیتحص

 افتاده باشد، گفت: یزیچ ادیانگار که  فرانک

 .دنیو ازدواج هم وام م اتیعتبات عال ارتیز یبرا دمیمن شن _

 آرام پس کله فرانک زده و گفت: یهست

 ارت؟یبره ز خوادیم ایازدواج کرده  ره؟یبگ دیبا یاونوقت اون وامُ چطور ویک یآ _

 شده و گفت: یعصبان فرانک

رفتن وام گرفتن.فکر کردم حتما  ارت،یبرن ز خورهینم شونافهیز پسرا که اصال به قچند تا ا دمیچته؟ خب د یهو _

 راحته گرفتنش!

 کرده و گفت: زیچشمانش را ر یهست

 ارت؟یز ینکنه خودت هم همراهشون رفت ؟یاطالعاتُ از کجا بدست آورد نیتو ا _

 شیجوابش را بدهد، که دستم را جلو یغیج غیج یکرده و با آن صدا یرا تالف یهست یپس گردن خواستیم فرانک

 گرفته و مانع شدم.

 رم؟یبه سرم بگ یچه گِل دیمن با دیرو. بگ زایچ نیا دیها ول کنبچه _

 گفت: یبا کنجکاو فرانک

 مخارجت؟ یبرا دنیمگه پدر و مادرت پول بهت نم ؟یخوایم یچ یاصالً وام برا نمیبب _

آمدم،  شیبرا یاد که دستش را گرفته و در همان حال که چشم غرهبزن یگرید یپس گردن خواستیباز هم م یهست

 ش شکست.افتاد صفحه لشیپسره تصادف کردم موبا نیکه با ا روزیرو به فرانک گفتم: د

 خُب! _
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 یبا پارت ای یدرس خوند شییخدا ؟یقبول شد یپزشک یمهندس یگفت: خب به جمالت! تو چه جور یعصب یهست

 راهت دادن. یباز

 راحت... التینداشتم، خ هی! من مثل شما سهمریبا حرص گفت: نخ فرانک

 .دیپریبه هم م یمثل خروس جنگ دیسره دار هیبعد  د،یمثالً قرارِ به من مشورت بد _

 جلسه هیلب زمزمه کرد: بق ریبدهند استاد وارد کالس شد. فرانک ز یبتوانند جواب یاز آنکه فرانک و هست قبل

 .یمشاوره تو ناهارخور

 زیو فرانک هم بعد از من پشت م یرفتم. هست یخال زیم نیغذا به طرف اول ینیکارت و گرفتن س دنیکش با

 با همان دهان پر گفت: یخوردن هست نینشستند. ح

از  خوامی! بعد هم بگو مگهید یهم بگ لُیموبا هیقض یتون؟ خب پس مجبورمامانش زنگ زده خونه یمگه نگفت _

 ضامنت بشن. انیمامانت بخواه ب ایاونوقت از بابا  رم،یدانشگاه وام بگ

 درون دهانش را قورت داده و کف دستش را باال آورد: یغذا فرانک

 شدم؟ بهیتا حاال غر یخبر ندارم؟ از ک یچیچرا من از ه ه؟یبه چ یچ دمی! من اصالً نفهمنمیبب دیصبر کن _

 قبل از من جواب داد: یهست

 خسارتشُ بده. خوادیش شکست. حاال رعنا مافتاد صفحه لشیه باربد، موباپسر لوس نیخورد به ا روزید _

 گه؟یم یوسط چ نیبار رعنا گفت سر کالس، تلفن مامانش ا هیکه  نُیا _

 )و با دست من را نشان داد(. نایمامانش زنگ زده خونه ا نکهیمثل ا روزید _

 زنگ زده؟ یچ یبرا _

 نیا یمن چطور متشِ،یق ونیلیسه چهار م لشیموبا دمیکه فهم نجوری! ادونمینم دونم،یگفتم: نم یو عصب کالفه

 همه پول فراهم کنم؟

 گفت: یبا شگفت فرانک
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 ؟ینو بخر لیموبا هی ستین یازیصفحه الزمِ. ن ضیپول تعو هیش شکسته، فوقش اگه فقط صفحه _

باربدِ سوسول  نی. آنقدر ادیفکر خودم نرسراه متوقف شدم. چرا به  نیب بردمیکه قاشق را به سمت دهانم م همانطور

 کنم. هیخسارت ته یبرا یمبلغ یستیشلوغش کرده بود که فراموش کردم، فقط با

 قاشق را به ظرف برگردانده و گفتم: یخوشحال با

فراهم  توانمیم یمبلغ اندک را هم به سخت نیآنکه هم یادآوریبا  یکنم. ول هیته یادیمبلغ ز ستین یازیپس ن _

 کنم ادامه دادم:

 چقدر شده؟ رشیتعم نهیاز کجا بفهمم هز ایکنم؟  هیچطور ته دونمیهم نم نیهم یول _

 را پنهان کند، گفت: اشیکنجکاو توانستیکه نم فرانک

 آورده؟ ریتون؟ اصالً تلفنتُ از کجا گزنگ بزنه خونه دیبگو مامانش چرا با ست،یمهم ن نایا _

 :گفتم یو تند تیجد با

 نه؟ ای یکنی. ول مدونمیفرانک نم _

 نازک کرده و گفت: یپشت چشم فرانک

 ؟یچند غاز پول هیتون، اونوقت تو به فکر تهوا.. چه بد اخالق! خب پسر خوشگل و پولدار دانشگاه زنگ زده خونه _

 با غصه گفت: یهست

 دیمقدار. البته رعنا اگه به پدر و مادرش بگه شا نیهم هیمن و رعنا سخته ته یبرا یچندغاز باشه، ول دیتو شا یبرا _

 اونا بفهمن. خوادینم یبهش بدن ول

 چرا زنگ زده. ستیواقعاً برات مهم ن یعنی _

کم درس  هیکتابخونه  رمیرو بخورم. م مزهیب یغذا نیا کشهینم لمیم گهیتو. من که د یداد یریخدا! چه گ یوا _

 بخونم.
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من ناگهان  دنیکِر بودند. با دو مشغول هِر و ستادهیا یاکه گوشه دمیآن سه نفر را د خارج شدم، یاز غذا خور یوقت

به راهم ادامه  توجهیباربد زد و با چانه به من اشاره کرد. ب یبه پهلو یاسهند با آرنجش ضربه دمیساکت شده و د

 دادم.

 .دمیسهند را شن یپشت صدا از

 .دهیازت بع ؟یگرفت متُیواقعاً تصم _

 .شنوهیم واشی.. سسیه _

 !گهید فهمهیم یبشنوه باالخره که چ _

. از اورمیبدست ب دی! جوابش را امشب تنها از بابا باده؟یکش میبرا یامرا کنجکاو کرد! چه نقشه شتریب شانیهاحرف

ر منِ د یژگیفرانک. چه و یهاحرف ی. جسمم آنجا بود و روحم پدمینفهم چیه کیو الکترون کینامیکالس ترمود

 .... نه حتماً...شکستندیسر و دست م شیها، براکه به قول بچه یاافهیساده بود، که باربد پولدار، با آن شکل و ق

خود را به خانه رسانده و  ترعیتا بتوانم هر چه سر رسدیم انیزمان کالس به پا یک نمیبب کردمیبه ساعت نگاه م دائم

 کنم. دایجواب سؤاالتم را پ

ب هم کتا دیخر ریانداز کنم. فعال از خپس یبتوانم پول دیدر مخارج با اتوبوس بروم، شا ییجوصرفه یبود برا بهتر

 مشکل حل شود. نیتا ا میمشترکاً درس بخوان یگرفتم با هست میگذشتم و تصم

 ضی. بعد از تعوامدهیبابا هنوز ن دادینشان م یکیشده بود. سکوت خانه و تار کیهوا کامالً تار دمیبه خانه رس یوقت

شبکه  یرا روشن کرده و رو ویگذاشتم. راد ویرا درون ماکروو شبیمانده د یاز غذا یلباس به آشپزخانه رفته و کم

 توانمیحساب امشب هم نم نی. با ادمیحال گفتن اخبار شن دربابا را  یکردم. بله حدسم درست بود، صدا میخبر تنظ

 چکان قرار دادم.. بعد از خوردن غذا، ظرف را شسته و درون آباورمیاز موضوع سر در ب

خوش قول بود و  شهیحسابم را گرفته و شروع به حساب و کتاب کردم. خوشبختانه بابا مثل هم نتیراه پر سر

پول فراهم کنم. اما  دیبفهمم چه مقدار با دیدر گوگل زدم، شا یتاپ را روشن کرده و چرخحسابم را پر کرده. لپ

 مارک اَپِل است. دانستمیبوده، فقط م یلاو چه مد یگوش دانستمیچون نم اورم،یسر در ب یزیتوانستم از چن
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زدم تا با خواندن  یام سرمورد عالقه نستاگرامی. به صفحه ارمیهم نداشتم که از او کمک بگ ییدوست و آشنا چیه

که به او  ییهاسیاز ک یکیشود. هر روز در مورد عوض  میحال و هوا یکم شویاستاد ر نیبخش ا دیو ام دیمطالب مف

 .خواندمیبار م نیمطالبش را چند یجالب و آموزنده بود. بعض اریکه بس نوشتیم یمطلب کرد،یمراجعه م

 

سراغ بابا رفته،  ترعیبود که هر چه سر نیکه به مغزم هجوم آورد، ا یزیچ نیشدن از خواب اول داریبه محض ب صبح

 .ابمیمعضل ب نیاز ا ییرها یبرا یبلکه بتوانم راه

کل  شیبود که بو اشیشگیهم یخوشمزه یهاکیمشغول آماده کردن صبحانه و درست کردن پنک شهیمثل هم بابا

 خورد. یدفعه تکان کیخانه را برداشته. آرام جلو رفته و از پشت بغلش کردم. 

 .زمیبر ییبرات چا نیخودتُ. بش یوزونسیدختر! االن م میترسوند _

 :دمیپرس کیپنک یعسل رو دنینشسته در حال مال زیم پشت

 اد؟یم یمامان ک _

 .میکم حرف بزن هی یپدر و دختر خواستمیم ،یدیزود خواب شبیتا ظهر فکر کنم برگرده. د _

 خسته بودم. پشت هم چند تا کالس سخت داشتم. _

 همه به خودت فشار..... نیاول ترم هم بهت گفتم ا _

 .یِها تکرارصحبت نیا د،یرو بگ گهید یهاحرف شهیبابا، م _

همه  نیکه فردا با ا تمزهیم زهیجثه ر نینگران ا گمیم یزی. من اگه چشهینم ریتُ بخور د. حاال صبحانهگمیباشه، م _

 .ینش ضیفشار مر

بهش  یاعالقه چیرو انتخاب کنم که ه یارشته دیکردیممجبورم ن د،یبود تمیهمه فعال نیشما اگه واقعاً نگران ا _

 لطفاً در مورد اون تلفن... شهیبشم. م هیخودمُ بکشونم تا هم سطح بق دیندارم و به زور با

 .یداد تیو آخر خودت رضا میهم بارها صحبت کرد تیلی. در مورد رشته تحصگهیبهت م ادیاونُ که مادرت م _

 جواب دادم: یدلخور با
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 د؟یروم گذاشت شیپ یاگهید ٔ  نهیهم داشتم؟ گز یاگهیچاره د نیاز ا ریمگه غ _

 .روزتیعمو پ شیبرو هلند پ میبله گفت _

 .یتکرار یها... باز هم همون بحثدیبابا ولش کن _

 نشست. میو روبرو ختهیر ییدو تا چا هاکیبعد از اتمام کار آماده کردن پنک بابا

 دنبالش؟ میبا هم بر یای. امشب مادیداره م روزیپعموبهت بگم  خواستمیم شبید _

 .اورمیبود بال در ب کینزد یاز خوشحال روزیآمدن عمو پ دنیشن با

 دلم براش تنگ شده بود. چه عجب دل کند از اون کشور. یلیهمه وقت؟ خ نیبعد ا ؟یگیبابا راست م _

 زده: یمن لبخند یاز خوشحال بابا

 دور باشه، خسته شده. تیکم از کار و فعال هیبه خودش بده.  یمرخص هیگرفته  میتصم _

 ش؟با زن و بچه ای ادی! تنها میچقدر عال _

 .ادینه تنها م _

 شُ ندارم.و با اون پسر لوده شیاو افاده قهیچه بهتر! اصالً حوصله اون زن عت _

 .زتریگوشواره عز زه،یگوش اگه عز _

 فته،یاز گوشش م یو ه زنهیلق م شیکیاسب با گوشش رو انتخاب نکرده.جون گوشواره متنعمو نجاستیمشکل ا _

 کرده.رو داغون ییهم از بس تنگ و چسبونه گوش دا یکیاون 

اما  ساکت شد« پدر سوخته»من چنان به خنده افتاد که به زور توانست به خود مسلط شده و با گفتن  هیاز توج بابا

 بود تا تنور داغ است نان را بچسبانم. تیموقع نیلبخند از لبش نرفت. بهتر

 ازتون بکنم؟ یخواهش هی شهیبابا م _

 البته، چرا که نه؟ _
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 د؟ینخر یزیتولد برام چ هیامسال هد شهیم _

 ؟یدوست ندار میخریکه برات م ییهاهیهد زم؟یگفت: آخه چرا عز یدرهم رفت و با ناراحت شیهابا حرف من اخم بابا

بزرگ شدم. پوالتون رو  گهید د،یکشیزحمت م یشما هر سال کل یالزم ندارم ول یزی! من چستین نطورینه! اصالً ا _

 .دیانداز کنپس

یخودت دلت م یباهاش هر چ یکنه که خودت بتون هیبرات ته هیکارت هد هیبه جاش  گمیخب به مادرت م لهیخ

 .یبخر خواد

د. پول خسارت جور شو دیقابل توجه باشد شا هیام برسم. اگر مبلغ هدبتوانم به خواسته یراحت نیبه ا شدینم باورم

 نکند. یدعا کنم مامان سنگ انداز دیبا

فراهم کرده و منتظرش نماندم. بابا بعد از  ی. چه خوب که ناهاردیآلود به خانه رسظهر خسته و خواب کینزد مامان

 ینداد. مامان به قدر یاجهیتلفن کردن مادر باربد نت لیگفتن دل ین برام یصبحانه به محل کارش رفته و اصرارها

 بدهد. یجواب درست تواندینم بپرسم،هم  یاگر سؤال یبود که مطمئن بودم حت حالیخسته و ب

نشست. چند لقمه با چشمان بسته  زیغذا بودم که مامان بعد از دوش گرفتن با همان حوله پشت م دنیحال کش در

 ام.که من کنارش نشسته دیو بالفاصله به اتاقشان رفت. فکر کنم اصالً نفهم قورت داد

بعد  یاقامت نداشت، قطعا روزها یجز خانه ما برا ییاتاقم رفته و مشغول درس خواندن شدم. با آمدن عمو که جا به

به گذر زمان  یمشغول خواندن بودم و توجه کسرهیدرس خواندن بوجود نخواهد آمد. تا شب  یبرا یفرصت کاف

ودم، ب میکه غرق کتابها دنمیسراغم آمده و با د به مانیپر و پ یاعصرانه یحاو ینیبار مامان با س کینداشتم. فقط 

 به لبش آمده و گفت: یبخشتیلبخند رضا

 .یفسفر بسوزون یبخور جون داشته باش یزیچ هیدخترم.  یخسته نباش _

 برداشتم. کیک یابرده و تکه شیزده، دست پ یزور لبخند به

 اد؟یقراره ب روزیعموپ دیشما خبر داشت _

 وقته حرفش بود. یلیآره، خ _

 د؟ینگفت یزیپس چرا به من چ _
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 نداشت. یادهی. گفتنش فاامیاصالً ن دیشا گفتیو م شدیمنصرف م یچون زمانش نامعلوم بود. گاه _

 تلفن. انی. مثل جرشمیبا خبر م یاهستم که از هر برنامه ینفر نیطبق معمول من آخر _

 متعجب شد. مامان

 مگه پدرت بهت نگفت. _

 .دینه، گفت قراره شما بگ _

 گذاشته. یازت خوشش اومده، قرار خواستگار اتیاز همکالس یکیف.. از دست بابات. فپُف _

 ...!یعنی! یکالس! همیحد خود رفتند . خواستگار نیبه باالتر میزور تعجب ابروها از

 ه؟یاسمش چ _

 .مرامیباربُد کِ مرام،یکِ _

 را به خوردم داد. ریش وانی. مامان چند بار پشتم زده و لدیپر میبه گلو کیگرد شده و ک چشمانم

 د؟یگفت یشما چ _

 گفتم قدمتون سر چشم. گفتم؟یم دیبا یچ _

 ینطوریهم یُ. آدم هر کسدشونیشناسیاصالً مگه م د؟ینظر منُ بپرس نکهیا بدون؟یچ یعنیگفتم: مامان!  ادیفر با

 ؟یخواستگار انیب دهیو نشناخته راه م دهیند

 گفت: تیبلند شده و با اخم و عصبان شیاز جا مامان

اطالعات در مورد  یپشت تلفن مامانش کل م؟یاز پشت کوه اومد یرو سرت؟ فکر کرد یچه خبرته صداتُ انداخت _

درسته. اونها هم  یهمه چ دیمون روز رفت پرسُ جو کرد و دداد. بابات هم ه شونیپسرش و شغل باباش و محل زندگ

 نکهیا ی. حتدونستنیدر مورد ما م زُی. همه چیستگارخوا انیکردن، بعد قبول کردن ب قیظاهراً قبالً در مورد ما تحق

 دونه پسر داره. هیو  کنهیم یعموت هلند زندگ
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قرار بود  گهی. دیشناسیو م یدی. تو هم که پسرشونُ تو دانشگاه دمونهینم یباق یاشکُ شُبهه یحساب جا نیا با

 ؟یرو بدون یچ

به حال و روزم از اتاق  توجهینشان دهم. مامان ب دیبا یالعملچه عکس دانستمینم تیو عصبان یشدت ناراحت از

 خارج شد. دنبالش راه افتاده و با حرص گفتم:

 ستی. معلوم نکنهیافتاده. به همه از باال نگاه م لی. انگار از دماغ فادینم خوشم یپسره از خود راض نیمن اصالً از ا _

 چشمت ابروئه. یهم جرئت نداره بهش بگه باال چکسیه ده،یبه پشتوانه اون راحت جولون م سکارهیباباش چ

 داد. لمیحوت یضی. لبخند عرشمردمیذوق کرده، انگار که داشتم صفات مثبتش را م شتریمن ب یهابا حرف مامان

. فعالً برو به درست برس نایدو چشم ب خوادیم یخدا! کور از خدا چ یحد برو داره تو دانشگاه؟! وا نیواقعاً؟! تا ا _

. میکار دارم. خوب شد فعالً چند تا پروازام رو جا به جا کردم. خوشبختانه خانم مودت قبول کرد جامونُ عوض کن یکل

 قرار گذاشته شده. م،یبگ یزیچ شهینم گهی. االن که دمیریگیم میبعد تصم ن؟یچطور مینیبب انیحاال بذار ب

 . مندیزودتر دَکِش کن دیرو دستتون مونده و عجله دار وبیمع دهیدختر ترش هیکه انگار  دیزنیحرف م یجور هی _

 خودم باشم. یدرس بخونم. رو پا خوامیسالمِ. م ۱۹تازه 

 گفت: شینجام کارهاا نیبدون نگاه کردن به من در ح مامان

به  یپشت پا بزن دیکه نبا اد،یم شیخوب پ تیموقع هی یجلوتُ گرفته. وقت یدرس بخون، مستقل شو! مگه کس _

 بختت.

 .ادیخوشم نم یآدم از خود راض نیاز ا گمیمن م _

 . فعالً برو سر درست.میکنیبعداً صحبت م انیحاال بذار ب _

 شما. یحواسمُ جمع درس کنم با کارا تونمیم گهیمگه د _

 نیبرا ما! از خداتم باشه همچ ادیناز و ادا هم م م،یدیم سیبه خانم سرو میهم دلت بخواد! همه جوره دار یلیخ _

 پسندت کرده! یکس

 .. به اتاقم رفته و در را محکم پشت سرم بستمشدمیم ترکیو من به مرز انفجار نزد گفتیم گفتُیم نطوریهم مامان

 دادم. هیتک زینشنوم و آرنجم را به م یزیگذاشته تا چ میگوشها یدو دستم را رو
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یپا بگذارم؟ مگر مزاحم کار و زندگ ایدن نیآرامش داشته باشم. مگر من خودم خواستم به ا یکم گذاشتندینم چرا

داده  یمرا باز یشب باز مهیعروسک خ کیو خواسته آنان رفتار کردم. مثل  لیهستم؟ تا به امروز که مطابق م شان

عشق و دوست داشتن  خواهند؟یگر چه از جانم میکه خودشان دوست داشتند، هُلَم دادند. د یو در همان جهت

قرار دارد؟ بعد از ازدواج  یزندگ یکنم؟ پس عقل و اراده خودم کجا یآنها زندگ یاست، که مطابق الگو نگونهیفرزند ا

 یآرزوهاطبق آمال و  توانمیم یخودم کجاست؟ ک یهاخواسته گاهیتار کنم. جاهمسرم رف لیمطابق م دیهم حتماً با

 کنم؟ یزیربرنامهخودم 

دروس را داشت.  لیمطالب ثق یریادگیبود و نه مغزم توان  مانیخوردن آن عصرانه پر و پ یبرا یینه اشتها گرید

استاد روانشناس بود،  نیا اتیشدم. تنها با خواندن تجرب شویتاپ را روشن کرده و مشغول خواندن مطالب استاد رلپ

 را فراموش کنم. میهادغدغه یلحظات یپر از جبر خود فاصله گرفته و برا یاز زندگ توانستمیم یکه کم

 

را  شیهاکامنت کیکیروانشناس سرگرم کردم و  یو کانال استاد حسام جیغروب و زمان آمدن بابا خود را با پ تا

 یدارم در زندگ یو سازنده است، که سع دیمف حیها و نصاپر از پند شیبایز یکوتاه و جمالت ادب یهاداستانخواندم. 

. مطالبش مرا چنان غرق کندیجذاب مطرح م یرا به شکل افرادو مشکالت  مارانیب تیزیاز و اتشیبه کار ببندم. تجرب

 .کنمیخود کرده، که گذر زمان را فراموش م

 .رمیگیتاپ مدر، چشم از لپ یر و داخل شدن سر بابا از البه د یاتقه با

 ؟یومدین رونیتا حاالست اومدم، از اتاقت ب یک م؟یبر یاآماده _

 .شمی! متوجه اومدنتون نشدم، االن حاضر مدیببخش _

 .میایکنار ب یخواستگار هیام و هنوز نتوانستم با قضسکوت کرده ریطول مس در

 ؟یتو فکر _

 :دمیپرس مقدمهیبابا مرا به زمان حال آورد. من هم ب مقدمهیو ب یناگهان سؤال

 با اومدن خواستگار؟ دیشما هم موافق بود _
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 روبرو داد. ریبه من انداخته و توجهش را به مس یمتعجب نگاه کوتاه بابا

 چرا؟! م؟یند یاجازه خواستگار یانتظار داشت یعنی _

 .دیاجازه داد دینظر من رو بدون نکهیشما بدون ا _

 .یشناخت داشته باش دیروش با عتاًیخب طب اتِیگفت از همکالس یوقت _

 .ادیبله شناخت دارم و ازش خوشم نم _

 نه؟ ایهست  یمنطق لتیدال مینیبب میزنیبعد با هم حرف م مشینیبیما هم م ست،ین یکه مشکل نیا _

 باهاش ازدواج کنم؟ دینبود با یشما منطق دیاز د لمیاگه دال یعنی _

. میشیم یس، بعد وارد مراحل بعد. مرحله اول شناخت خانوادهمینداره در مورد ازدواج صحبت کن یفعال لزوم _

. تو هنوز سِنِت شونمینیبب کیبار از نزد هینه جواب رد دادن درستِ و نه جواب مثبت. بذار  یبدون آگاه ینطوریهم

 .یقضاوت کن یونظاهرشون بت یکه از رو ست،ین یدر حد

 کنم. دایبرسم که بتونم شناخت پ یبه سن دیشوهر دادنم؟ صبر کن یبرا دیدار یاپس چه عجله _

. یریبگ میتصم یبخوا یمسئله مهم نیهمچ یبرا ییکه به تنها ستین یسالت هم بشه، باز هم کاف یتو اگه س _

 شهینم کنه،یم یهم که توش دخترِ دمِ بخت زندگ یا. درِ خونه«ندیدر خست خام ب ریپ ندیبب نهیآنچه جوان در آ»

 .میریبگ میبعد تصم شونمیبشناس میکنیمردم بست. پس صبر م یرو

 نیاز ا یریجلوگ یبرا یگریراه د دی. پس باستندین ایب نییپا طانیجوره از خر ش چیکه پدر و مادرم ه دمیفهم

دارم،  ادیکه از او به  یابه نفع خود استفاده ببرم. خاطره میبتوانم از حضور عمو دی. شاکردمیم دایپ یخواستگار

 ام کرده بود.شده و کالفه یطوالنمهربان و خوش برخورد بوده است. ساعت انتظارمان  شهیهم

 داره؟ ریتأخ دیساعت پروازش درسته شا یبابا مطمئن _

 کم زودتر اومدم. هینه مطمئنم. من  _

 گفتم: ینگاهش کرده و به تند یعصب
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 یکارها تونستمیم د؟یچرا پس منُ دنبال خودتون کشوند د،یهمه وقت تو فرودگاه عالف بش نیا دیخواستیاگه م _

 درس نخونده داشتم. یام رو انجام بدم. کلعقب مونده

 شانیهاشده را در حال برداشتن چمدان ادهیروبرو که مسافران پ توریپاسخ دادن، به صفحه بزرگ مون یبه جا بابا

 اشاره کرد. داد،یم نشان

 .شهیم داشیپ گهید قهیتا چند دق یدر خروج یجلو میاون هم عموت، باالخره اومد. بر _

حد عوض شده که  نیتا ا یعنیدهم.  صیچهره عمو را تشخ تیآن جمع انیاما هر چه چشم گرداندم، نتوانستم م من

 بشناسمش؟ توانمینم

 ....میهم نداشت یرینفرستاده و تماس تصو یعکس ستیادیمدت ز البته

 رعنا! اومد عموت. ایب _

 ه؟یکیعمو کدوم  دمینم صیمن تشخ یول ینیبیکو؟ چرا شما م _

که من از  یزیداشت اشاره کرد. اما با آن چ شانیپر یافتاده و ظاهر ییهاالغر اندام که شانه یبا دست به مرد بابا

نم دفعه در ذه کیحال و روز در آمده؟  نیافتاده که به ا شیبرا یچه اتفاق یعنیبود.  اریداشتم، تفاوت بس ادیعمو به 

فکر اشک در چشمم حلقه  نیآخر عمرش را در وطنش بگذراند؟! با ا یآمده روزهازد، نکند سرطان دارد و  یاجرقه

 زد و با جلو آمدن عمو فرصت نشد سؤالم را بپرسم.

 چیبود و ه ستادهیشد. اما عمو مثل مجسمه ا شتریب امهیکم بغلش کردم و گررا به آغوش عمو انداخته، مح خود

به همراه داشت، که بابا بالفاصله آن را در دست  یاز لبش خارج نشد. تنها چمدان کوچک یاکلمه چینکرد. ه یحرکت

 .میگرفت و گفت: بر

متعجب هم  یزد. حت ینه بغلش کرد و نه حرف . باباشناسدیروبرو شده و ما را نم بهیبود انگار با غر یعمو طور نگاه

 .خبرمیو طبق معمول من ب داندیرا م زیکه معلوم است همه چ نطورینبود. ا

 زرویعموپ یبودم و جلو جی. گنمیسوار شدن بابا کمک کرد عمو را پشت نشاند و از من خواست کنارش بنش موقع

یو ب حسیمجسمه ب کیمثل  داد،یرا نشان نم یحالت چیبود و صورتش ه رهیبزنم. عمو به جلو خ یحرف توانستمینم

 عکسش شده بود. نیاز آخر تردهیالغر و رنگ پر یلیبود. خ حالتیمردمک چشمانش ب ی. حتروح
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 نی. ادادیداشت و کمتر عمو را طرف صحبت قرار م یعاد یمتعجب بودم که مامان هم رفتار م،یدیبه خانه رس یوقت

 است. انیمان هم در جرکه ما یعنی

 داده و گفتم: هیپشتم تک نتیبه کاب نهیکه به آشپزخانه رفت دنبالش رفته، دست به س مامان

 .خبرمیطبق معمول فقط من ب نکهیمثل ا _

 ؟شده ینکرد چ فیغذا گفت: مگه بابات تعر دنیکش نیبه ژست حق به جانبم انداخته و در ح ینگاه کوتاه مامان

 .ریخ _

 شده. ضیعموت مر _

 ه؟یچ شیضی. مرضِیمر زنهیاز دور داد م نم،یبیکه خودم دارم م نُیا _

 .ختهی. اعصابش بهم ریروح یناراحت _

 گفتم:ندارد. اخم درهم کرده و یگریالعالج د یماریب ایدلم آرام گرفت که سرطان  یکم

 ران؟یا حالش اومد نیش هست، چرا با امعالجه یبرا یبهتر یاونجا که امکانات پزشک _

 که بزرگ شده. ییعوض بشه و برگرده به جا شیزندگ یفضا یدکترا بوده، گفتن مدت هیتوص _

 شده؟ ینجوریا یشد؟ از ک ضیجامع و کاملتون! حاال چرا مر حاتیممنون از توض _

 ؟یبه من بد یکمک هی یلباستُ عوض کن یخوای. نمشهیم یچند ماه ،یمشکالت مال _

حل  یداشتم که از عمو برا دیهمه ام نیبود. ا ختهیبهم ر یبه طرف اتاقم رفتم. اعصابم به کل یو بدون حرف یلیمیب با

 .کردیبه خود عمو کمک م دیبا یکیحاال  رم،یمشکلم کمک بگ

 

**** 
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ترم  نیا یهارفتن به دانشگاه نداشتم. کالس یبرا یاعالقه چیشدم. ه داریاز خواب ب حوصلهیکسل و ب صبح

 .اورمیسر در ب یزیبودند، که بدون حضور در کالس بتوانم چ تر از آنسخت

 یستیکه با یآخر نیمخصوصاً ا یولوژیزیف شگاهیآزما ل،یفرانسیمعادالت د ک،یزیوفیو مقاومت مصالح، ب کیاستات

 آن پسره نچسب را هم تحمل کنم.

 یوارد عمل شده و راه میدر ذهنم زده شد. چطور است خودم مستق یادر حال آماده شدن بودم، که جرقه یسست با

 و صدا وارد آشپزخانه شدم. سریآماده شده، ب عیفکر سر نیکنم. با ا دایپ یکنسل شدن خواستگار یبرا

مامان بالفاصله پشتم داخل شده و اجازه نداد بدون خوردن صبحانه خارج شوم. خوشبختانه توانستم از گرفتن  اما

 .«میشان آمده و ناهار امروز مهمان او هستبه خوابگاه یمامان هست»سر باز زنم. گفتم  چیمامان پلقمه 

کنم، که  نیبود تا با خودم تمر یفرصت نیو ا رفتمیتنها به دانشگاه م دیرفته بودند و با یرو ادهیپ یهمراه عمو برا بابا

 بدست آوردم. یمضاعف یکنم، باعث شد انرژبا حرف زدن بتوانم موضوع را حل  نکهیبزنم. ا ییهاچه حرف

کوکو همراه  یآمده بود و مقدار یکه به مامان گفته بودم راست از آب در آمد و واقعاً مامان هست یآنکه دروغ جالب

 یبازو خنده و مسخره یبود، که با شوخ یذیلذ اری. ناهار بسمیناهارمان دور هم بخور یداده تا برا ینان تازه به هست

 خورده شد.

. قبل از شروع کالس شدیم شتریتپش قلبم ب میشدیم کترینزد یولوژیزیف شگاهیچه به زمان شروع کالس آزما هر

محکم به سمتشان رفته و رو به باربد  ییهابودند. با قدم ستادهیا شگاهیآزما یورود کیکه نزد دمیآن سه نفر را د

 گفتم:

 باهاتون صحبت کنم. خوامیم _

 گفت: در موردِ؟ یحالتش با لبخند کج رییتغ بدون

 .هیخصوص _

 .ستین بهیغر نجایو سهند انداخت و گفت: ا امیبه پ ینگاه

 تنها باهاتون صحبت کنم. دمیم حیمن ترج _

 کرده و گفت: یکوتاه مکث
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 پس بعد کالس تو... شه،یاالن که کالس شروع م _

 زود برم خونه. دی. بعد از کالس باگمیکار م نیحرفام رو در ح م،یریگروه قرار بگ هیتو  شیآزما یبرا میتونیم _

 (.ستین ی)مشکل No problem ،یمثبت تکان داده و گفت: اوک یرا به معنا سرش

تنفس( از ما خواست که به  یریگاندازه یبرا ی)دستگاه "رومتریاسپ"درمورد نحوه کار با  یحاتیپس از توض استاد

Iقرار گرفته و گفت:  می. طبق قرارمان باربد روبرومیرا شروع کن شیو آزماشده  میدو نفره تقس یهاگروه ,m ready 

 صحبت کند؟ یسیداشت انگل یاو چه عالقه کردیچرا مدام اظهار فضل م دمیفهمیام(. نم)من آماده

از  گرید یکی زیمدل صحبت کردنش ن نیاما ا کند،یکار م یدر آژانس مسافرت دریبعنوان تور ل یبودم گاه دهیشن

 برخورد کنم. یکردم مثل خودش با خونسرد ی. سعآمدیبود که از آن بدم م ییهایژگیو

 تا من بتونم حرفامُ بگم. د،ینیلطفاً اول شما بش _

لوله دستگاه را درون دهانش قرار داده،  اش،ینیب یرو رهینشست. پس از قرار دادن گ یصندل یحرف رو یب

( بود، گفتم: مادر شما زنگ زدن خونه ما و قرار رومتری)گزارش کار اسپوگرامرینگاهم به ثبت اسپ گهیدرحال

مراسم  نیا یبه برگزار یامن عالقه ا. امرفتنینظرم قرار رو پذ دنیگذاشتن. خانواده من بدون پرس یخواستگار

 .دیتون رو از اومدن منصرف کنندارم. خواستم شما خانواده

سر سفره عقد  یخوایراست م هی یمراسم چیبدون ه یعنیگفت:  طنتیا شرا از دهانش خارج کرده و ب دستگاه

 ؟ینیبش

حرف من تموم بشه بعد نوبت شما  دیلوله را از دستش گرفته، درون دهانش گذاشته و گفتم: بذار تیاخم و عصبان با

 گزارش کامل داشته باشم. هیتا  دینکن جادی. تو کار دستگاه هم اخالل ادیحرف بزن رسهیهم م

 یبه ازدواج فکر کنم. کم خوامیمن االن زوده و تا تموم شدن درسم نم دیکالً قصد ازدواج ندارم. از د نهیا منظورم

 .دیبلند ش دیتونیو گفتم: تموم شد، م ابدیمنتظر ماندم تا کار ثبت خاتمه 

 ؟یت نگفتچرا خودت به خونواده _

 .ننیمشتاقن شما رو بب یلیهشون گفتن که خب ییزایمادرتون چه چ دونمیگفتم ، قبول نکردن. نم _

 اد؟یاز من برم یخب چه کار _
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 .دیگفتم که منصرفشون کن _

 ؟یکارُ بکنم چ نیاگه نخوام ا _

 دانشگاه هست. چرا من؟ نیا یهمه دختر تو نیا _

 فکر کن ازت خوشم اومده. _

 خودمُ بدبخت کنم. التیتخ نیبا فکر کردن به ا تونمینم _

 ت قصد دارن تو رو بدبخت کنن؟بعد خونواده _

. ستین نیدر ب یاعالقه چیباور کنن که ه توننینم دنتونیهمه مشتاق شدن، با د نیتلفن ا هیبا  یخونواده من وقت _

مکالمه  هیبا هم  میباره که دار نیاول نیچون ا ستیقطعاً عالقه ن ه؟یمن چ یهدفتون از دست گذاشتن رو فهممینم

 .دیرو انتخاب کن یاگهید نهیگز د،یکه دار ی. هر هدفمیدیدان دوستانه انجام منه چن

 کنار بکشم؟ دیکردم. حاال چرا با دایمورد نظرم رو پ نهیمن قصد ندارم پا پس بکشم. به قول تو گز یول _

 د؟یهست یشما دنبال چ _

 به خودم مربوطه. گهیاونش د _

 به من هم مربوطه. دیکنیاشتباه م _

 .شمیکه به تو مربوطه تالش کن، مانعت نم ییتا اونجا _

 روگرامیلوله را درون دهانم قرار داده و منتظر ثبت اسپ ام،ینیب یرو رهینداده و با گذاشتن گ یگریحرف د اجازه

 ماند.

 

ز هم با نکهیحاصل نشد. مثل ا یاجهینت چیبه سنگ خورد و از صحبت کردن ه رمیت یراحت نیبه ا شودینم باورم

 شاندهیدر عق یرییبتوانم تغ رسد،یبه نظر م دیبع اریبرسم. که بس جهیخانواده خودم کار کنم، تا به نت یرو یستیبا

 گرفتند. میتصم میبرا میهاواستهکه بدون در نظر گرفتن خ ییکنم. مثل تمام سالها جادیا
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برنامه  یچه روز یبرا دانمی. نمکنندیبه عمو م یدگیکنند، صرف رس دایپ یروزها بابا و مامان اگر هم وقت آزاد نیا

را  میهافراهم نشده تا بتوانم حرف یهم به دانستنش ندارم. اما هنوز فرصت یااند و عالقهرا گذاشته یخواستگار

 .میبگو

فرصت استفاده کرده و  نیمامان بابا هم از ا ایبه مسافرت رفته و گو مشیاز دوستان قد یکیعمو همراه  یروز چند

از همکارانش، درباره جا  یکیمامان با  یتلفن یهارا تصادفاً از صحبت نیرا دارند. ا یمراسم خواستگار یقصد برگزار

رده ک ینیبشیشام موضوع را مطرح کنم. اما همانطور که پ نگرفتم بعد از خورد می. تصمدمیپروازشان شن ییبه جا

از راه  ییجواب رد داد. پنجشنبه کذا لیدلیب شودینداشته و معتقد بودند، نم یریتأث نیکوچکتر میهابودم، حرف

 .میستیببرند مناسب هم ن یپ نمانیب یتفاوت طبقات دنیبا د دیدل خوش بودم، شا نیو تنها به ا دیرس

 

و  دهیچ ییبایل زرا به شک ینیریکه درون آن ش یدارهیوارد شدند. مادرش ظرف بلور پا هیو مادرش جلوتر از بق پدر

قرار داد. بعد از  یناهارخور زیم یرو آن را گرفته و اریکرده بودند، در دست داشت. مامان بالفاصله با تشکر بس نییتز

باربد است، داخل شدند و در آخر خود باربد با کت و شلوار  ییکه بعد متوجه شدم دا یانسالیاو پدرش و مرد م

 وارد شد. یکه به تن داشت، همراه سبد گل بزرگ ییبایاسپرت ز

خم  یبه گل! ناقابله! و سرش را به نشانه احترام کم میرسا گفت: گل تقد ییرا به طرفم گرفته و با لبخند و صدا سبد

 کرد.

ر د نه؟ سبد را ای دیاصالً شن دانمیزمزمه کردم. نم یتشکر یلب ریزده، با اکراه سبد را گرفته و ز یزور لبخند به

باربد و  یمامان نشستم. همه حواسم تمام مدت رو کیمبل نزد یکه دور از چشمم باشد قرار داده و رو یاگوشه

از شرکت و کسبُ  دیو تمج فیمشغول تعر کسرهی. پدرش کردیآداب رفتار م یو مباد دهیکشاتو اریحرکاتش بود. بس

 .کندیم یباربد هم در همان مجموعه همکار ییدا ایکارشان بود. گو

 پدر باربد در کار واردات و ست؟یپدر و پسر چ نیدانشگاه از ا یبانیپشت نهمهیا لیمتوجه شدم، دل شانیهافیتعر با

 افتنی انیکه با پا باشد؛یم یلوازم پزشک دیکارخانه تول یاندازاست و در شُرُف راه یمارستانیب زاتیصادرات تجه

و  یآموزش لیوسا یهانمونه یدانشگاه برا یازهایتخصص باربد، قصد دارد اداره آنجا را بعهده باربد بگذارد. ن

 نیو مسئول دیمورد توجه اسات نهمهیکه ا ستین لیدلی. پس بشودیم نیتأم مرامیک یآقا قیاز طر یشگاهیآزما

 دانشگاه هستند.
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 گفت: با لبخند شیهاصحبت انیدر پا مرامیک یآقا

 فیتعار نی. البته قصدمون از امیسرتونُ درد آورد یکاسباز کار و فامونیبا تعر م،یاومد یاز وقت یخب جناب توکل _

 .میببر ضیف د،یکم هم شما از خودتون بگ هیبود. حاال  شتریب ییآشنا

 گفت: ییپا انداخت و با خوشرو یجابجا شده، پا رو یکم شیدر جا بابا

الزم بود. عرضم به حضورتون  ییباز شدن باب آشنا یهاتون. به هر حال برااز صحبت میاستفاده برد د،یدار اریاخت _

هست،  یو چرخش یفتی. چون کارمون به صورت شمایهستم و خانمم هم مهماندار هواپ ویشبکه خبر راد یمن مجر

تا خانمم برنامه پروازهاش رو جا زمان برد  نیهم یسخته. برا یکم میهر دو همزمان خونه باش نکهیهماهنگ کردن ا

 .میتون باشدر خدمت میبه جا کنه و بتون

. می. شرمنده که اسباب زحمت شددیهست یو باکماالت ختهی. مشخصه خانواده فرهدی! مختصر و مفیهم عال اریبس _

 م؟یمصدع اوقات نش نیاز ا شتریصحبت کنن، تا ب یها کمبچه دییفرمایاجازه م

 .دیآورد فیتشر می. خوشحالکنمیخواهش م _

 و با دست اشاره کرد: دیرو به من چرخ بابا

 .میکن ییرایکم از خودمون پذ هیکن اتاقت، تا ما هم  ییآقا باربدُ راهنما _

 برخواستن به بابا گفت: نیباربد ح دمیاز جا برخواسته و به طرف اتاقم راه افتادم. شن لیمیب

 با اجازه شما پدر جون! _

 یداخل شد در را پشت سرش بسته و با چشمانش مشغول بررس یمنتظر ماندم. وقت نهیشده و دست به س اتاق وارد

 تاپ به طرفش رفته و دکمه پاوِر را زد.لپ دنیشد. با د لشیاتاق و وسا

 :دمیرفته، درش را بسته و غر زیبه طرف م یعصبان

 دست زد؟ گرانید یخصوص لیبه وسا دینبا اجازهیب یدونینم ،یآریباادبُ درم یآدما یبابام اَدا یتو که جلو _

 گفت: نیپاوِر را فشار داد و در همان ح گریتاپ را باز کرده، بار دلپ یدوباره و به آرام تمیتوجه به عصبان بدون

 .دمیاوه! چقد خشن! ترس _
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 ادامه داد: تیبا جد بعد

کم به تموم شد. بهترِ کم ییو تنها یران مجرد. دومیندار یمُصوص یخصوص گهیبه بعد د نیمحض اطالعتون از ا _

 .یحضورم عادت کن

 ؟یاگه نخوام عادت کنم چ _

 ندارم. ی. من که مشکلگذرهیاونوقت به خودت سخت م _

 ؟یریگیکه جواب مثبت م یبه خودت مطمئن یلیخ _

به حال خودت  یفکر هیآب بره. پس بهتره تو  رمیکه ز خوابمینم یی! من معموالً جارمیگیمعلومه که بله رو م _

 .یبکن

ه ب نهیتاپ و مشغول گشت و گذار در آن بود. چند لحظه دست به سزد، که نگاهش به لپ یرا در حال شیهاحرف تمام

نداشتم، که  یاو ناراحت کننده یمخف زیچ چیکند. ه یرا وارس زیراحت همه چ الیداده و اجازه دادم، با خ هیتک زیم

 ران لو رفتنش باشم.نگ

 شه؟ینم دایتو پ نیا یاگهید زیچ یسنت یقیدرس و چند تا موس ری! غیبچه مثبت یادیز _

کارش تمام شد.  ی. وقتگرفتیتاپ نمچشم از لپ یاحرکاتش بودم. لحظه رهیبه حرفش نداده و همانطور خ یجواب

 خاموشش کرده و از جا برخاست.

 م؟!مگفت: هومداده و یرا به دو طرف تکان سرش

و  نطرفیرا ا میهم کتابها یدر اتاق زده و کم یماندم. چرخ اشیکرده و منتظر حرکت بعد اریهم سکوت اخت باز

 آنطرف کرد.

 حوصله سر بره. یادی! زرینخ _

 باال گرفته،به آنها انداخت. سپس آنها را  یام خارج کرده و نگاه کوتاهرا از کتابخانه یکتاب شعر و روانشناس چند

 ه؟یچ یپزشکیبه مهندس نایشان داد و گفت: ربط اتکان
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 فیتموم شد، تشر تونیقرار دادم و با اخم گفتم: اگه فضول شانیکتابها را از دستش در آورده، سر جا ظیو غ یتند با

 .رونیب دیببر

 !هایخشن یلیرا با دو انگشت فشار داده و گفت: خ لپم

 دستم، دستش را پس زدم.را عقب برده با پشت  صورتم

 گفت: ریاندامم حرکت داده و با تحق یرو نییرا از باال به پا نگاهش

 ریشون زها نصفکوتوله» هایمیبه قول قد نکهی! مگه اادیهمه خشونت نم نیا زهیم زهیر کلیقد کوتاه و ه نیبه ا _

 باور کرد. دیرو با «نِیزم

 . با دست در را نشان داده و گفتم:یتحمل کن یستیمجبور ن _

 .یخوش اومد _

 اما قبل از باز کردن سرش را به طرفم چرخاند و با پوزخند گفت: د،یکش نییرا پا رهیطرف در رفته دستگ به

 .ادیم شیپ یچ مینیتا بب م،یرو تحمل کن گهیهمد دیفعالً با ی. ولستیدَرِش ن یخوش که اومدم، شک _

 

خودش را به من چسبانده و دست پشت  م،یها قرار گرفتخانواده درسیدر د ی. وقتستادیمن ااتاق خارج و منتظر  از

 اش نشان دهم.حرکت گستاخانه نیا یبرا یالعمل تندعکس توانستمیکمرم گذاشت. در حضور آن جمع نم

شما  یمیام. هر تصمگفت: من آماده کرد،ینگاه م رخممیبه ن کیاز فاصله نزد کهیشاد، در حال یلبخند و لحن با

 در خدمتم. دیریبگ

 باربد گفت: پدر

 ه؟یهم خوب. دخترم نظر شما چ یلیخ _

به صورت مامان  یکنم. نگاه یپسرشان را تالف یادبیشان، بدر قبال رفتار محترمانه توانستمیزده بودم و نم خجالت

خانواده در نظرشان مقبول  نیس کردم، که تا چه حد اشان حدر چشمان یرا به خوب یو بابا انداخته و برق شاد

 افتاده.
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 کوتاه و تر کردن لبم با زبان، گفتم: یمکث با

 فکر کنم؟ شتریب خوامینداشته باشه، مهلت م یاگه اشکال _

 بالفاصله گفت: پدرش

 هیهفته کاف کی. یبا پدر و مادرت داشته باش یمشورت یلی. حتماً مایکنیم یهم کار درست اریبس ؟یچه اشکال _

 دخترم؟

 پاسخ دادم: نیشرمگ یهم با نگاه باز

 بله، ممنون. _

 .میرفع زحمت کن گهیحساب د نیبا ا _

 به بابا ادامه داد: رو

 ؟یجناب توکل دییفرمای. اجازه ممیاز مصاحبت با شما لذت برد اریبس _

 .میتون باششام در خدمت دیداشته باش فی. تشردیاریصاحب اخت _

قع مو نیهم ندهی. پس هفته آمیرفع زحمت کن دیبا گهیبود که حاصل شد. د ییشاءاهلل. غرض آشنادفعات بعد ان _

 گرفتن جواب. یبرا زنهیخانمم زنگ م

 

*** 

 

سرم به شدت  ادیز الیدادم. از فکر و خ هیمبل تک یمبل پرت کرده و سرم را به پشت یشان خود را رواز رفتن بعد

نشسته و شروع به  میروبرو یبود. مامان و بابا با خوشحال ختهیو رفتار دوگانه باربد اعصابم را به هم ر کردیدرد م

 روز خراب من نبودند. متوجه حال و ییاش کردند و گوباربد و خانواده تیاز وجنات و شخص فیتعر

 بابا مرا مخاطب قرار داد: دند،یاز طرف من ند یواکنش چیه یوقت
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 ؟یدیدخترم؟ پسند هینظر تو چ _

 شان را نگاه کرده و با آرامش گفتم:لحظه نگاه شاد و صورت بشاش چند

 واقعاً نظر من براتون مهمه؟ _

 بالفاصله با تعجب گفت: مامان

 .یکن یزندگ یخوایتو م ،ییخب معلومه که مهمه! اصل کار تو _

 .پسندمینم ،یِنظر من منف _

 عترض شد:بلند م یکم یچشمان گرد شده و صدا با

 یهر دختر ؟یخوایم یچ گهیخانواده بااصالت، پولدار. د پ،یتمؤدب، خوش ت،ی! با شخصیخوب نیوا! پسر به ا _

اومده  دیشاهزاده سوار بر اسب سف ننیبیم ای. همه دخترا تو خواب و رؤشیخواستگار ادیب یپسر نیآرزوشه همچ

ینم یگیو م یکنیدنبالت، اونوقت تو ناز م ومدهمدل ا نیآخر نیبا ماش تی. حاال واسه تو در واقعشونیخواستگار

 .خوام

 مامان گذاشت و گفت: یزانو یدستش را رو بابا

 راحت فکر کنه. الیهفته وقت داره فکر کنه. تحت فشارش نذار، تا با خ هیحاال  _

 جا بلند شده و گفتم: از

 .شهینظرم عوض نم نه،یهفته هم جوابم هم کیاز  بعد

 آب خورده و به اتاقم رفتم. وانیل کیهمراه  یخانه رفته، مسکنآشپز به

 دایپ یراه حل توانستمی. آنقدر فکرم خسته بود، که نمدمیتخت دراز کش یعوض کرده و رو یرا با لباس راحت لباسم

 .کردمیم دایمهلکه نجات پ نیاز ا دیکنم. چطور با
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ام را به آنها پدر و مادرم نفوذ داشته باشد، که خواسته یرا نداشتم که حرفم را درک کرده و تا آن اندازه رو یکس

از او بزرگتر بوده و  یاز همکارانش بود که چند سال یکیداشت،  یکه پدرم از او حرف شنو یمنتقل کند. تنها کس

 د.کریمهم با او مشورت م یهایریگ میتصم یبابا برا شهیهم

از  کیچینبود که با ه ریپذمن امکان ی. برادادیخواهر بزرگش بوده و فقط او را الگو خود قرار م رویمامان هم که پ

بابا و مامان بوده و چه  دیبه عقا کینزد اریصحبت شوم و کمک بخواهم. عالوه بر آن نظرات آنان بسدو نفر هم نیا

 بود. هودهیب ما هکمک گرفتن از آنه دیام نیبسا بدتر. بنابر ا

به دانشگاه آمد، تا از چند و چون ماجرا با خبر  شهیبود، زودتر از هم یمراسم خواستگار انیکه در جر یبعد هست روز

 شرح داده و گفتم: شیرا مو به مو برا زیشود. همه چ

 یکیاحوالِ و خودش  ضیمر نطوریبه عمو بود، که اون هم ا دمیهمه ام رم؟یکمک بگ یکار کنم؟ از ک یچ دونمینم _

 رو الزم داره بهش کمک کنه.

 ریبتونه روش تأث دیبا مامانت حرف بزنه؟ شا ادیبه مامانم بگم ب یخوایگفت: م یفکر کرد و بعد با مهربان یکم یهست

 بذاره.

 گفتم: یدیناام با

 کنه؟یم یحرفاش کمک یکنیفکر م شه؟یم یعنی _

 امتحانش که ضرر نداره. فردا خوبه؟ مامانت هست؟ _

 که استادش چقدر بداخالقه؟ یدونیشروع نشده. م کیزیوفیزودتر تا کالس ب میبهت. پاشو بر دمیخبر م پرسمیم _

کالسُ اداره  یخوب نیبه ا یقد کوتاهش چطور نیبرام سؤالِ آخه با ا م،یاستاد کالس دار نیرعنا! هر دفعه با ا یوا _

 کنه؟یم

 .دهیاداره کالس رو نشون م ییرفتار و گفتار هر استادِ، که توانا شه؟یمگه اداره کردن کالس به قد آدم مربوط م _

 

*** 
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. مامان ندیقبل از برگشتن به شهرشان به خانه ما آمده و شما را بب خواهدیم یبعد به مامان گفتم که مادر هست روز

آمدنش  لیدادم، از دل حی. من هم ترجندیایمان باشت، مادر دوستانم به خانهمتعجب شد، چون تا به حال سابقه ند

 .مینگو یزیچ

یم ی. البته ما سعشهیجان تو خوابگاه م یرعنا مزاحم هست یگاه دی. ببخشیلیخانم اسماع دیخوش اومد یلیخ _

 یو کار شهیاز دست ما خارج م گهید یکه گاه دیدونیم یکه رعنا شب تنها باشه، ول ادیب شیمورد پ نیکمتر ا میکن

 کرد. شهینم

 گفت: یشمال نیریبا آن لهجه ش یهست مادر

 داره. یخوب نی. خوشحالم دوست به ابهیغر نجایهم ا یجان قوربان. قدم رعنا جان سر چشم. هست یت _

 .دیکن ییرایاز خودتون پذ دییبفرما _

 یچ دمیناراحته. ازش پرس دمیاز دانشگاه آمد د یهست روزی. درمیتون رو بگوقت خوامینم ادیممنون صرف شد. ز _

اما  ستیآقا پسر ن نیکرد و گفت رعنا جان دلش با ا فیدخترتون آمده رو تعر یکه برا یخواستگار یشده؟ ماجرا

 داشته باشم هم یداریخودم گفتم جسارت کنم هم د شیپ. رنیش بگه که اونها بپذبه خانواده یبا چه زبون دونهینم

 به درد شما بخوره. اتمیتجرب دیبگم من دو تا دختر شوهر دادم، شا

 .شمی. خوشحال مدیدار اریاخت _

 یدر واقع دوست داماد اولم هست. خدا رو شکر هر دو هم زندگ یعنی. بهیغر یکیو اون  لِیاز دامادام فام یکی _

 ادیخودشون انتخاب کردن حاال با کم و ز لیون با م. چرسهیاما دستشون به دهنشون م ستین یدارن. عال یخوب

 گفتنیم دن،یدیم یتو زندگ یسخت نیوچکتراجبارشون کنم تا ک خواستمی. اما اگه من مانیشوهراشون کنار م

 دمید یوقت یول بیشهر غر ادیب ینبودم هست یراض ی. من حتیشوهرُ برامون انتخاب کرد نیشماست. شما ا ریتقص

م حسرت بخوره خانواده گهید یکه دو فردا رم،یرو بگ شرفتشیپ یهمه عالقه داره، با خودم گفتم چرا جلو نیا

 نذاشتن.

 درهم مادرم شد، صحبتش را کوتاه کرد و ادامه داد: یهاکه متوجه اخم یهست مادر
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به دخترام. راه  دمیمکردم. من هم مثل خواهر بزرگ خودت بدان. فقط خواستم بگم مشورت  یاگر جسارت دیببخش _

 .یبه کار کنمیاما مجبورشان نم دم،یشان مو چاه را نشان

م کنه. من هم تا امروز از بچه تیش رو تربمدل دوست داره بچه هی ی. هر کسدیخودتونُ دار یزندگ اریشما اخت _

 فیتعر هاشیهم کالس یرو برا شیمسائل زندگ کنهینداشتم. اما دخترم هم اشتباه م یبودم و باهاش مشکل یراض

کالغ چهل  کی شهیهم م شجهیحل بشه. خب نت دیاب نجایفقط به خانواده خودش مربوطِ و هم زهایچ نی. اکنهیم

راحت باشه، به ضرر  التونی. خشِی. آرزومون خوشبختمیخواینم یاگهید زیو صالحش چ ریکالغ. من و پدرش جز خ

 .دیاریب فیبا خانواده تشر میفرستیکارت دعوت م شیعروس ی. برامیداریبر نم یتک دخترمون قدم

بود که مادرش با صبر و  یی. خدادیفهماند رفع زحمت کن یدوختُ تنم کرد و به مادر هست دُیعمالً مادرم بر یعنی

و  چونیتره هم خورد نکرد. علناً فهماند که وصلتمان، ب شیهاحرف یکه مادرم برا اورد،یخود ن یبه رو شیمهربان

 .میدانیچرا سر خواهد گرفت و ما صالحِ کار دخترمان را بهتر م

 شروع شد. شیغُرغُرها ییرایپذ لیاز رفتنشان در حال جمع کردن وسا بعد

تا  ،یبه زور شوهرم بدن؟ تو اصالً خبر دار خوانیمادرم مپدر و ،یگیم هابهیغر یبرا یریم یکشیتو خجالت نم _

 م؟یجواب رد داد یکه بفهم نیو بدون ا تیخواستگار انیحاال چند نفر خواستن ب

اگه به فکرت  م؟یخوبه، چرا قبول نکن طشیشرا میدیرو د یکی نیا یدرس بخونه، ول خوادیحاال زوده م میگفت _

 فیتعر بهیغر هی شیت رو پکه حرف داخل خونه یِنمک نشناس نی. اانیب میدادیدونه دونه همشونُ راه م مینبود

 .یکن

ش حرف دیکمک بخوام، تا شا یکیمجبورم از  د،یدیشما به حرف من گوش نم یدوستمه. وقت ست،ین بهیغر یهست _

 شما اثر داشته باشه. یرو

کنه؟ مگه ما تا حاال به  مونحتیبخواد نص ادیب گهید یکیمونِ، که به صالح بچه یچ رسهیمون نممگه ما عقل _

 درسته و یبه ما بگه چ بهیغر هی میکه حاال اجازه بد م،یدخالت کن گرانید یخصوص یتو زندگ میخودمون اجازه داد

 غلط؟ یچ

 اجراش کنم... دیکنیبعد هم مجبورم م د،یریگیم میخودتون تصم یو برا دیدینم تیکه به نظر من اهم نیهم _

 در حال رفتن به سمت آشپزخانه حرفم را قطع کرد. مامان
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 نادرست بوده؟ یانجام داد لتیکه بر خالف م ییاز کارها یکیکدوم  م؟یتا حاال کدوم کارُ به ضررت انجام داد _

 دیپسندیکه شما م یاون مدل خوامی. نمرمیبگ میتصم میزندگ یخودم راهم رو انتخاب کنم. خودم برا خوامیمن م _

 کنم. یزندگ

 گفت: یقرار داده و با چشمان اشک ییشورا درون ظرف فیکث یهاظرف مامان

تباه بشه. تمام  تیزندگ یسهل انگار هیبا  میخوای. نممیبچه رو دار هی نی. همیما هست یو آرزو دیتو همه ام _

 .میرو برات فراهم کن هانیتا بهتر میکنیتالشمون رو م

 دیکه تک فرزندم و با هی. گناه من چدیکن ادهیها پاون یهاتونُ روخواسته هیبق د،یاریباز هم بچه ب دیخواستیم _

 کنم؟ یشما زندگ یمطابق الگو دیچرا با رم؟یبگ دهیهامُ نادخواسته

ته بچه داش هی میگرفت می. تصمستین یبزرگ کردن چند تا بچه کار راحت ،یکارمند یبارها بهت گفتم با زندگ _

به  یدیو فقط چسب ینیبیرو نم ی. چرا جنبه مثبت تک فرزندمیامکانات رو براش فراهم کن نیدر عوض بهتر م،یباش

 توئه؟ یو خوشبخت سعادتما  یآرزو یفهمیچرا نم ؟یمخالفت کن یزیبا ما سر هر چ نکهیا

 رمیبگ میتصم میزندگ یاگه خودم برا یعنی د؟یدیکه شما نشونم م هیمن فقط از همون راه یسعادت و خوشبخت _

 شم؟یبدبخت م

 ؟یما استفاده کن اتیاز تجرب یخوایچرا نم م،یرو تجربه کرد زهایچ یلیما خ ینه، ول _

 د؟یازدواجُ بزن نیا دیخودم تجربه کنم. من چه کار کنم که ق خوامیچون م _

 .شهیتموم م یعمر زندگ کی متیها به قتجربه ی. درضمن بعضستیکه به صالحت ن اریقانع کننده ب لیدل _

به  حاصلیبحث ب نیو پکر از ا دیپا داره. ناام هی. مرغ شما فقط «کنهیشما رو قانع نم یلیدل چیه»دلم گفتم  یتو

کردم.  یفرستاده و از او بابت آوردن مادرش تشکر و بابت رفتار مادرم عذرخواه یهست یبرا یامیاتاقم رفتم. پ

 .«نداشته یریمادرم تأث یهامتأسفم اگر حرف»بالفاصله جواب داد 

قشنگ  تیبودم. مطمئنم ترب دهیند تیخلوص ن نیبا ا ی. تا به حال دوستکردیمرا شرمنده خود م یهست واقعاً

یندارند، اما به وضوح م یوفادار و فداکار ساخته. با وجود آنکه پدر و مادرش سواد آنچنان یاز او انسان اشیخانوادگ

 شاد و سالم هستند. یاخانواده نم،یب
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*** 

 توانستمیمنصرف کنم. نم مشیبتوانم با حرف زدن او را از تصم دیگرفتم باز هم سراغ باربد رفته، شا میبعد تصم روز

 ی. حتدندیچرخیبرش م و پولدارتر از من دور و باتریز یدختران یاو دارد، وقت یبرا یبفهمم ازدواج با من چه نفع

هدفش جلب  . البته آنها برخالف باربد که تنهاکردندیم برخوردبا من  ییاش هم با خوشرومتعجب بودم که خانواده

ماجرا از چه  دمیفهمیکرده و نم جیمرا گ شتریب نیداشتند؛ که هم نیو دلنش مانهیصم یتوجه بابا و مامان بود، رفتار

 قرار است؟

*** 

 تادهسیخلوت ا یافرانک و سهند گوشه دمیدنبالشان گشتم. در کمال تعجب د یوارد دانشگاه شدم، کم یوقت صبح

حراست در  ستیمعلوم ن دند؟یکشیم گاریو س ستادهیوفادار ا اریتر دو آنطرف یمو مشغول بگو و بخند هستند. ک

 به کار خود مشغولند.  دغدغهیو ب یبه راحت نهایکه ا کند،یدانشگاه چه م نیا

 ! رعناجان دنبال منیکرد خود را نبازد و با تته پته گفت: وا یتازه متوجهم شدند. فرانک سع دم،یکه رس کشانینزد

 نجام؟یمن ا یدیاز کجا فهم زم؟یعز یداشت یکار ؟یگشتیم

 زده و گفتم: یزورک لبخند

 ندارم. یراحت باش کار _

 .میصحبت کن دیبه باربد گفتم: با رو

 داده و بدون رونیب ینیاز دهان و ب یظیبود، دود غل وارید یرو شیپا کیداده و کف  هیپشت تک واریبه د کهیحال در

 نگاه کردن به من گفت:

 .میامروز کالس مشترک ندار _

 دوازده تا دو وقتم آزاده. _

 به من انداخته و با تمسخر گفت: یکوتاه نگاه

 ؟یکنیبه ناهار دعوتم م _



 از قنوت تا غنا

 
38 

 

 پارک بغل دانشگاه. نیهم ی. تومینه، فقط قراره صحبت کن _

 .میکنیصحبت م ییجا هی میریدنبالت م امیکالست تموم شد م م،یتو پارک ول بچرخ ادیمن خوشم نم _

از آنها دور شدم. خدا را شکر کردم که امروز کالس  یگریگفتم و بدون کالم د یکوتاه« باشه»تکان داده،  یسر تنها

الس ک یکه همراه فرانک انتها دمیسهند را د ل،یفرانسی. اما سر درس معادالت دمیسه تفنگدار نداشت نیمشترک با ا

 شوند؟ یمیاندازه صم نیتوانسته بودند تا ا یمشغول صحبت بودند. ک مانهیصم یلینشسته و خ

 

. شودیکالسش کجا برگزار م نیآخر دانمیاز باربد دارم و نه م یافکر کردم که نه شماره نیکالس به ا افتنی انیپا با

یبروم. ب کشانینداشتم نزد یابا فرانک سرگرم بود، که عالقه ی. به قدررمیاز سهند سراغش را بگ خواستیدلم نم

مرا  یبوق بلند یاز در دانشگاه دور نشده بودم، که صدا یقدمو باتعلل از دانشگاه خارج شدم. هنوز دو سه  هدف

 ترساند.

 نیداخل ماش یبه طرفش بروم. وقت دهد،یاز پنجره سر تکان م یظیبا اخم غل دمیباربد را د دم،یطرف صدا چرخ به

 ؟یصحبت کن یخواستینشستم معترضانه گفت: مگه نم

 منتظر بمونم؟ دیکجا با دونستمینممن  _

 کالسم تموم شد. شیساعت پ هیمنتظرم.  نجایوقته ا یلیمن خ _ 

 چشمان گرد شده به طرفش برگشتم: با

 شکور که تو کالس ما بودن؟ یآقا یتموم شد؟ ول شیساعت پ هی _

دوست دخترش باشه. مگه دُم ما به هم گره خورده، که همه جا با  شیاون دوست داشته، پ ه؟یربط سهند به من چ _

 م؟یهم باش

 .دیشما سه تا با هم بود شهیخب،.. آخه هم ینه،.. ول _

 .رهیگینم لیما رو تحو گهید خته،یدوستت رو هم ر نیبا ا ی. از وقتمیآره، بود _

 و چطور با هم آشنا شدند؟ یاصالً ک دهد؟یبروز نم یزیاند و چرفته شیپ نهمهیا یعنیحرفش متعجب بودم،  از
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 .دمیخب، گوش م _

 د؟یخوایم یاز من چ ه؟یازدواج چ نیا یاصرارتون برا _

 از دختر و پسرا. یلی. مثل خمیکنی. فقط ازدواج مخوامینم یزیچ _

سراغ  رنینم یاالبختک ینطوریدارن. هم اریدارن. مالک و مع لیانتخاب همسرشون دل یبرا گهید یدختر و پسرا _

 .یکی

 داشتم. اریانتخابم مالک و مع یاومدم سراغت؟ من هم برا یلخیِو  یاالبختک یدونیاز کجا م _

 بهتون عالقه نداره. تونندهیهمسر آ ستیبراتون مهم ن یعنیبه شما ندارم.  یاعالقه چیمن ه یول _

 معامله دو سر سودِ. هی نی. اینکن شیبهترِ فلسف نیبب _

 نداره. یسود چیمن قطعاً ه یبه همراه داره؟ اما برا یچه سود و منفعت دونمینم شما یبرا _

! اصالً یداغون کرد لمُیکه موبا نیهم شی. اولیکنیم دایمنافعت رو پ یرو به کار بنداز وتیکیچرا نداره؟ درست آ _

 خسارتش رو بدن؟ توننیم یاگه بگ ای ؟یت گفتبه خانواده

 ...کردمیخودم داشتم پول جمع م _

 حتاجت؟یما ریکتاب و سا دنیبا نخر ایبا چندغاز وام دانشگاه  ؟یچطور _

 دهان باز نگاهش کرده و با قورت دادن آب دهانم گفتم: با

 د؟یآورد ریاصالً تلفن و آدرس خونه ما رو از کجا گ د؟یدونیرو از کجا م نایشما ا _

راحت جد و  یلیخ ،یاریدر ب یهم جنتلمن باز یکم هیو  یاده لوح داشته باشدوست س هینبود.  یکار سخت _

 .دنیآبادشون رو هم لو م

 .کنهینم یکار نیهمچ وقتچیه یمطمئنم هست ه؟یمنظورت ک _

 کار دارم؟ یچ ینه بابا! به اون خپله گردال _

 دفعه گفتم: کیفکر کرده و  یکم
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 ؟یچ یبرا یهمه کارآگاه باز نیرفته سراغ فرانک، که اطالعات منُ به تو برسونه؟ ا نیهم یدوستت برا یعنی _

 کشانده و گفت: ابانیرا کنار خ نیاطالعات کسب کنم. ماش مندهیدر مورد همسر آ خواستمی. مستین یکارآگاه باز _

 شو. ادهیپ _

یم ریشان بگذرم. مامان و بابا که امشب ددانستن ریاز خ توانستمیسؤاالت و مجهوالت در ذهنم بود که نم آنقدر

 به خانه برگردم. رترید یساعت توانستمیپس م آمدند،

شدم. به طرف آسانسور رفته و دکمه را فشار داد. آسانسورش  دیشده و همراهش وارد مرکز خر ادهیپ حرفیب

 .دنیآنجا قابل د یباال رفتن کل فضا نیبود و ح یاشهیش

کامل از  یا. مجموعهمیشد ادهیشهر وجود دارد. طبقه آخر از آسانسور پ نیهم در ا ییجاها نیچن دانستمینم اصالً

 طبقه وجود داشت. نیفود در اغذا و فست ها،یانواع خوراک

 که مشغول تماشا بودم، گفت: همانطور

 ؟یدوست دار ییایدر یغذا _

 .ستمیگرسنه ن _

 نظرت عوض شد بگو. . اگهدمیخودم سفارش م ی. من برالتِیهر جور م _

 دو نفره نشسته و گفت: یزهایاز م یکیاز سفارش غذا، پشت  بعد

زدواج چه ا نیا ،یفکر کن نیبه حال تو نداره. اما بهترِ به ا یریمن چرا تو رو انتخاب کردم دونستنش تأث نکهیا نیبب _

برو،  یآرزوشُ داشت شهیکه هم یقی. کالس موسیهات برسکنم تا به خواسته یکار تونمیبرات داره. من م یمنافع

چند تا کالس  یتونیم ی. حتیخودت رفتُ آمد کن یبرا یبخرم و راحت بتون نیماش هیتا برات  ریبگ ادی یرانندگ

اگه  ؟یخوایرو نم زایچ نیکه مورد عالقتِ. مگه هم یا. هر رشتهیرشته بد رییو بعد تغ یشرکت کن یکمک آموزش

و  لیمطابق م ینداشت نُیحسرت ا شهیمگه هم ؟یهات برسخواسته نیبه ا یتونیم ،یتو خونه پدر و مادرت باش

 .یبه همشون برس یتونیم یراحت نیخب به هم ؟یکن یخودت زندگ تهخواس

 کنم؟ کاریچ دیدر قبالش من با _
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 .یکنیم یهمسر خوشبخت رو باز هیو نقش  یگیبله ناقابل م هیفقط  _

 چرا؟ _

 چرا؟ یچ _

 نه؟ ایهمسرت بهت عالقه داشته باشه  ستیچرا برات مهم ن _

 به من و هدفم نداشته باش. یبرات داره، کار یازدواج چه منافع نیا نیگفتم فقط بب _

 نخوام انجام بدم. ایو من نتونم  دیازم داشته باش یمعقول ریبعداً خواسته غ دیشا _

 ینطوریا ،یکن یهمسر خوشبخت رو باز هینقش  نِ،یه من او امضا کنم که تنها خواست میسیحاضرم کتباً بنو _

 شه؟یراحت م التیخ

 ش فکر کنم.درباره دیبا _

 .یفکر کن یفکر کن! تا پنجشنبه که مادرم زنگ بزنه فرصت دار _

 . سفارشش را آوردند و مشغول خوردن شد.کردمیفکر م شیهاکرده و به حرف سکوت

 ؟یامتحان کن نیکم از ا هی یخوایم ؟یخواینم یزیچ یمطمئن _

 بودم. شینه تکان داده و مشغول تماشا یرا به معنا سرم

 !شهیکه غذا کوفتم م یشماریهامُ ملقمه یزل زد ینطوریا _

 ها رو نگاه کنم.مغازه رمیاز جا بلند شده گفتم: م _

 خورده و خاموش شد. یتک زنگ میگرفت که گوش یارا در آورده و شماره لشیموبا بالفاصله

 که کجا پارک شده؟ یدونی. منیدم ماش ایب ندازمیشماره منه غذام تموم شد، بهت تک م نیا _

 .مونمیمنتظرت م میدقت نکردم. همونجا که سوار آسانسور شد _
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ماً بابا و مامان که مسل ؟یکسمشورت کنم. اما با چه یداشتم با کس ازیبودم. ن جیگ م،ینزد یادیراه برگشت حرف ز در

هم  ی. هستمیمسائل هم تفاهم نداشت نیو سر کوچکتر میدیفهمیرا نم گریکدی یهاحرف وقتچیچون ه شد،ینم

 د.نشانم ده یمسئله برخورد کرده و راه مناسب نیتر از من با انداشتم بتواند عاقالنه یدیمثل خودم بود و چندان ام

 ..نداشت.. یمناسب تیهم که وضع عمو

مشکل خودم  ریمن آنقدر درگ یافتاد بابا گفت زودتر به خانه بروم چون عمو در خانه تنهاست. خدا ادمیدفعه  کی

. اش را بدهدتنها بودن عمو را فراموش کردم. خوب شد باربد حواسش بود شماره یبابا برا یبودم، که به کل سفارشها

 دم.تماس رفته و ارتباط برقرار کر نیآخر یبالفاصله رو

 بزنم گفت: یاز آنکه حرف قبل

 .امیکم صبر کن دارم م هی _

 برگردم. عیسر دیافتاد با ادمیمنتظر بمونم،  تونمیمن نم _

 .رسونمتی. صبر کن میبرس عیکه سر یبر یخوایمگه با جت م _

تحملش  توانمیهمراه است. چطور م گرانیکردن د عیبا مسخره کردن و ضا شیها! همه حرفیاز خودراض پسره

 کنم؟

همه عجله  نیا یبرا اشیبه سؤالها و کنجکاو یاسترس داشتم، که نتوانستم جواب درست یبرگشت به قدر ریمس در

اش را بدهم؟ آن لحظه که حوصله حیعمو توض یماریاست بخواهم، در مورد ب حیصح ایآ دانستمینم یبدهم. از طرف

 !گرید یوقت دینداشتم، شا

یقلبم به شدت م یشده و با عجله خود را به آپارتمانمان رساندم. از نگران ادهیپ نیماش از یکوتاه یخداحافظ با

ض باز . به محدینخواهم بخش یانگارسهل نیعمو افتاده باشد. وگرنه هرگز خود را بابت ا یبرا یکه مبادا اتفاق د،یکوب

 یعمو خودش چا یعنیدهانم از تعجب باز ماند.  خورد،یم یچانشسته و  ونیزیتلو یعمو که جلو دنیکردن در با د

 ....ایدرست کرده 

 نکردم. دایپ شتریفکر کردن ب مهلت

 بشه. داشونیپ دیدر بره. االن مامان و بابات هم با تیبخور خستگ ییچا هی ایدر خشکت زده عمو. ب یچرا جلو _
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دادم و هاج و واج به  هی، به اپن تکشد. بهت زده به دنبالش رفته یچا ختنیسمت آشپزخانه رفت و مشغول ر به

 یعنی. کردیحرکت م شینه از جا و شدیاز دهانش خارج م ی. قبل از رفتن به مسافرت نه کالمستمینگریحرکاتش م

 برگردانده؟ یاو را به حالت عاد اشیمیدوست قد دنید ایاندازه کارساز بوده  نیمسافرت تا ا نیا

 کرده و گفت: یام شد. خنده کوتاهزدهو بهت رهیمتوجه نگاه خ یوقت

 .نمیذره بِچِلونمت بب هیبغل عمو  ای! اول بیتعجب کن یحق دار _

خفه کردم.  اشنهیهقم را درون سرا از دو طرف باز کرده بود، که با ضرب خود را به آغوشش انداخته و هق دستانش

 گفت: راهنشیاد و با نگاه کردن به پام را عقب دمرا به خود فشرد، بعد با دو دست شانه یکم

 ؟یکنیدماغتُ با لباس من پاک م _

 ام گرفت و گفتم:خنده هیگر انیم

 .کنمیو اتو م شورمیخودم براتون م _

را برداشت. مرا همراه خود به طرف مبل کشاند، کنار خود  یچا ینیس گریو با دست د دیچیام پدست دور شانه کی

 داد و در همان حال گفت: یجا

 ؟یبشور راهنمُیکه پ یپدر سوخته! حاال انقدر بزرگ شدبرو  ایب _

 افتاده ادامه داد: ریو سر ز نیغمگ یبا لحن بعد

 شوهرت بده. خوادیگرچه پدرت گفت م _

 با خنده گفت: داد،یرا به دستم م یکه چا یکرد و در حال رییلحنش تغ دوباره

 کسچیداداش من از اولش هم به حرف ه نیا یلذت ببره. ول شیذره از دوران جوون هی، بذار بهش گفتم حاال زوده _

 رفت! ادمی ی. راستدادیگوش نم

 

 از آن درآورده و به طرفم گرفت. یبود، رفت. پاکت زانیدر آو یجلو یجا لباس یجا بلند شد و به طرف کتش که رو از
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قبل کنار گذاشته بودم، اما نشد  یلیبرات بخرم. پولشُ از خ ژهیو هیهد هی خواستمیتو دانشگاه م تیبابت قبول _

حالم  ،یاز من داشته باش یادگاری هیبخر. ببخش عمو دوست داشتم  یخودت دوست دار یبخرم. باهاش هرچ یزیچ

 بگردم. یزیمساعد نبود برات دنبال چ

 یلیخ تون،میدیو د دیهمه سال اومد نیکه بعد ا نی. همیبد یزیحرفُ نزن! اصال الزم نبود چ نیعمووو! ا _

 .توننمیخوشحالم. اما دوست داشتم سرحال بب

 گفت: یهمراه آه بلند عمو

 کرده بدوم. دای( پEmmaبا اِما) ییهاهم تو خونه اختالف ،ی. هم مالختیکم بهم ر هیاوضاع و احوالم  _

 سخت گذشته بهتون. یلیکنم. حتماً خ یادآوری خواستمیمتأسفم نم_

بودم از آنکه چرا  مانینزد. پش یحرف گریشد. هر چه منتظر شدم د رهیخ یادفعه ساکت شده و به نقطه کی وعم

نشان نداد. ناچار او را به حال  یالعملکردم، اما عکس شیصدا ی. چند بار به آرامفتدیمشکالتش ب ادیباعث شدم، 

 افهیق رفتم،یم یبهداشت سیبه طرف سرو یکارم وقت لباس به اتاقم رفتم. پس از اتمام ضیتعو یخود گذاشته و برا

دستانش  ی. گاهزدیلب م ی. گاهکردیاخم م ی. گاهزندیبا خودش حرف م دیرسیعمو توجهم را جلب کرد. به نظر م

 دانستمیبابا برسند مبادا حالش بدتر شود. وگرنه نم ای. در دل دعا کردم، هر چه زودتر مامان دادیحرکت م یرا کم

 بکنم؟ دیچه با

 متوجه عمو شده و گفت: یکه خارج شدم، بابا همزمان داخل آمد، بعد از سالم و احوالپرس سیسرو از

 شده؟ ینجوریتا حاال ا یک _

 بغض کرده و گفتم: یناراحت از

تو دانشگاه. داشت  تیقبول هیپاکت بهم داد، گفت هد هی ی. حتزدیمن که اومدم خوب بود. داشت حرف م _

 شد. ینطوریمشکالتش افتاد که ا ادیبخره، بعد فکر کنم  یزیکه نتونسته برام چ کردیم یعذرخواه

 .فتهیاون روزا ب ادیبره تو فکر و  میاجازه بد دیرو پشت سر گذاشته، نبا یسخت یروزا _

 نشون نداد. یالعملعکس چیه یچند بار صداش کردم ول _
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 ادیو  نشه دهیبحث به اون سمت کش م،یباش اریهوش دیلش باکرد. قب یکار شهیفرو بره تو اون حالت نم ینه، وقت _

 .فتهیاتفاقات تلخش ن

 داشته. یبشه. مامان فقط گفت مشکل مال ینطوریباعث شده ا یچه مشکل دونستمیمن که نم _

با مرد  یبد تیخونه و همسرش رو در وضع ادیم موقعیروز ب هی یبوده، ول شیاوضاع مال ختنیآره شروعش به هم ر _

 کنن. شیبستر شنیکه مجبور م ره،یگیاوج م شیماریو از اونجا ب نهیبیم یاگهید

 ران؟یا گردهیپس چرا برنم _

مراحل درمانش رو  تونستنی. بعد هم تحت مداوا بوده و اونجا بهتر مرهیبگ مینداشته که بتونه تصم ینرمال تیوضع _

دکترا ازش  نیهم ی. براختهیریدوباره به هم م افتاده،یاون صحنه م ادی وخونه  رفتهیکنن. اما ظاهراً هر بار م یریگیپ

 دور باشه. طیاز اون مح یخواستن مدت

 ومد؟یسفرُ انجام بده؟ چرا پسرش همراهش ن نیتونست ا یپس چه جور _

I)  زاکیآ _ ssac یی. خودش هم جاختیبهم ر یدفعه همه چ هیتا بفهمه چرا  کنه،یم یریگیعموتُ پ ی( داره کارا 

من زودتر رفتم فرودگاه که  نیهم یرها کنه، سفارششُ به مهماندارا کرده بود. برا شُیکار و زندگ تونستیشاغلِ، نم

 .ادین شیپ یمشکل

 شه؟یحالش خوب م شه؟یم یحاال چ _

 .ممکنه تنها بمونه. اونجا آب و هواش هم بهترِ یگاه نجای. اگالبیبیدارم ببرمش خونه ب میتصم _

 س؟مگه هنوز زنده گالبیبیب _

 با خنده گفت: بابا

 از من و تو هم سالمترِ. _

 فکر کنم االن صد سالش باشه! _

 با لبخند ادامه داد: بابا

 داشته باشه. دیحول و هوش هشتادُ با ی. ولستیهمه هم ن نیا گه،ینه د _
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 ! چطور هنوز هم سرحالِ؟شهیباورم نم _

 .دهیرو خودش انجام م شیشخص یکارها دمیشن یو مراقبشِ، ول کنهیم یزندگ کشینزد شیدختر نوه

 .ستین ادمی یادیز زیقرمزش چ یهایاز حوض وسط خونه و ماه ریبچه بودم. غ یلیخ م،یبار که با هم رفت نیآخر _

 .ادیب ادتی یزیچ دمیها. نبابا بچه یو مشغول باز یبود اطیتمام مدت تو ح نکهیا یبرا _

 مراقب عمو باشه؟ تونهیم گالبیبیمگه ب _

 یبیهم به ب یکمک هی. اونجا باشه مجبورِ هیتنها نباشه و تو فکر نره کاف نکهینداره. هم ازین یعموت مراقبت خاص _

 .ستیموندن براش خوب ن کاریتنها و ب نجایبرگرده. ا یزودتر به حال عاد شهیبده، که باعث م

 ام؟یمن هم همراهتون ب شهیم _

 ؟یبر یخوایمگه دانشگاه نم _

 پنجشنبه و جمعه که کالس ندارم. _

 .یبه خواستگارت بد یکه چه جواب ی. البته اگه فکراتُ کردایباشه تو هم ب _

 باربد غافل شده و ... یهامشکل عمو شده بود، که از حرف ریکل فراموش کرده بودم. آنقدر ذهنم درگ به

 دیشا پول نیمبلغ درون پاکت ذوق زده شدم. با ا دنیبالفاصله به اتاقم رفته و با دعمو افتادم.  هیهد ادیدفعه به  کی

شماره باربد را گرفته و منتظر ماندم، بعد از  ی. با خوشحالگذشتیم یو خوش ریبه خ زیو همه چ شدیمشکلم حل م

 نگذشت که خودش تماس گرفت. یادیز حظاتشدم اما، ل یچند بوق رد تماس داد. از دستش عصبان

 ؟یگرفت متُیتصم یزود نیبه ا _

 فراهم کردم. لتونُیمن پول موبا _

 خُب؟! _

 .میقرار ازدواجُ کنسل کن میتونیوجود نداره. م یمشکل گهیحاال د _

 پاسخ داد: زیتمسخر آم یلحن با
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 ؟یبه نفهم یخودتُ زد ای یفهمیتو واقعاً نم ؟یبرس جهینت نیکه به ا یفکر کرد ینشست _

 ه؟یمنظورت چ _

 خوامیم یجد یلیمن خ شه؟یم یمنتف یهمه چ یاگه پرداخت کن یکه فکر کرد لِ،یمگه مشکل من پول موبا _

 یبا خوشحال ی. اونوقت زنگ زدیش فکر کنمعامله دو سر سوده. ازت خواستم درباره هیباهات ازدواج کنم و گفتم 

 !دهیبع یخنگ باز نیهمچ ،یپزشک یرشته مهندس یدانشجو هی! از ؟یکرد هیته لُیپول موبا یگیم

 .دیبهترِ مؤدب باش _

 :دیرا باال برده و غر شیصدا یکم

 یایاز خونه بابات م ه؟یازدواج چ نیاشکال ا ؟ینگاه کن هیذره عاقالنه به قض هی یخوای. چرا نمیابچه یلیواقعاً خ _

 ؟یخوایم یچ گهی. دشتریب یخونه بهتر با امکانات و آزاد هی

 گفتم: یناراحت با

 .دونمینم یمتأهل یاز زندگ یچیمشترک بشم. ه یوارد زندگ خوامیسن نم نیاالن زوده، من تو ا _

 گفت: طنتیو ش یلودگ با

 .دمیم ادتیخودم  ،یالزم باشه بدون یهر چ _

 د؟یازدواج بگذر نیا ریکنم، از خ کاریمن چ _

 که من نتونم برات فراهم کنم؟ ،یخوایم ی. آخه دختر! تو چگذرمینم رشی! چون از خیبکن یتونینم یکار _

 غلط؟ یدرسته چ یچ دونمینم جم،یمن گ _

 ؟یبه پدر و مادرت هم اعتماد ندار _

 درکم نکردن. وقتچیها هاون _

 ؟یخوایم یدرکت کنم. بگو چ کنمیم یمن سع _

 م؟یداشته باش گهیاز همد یچه انتظار دیبا یمتأهل یزندگ هیتو  دونمیمن تا حاال به ازدواج فکر نکردم. نم _
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. مگه االن بابا و مامانت کنمیبرات فراهم م ،یداشته باش ازیکه ن یازت دارم. تو هم هر چ یمن که گفتم چه انتظار _

 ام؟یش برباز عهده تونمیکه من نم دن،یبرات انجام م یچه کار

 گفتم: هیدر آمد و با گر اشکم

 چیتر و پولدارتر از من هستن. اصالً هدانشگاه هست، که خوشگل نیدختر تو ا نهمهیا ؟یکنیدر اصرار مچرا انق _

 .میاییجوره ما با هم جور در نم

 نرمش به لحنش داد. یکم

 ؟یداشته باش یتو زندگ خوادیدلت م یفکر کن چ نینگران نباش! تو فقط به ا م،یایبا هم جور درب کنمیم یمن کار _

 ؟یگیم یچ گهیم.. دم. هومکنمیمن همه رو برات فراهم م ه؟یآرزوهات چ

 ؟یکنیکارا رو م نیچرا ا _

 گفت: یکالفگ با

دم، بو یدارم. دنبال کس ییارهایها و معخودم مالک یمن برا گم،یبار آخر م یبرا نیسر خونه اول. بب میباز برگشت _

تو حال و روزت  یریمن، تأث یهاو رو انتخاب کردم. دونستن خواستهت نیهم یباشه. برا کینزد هایژگیو نیکه به ا

 خودت باش. والسالم. یازهایها و ننداره. فقط به فکر خواسته

 .کنهیم جمیگ شتریهات بحرف رم؟یبگ میتصم یآخه من چطور _

به  یتونیازدواج م نیکه با ا یفهمی. بعد مسیها و آرزوهات بنواز تمام خواسته ستیل هی نیچند روز بش نیا یتو _

 .مونهیبرات نم یدیشک و ترد چیه گهی. اونوقت دیهمشون برس

 

*** 
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 یاجهیتا وقت شام در اتاق ماندم و با افکارم کَلَنجار رفتم، بلکه به نت شانی. آشفته و پریگرید جهینتیهم بحث ب باز

که در حد بله و نه  م،یدیپرسیم یزی. مگر آنکه چحرف نزد یبرسم. عمو تا آخر شب در خود فرو رفته بود و کالم

 .دادیپاسخ م

م کرد یرا نداشتم. موقع شام سع زیچ چیو ه کسچیکالفه بودم و حوصله ه دنینرس جهیو به نت ادیفکر کردن ز از

بروم و مشکلم  یسراغ چه کس دانستمینم گرینکنند. د چمینشده و سؤال پ امیرفتار کنم، که متوجه آشفتگ یطور

 باشد؟ میدلسوزانه راهنما توانستیم یرا مطرح کنم؟ چه کس

سر راهم  یمناسب سیکِ نکهیرا ندارم؟ صرف ا دیجد یزندگ کیشروع  یکه در حال حاضر آمادگ دندیفهمینم چرا

 یشروع زندگ یراب یتنها بلوغ جسم ست؟یکاف یزندگ کیشروع  یبرا ایبابا و مامان( آ دگاهیقرار گرفته، )البته از د

 دیبا یمشترک چه انتظار یاز زندگ دانمینم هنوزمن  ست؟ین یو روح یبه بلوغ فکر یازیو ن ستیکاف ییزناشو

 کنم؟  ستیرا ل میهاخواهد داشت؟ پس چطور خواسته یهمسرم از من چه انتظارات ایداشته باشم 

 

*** 

 دو دستش گرفته و گفت: نیدستم را ب یبا ناراحت یهست

 هیچطوره  گمیم ،یکرد فیکه ازش تعر ییزای. اما با چادیپسرِ خوشم نم نیمن هم چندان از ا یراستشُ بخوا _

 شتریتا ب دیفعالً نامزد باش شه،یم ریها سخته و فکرت درگدرس نکهیمثالً به بهونه ا ؟یفرصت کوچولو به خودت بد

تا شناخت  د،یمدت با هم رفت و آمد داشته باش نیا دناجازه ب ترم طولش بده. بگو انیتا پا د،یرو بشناس گهیهمد

 ه؟یازدواج با تو چ یهمه سماجت برا نیهدفش از ا یبفهم دی. شایکن دایپ یشتریب

 جواب دادم: یتفاوتیب با

درست تمرکز داشته  تونمیها هم نمرو درس گهی. دکشهیروزا فکر کردم مغزم داره سوت م نی! انقدر ادونمینم _

 بشم. شونفیکارُ کردم. البته اگه بتونم حر نیهم دیباشم. شا

 که آماده بشه. یتا زمان ار،یرو ب هیزیخب بهونه جه _

 یبرا ذاشتنیتوش م یمبلغ تونستنیانداز برام باز کرده بودن و هر موقع محساب پس هی یمامان و بابا از بچگ _

 اظ ندارن.لح نیاز ا یتو حسابم هست و مشکل یکار. االن پول کاف نیهم
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 رو کردن؟ یعجب! پس فکر همه چ _

اونها  لیتا مطابق م ستمین یبازشب مهیدارم. عروسک خ ییهاکه من هم خواسته نیاز ا ریغ ،یآره فکر همه چ _ 

تا من مجبور نباشم، به خاطر تک فرزند بودن  دیاریبازم بچه ب دیخواستیبهشون گفتم م یکنم! حت یبچرخم و باز

. میبراش فراهم کن یکه امکانات بهتر م،یداشته باش بچه هی میخواستیهمه آرزوهاتونُ برآورده کنم. اما گفتن ما م

 .میرو نداشت گهیبچه د هیبه  یدگیفرصت رس

خوش به حالشون! همه  گنیدارن، مخبر ن شونیاز زندگ ایلیتحمل کنن؟ خ دیرو با یواقعاً تک فرزندا چه فشار _

تحت امر پدر و  دیکه اون بچه چقدر با ننیبیرو نم هیقض نطرفی. اما اکشنیبراشون فراهمِ، همه نازش رو م یچ

 .رهیبگ دهیهاش رو نادمادرش باشه و خواسته

 اش به روبرو اشاره کرد.زده و با چانه میسکوت کرد، بعد با آرنج به پهلو یالحظه یهست

 آرام کنار گوشم گفت: 

 کن؟یتو چ کیچقدر چ نایا داًیجد یدقت کرد _

 و لیشماره تلفن خونه و موبا یمنُ گذاشتن کف دست باربد. حت یو درشت زندگ زیآمار ر نایبله، خبر دارم. هم _

 فرانک به دست آوردن. قیآدرس خونه رو از طر

 گفت: زدهرتیچشمانش گرد شد و ح یهست

 بکنه؟ یکار نیفرانک همچ دی! آخه چرا باشهی! باورم نم؟یگیغ مه..! دروههنه _

 گفتی. البته مدهینشون م نُیشون که خالف ارابطه یسوء استفاده کردن. ول شیاز ساده لوح گفتیباربد که م _

 یک دونمیاعتماد کنم. نم تونمیبه چشمامم نم گهی. درهیگینم لیما رو تحو ادیز پره،یبا دوستت م یسهند از وقت

 گه؟یناحق م یکحق داره و یغلط؟ ک یک گهیدرست م

 زد. یاضربه میزانو یدست رو با

 کنن؟یم کاری. به ما چه که اونا چمی. تو کار خودمون موندشهیاالن کالسمون شروع م میولش کن، پاشو بر _ 

 گفتم: یدیو ناام أسیحال قدم زدن به طرف داخل ساختمان با  در
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 کمکم کنه. تونستیم د،یفهمیبود حالمُ م یکی. کاش جمیگ یلیخ یهست _

 ؟یگفتیکه م یبیهمون ب ؟یچ دیبر دیخوایکه م لتونیفام نیخونه ا _

 یلی. تازه سنش خدنشید رهیم ییها تنهاوقت شتریازش ندارم. بابام ب یشناخت چی. هدمشیمن بچه بودم د _

رو به تو گفتم و  یموضوع خواستگار نکهیحال منُ بفهمه؟ بعد هم اون دفعه به خاطر ا تونهیباالست. اون از کجا م

حرف  یبا کس هیقض نیراجع به ا کنمیگه جرأت نمیمون، از بس مامانم غر زد و سرزنشم کرد، دمامانت اومد خونه

 بزنم.

 دی. شااریدر موردش بدست ب یشتریباهاش وقت بگذرون. اطالعات ب شتریکم زمان بخر. ب هیمن هنوزم معتقدم  _

دختر  هیدنبال  نیهم یش مجبور شده ازدواج کنه. برانداشته باشه و تحت فشار خانواده یبد تین چیهم اصالً ه

 زونیوآ یپسرا از دخترا یکم مثبت فکر کن، بعض هیدنبالش نباشه.  شافهیمظلوم و ساده بوده، که به خاطر پول و ق

 نظرش رو جلب کرده باشه.تو  یو کم محل یکم توجه نی. ممکنه همادیشون نمخوش

 م زده.رق یو سرنوشت برام چ ریدست تقد نم،یمجبورم منتظر بمونم بب گهی. دیگیباشه که تو م ینیخدا کنه هم _

 

*** 

 

آب در قسمت خوش یبی. خانه بمیبرو گالبیبیب دنیبه د یقرار بود امروز دسته جمع نکهیخوشحال بودم از ا یلیخ

 صبح نیهم ی. برایشهر بود و مسافت طوالن هیدر حاش باًی. تقریو آلودگ کیشهر قرار داشت، به دور از تراف یو هوا

کردم، آنروز عمو  فیبابا و مامان تعر یبرا یحرف. وقتکم ان. حال عمو نسبتاً بهتر بود، اما همچنمیزود حرکت کرد

 .شدیداشته، هر دو متعجب بوده و باورشان نم یکامالً عاد یرفتار

را هفته بعد برگزار  ینامزد رفتند،یهم مادر باربد زنگ زد و مجبور شدم جواب مثبت بدهم. خوشبختانه پذ روزید

. ظاهراً تندرفیپذ یراحت نینبود، که به ا ریباورپذ میبه من فرصت دادند. برا شتریب ییآشنا یترم برا انیکرده و تا پا

 ام کنار آمدند.بود، که راحت با خواسته یقمنط دشانیاز د یذهن تینه درس خواندن و مشغولبها
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را سر کوچه پارک کرده و به طرف  نی. ماشمیدیرس رفتیکه انتظار م یخلوت بود و زودتر از زمان ابانهایجمعه خ صبح

 هدیکش یبعد صدا یر آورد و لحظاتداشت، به صدا د یقشنگ یخانه را که صدا یمی. بابا زنگ قدمیرفت یبیخانه ب

 .دیرس وشگشودن در به گ یبرا کردیکه با عجله حرکت م ییشدن دمپا

ابراز  اریما بس دنیبود. از د گالبیبیخانم نوه ب بهیکه در را باز کرد، آقا محمود خوانده شد که همسر ط یشخص

 داشتند. مانهیگرم و صم یکرده و رفتار یخوشحال

 مرا مخاطب قرار داد: گالبیبیب

 گهیال د. اونا سیو مهال فکر کنم همسن باش کای. با ندمتید یکوچولو بود یلی. خنمتیدخترم بب نیبش شمیپ ایب _

 .کننیتموم م رستانُیدب

 من نوزده سالمه االن ترم سوم دانشگاه هستم. _

 ؟یخونیم یدخترم. چ یخب به سالمت _

 .یپزشک یمهندس _

آدم  گفتنیرو م یارشته هیاسم  ی. قبال وقتدیجد یهارشته نیاز ا ارمیسر در نم یزی. گرچه من چیموفق باش _

 گهیدکترن د دونمی. فقط محمدعطا و ونداد مارمیسر در نم یزیبعدش قراره چه کاره بشن. اما االن چ شدیم شیحال

 و هم پزشک؟ یشیشما هم مهندس م یعنی. دونمیرو نم هیبق

 ام گرفت:حرفش خنده از

 .خونمیدرس م یپزشک لیوسا یدر مورد ساخت و طراح یعنیهست.  یپزشک لینه کارم با وسا _

 ادامه داد: ییروسرش را تکان داده و با خوش دنیفهم یمعنا به

 .یهات برسبه خواسته یبتون دوارمیسخت و پرزحمت باشه. ام دی. بانیاحسنت، آفر _

از  یکی میهابه خواسته دنیداشت. رس میبرا یقشنگ یآرزو نیچن یبار بود کس نیزدم. اول شیبه رو یبزرگ لبخند

 میبرا مانهیساده اما صم یآرزو نیدر جوابش گفتم. چقدر ا ی«ممنونم»قلب  میبود. از صم میآرزوها نیبزرگتر

 بود. نیدلنش
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 :دیرو به آقا محمود پرس بابا

 د؟یبر دیخواستینم یی. امروز جامیمزاحمتون نشده باش _

. من به میهست جانیبیب شیها پ. اکثر جمعهگردهی. پسرم با دوستاش رفته کوه بعد از ظهر برممینه کجا رو دار _

 ستیهم دور و برمون ن یاگهی. کسِ دکنهیخانم هم تو خونه خودشُ مشغول م بهیط کنم،یم یدگیرس اطیباغچه و ح

 .ادیدر م ییهم از تنها یبی. بدیآورد فیتشر زکه امرو می. خوشحال شدانیب دنمونیبه د ای دنشید میبر

 گالبیبیدخترمِ. همراه آقا پسرتون و ب ینامزد ندهینرفته بگم هفته آ ادمیخدا شما رو سالمت نگه داره. تا  _

 .دیاریب فیتشر

 اضافه کرد: یبیبابا رو به ب یهادر ادامه صحبت مامان

رو به دخترمون  یکم راه و رسم شوهردار هی د،یبمون شمونیپ یچند وقت میدوست دار دیاگه قابل بدون جانیبیب _

 نداره. یاز ما که حرف شنو د،یبد ادی

که انگار من  کردند،یدر موردم صحبت م ی. جورشودیام بخار بلند ماز کله کردمیها احساس محرف نیا دنیشن با

ناسازگار جلوه دهند، چنان  یامرا بچه نکهیوم شخص قرار دادنم و ا. سشنومیرا نم شانیهاآنجا حضور ندارم و حرف

با  یبیاز من سر نزند. اما ب یستیکنترل کرده تا عمل ناشا اخود ر توانستمیکه به زحمت م کردیمرا برافروخته م

 در جواب گفت: یمنشبزرگ

متفاوته  یلیاالن خ یجوونا یاما زندگ کنم،ینم غیدر ادیاز دستم برب ی. کمکادیبه نظر م یرعنا جان دختر با کماالت _

اما توقعاتمون هم کم بود. االن انتظارات زن و شوهرها  م؛یداشت یاعاشقانه یزندگ امرزیبا زمان ما. درسته من و خدا ب

 دیبا یکرده، به نظر من، اصل و اساس زندگ رییکرده. صبر و تحمل جوونا هم کم شده. نوع مشکالت تغ رییاز هم تغ

 باشه. یکاف یخوشبخت یبرا نیباشه، فکر کنم هم یکرنگیو  یکدلی یرو

 میرفتم. لب پله نشسته و آرنج به زانو اطیرا نداشتم. بلند شده و به ح شانحیها و نصاحرف دنیتحمل شن گرید

شدم.  یدکخاطرات کو یادآوریحوض و  یام قرار دادم. مشغول تماشاچانه ریدادم. دو دستم را مشت کرده و ز هیتک

 یبزرگسال یایو فارغ از دن ماندمیکودک م مچنان. کاش همیو خوش بود میدیچرخیدور حوض م الیخیچه شاد و ب

 فردا و فرداها. یبدون واهمه و دلشوره برا ،ینگرانیب دغدغه،یبودم. ب

 .یتو هم مثل من حوصله جمعُ ندار _
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 که آرام به سمتم آمده و بدون نگاه کردن به من ادامه داد: دمیگردانده و عمو را د سر

 .یتنها باش یدیم حیترج فهمه،یحرفت رو نم یکس ی. وقتیحق دار _

 به عمو که کنارم نشسته و به روبرو زل زده بود، گفتم: ینگاه با

 فهمه؟ینم یحرف شما رو هم کس _

 ی. وقتیجمع نیچن یت متفاوت باشه، سخته، تحمل بودن تودور و بر یآدما یهاآلدهیآمال و آرزوت، با ا یوقت _

بال  یکنیباشه، احساس م ارزشیها بتو اون بحث دیو از د یاریبه زبون ب ادیباشه، خوشت نم لشونیکه باب م یحرف

و  ی. تو خلوت خودت باشیخواد ازشون دور باشی. دلت مدنینم دنیکردن و بهت اجازه پر یچیپروازت رو ق

 اون جمع. یتو یوصله ناجور یکنی. فکر میصحبت نشباهاشون هم

 و مرا به خود فشرد. دیچیدستش را دورم پ کیداده، عمو  هیرا به شانه عمو تک سرم

 کار کنم. یکنه چ مییراهنما ستین کسچیتنهام. ه یلیعمو خ _

 ...ترهنیکدوم کفه ترازو سنگ یبفهم یتونیسخته. نم یلیخ یریگ میها تصموقت یگاه _

 میبازو کردمی. در عوض لحظه به لحظه حس مامدیاز او در ن ییعمو را بشنوم صدا یهاحرف هیچه منتظر شدم بق هر

در خود فرو رود.  دادمیاجازه م دیآمد نبا ادمیو  دهیدفعه خود را کنار کش کی. شودیفشرده م شتریدستش ب ریز

 کردند. تشیبه او خورانده و به داخل هدا ی. قرصمحال دگرگون عمو مضطربم کرده و با عجله بابا را صدا کرد

 اشیمواجه شده بود، که باعث آشفتگ یابا چه صحنه کرد؟یبا او م نیچن اشیادآوریبه روز عمو آمده بود، که  چه

 شد؟یم

دو ساعت  یکی. بعد از خوردن ناهار، اوردیبه زبان ن یدر خود فرو رفته بود و کالمعمو  م،یکه ما آنجا بود یزمان تا

گل و  یو مشغول تماشا دمیچرخ اطیو اجتماع صحبت شد. باز هم من تمام مدت در ح استیهم هول کار و س گرید

 درون حوض شدم. یهایباغچه و ماه اهیگ

 آمد و با لبخند گفت: اطیلنگان به حلنگ یبیب یاز خداحافظ قبل

 ؟یشینم ریس دنشیهست که از د یمیکهنه و قد اطیح نیتو ا یچ _
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 ؟یبست نشست نجایا یتی. حاال به چه نیدو تا بچه بودن که باهاشون بدو وادو کن یبار که اومد اون

 یو صدا خنچری. سه تا دختر کوچولو که با خنده دور حوض منمیبیم المیها رو تو خحاال دارم همون صحنه _

 پر کرده. اطیشادشون کل ح

گوشه  هیاز بچه نبود. حاال هر کدوم  یروز خال هیخونه  نیکه ا فتم،یاون روزا م ادیها مثل تو به وقت یلیمن هم خ _

 .رنیگیم یسراغ هی یماه یهستن و سال ایدن

کسل  یهاصحبت یدر آن خانه داشتم. منها ینداد. حس خوب شتریمامان و بابا اجازه صحبت ب یخداحافظ یصدا

 بود. نیدلنش اریبودنشان بس یآن خانه و خودمان یاهال ینوازو مهمان ییرایکننده، پذ

لحظه احساس  کیما پارک کرد.  یشدم که جا ینیمتوجه ماش م،یشدیشده و از آنجا دور م نیسوار ماش یوقت 

ا ر شویر یدور و برم جوان یهاآدم انی. هر چه فکر کردم مامدهید ییکه پشت فرمان نشسته را قبالً جا یکردم شخص

ه ب یبوده، که به نظرم آشنا آمده. وقت دیاسات ای ییسال باال یاز دانشجوها یکی هی. احتماالً شباوردمیبه خاطر ن

 یام کممورد عالقه یهارا درون گوشم قرار داده و با گوش دادن به آهنگ یدادم هندزفر حیترج دم،ینرس یاجهینت

 امروز را نداشتم. یمامان و بابا در مورد مهمان لیو تحل هیتجز دنیبه شن یاعالقه نکهی. هم ااورمیآرامش بدست ب

 

*** 

 

. در گذاشتمیپشت سر م دینداشتم را با اشیبرگزار یبرا یشوق چیکه ه ییو مراسم نامزد دیجمعه از راه رس شب

 یفرق میبرا د،یبخر دیپسندیخودتان هر چه م قهیباربد همراه نشدم. گفتم به سل ایبا مامان  دهایاز خر کیچیه

 ندارد.

 نیدفعه از کجا آوردند، که هر دو ا کیرا  یمرخص همهنیا دانمیسنگ تمام بگذارند. نم خواستندیو بابا م مامان

از کمبود  شهیهم کهیمراسم کردند. در حال یو تدارک برا هیخانه و ته یوقت خود را صرف آماده ساز شتریهفته ب

ام ش یبرا نگیبا کتر یاستخدام کارگر، هماهنگ ،یتکان انهکارت دعوت، خ هی. تهدندینالیوقت و نداشتن زمان آزاد م

 .کردیم ینیکار شده بود به تنم سنگ شیکه از بس رو یلباس ،ینامزد

 زده و رو به مامان گفتم: یچرخ نهیآ یجلو



 از قنوت تا غنا

 
56 

 

س لبا دی. چرا بادیتدارکات کرد نیتون رو صرف اهفته هم که تمام وقت نیو بپاش؟ ا زیهمه بر نیب بود امامان واج _

 لباس. نیتو ا رهیتا آخر شب که جون از تنم در م د؟یکن هیشب کرا هی یرو برا یگرون نیبه ا

 خراب نشود. ششیچشمش را گرفت، تا آرا ریبا دستمال آرام نمِ اشک ز مامان

به  میختیو در عوض پولشُ ر میاستفاده نکرد هامونی. از مرخصمیرو برات فراهم کن هانیبهتر خوادیما دلمون م _

 .مینیآرزوهامونُ بب دنیبه ثمر رس یکییکی. حاال وقتشِ که یروز نیهمچ یحسابت برا

 ازمندین دیدیفهمیکاش م یا .دیکردینم غیوجود خودتان را از من در ،یپولِ مرخص یکاش به جا یا»دلم گفتم  در

 «.مراسم مجلل کی یکردن برا نهیحضورتان بودم، نه هز

 نیهم یمان برگزار کند. برامجتمع یمجتمع هماهنگ کرده بود، تا مراسم را در قسمت الب تیریقبالً با مد بابا

به همراه شوهرش و پسرش  دیناهفقط خاله م،یوارد سالن شد یهم دعوت شده بودند. وقت هاهیاز همسا یتعداد

راحت تمام مدت در  الیبا خ نیهم یبود. برا ردهمراسم را به خاله سپ تیرینوشاد آمده بودند. ظاهراً مامان، مد

 همراهم بود. شگاهیآرا

در چند گوشه  ینیریو ش وهینوع م نیچند زهایم یبودند. رو شانیمشغول آماده کردن و کوک سازها یقیموس گروه

 بودند. ییرایپذ لیانجام کارها استخدام شده بودند، مشغول آماده کردن وسا یکه برا ییهاشت. خانمسالن قرار دا

 هوا زد. یرو یاشده، لپش را به لپم چسباند و بوسه کینزد خاله

 ...یکاشک اد،یلباس که قدت کوتاهتر به نظر م نیبا ا یول زم،یعز ی! چقدر ناز شدیوا _

 به اظهار فضلش ادامه دهد. نگذاشتم

 نداشتم. یمامان بود، من دخالت قهیسل _

 س.کوتاه یمناسب قدا یچه لباس کردمیم شیی! راهنماگفتیبه من م یاِ..! خب کاشک _

 به پسرش گفت: رو

 .میریبگ یچند تا عکس تک هیو شلوغ نشده  ومدنیتا مهمونا ن اینوشاد جان ب _

 عکس گرفته نشده بود. نیدست دور کمرم انداخت و سرش را به سرم چسباند، اما هنوز اول دیناهخاله
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 د؟یریگیبدون داماد عکس م _

او را از نظر گذراند. باربد در آن کت و شلوار  یباال قد و یکرده و چشمانش با ناباور یاباربد خنده دنیبا د دیناهخاله

حد جذاب و خوش  نیداماد تا ا شد،یها شده بود. دهان خاله باز مانده و باورش نمژورنال یرو یهامدل هیشب اریبس

 باشد. لیاست

او زوم  یکه رو نیریکنجکاو سا یهادو خانواده کرد. باربد بدون توجه به نگاه یشده و شروع به معرف کینزد مامان

 گوشم زد. کنار ینرم و طوالن یارا در دست گرفت و بوسه میشده بود، بازو

 گفت: داد،یگوشم را قلقلک م شیهمان حالت که نفسها در

د ح نیتا ا ک،یلباس ش هیو  شیکم آرا هیازت ساخته. انتظار نداشتم با  یاکهیدرد نکنه، خوب ت شگریدست آرا _

 .یملوس بش

 میهانداشتم و باعث شد اخم شیهااز حرف یاست. هر چه بود حس خوب فیتعر ینوع ای کندیام ممسخره دمینفهم

 را درهم کنم.

 کج شده، گفت: یکرده و با سر یینماخنده دندان دیناهخاله

بوس کوچولو بود  هی. خاله ریعروسشُ نبوسه. حاال تو هم سخت نگ ارهیآقا باربد! نتونست طاقت ب ی! طفلیآخ _

 .گهید

 گفت:که فقط من بشنوم  یلب طور ریبه خاله زده و ز یلبخند باربد

 .دهیآقا داماد م لیکه عروس خانم کالً بدعُنُقه و فقط اخمُ تَخمش رو تحو دنینفهم هیخوبه بق _

 :دمیغر تیبا عصبان یول یرلبیهم مثل خودش ز من

 .فتهیهزارتا اتفاق ممکنه ب یس، تا عروسساده ینامزد هیعروس و داماد! فعالً فقط  یگیم یهمچ _

خوشبخت باشم؛ اما هر  بتوانم در کنار او دیبوده و خودم را گول بزنم، شا نیخوشبوصلت  نیبه ا کردمیم یسع هرچه

 . گرفتمینتوانم خوددار بوده و در برابرش جبهه م شد،یباعث م از طرف او یحرف ای یبار حرکت

 دست به اطراف اشاره کرده و گفت: با
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از وصلت اتفاق  ریآخرش غ کنمیگرفتن. فکر نم یرو جد یهمه چ یلیپدر و مادرت که خ ست،یهم ساده ن نیهمچ _

 .فتهیب یاگهید

 ردند.ک فیشدنم تعر بایگفته و از ز کیتبر یروبوس نیآمده و ح کینزد ل،یبا فام ییو مادر باربد بعد از آشنا پدر

برسد.  انیبه پا ایمراسم پررنگ و ر نیهر چه زودتر ا خواستیو سر و صدا را نداشتم و دلم م یشلوغ نهمهیا تحمل

سالن در کنار  یها و شلوغمهمان هیآورده بودند. قبل از آمدن بق لمبرداریخانواده باربد همراه خود عکاس و ف

 .میمختلف گرفت یتهاعکس در حال یشده بود، تعداد نییکه مخصوص ما تز یگاهیجا

 

بار  . هردیکنار گوشم را بوس ای یشانیبار در حضور جمع پ نیدستم را رها نکرد و چند یامراسم لحظه انیتا پا باربد

 .دمیکشیو باالجبار با اخم کنار م ختیریگوشم اعصابم را به هم م کینزد شیهازمزمه

 یعذرخواه رشانیو بابت تأخ دندیخانم از راه رس بهیهمراه آقا محمود و ط گالبیبیشام، ب زیشدن م دهیاز چ قبل

 حرکت کنند. رتریبه او مجبور شدند، د یدگیشده و جهت رس ضیپسرشان مر ایکردند. گو

 ادیگفت. اما چشمانش همراه نمِ اشک، غم درونش را فر کیتبر مانهیمرا در آغوش گرفت و صم ییبا خوشرو عمو

از  توانستمیحال و روز در آمده؟ اما نه م نیافتاده، که به ا شیبرا یدوست داشتم بفهمم چه اتفاق یلی. خزدیم

یمن برداشته نشد و به نظر م یشب نگاه عمو از رو آخر. تا دادندیشرح م میخودش بپرسم و نه مامان و بابا کامل برا

. بعد از خوردن شام آقا کردیبا حسرت نگاهم م نیچننیشده، که ا یتداع شیبه اِما برا دنیدوران خوش رس د،یرس

 را به ما سپردند. یبیده و بکر یخداحافظ هیخانم زودتر از بق بهیمحمود و ط

 محمود رو به بابا گفت: آقا

 شیپ یمشکل میکن یزیبرنامه ر یعروس یبرا میکنیم یشاءاهلل سع. انمیریم میو دار میاومد یهُلهُل دیببخش _

 .ادین

 و گفت: دیصورتم را بوس یخانم با مهربان بهیط

 شاءاهلل بختت بلند باشه.. انیِا. جوون برازندهدیبش ریهم پ ی. به پایخوشبخت بش دوارمیام _

 محمود با عمو دست داده و گفت: آقا
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 .یو سکوت کرد یجا غَمبَرَک زد هیهفته که همش  هی نی. امینیبب رو گهیهمد گهیبار د هیقبل رفتنت خبرمون کن  _

 زد. شیبه رو یتکان داده و لبخند یتنها سر عمو

 در حال دست دادن گفت: بابا

تماسش خواسته پدرش برگرده، تا بتونن روند  نیحال پدرش شده. تو آخر ریگیچند بار تماس گرفته و پ زاکیآ _

روع ش یکییکیمهمانها هم  هی. بعد از رفتن آنها بقدمیرفتنش رو بهتون خبر م قیکنن. زمان دق یریگیدرمانش را پ

 کردند. یبه خداحافظ

 آورده و آرام گفت: کمیسرش را نزد باربد

 م؟یکم دور بزن هی میبر یایم _

دوش  کی خواستمیخسته بودم، که فقط م ی. به قدردادیرا نشان نم یحالت چیه یبه صورتش کردم، ول ینگاه

 تختم دراز بکشم. یگرم گرفته و روآب

با گفتن  نیهم یندارم. برا اشیهمراه یبرا یلیدر جواب دادن متوجه شد، تما رمیام و تأخزار و خسته افهیق دنید با

 نستادیتوان ا گریکرده و رفتند. من که د یبعد خانواده باربد هم خداحافظ یدور شد. لحظات «گهیوقت د هیباشه »

 آپارتمانمان رساندم. بهنداشتم زودتر از همه سوار آسانسور شده و خودم را 

 یسرم خالص شده و خود را درون حمام انداختم. آب گرم توانست تا حدود یزحمت از شر لباس و سنجاقها به

 آرامش را به وجودم بازگرداند.

یاپنبه دی. لبه تخت نشسته و به دستان سفدمیرا مشغول خواندن نماز د یبیاز حمام خارج شدم، ب چیحوله پ یوقت

 شدم. رهیخ گرداند،یرا م حیکه در حال ذکر گفتن تسب اش

ه ب وقتچیشدم، ه هاهیآ یبرخ یریادگیمدرسه مجبور به  یکه برا یاز زمان ریست داشتم نماز بخوانم، اما غدو یلیخ

 دنبال خواندنش نبودم. یطور جد

 دن؟یبه دستام. حاجت م یزل زد هیچ _
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نگاهشان کرده و بعد آرام سرم را  گرید یدو دست گرفتم. کم انیم حشیزانو زده و دستانش را همراه تسب کنارش

سرم  یاز دستانش را خارج کرده و رو یکیمحکم گذاشتم.  یابوسه دیآن دستان نرم و سف یبرده و رو نییپا

 گذاشت. صورتم را به کف دستش چسبانده و گفتم:

 نماز بخونم؟ یدیم ادمی یبیب _

 گفت: کرد،یرا نوازش م میکه موها همانطور

که دارم  نطوریتا برات ببافم. اونوقت هم نیجلوم بش ایاول موهاتُ خشک کن. بعد ب ی. ولدمیم ادتیالبته که  _

 بدم. ادتی شُهیتا بق یبرام بگو کجاهاشُ بلد بافم،یموهاتُ م

 درآوردن سشوار از دراور گفتم: نیاز جا بلند شده، ح یخوشحال با

 ؟یتو اتاق من بخواب شهیم یبیب _

مهمون تو  کنم،یشم. اگه بدخوابت نم دارینماز صبح ب یبرا دینداره کجا بخوابم. فقط من با یچرا نشه؟ برام فرق _

 .شمیم

 لپ نرمش گذاشتم. یرو یابه طرفش رفته، بوسه یخوشحال با

یم فیتعر امیکالسهم یبزرگ و بابابزرگ مهربون نداشتم. وقتتجربه مامان وقتچیمن ه یدونی. میبیممنونم ب _

بابابهروز که  ی. مامان و باباکردمیبا حسرت بهشون نگاه م گذره،یخونه اونها چقدر بهشون خوش م رنیکه م کردن

 دونمیها رو نداشتن. نموقت حوصله بچه چیهم که ه نیمامان نسر یاومدن من فوت شدن. مامان و بابا ایقبل دن

 کردن؟ینم یطونیش وقتچیه یعنیکردن؟ بزرگ یخودشونُ چطور یهابچه

 بلند شده در حال تا کردن چادر نمازش گفت: شیاز جا یبه سخت یبیب

 ،یتوقع داشته باش دی. نباشنیحوصله مکم یریتو دوران پ هایتر بودن. بعد هم بعضها حرف گوش کنبچه ترامیقد _

 مهربون و خوش اخالق باشن. رایهمه پ

 د؟یهاتونُ ندارحوصله نوه ؟یشما چ _

 با خنده گفت: نشستیکه لبه تخت م ینیح یبیب
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دوقلو هستن، که  یو مهال کایهمون ن شوننیکنن. کوچکتر طنتیکه ش ستنیمن همه بزرگن. بچه ن یهانوه _

روز همشون با  هی. من از خدامه انیسر دن هی. هر کدوم ستنین شمیکدوم پ چی. بعد هم هشنیم میپسر آخر یهابچه

 م شلوغ بشه.م جمع بشن و خونههم تو خونه

 را ببافد. میچهار زانو نشستم تا موها یبیرا خشک کردم، پشت به ب میاز آنکه موها بعد

 ه؟یقَر و قاط یلیخ ه؟یمن چ ینسبت شما با مامان و بابا اوردمیمن آخر سر در ن جونیبیب _

 ام زد.به شانه یاش گرفته و ضربه آرامخنده یبیب

 ه؟یقر و قاط شیدختر. چ رتیبال نگ _

 .رهیم ادمی متونینیبیم ریبه د ری! آخه دفهممیخب من نم _

 ؟یریگیم ادی یپس درساتُ چه جور _

 .نمیبیکه هر روز نم. شما روخونمیهر روز م اونا رو _

از زن  خواستی. پدرم زن اولش رو که از دست داد، مادر منُ گرفت. اولش نمشمیبابات م یمن در واقع عمه ناتن _

ود. ب ادیخواهر برادرام ز هیبا بق میفاصله سن نیهم ی. براامیب ایداشته باشه، اما خدا خواست که من دن یاهدومش بچ

 هاشون بودم.در واقع من همسن بچه

 من درست متوجه نشدم. یبابا گفته، ول یعنیتون؟ نوه ایدخترتونه  ؟یخانم چ بهیط _

نوه منه و محمدعطا پسرش  بهیچون برات مهم نبوده. ط ی. دقت نکردیچون دقت نکرد یدرست متوجه نشد _

 من. جهینت شهیم

 از دستانش زدم. کیهر  یرو یاو بوسه دهیبه طرفش چرخ جانیتمام شده بود، با ه میموها بافتن

 گن؟یبهش م یچ ارهیبچه ب تونجهی. اگه نتنهیهم بب شُجهیبتونه نت یبودم کس دهیمن تا حاال ند _

 ن.اسمُ گذاشت نیا نهینتونسته بب ی. چون تا حاال کسدهیند شهیم رهیمن و بچه نب رهینب شهیبچه محمدعطا م _

 .دینیهم بب تونرهینب دیکه شما بتون اره،یزود هم بچه ب دیبگ د،یچقدر جالب! خب زودتر زنش بد یوا _
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 .دیرا بوس میموها یمرا به خود چسباند و رو د،یباز هم خند یبیب

چشمام داره رو هم  گهی. برو جامُ پهن کن، که دشهینم ریپ چوقتینوه مثل تو داشته باشه، ه هی! آدم یپدر صلوات _

 .فتهیم

 .خوابمیم نییشما رو تخت بخواب، من پا یبیب _

 ییترم. فقط چراغ دستشوراحت نیروت. همون رو زم فتمیوقت نصفه شب از رو تخت م هیمن عادت ندارم جونم.  _

 برم. یشدم، بدونم کدوم طرف داریفه شب برو روشن بذار، اگه نص

. چراغ خواب کوچک دمیتخت دراز کش یلباس خواب، مسواک زده و رو دنیاز پهن کردن رختخواب و پوش بعد

 و با حسرت گفتم: دهیچرخ یبیرا روشن کردم. به طرف ب یبیسر ب یباال

 .ومدمیدر م یی. من هم از تنهادیما بمون شیپ شهیهم شدیم یکاشک _

 خود را صاف کرده و با لبخند گفت: یپتو یبیب

تو  ی. ولکنهیهم نفسمُ تنگ م نجایآلوده ا یکنم. هوا یقفسِ زندگ هیکه شب تایکبر یقوط نیمن تحمل ندارم تو ا _

 تنها؟ خدا نگه داره پدر و مادرتُ. یگیمن. بعد هم چرا م شیپ ایب یهر موقع دوست داشت

 ندارن. یمن فرصت یخونه. برا یمشغول کارا ایخوابن  ایهم خونه باشن  اونا همش سر کار هستن. هر وقت _

 .کننیهمه کار م نیتو ا شیو آسا یراحت یبرا _

 .کننیم غیوجود خودشونُ ازم در یوقت دهیچه فا _

درسه م ؟یداشته باش یرو تو زندگ زهایچ یلیشون رو باهات بگذرونن، بعد حسرت خوقت شتریب یتو دوست داشت _

 تونستمیمن هم م یکاشک یو آرزو کن ینیبب ییزهایتو دست دوستات چ ؟یکفش و لباس قشنگ نپوش ؟یخوب نر

 داشته باشم؟ یزیهمچه چ

کم  هیدر عوض  گذشتن؟یم زایچ یبعض ریاز خ شهیتعادل برقرار کرد؟ نم شهیخب نم یول یگیشما درست م _

 کردن؟یشون موقتشونُ صرف بچه شتریب
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یم یزیچ هیرو تو  شیزندگ شیسخته. هر کس صالح و آسا یریگ میها تصموقت یگلم گفتنش راحتِ. گاه نیبب _

هاتُ برآورده اگه همه خواسته کردنیفکر م دیشا کنن؟یهمه کار م نیچرا ا ،یسرزنش کن ها رواون یتونی. نمنهیب

مثل تو خواستنیرو داشتن و م زایچ یلیخ رتحس یخودشون تو بچگ دیهستن. شا یمادر خوبپدر و یعنیکنن، 

 . تا هستن قدرشونُ بدون.یاونها آرزو به دل نباش

 .یزنیحرف مچقدر قشنگ یبیب _

 .ریم، تو هم منُ به حرف بگامشب من خسته _

 به لپش زده و گفتم: یاخم شده بوسه عیسر

 .گمینم یزیچ گهید یبیبخواب ب _

 افتاد. ادمینگذشت که  یالحظه اما

 ؟ینداد ادمینماز  جونیبیب یراست _

 ؟یکرد چمیانقدر سؤال پ یمگه گذاشت _

 رو نرفتم. یکالس آخر دیخونه. اصالً شا امیزود م یفردا کالس دارم ول یبیب _

 تون هستم، به کارات برس.خونه ی. فعالً که چند روزیاز کالست بزن خوادینم _

 

*** 

ساک کوچکش کنار اتاق  دنینکند رفته باشد. اما با د دمیلحظه ترس کی دم،یرا ند یبیچشم باز کرده و ب یوقت

خواب  یبیب نیدلنش یهابه خانه داده بود. شب قبل بعد از حرف یانگار رنگ و روح یبیراحت شد. بودن ب المیخ

 .رودیکه در آغوش مادرش به خواب م یداشتم. مثل کودک یراحت

 یبیگفته و کنار ب ری. سالم و صبح بخآمدیحرف زدنشان از آشپزخانه م یکه خارج شدم، صدا ییدستشو از

 سر دادم. فمیام را خورده و لقمه مامان را بدون اعتراض درون کنشستم. آنروز با اشتها صبحانه

*** 
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 گفت: یبود، که فرانک کنارم نشسته و با دلخور میرو شیدرون کتاب پ سرم

 .یریگینم لیما رو تحو گهید ،یچرخیبا اون خوشگله م یاز وقت _

 درون صورتش گردانده و با مکث گفتم: ینگاه

و خبر  مینامحرم بود نکهی. مثل امیخبریو ما ازش ب قهیهم عم یلیتون خبه خودت بگه. ظاهراً روابطه نُیا دیبا یکی _

 .مینداشت

 .یکنیاشتباه م ست،ین نطورینه ا _

 .امیکن تا از اشتباه در ب فیتعر _

 یکالس کالم انیاستاد وارد کالس شده و مجبور شد سکوت کند. تا پا د،یبگو یزیاز آنکه فرانک بتواند چ قبل

ا بودم، که فرانک با التماس دستم ر لمیگفتن استاد، مشغول جمع کردن وسا دیرد و بدل نشد. با خسته نباش نمانیب

 گرفت و گفت:

 بدم. حیبمون برات توض _

 جواب سالمش را هم نداده بود، رو به من گفت: یحت خور بود وکه از دست فرانک دل یهست

 اونجا. و بدون نگاه کردن به فرانک خارج شد. ایکتابخونه. کارِت تموم شد ب رمیم _

 آرام گفت: ییافتاده و صدا ریماند. سپس با سر ز یهست یاما تا لحظه خروج، نگاهش رو فرانک

 ه؟یباربد چ تیهدف و ن دونستیسهند نم _

 و به تمسخر گفتم: دهیرا بر حرفش

 !یکنیصداش م کیکه به اسم کوچ دیشد یخودمون یلیخ _

کردن  دایباربد از تو خوشش اومده و دنبال پ کرد،ی. سهند فکر ممیبش کیماجرا باعث شد، ما به هم نزد نیهم _

 هست. اون مجبور شد به حرفش گوش کنه. یباربد دنبال چ دونهیاطالعاتِ. هنوز هم نم
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 گفتم: تیاخم و عصبان با

 با هم داشته باشن؟ یاخُرده بُرده دیشا ایگلوش، که مجبور شد؟  ریمگه چاقو گذاشته بود ز _

 مِن کرده و باالجبار گفت:مِن یکم فرانک

. در اِزاش قرار شد از ارهیارُ بدست بک نی. در واقع به سفارش باربد تونست اکنهیپدر باربد کار م شیسهند داره پ _

 اطالعات به باربد برسونه. تو

 گفتم: یکرده و با دلخور زیرا ر چشمانم

 هی یاَسرار دوستتُ که بهت اعتماد کرده، برا دی. چرا بایکه مثالً دوستم بود یچحاال اون دنبال منافعش بود. تو _

 ؟یکن فیتعر بهیغر

. دیفهم کرد و بتیروز تعق هیتونُ هم برداشته بود. آدرس خونه لمیاز رو موبا یواشکیه تونُ کخونه شماره تلفن تو و _

رشته رو انتخاب کرده؟  نیرعنا چرا ا دیبودن. مثالً پرس تیاهمیب یلیکردم، خ فیهم که براش تعر یاگهید یزایچ

 یهامهم باشه. بعد هم همه بچه زایچ نیگفتن ا کردمیفکر نم صالًگفتم خواست پدر و مادرش بوده نه خودش. من ا

 .یشیاز دستم ناراحت م دونستمیبهشون داشته باشه. نم یدانشگاه از خداشونِ باربد گوشه چشم

 برخواستم. میدوشم گذاشته و از جا یرا رو امیکول

ندارم، باهات در  یا. فعالً عالقهیدینم یآمارمُ به کس یعنوان چیهم تحت ه گهی. دیدور و برم نچرخ یمدت هیبهترِ  _

 همون سهند جونت. شیارتباط باشم. برو پ

 رعنا باور کن سهند هم ناراحتِ. _

 کوتاه ادامه داد: یمکث با

 کنم. یازت عذرخواه امیدر واقع سهند خواست، ب _

 کدومتون اعتماد ندارم. چیدر حال حاضر به ه _

 قبل رو نداره. مانهیبا باربد رابطه صم گهیسهند د _

 .کنهیاشتباهُ دوبار تکرار نم هیبهت اعتماد داشته باشم. آدم  تونمینم گهی. دگذرهیم یاونا چ نیب ستیبرام مهم ن _
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 بود. ستادهیدر منتظرم ا یجلو یبه طرف کتابخانه راه افتادم. هست و دیبگو یگرید زیچ نگذاشتم

 تو کتابخونه؟ ینرفت _

 م؟یبخور یزیچ هی میارم کتابخونه. برند یبهونه آوردم که اونجا نباشم، کار _

 ؟یمگه صبحونه نخورد _

 م شد.خو دوباره گشنه _

 به طرفش گرفتم. مامان را در آورده و لقمه

 ندارم تو بخور. لیمن م ایب _

 گرفتن لقمه گفت: یکه دست دراز کرده بود برا همانطور

 شه؟یت نمگرسنه ؟یمطمئن _

 کم هوا بخورم. هی اطیح رمینه! تو بخور. م _

 حاال فرانک؟ گفتیم ی. چامیمنم م ستایوا _

! باربد میریتقصیما ب گفتیهستن؟ م یدوباره دنبال چ ستیسهند هولش داده بود طرفم. معلوم ن نکهیمثل ا _

 .میمجبورمون کرده بود از تو براش خبر ببر

 گفت: یبه سخت د،یجویهمانطور که لقمه درون دهانش را م یهست

 ؟یچ یعنی _

ارُ ک نیا یچ یداره، برا یتیکار از کار گذشته. چه اهم گهی. دستی! ولش کن، برام مهم نیشیبخور بابا حاال خفه م _

 نداره. یریکردن. در اصل ماجرا که تأث

 گفت: یلقمه درون دهانش را قورت داده و با دلخور یهست

 م کن!مسخره ی. تو هم هستی. دست خودم نشهیم مکه من زود به زود گشنه یدونی. مینامرد یلیرعنا! خ _
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 تُ قورت بده، بعد حرف بزن.مسخره نکردم، گفتم لقمه _

 ؟یچ یعنی ی! خفه نشیگفتیم نُیخب هم _

 بهت بربخوره. یحرف هیزود  ،ینبود یهم انقدر نازک نارنج تو _

 ؟یکن یخال یخوایپره، سر من م گهید یدلت از جا _

فرانک بود؟ اما نه! من از صبح  یهابه خاطر حرف یعنیبودم.  یحد عصب نی. واقعاً چرا تا الحظه در فکر فرو رفتم چند

 که وارد دانشگاه شدم...

 اومد! ادمیحاال  _

 اومد. ادتی یچ _

. من خسته بودم، جوابشُ ندادم. اون هم فکر کنم ناراحت شد، چون میدور بزن میبر یایبه من گفت، م شبید باربد

 ومده؟ین یعنی دمش،یند ی. ولارمیاز دلش درب و نمشیبب دیکردن و رفتن. امروز زودتر اومدم شا یخداحافظ یزود

باربد بوده. مثل  درشیل گفتنیم زدن،یحرف م یپسرا در مورد تور مسافرت دمیبودم، شن ستادهیکتابخونه وا یجلو _

 امروز صبح زود پرواز داشتن. دمیکه فهم نطوری. ابرهیهم م یخارج یبار، تورها هیهر چند وقت  نکهیا

ی. نمارمیاز دلش در ب خواستمیبگو که م الُیمنِ خوش خ م؟یبچرخ میبر شبید خواستیم نیهم یپس برا _

 شینامزد یفردا نکهیهاش و نه به ا. نه به اون ابراز عالقهارمیش رو جابجا کنه؟ واقعاً از کاراش سر در نمبرنامه تونست

 !یخوشگذرون یِرفته پ

 ش رو جا به جا کنه.برنامه تونستهینم دیقضاوت نکن. شا شیپ شیپ ه؟یماجرا چ یدونیکه هنوز نمتو _

 اول موضعتُ مشخص کن. ؟یهست یتو اصالً معلوم هست طرف ک _

 ؟یفهمینم یعنی دم،یم تیخره معلومه که طرف توام. دارم دلدار _

 کالسمون شروع شد. میشد بر تموم شدم. اگه خوردنت ضیت، مستفممنون از ابراز عالقه _

 نیکه من چقدر حساسم رو ا یدونیتو هم. م رهیکُالمون م ،یدر مورد خوردن من حرف بزن گهیبار د هی نیبب _

 مسئله.
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 .ایکوتاه ب گهی! امروز اعصابم خورده، تو ددیخب، ببخش لهیخ _

 .ارمیخوابگاه، خودم اعصابتُ سر جاش م میامشب بر ایقربون اون اعصابت برم. ب _

 هفته بعد. یباشن، باشه برا شمونیمونه، عموم هم هست. فکر کنم تا آخر هفته پخونه یبیب تونمینم _

از  هشیکه هم یمن م،یبود برا بیبه خانه بازگردم. عج شهیکالس معطل نکرده و زودتر از هم انیکردم بعد از پا یسع

 بود. گالبیبیتنها حضور ب لشیبه خانه را داشتم. دل دنیحد ذوق و شوق رس نیتا ا بودم، حاال یخانه فرار

بابت رابطه  دیام. شاکرده دایبا او پ تیمیحس صم اریاما بس گذرد،یبا او م امییاز آشنا یدر واقع مدت کم نکهیا با

در خانه حضور دارد و هر  شهیهم کنمیکه حس م نیهم دینداشتن مادربزرگ، شا دیباشد. شا ششیآالیساده و ب

 .رمیدستش را در دست بگ توانمیزمان اراده کنم، م

نبود و  یچشم به راهم باشد، اما کس یکس رسم،یبه خانه م یبوده که دوست داشتم وقت میدر زندگ یادیز یروزها

 یو دوست داشتم کس بردمیاز دل درد و دل پبچه رنج م آمد،یم شیپ یلی. خکردمیرا گرم م میغذا دیخودم با

 تا خود به خود دردم کم شود. دمیچیپیاما تنها بودم و در خود م رم،ینوازشم کند تا آرام بگ

که مامان و بابا هر دو حضور  یینبود آرامم کند. چون شبها یکس یول دم،یترسیو م دمیدیشبها که خواب بد م چه

در  میو صدا نمیگوشه بنش کیبروم و ساکتُ صامت  نیسرمامان ن حوصلهینداشتند، مجبور بودم به خانه مامانِ ب

بزنم،  یحرف توانستمی. اگر گرسنه بودم نمگرید یکارهاهم معذب بودم، چه رسد به  فمیانجام تکال یبرا ی. حتدیاین

 .دیایصبر کنم تا پدربزرگ ب دهدیجواب م دانستمیچون م

خوش آش  ی. با باز کردن در آپارتمان، بوآوردیمرا به وجد م نیو ا دیکشیمهربان در خانه انتظارم را م یِبیحاال ب اما

 داغ فراوان.  ازیسرد خوردن آش رشته داغ با پ یداشت در هوا یکه چه لذت ی. وادیچیپ امینیرشته و نعنا داغ در ب

 رونیمالقه به دست، سرش را از آشپزخانه ب یبیبلند سالم کردم. ب اوردهیرا در ن میهادر هنوز کفش یهمان جلو از

 لپش گذاشتم. یرو یکرده و جوابم را داد. بالفاصله به سمتش رفته و بوسه محکم

 و گفت: دیخند

 هام انقدر بوسم کرده باشن.کدوم از نوه چیفکر نکنم ه ،یتا حاال انقدر بوسم کرد روزیاز د _

 که مالقه داشت زده و گفتم:  یدست یهم رو یابوسه



 از قنوت تا غنا

 
69 

 

 هم بوستون کنم کمه. یهر چ _

 هام رو بشمارم تا کم نباشه.و بوسه رمیدست بگ حیمثل شما تسب دیآش رشته هزار تا بوس داره. با نیهم

 زده و گفت: میموها یرو یادست آزادش سرم را خم کرد، بوسه با

 .یتا داغِ بخور گرم ش اینوش جونت، سرت سالمت. ب _

 عمو کجاست؟ _

ن بار گذاشت یبود، کمکم کرد برا شمی. از صبح تا حاال پدهیکاسه دادم خورد، رفت تو اتاق. فکر کنم دراز کش هی _

 آش.

 د؟یکشیو شما زحمت م میخوریحاضر و آماده م میاونوقت نشست م،یکن ییرایاز شما پذ دیما با دیشما مهمون _

. چون دوست دارم مشغول باشم فتادمیسن هنوز از پا ن نیکه تا ا هیچ لشیدل یبمونم. فکر کرد کاریب تونمیمن نم _

 و کار کنم.

 .امیبا اجازه من برم لباس عوض کنم و ب _

 .فتادهیتا از دهن ن ایزود ب _

 گفتم: میرو یهم زدن آش جلو نیلباس و شستن دستانم به آشپزخانه رفته و ح ضیاز تعو بعد

 تو خودش؟ رهیما هست م شیکه پ گهید یهاالتون بود. پس چرا موقععمو کمک ح دیتعجب کردم گفت _

. زنمی. در مورد کارِ خونه حرف مگمی. از خودم مفتهیش نزن و بچه ادیکه  ییها. حرفرمیگیچون من به حرفش م _

 شه.ب تیاهمبگذره، تا خاطره اون روز براش کم  یمدت دی. باادی. فعالً نتونسته با مشکلش کنار بنهیتنها راهش هم

 قاشق را دهانم گذاشتم. نیاول

 نخورده بودم. یوقت بود آش خونگ یلیتون درد نکنه. خچقدر خوشمزه شده. دست یوا _

 نوش جونت. _

 .دهینم حیدرست برام توض یافتاده؟ کس یعمو چه اتفاق یبرا دیدونیشما م _
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 .ادیاز دستت بر نم یداره؟ کار دهیدونستنش چه فا _

رو  ییزهایکه چه چ فهممیو م شمیمراقب م شتریدرکش کنم. ب تونمیبهتر م ه،یبدونم مشکلش چ یخوب وقت _

 بگم. دینبا

و حالش بد شده. تو  دهید بهیمرد غر هیخونه، همراه  یکه زنش رو تو دمیحد فهم نیدر ا دونم،یمن هم کامل نم _

 خودت باشه. ی. سرت به زندگیکنکاش نکن ادیهم بهتره ز

 گفتم: یتناراح با

 ستن؟یخونه ن چوقتیکه ه یپدر و مادر ایگذاشته رفته مسافرت؟  یکه روز اول بعد نامزد ینامزد ؟یکدوم زندگ _

 دستم گذاشت و گفت: یدستش را رو یبیب

کارش رو بپرس، بعد اگه نتونست قانعت کنه از دستش  لیهر وقت اومد دل یول دونم،ینم یزیدر مورد نامزدت چ _

 ناراحت باش.

با  نکهیهم کنن،ی. اونها فکر مدهیمحبتش رو نشون م یجور هی یهم گفتم، هر کس شبیدر مورد پدر و مادرت د _

 شون رو نشون دادن.رو فراهم کنن، محبت شتیپول درآوردن رفاه و آسا

 منتظرمِ. یکیخونه  امیم یهم من وقت ،یایدر م ییکنم؟ هم شما از تنها یبا شما زندگ امیمن ب شهیم یبیب_

 به لبش آورد. یبا غصه لبخند کمرنگ یبیب

 ؟یازشون دل بکن یخوایم یراحت نی. به همیپدر و مادرت هست یو آرزو دیتو همه ام _

شما.  شیپ امیچند وقت قبلِ ازدواجم ب نی. حاال اگهیخودم د یسر خونه و زندگ رمیازدواج هم کنم، م یخوب وقت _

 بدم. ادشی یدارخونه خوامیم دیشما بهشون بگ

 بلند شدن گفت: نیدستم زده و ح یرو یاش گرفت. ضربه آرامخنده یبیب

. من برم به عموت سر یِمیبده نه من که کارام قد ادتی دیرو مادرت با یدارخونه ؟یشون رو هم کردفکر جواب _

 بزنم.

 خروج از آشپزخانه بود که گفتم: نیح در
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 خوردم؟ یبار ک نیآخر ادینم ادمیآش رشته رو  نیبده؟ هم ادمی یدارس، که وقت کنه خونهخونه یک نینسرمامان _

فکر  د؟یچه در جوابم بگو دانستیاو هم نم دیکمرنگ در جوابم اکتفا کرده و دور شد. شا یتنها به لبخند گالبیبیب

 .دیو همسرش را بگو برادرزاده یبد تواندینم یول دهد،یحق را به من م دیشا ای ده،یته کش حشیکنم نصا

 

*** 

 طیاز هلند بل زاکیتمام شد. آ کردمیبودند، زودتر از آنچه فکرش را م شمانیو عمو پ گالبیبیکه ب یاهفته کی

 هم یجیرش راحت باشد. ظاهراً به نتاشان را هم عوض کرده تا پدکرده بود و گفته بود خانه یبرگشت پدرش را اوک

مادرم متوجه پدر و یهاپِچِهو پِچ یپنهان یهاصحبت زبود، که طبق معمول من تنها ا دهیدر مورد مشکل پدرش رس

 مقدار خبر شدم. نیهم

چنان در دلم جا باز کرده  ییمدت کوتاه آشنا نینبودم. در هم عمو یدلتنگ بودم برا گالبیبیرفتن ب یکه برا آنقدر

 گفت: د،ید یاشک چشمم را موقع خداحافظ ی. وقتشودیاز من دور م میبود، که انگار مادربزرگ واقع

 چشمم. ی. قدمت روایبا پدر و مادرت ب یول شمیپ ایب یهر موقع دوست داشت _

 صورتم گفت: کیآهسته کرده و نزد یرا کم شیصدا

 نیحسرت هم هایلی. وجودشون نعمت و برکتِ. خیشون رو نخورنداشتن روز حسرت هیقدرشونُ بدون، که  _

 . ناشکر نباش.خورنیم یُکه تو دار ییزندگ

 قناعت کردم.« چشم»هم گذاشته و تنها به گفتن  یاشک و لبخند پلک رو با

*** 

 

بخند است. راهم را کج  و مشغول بگو ستادهیاز پسرها ا یکنار تعداد دمیدانشگاه که شدم، از دور باربد را د وارد

اما حضورم  ده،یبا وجود آنکه سرش به طرفم نچرخ د،یرسیم نشود. اما به نظر مرفتم تا متوجه گرید یکرده و از جهت

 چرخاند. عقبرا گرفته و به  میدفعه بازو کیرا حس کرده. چون 
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 ؟یکنیتُ کج مس که راهمن آزار دهنده دنیانقدر د _

ون هم چ دی. شایو دَر رفت یفِلنگُ بست تینامزد یکه فردا ،یکه تحمل حضور منُ نداشت یشما هست نیفکر کنم ا _

 .تیتَلَل یلَلیَدنبال  یراحت شد و رفت التیخَرت از پل گذشت، خ

 و گفت: دیکش یبه آن داده و مرا سمت خلوت یدر دستش بود، فشار میکه بازو همانطور

 .یخبر ندار یزیاز چ ینزن، وقت خودیحرف ب _

 گفتم: یرا با ضرب از دستش خارج کرده و با دلخور میبازو

 بده تا باخبر بشم. حیخب توض_

 .یومدیو ن یتو ناز کرد یهمون شب بگم، ول خواستمیم _

 لحظه؟ نیآخر یذاشتیم دیحتماً با ؟یبگ یتونستیجلوتر نم _

ده بود، ش ختهیر شیوقت پ یلیسفر از خ نیرو بندازن عقب، قبول نکردن. برنامه ا یمن به مامان و بابا گفتم نامزد _

 ه؟یداد. گناه من چ رشییتغ شدینم

 ؟یچرا زودتر نگفت _

مکث دستش را جلو آورد تا صورتم را لمس کند، که سرم را عقب  یشد و با اندک یصورتم طوالن یرو نگاهش

 آرام گفت: یبا لحن اش را مشت کرد و. دست در هوا ماندهدمیکش

 فکر کردم آخر شب بهت بگم. نیهم ی. برایبه هم بزن رو یو همه چ یبش یعصبان دمیترسیم _

خودش هم با خودش در جنگ  ای. گواورمیسر در ب یزیاز نگاهش چ توانستمیبه صورتش نگاه کردم. واقعاً نم یکم

از موضعم کوتاه  یباعث شد تا کم مانشی. لحن آرام و نگاه به ظاهر پشکردیرا منتقل م یادو گانه یهابود، که حس

 .میایب

 فاصله گرفتم. یانداخته و کم ریرا ز سرم

 برم سر کالس. دیبا _
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 .مونمیآخر وقت منتظرت م _

. کندیو نگاهم م ستادهیهنوز ا دمیداخل ساختمان بروم، د خواستمیکه م یتکان داده و از او دور شدم. موقع یسر

 ریکه متوجه سکوت غ ی. هستکردیم جمیگ ضشینقضد و یرفتارها گذرد؟یبفهمم چه در سرش م توانستمیچرا نم

 یبیگفتم از رفتن ب نیهم یبدهم. برا یپاسخ چه دانستمیچه شده؟ اما نم دیبار پرس نیشده بود، چند امیعاد

 ناراحتم.

باهاش  یاخاطره ادیهم که ز یهم باهاتون نداره. از بچگ یکینسبت نزد ،یهفته باهاش گذروند هیهمش  بهیعج _

 ؟یکرد دایهمه بهش عالقه پ نیا ی. پس چطوریندار

روانشناسه که استاد  نیهم جیرابطه مهمِ. مثالً پ تیفیک ست،ی. مهم طول رابطه نننیشیبه دل م بیآدما عج یبعض _

. عکس نهیشیهاش به دلم مها و نوشتهه. حرفدار یقابل احترام تیشخص کنمیحس م دهیدانشگاه هم هست. ند

 .کنهیبهم منتقل م یحس خوب ذاره،یکه م ییها

 ؟یکنیم یریگیبا دقت پ ینیشیکه م یدار یاچه حوصله _

. خورهیمامان و بابام اجازه ندادن. گفتن به درد نم یبخونم. ول یدوست داشتم رشته روانشناس نکهیبه خاطر ا _

 هم دوست رستانینداشت. دوره دب یادهیرشته عالقه دارم، فا نیگفتم که من به ا ینتونستم قانعشون کنم. هر چ

اونها رد بشه و مورد  لتریاز ف دیمن با یزندگ زیهمه چ بگذرونم، که مخالفت کردن. کالً رو یداشتم رشته علوم انسان

 .شنیباشه وگرنه مانعم م دشونییتأ

تو رو تحت  یزیهر چ یباشن، چرا انقدر برا دهیو فهم یپدر و مادرت امروز رسهیکه به نظر م یا وجودب بهیبرام عج _

 .ذارنیفشار م

شون کنم، ناچار قانع تونمیو من نم اریت بخواسته یقانع کننده برا لیدل گنیم یاما وقت کنن،یدر واقع مجبورم نم _

 چیباربد، من ه نی. مثال همارمیب یمنطقمعقول و لیدل ،یهر کار یبرا خوانیشون تن بدم. اونها مبه خواسته شمیم

مهم  ،یکنیم دایکم حس هم پکم گنیندارم. بابا و مامان م هشهم ب یحس چیه یکنم. ول داینتونستم ازش پ یبد

 ندارن. یرادیو ا بیهستن و ع یکه خانواده خوب نهیا

 .ادین شیبرات پ یمشکل چیواقعاً ه دوارمیبگم. ام یچ دونمینم _
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سالم  شده و کشی. نزددمید دنیکش گاریو مشغول س نشیکنار ماش ستادهیدانشگاه که خارج شدم، باربد را ا از

 زده و همراه تکان سرش جوابم را داد. گارشیپُک را به س نیکردم. آخر

 م؟یشامُ با هم بخور یرو به من گفت: وقت دار یمنیبستن کمربند ا نیح م،یدو سوار شد هر

 .تونمینم شتریساعت طول بکشه اشکال نداره، ب کیدر حد  _

 م؟یبخور پاچهکلهمیبر یدوست دار _

 پاچه؟ االن؟کله _

 داره؟ یآره! چه اشکال _

 خورن؟یمگه معموالً صبح نم _

 شه؟یم یطور م،یحاال ما شب بخور _

 .خورمیمن فقط مغزشُ م م،یریگیعالقه ندارم. تو خونه هم هر وقت م یلیراستش خ _

 .دمیتو مغزشُ سفارش م یبرا _

 را به حرکت در آورد. نیموافقت تکان دادم، که ماش یبه معنا یسر

 ؟یکجا رفته بود _

 کجا رفته بودم؟ یکِ _

 مسافرت؟ تور؟ _

 ارمنستان. _

 نداره؟ تیسنخ یپزشک یکه با مهندس یدریتور ل _
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 نداره! تیکتابات سنخ هیبا بق تیروانشناس یمثل تو که کتابا _

 .کنمیم رو دنبال ممن عالقه _

 .کنمیم رو دنبال ممن هم عالقه _

 رشته؟ نیا یمگه تو هم باالجبار اومد _

من  یرشته رو بخونم. ول نیبشم، ازم خواست ا نشیمن جانش خواستیجور معامله بود. بابا چون م هی یعنی. باًیتقر _

م آزادم رو به کار مورد عالقه یهارشته رو بخونم که زمان نیحاضرم ا یم. گفتم به شرطعالقه داشت یبه جهانگرد

ت تور بود، ثب یدریکه مرتبط با ل ییکالسها یتو کنکور، تو نبپردازم. اونها هم موافقت کردن. همزمان با قبول شد

 .کنمیم یآژانس همکار هیشروع کردم با  یِ. مدتدمینام کردم و دوره د

 ؟یمونیعقب نم شه؟یم یت چانشگاهپس د _

 .رسونمیخودمُ م رم،یبگ یکه نمره قبول ییتا جا _

 ؟یهر دو کار رو داشته باش ،یدار میهم تصم ندهیدر آ یعنی _

 برن؟ شیچطور پ دمیکه چ ییهاداره برنامه یدارم. بستگ یادیز یفکرا ندهیآ یبرا _

 بپرسم که گفت: یشتریخواستم سؤاالت ب ش،یهاشدم از حرف متعجب

 .میدیشو، رس ادهیپ _

 نشست. زیبعد پشت م یرفته و لحظات یبهداشت سیاز دادن سفارش، به سمت سرو بعد

 ؟یدستاتُ بشور یخوایتو نم _

 استفاده نکنم. یعموم سیاز سرو دمیم حیکه مجبور نباشم، ترج یینه، تا جا _

 را باال انداخت. شیتعجب ابرو با

 ؟یو با قاشق چنگال بخور یسوسول شهیپاچه رو که نمکله _

 اشاره کرده و گفتم: پشیقرار داشت گردانده، با چشم و ابرو به ت دمیدر د زیاش که از پشت مباالتنه یرو ینگاه
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 !یبخور یو با دست بخوا یمدل خاک خوره،یبه سر و وضع تو هم نم _

 به خودش کرده و گفت: ینگاه _

 ه؟یاشکال سر و وضع من چ _

 .ادیاونم با دست نم یپاچه خور. به کلهیِنداره، فقط سوسول یاشکال _

 .افتیخاتمه  مانیهاشده و صحبت دهیچ زیم یموقع سفارشمان رو همان

 درون دهانش گذاشته و بعد از قورت دادنش گفت: مانیپر و پ یالقمه

 . فقط داغش مزه داره.فتهیتا داغه بخور. سرد بشه از دهن م _

 از مغز را جدا کرده و در دهان گذاشتم. یابه خوردن نداشتم. با چنگال تکه یچندان لیم

 .یبخور دیبا یچه جور یتا بفهم رم،یبگ یالقمه هیچه جور خوردنِ؟ صبر کن خودم االن برات  گهید نیا _

 خودش درست کرده و به سمت دهانم گرفت. یهالقمه یبه بزرگ یاو لقمه دیرا به سمت خود کش بشقابم

 حاال بوگو آ بابا جان! _

نکرد و لقمه را در دهانم چپاند. هر  یگرفته بود، اما به حرفش گوش کرده و دهانم را باز کردم. او هم نامرد امخنده

بردم تا آن را در  شیبزرگ بود، که تمام حجم دهانم را پر کرده بود. دست پ یکردم، آن را بجوم به قدر یچه سع

 ت:آورم، که مانعم شده و گف

 .شیبخور دیبا شهینم _

. اما باربد متوجه دهدیبه من دست م یکم حس کردم حالت خفگبجوم. کم شدیخارجش کنم و نه م توانستمیم نه

 یزهایکه م یبرخاسته، طور میدفعه با وحشت از جا کیو فرو دهم.  دهیحال خرابم نبود و اصرار داشت لقمه را جو

با چند ضربه به پشتم، کمک کرد لقمه را  و آمدهبود، به سمتم  کتریکه نزد یمتوجه حال زارم شدند. خانم یکنار

 خارج کنم.

 ینکنه راست ای ؟یدیبه خوردش م یبزرگ نیلقمه به ا س،زهیم زهیانقدر ر  ینیبی. نمیکردیش مخفه یداشت_

 ؟یش کنخفه یخواستیم یراست
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 ؟یرو به من گفت: بهتر یبدهد. با شرمندگ یچه جواب دانستیاز کارش، معذب شده و نم مانیپش باربد

رده، را حساب ک زیاشک راه گرفته چشمانم را پاک کردم. باربد پول م یسرم را به نشانه مثبت تکان داده و با دستمال 

 قبل از خارج شدن گفتم: ام را برداشت و به طرف خروج راه افتاد. به ناچار دنبالش رفته وکوله

 .یبخور یزیچ ینتونست _

 .میبر ست،یمهم ن _

در  شتریداشتن اطالعات ب یبرا امی. همه کنجکاومیگفتن نداشت یبرا یراه بازگشت هر دو سکوت کرده و حرف در

 یخاطره تلخ یبا هم بودنمان بعد از نامزد نیرفت و حوصله سؤال و جواب نداشتم. اول نیباربد از ب یمورد کار و زندگ

 به جا گذاشت.

 بشه. ینطوریا خواستمیگفت: متأسفم! نم یخداحافظ موقع

 ! فراموشش کن.ستیمهم ن _

 یوصلت دل خوش کرده بودم، هر تلنگر نیبه ا یببرم. من که به سخت ادیاز  یراحت نیبه ا توانستمیخودم نم اما

 یدلگرمکه در خانه  یمن یراحت نبود. برا میبرا مشیو ترم کردیوصلت را پاره م سمانیر نیرشته از ا کی ایگو

اتفاقات به ظاهر ساده، از ادامه راه  نیکنم، هم دایپ یبتوانم دلخوش امندهیآ یبودم در زندگ دوارینداشتم و ام

به  هودهی. بکندینم تیکردن پدر و مادرم کفا یراض یمن برا هاتیاز توج کیچیه دانستمی. اما مکردیسردم مدل

 باره. دورفتمیدر خود فرو م شتریکرده و ب تروسیمرا مأ یو هر دست و پا زدن یراه چاره هستم. هر اتفاق افتنیدنبال 

 .ییتنها یتکرار یبرگشته بودم به روزها

 

*** 

 

 ریامشب را در خوابگاه بگذرانم. چون مامان پرواز داشت و بابا هم د از من خواسته بود اجازه گرفته و یقبل هست روز

 و دست و غی. به محض ورود با جمیبه طرف خوابگاه رفت یکالس همراه هست انیپا موافقت کردند. بعد از آمد،یوقت م

 افتاده. یاتفاق چههورا از من استقبال کردند. اول متعجب شدم، که 
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شده و  ریام. واقعاً غافلگافتاد شب تولدم بوده و فراموش کرده ادمیتولد مبارک سر دادند، تازه  ادیفر یوقت یول

و هر کدام در حد وسعشان  دهیخر یکوچک کیکه داشتند، ک یشمم آورد. با امکانات مختصرشان اشک به چمحبت

 کرده بودند. هیته میبرا یاهیهد

 .دیسنگ تموم گذاشت یتولد بود برام. حساب نیممنونم. بهتر یلیخ یهست _

 ،ییجانیامشب که ا میواست. گفت میها دارتازه برنامه ؟یدیکه. حاال کجاشو د مینکرد یکار ؟ینبود یتو که تعارف _

 امشب اجرا کنه. می. گفتزدیوقته حرفشُ م یلیبرات احضار روح کنه. خ ایتان

 که خرافاته. نایا شه؟یمگه م _

 .شهی. امشب معلوم مدونمینم گهیشدن و نشدنشُ د _

 االن خودش کجاست؟ _

 .گردهیلحظه، قبل از ساعت ورود ممنوع برم نی. آخررونِیوقت با دوست پسرش ب ریتا د _

پشت در بود که  یچادر یدر را باز کرد. خانم سیکه چند ضربه محکم به در خورد. مهد م،یبود کیخوردن ک مشغول

 گفت:

 .دیشنوینم یخانم توکل میکنیتو بلندگو صدا م میتا حاال دار یک _

 با متانت و مؤدبانه گفت: سیمهد

 .فرستمشیخودم م دیی. شما بفرمامیبشنو یزیکه چ ذارنینم کنن،یها سر و صدا مبچه نیاز بس ا _

 انیزده و از م سیخنده زدند. فرگل با دست آرام پشت کتف مهد ریز یپُق کصدایمحض بسته شدن در همه  به

 گفت: یاش به سختخنده

با آرامش باهاش روبرو  نطوریا یجور چه ییخنده. خدا رینزنم ز ،یخانم حق یخودمُ کنترل کردم جلو یلیخ _

 .شیپاچه بز یکنم، با اون ابروها سیکم مونده خودمُ خ نمش،یبیمن که م ؟یشیم

 اش زده و گفت:به شانه یاضربه ،یهم به تالف سیمهد

 .دمیکه مثل آدم بهش جواب م نِی. برا همرهیگیم لیانقد منُ تحو یواس چ یپَ فکر کرد _
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 معترض شده: یهست

 م؟یکنیما مثل آدم رفتار نم یعنی ؟یچ یعنی یهو _

 رو لپش گذاشت و با لبخند گفت: یابه طرفش آمده، بوسه سیمهد

پاش سبز شده.  ریاومده سراغش االن علف ز یکن بره، که هر ک یخودتُ تنگ نکن تپل من. فعالً دوستتُ راه خُلق

 یزیچ هی. شما که همتون از آدم هم دیشُ بدو درست جواب دیبود، که اونو آدم حساب کن نیبعد هم منظورم ا

 .نیهست یو پر یفرشته و حور د،یاونوَرتَر

چه  مدیپرس یرساندم. وقت یبودند، که با عجله خود را به نگهبان ریبگ شهیبِدو و اَره بده ت کهیمشغول  نطوریهم

 را نشان دادند. رونیسراغم را گرفته، با دست ب یکس

داده بود.  هیتک نشیخوابگاه، باربد به ماش یتر روبروآنطرف یرا باز کرده و دو طرف را از نظر گذراندم. کم در

 را باز کرده و با تکان سر گفت: نیرفته و سالم کردم. در ماش کشینزد

 هوا سرده. ن،یتو ماش نیبش _

 ؟یبر یخوایکجا م _

 .رمینم ییجا _

 را دور زده و سوار شد. نیماش

دوستات تو  شیمجبور شدم به پدرت زنگ بزنم. گفت امشب قراره پ ،یزنگ زدم جواب نداد لتیند بار به موباچ _

 افتاده؟ ی. اتفاقیخوابگاه بمون

 زده، با دست خوابگاه را نشان داده و گفتم: یلبخند

زه گرفت، امشب خودش زنگ زد از مامانم اجا روزید یها برام تولد گرفته بودن. خبر نداشتم، هستنه، بچه _

 بمونم. ششونیپ

 ببرمت خونه؟ یخوایتون تموم شده، مامشب تولدتِ! مبارک باشه. اگه برنامه دونستمینم _

 .خوابمیم نجاینه، ممنون. امشب ا _
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 .ستیسختت ن_

 شناخته شده هستم. نجایپرسنل ا شیپ باًی. تقرنجایا امیاومده شبا ب شیپ ادی. زستیدفعه اولم ن _

 استفهام تکان داد. یبه معنا یسر

 .نطوریآها! که ا _

 ؟یزنگ زد لمیبه موبا ؟یداشت یکار _

 یراب ی. که خب برنامه داررونیب میامشب بر م،یبخور یزیکه نشد چ شبید یمن؟ نه به اون صورت. خواستم به جا _

 .گهیشب د هیخودت، باشه 

 .یایب نجایهمه راه تا ا نینبود ا ازیممنون! ن _

 .یجواب نداد لتُیکه موبا گفتم _

 .کردنیسر و صدا م یلیها خ. بچهدمیبود، صداشُ نشن فمیآها! آره، تو ک _

 .دیبلندگو هم به گوشتون نرس یچقدر صداشون بلند بود، که صدا _

ضَرب  خوندن،ی. بعد هم آهنگ تولد ممیوقت بود دور هم جمع نشده بود یلی. خیمعطل شد یلی! خدیببخش _

 .دنیرقصیگرفته بودن و م

 مزاحمت شدم. گذره،یپس خوش م _

 .شهیکه نم یدونیتو، م یایتعارفت کنم ب تونمینم دی. ببخشهیچه حرف نینه، ا _

 اجازه دادن. شناختنی. چون بابا رو منمتیدادن بب تیحد هم به زور رضا نیآره، هم _

 .فتهی. همه جا کارت راه میدار یخوب یپارت _

 تکان داده و گفت: یسر تفاوتیب

 ؟یالزم ندار یزیبرم. چ گهیخب من د _
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 .ینه، ممنون که اومد _

عاً واق یعنیبود!  بیعج میاز سر کوچه دور بزند، به رفتنش نگاه کردم. آمدنش برا یشده و تا وقت ادهیپ نیماش از

و  مرموز میبرا شینگفت. کالً همه کارها یزیچرا زودتر چ م،یبرو رونیبود، امشب با هم ب لینگرانم شده بود؟ اگر ما

 بود. زیشک برانگ

 در مورد باربد بدست آورند. یاطالعات خواستندیو م ختهیسرم ر یها برگشتم، همه روبچه شیپ یوقت

 گرد شده، نگاهم کرد. یبا چشمان فرگل

 د؟یواقعاً شما نامزد _

 تعجب داره؟ _

 شانه باال داد. سیمهد

 .ادیبهتون نم _

 .ادیب دیبا زشیچچه  _

 لب تخت نشست و در حال سوهان کردن ناخنش گفت: فرگل

مگه چند وقته  ؟یحالیب نقدهی. اونوقت تو اترکونهیاز تو الو م شتریدوس پسرمِ، ب یفالن گهیکه علناً م ایاون تان _

 د؟ینامزد

 .مینامزد کرد شیهفته پ _

 دفعه سکوت برقرار شد. فرگل آب دهانش را قورت داده و با تعجب گفت: کیحرفم  با

 !؟یگیدروغ م _

 درون دهانش گذاشته و با خنده گفت: پسیچ یاتکه یهست

 ادیز چونه،یکه بخواد مامان باباشُ بپ یمواقع ری. غیکنینم دایراستگوتر از رعنا جونم پ ؟یبچه کُپ کرد. دروغ برا چ _

 .یشنویدروغ ازش نم
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 زده و گفتم: شیبه بازو یاضربه

 .یترنیسنگ یمنُ نکن فیتو تعر _

 .دمیدم نفهمچرا خو ؟یکردم؟ کِ فتُیمن تعر _

 .شدیباورشان نم دانم،ینم گفتمینداشت و هر چه م یدر مورد باربد تمام سؤاالتشان

 گفت: یبا دلخور سیمهد

 ؟یریگیانقدر خودتُ م ،یشد پِیتخوش نیحاال چون نامزد ا ،یذاشتیرعنا تو قبالً کالس نم _

 گفتم: یو با ناراحت دهیکش یبلند آه

ه شرط ک نی. به امیحرف بزنم، تا شما باورتون بشه. من به خواست مامان و بابام قبول کردم نامزد بش یمن چه جور _

 کنم. داینسبت بهش پ یشتریمدت، به من فرصت بدن، شناخت ب نیا

 بابا تکان داد. برو یبه معنا یدست فرگل

 مگه عهد بوقِ که به زور بخوان شوهرت بدن؟ _

. خورهیآدم به درد نم نیکه ا اریب یمنطق لیدل هی گنیشون کنم. به من مقانع تونمیمن نم یول دِ،ینه! عهد جد _

 نه؟ ایبه کفشش هست  یگیآدم ر نیبدم، ا صیخب من از کجا بفهمم؟ مگه چقدر رو آدما شناخت دارم که تشخ

 گفتم: هیاشکم روان شده و با گر ناخواسته

دست از سرِ  دیکن یکار دیبر د،یخوایخاطرشُ م یلیبه هم بخوره. خ ینامزد نیو ا ادیب شیپ یزیچ هیمن از خدامِ  _

 .ستین یمن آش دهن سوز یمن برداره. برا

 :دیبا غصه سرم را به آغوش گرفته و رو به دوستانش توپ یهست

 د؟یدرآورد شُهیدر عوض گر م،یچون شب تولدشِ خوشحالش کن میخواستیه. مثالً امشب ماَ گه،ید دیوِلش کن _

 داخل آمد. ایلحظه در با شتاب باز شده و تان همان

 .دیاآماده یسالم، من اومدم. همگ _
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 نگاه گرداند. مانیهاو هاج و واج در صورت دهیمان، ذوقش خوابدَمَغ یهاافهینگاه به ق با

 زونه؟یآو هاتونافهی. چرا انقدر قدیخوش گذروند یافتاده؟ گفتم تا االن بدون من کل یشده؟ اتفاق یچ _

 یخوایم یچ م،ینیآماده کن بب لتُیبرو وسا ایاو را به سمت اتاقش هُل داد. ب ده،یرا کش ایتان یگوشه مانتو سیمهد

 ؟یکار دار یچ مونافهی. به قینشونمون بد

 شده. یخبر دیشا دمیترس د،یخورده عزا گرفت شکست یآخه مثل آدما _

 به آشپزخانه گفت: هایدستشیدر حال بردن پ یهست

 .میرو نگه داشت کتینترس سهم ک _

 گفت: شیدر آوردن مانتو نیح ایتان

 خواست؟ مال خودت. کیک یک ؟یگیم یتو چ گم،یم یمن چ _

 به جمع ادامه داد: رو

 .خوارهیم مکله د،یدار ییتونه، دستشوگشنه فتهین ادتونی هویوسط کار  د؟یشام خورد _

 کرد و گفت: تشیپشتش گذاشته، به طرف اتاق هدا یدست رو فرگل

 .میبود یجنابعال ییفرما فیتا حاال منتظر تشر یک ؟یکنیم یبرو بابا! چقدر سخنران ایب _

ط را وس یکوچک زیکنارمان نشستند. م لهیوس یبعد با تعداد یپچ شدند. لحظاتهم داخل رفته و مشغول پچ همراه

 آن قرار داد. یشد بود، رو دهیکش بیو غر بیعج یاشکال ش،یکه رو یاقرار داده و صفحه

 صدا بلند کرد: زیم یدرون دستش رو لیوسا دنیچ نیح ایتان

 .اریهم با خودت ب ینعلبک هی یایم یدار یهست _

 .میندار ینعلبک _

 .اریبکوچولو  یدست شیپ ایکاسه  هی _
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 :دیپرس یرا به دستش داده، با کنجکاو یکوچک یدست شیپ یهست

 ؟یخوایم یواسه چ نُیا _

 .یفهمیخودت م نیبش _

بشقاب با  ی. رومیریرا بگ گریکدیکنار هم نشسته و دست  زیبعد از تمام شدن کارش، از ما خواست دور م ایتان

 میقرار داد تا بتوان یبلند هیچهارپا یرا روشن کرده و پشت سرش رو یعالمت فلش گذاشت و شمع کیماژ

نباشد.  ییصدا اینور  چیکرد که ه موش. تمام درها را بسته و چراغها را خامیده صیصفحه را تشخ یرو یهانوشته

 ما نامفهوم بود. یکرد، که برا ییزهایشروع به خواندن چ یبه آرام سپس کنار ما نشسته و

 ییزهای. باز هم چمیبشقاب بگذار یاز ما خواست، انگشت اشاره دست راستمان را رو یجد یرام و لحنآ ییصدا با

 بلندتر گفت: ییلب گفته و بعد با صدا ریز

 ؟یحضور دار نجایروح االن ا یا _

 حرکت کرده و فلش آن به سمت کلمه بله قرار گرفت. بشقاب

 ؟یحضور دار نجایا میتا متوجه بش ،یبد یانشونه هی شهیم زیروح عز _

آمد و شمع را خاموش کرد. وحشت  یباز شده، باد یناگهان هااز پنجره یکیاش کامل تمام نشده بود، که جمله هنوز

 .میدیکش غیزده، از ترس همه ج

 با عجله به طرف حمام رفته و با غرولند گفت: یبالفاصله بلند شده و چراغ را روشن کرد. هست سیمهد

ازم  یخوایبشم، تو م ضیبرم حمام مر یشب نیکارت کنه، از ترس خودمُ نجس کردم. حاال ا یم چخدا بگ ایتان _

 ؟یمراقبت کن

 شانه باال انداخت. یالیخیبا ب ایتان

همه دم و  نیبودم. منُ بگو ا دهیبراتون تدارک د زیانگ جانیه یزایچ ی. تازه کلدیندار تیبه من چه شما ظرف _

 طول بکشه. دیهم نذاشت قهی. دو دقدمیدستگاه چ
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 یهابچه نیدارد، که ا یچه اعصاب ی. با خود فکر کردم، هستکردمیهمه تبُ تاب و کَلکَلشان نگاه م نیبه ا حوصلهیب

تمرکز داشته  ایدرس خوانده  یاکلمه ییپر سر و صدا یدر همچه جا توانمی. من هرگز نمکندیشلوغ را تحمل م

 باشم.

 یرا باز کرده و مشغول خواندن مطالب دکتر حسام نستای. صفحه ادمیتختش دراز کش یرفته و رو یاتاق هست به

در اطرافمان  یارنگارنگ و پر دغدغه یهایمتعجب بودم چه زندگ خواندم،یرا م نشیمشکالت مراجع یشدم. وقت

. اغلب میاخود ساخته یبرا یکوچک ییای. سرمان را در الک خود فرو کرده و دنمیخبریوجود دارد و ما از آنها ب

 من نبودند. یمشکالت زندگ یجوابگو کدامچیخوانده بودم. اما ه یروانشناس یهارا، خود در کتاب شیراهکارها

نشد و توانستم زودتر از معمول به  لیرا گذراندم. خوشبختانه کالس آخر تشک میکالسها حوصلهیبعد کسل و ب روز

به  داد،ی. اما سکوت خانه نشان مشدمیاپن متوجه آمدنش م یاز شکالت رو شهیخانه بروم. مامان هم آمده بود، هم

 را جبران کنم. شبید یدخوابو صدا به اتاقم رفته، تا ب سریخواب است. ب ادیاحتمال ز

 

به خود  یکردم چهره شاد یکه در دست داشت، در حال خواندن شعر تولدت مبارک داخل آمد. سع یکیهمراه ک بابا

ام است، درست کرده مورد عالقه یکه از غذاها یرا خوشحال نشان دهم. مامان هم در فر، مرغ سوخار گرفته و خود

دنبالش هستم.  دانستیدر موردش حرف زده و م بالًکه ق یبابا کتاب شعر بود و هیکارت هد کیمامان  ییبود. کادو

 باربد را بدهم. لیخسارت موبا خواستمیداشتم که م ازین ی. زمانآمدیبه کارم نم هیآن کارت هد گریاما حاال د

گفته بود.  کیکوتاه تولدم را تبر یااز طرف باربد شدم. با جمله امیگوش یرو یامیاز شام به اتاقم رفته و متوجه پ بعد

 اصالً نه ای. انتظار داشتم حداقل چند شاخه گل دمشی! اصالً معلوم نبود کجا هست؟ امروز که ندی! خشک و خالنیهم

شک و  گذشتی. هر چه زمان ماحساسیسرد و ب نطورید، نه ایبگو کیتبر یشاخه گل به دستم دهد و حضور کی

کنم.  دایرد او پ یبرا یمامان پسند لیدل توانستم،یهم نم ی. از طرفشدیم شتریرابطه ب نیادامه ا یبرا امیدو دل

 چه کنم؟ دانستمیکامالً مستأصل و درمانده شده بودم و نم

را از  یزیچه چ ای آوردمیبدست م یزیازدواج چه چ نیبا ا نکهی. اکردیباربد دو دلم م یهاحرف یادآوری یگاه

به  یهر کار کوچک و بزرگ یخود را داشته و مجبور نبودم، برا یزندگ اری. حداقل بعد از ازدواج اختدادمیدست م

زند. رقم ب میرا برا یقرار است چه سرنوشت نمیبسپارم و بب ریخود را به دست تقد دیبا دیجواب پس دهم. شا یکس

که  ،یحاصل نشد. باربد هم بر خالف زمان قبل از نامزد یاجهیدر و آن در زدم، نت نیمن که هر چه تالش کرده و به ا

 کند؟یشده، بدون آنکه بدانم کجاست و چه م بیحاال دائم غ داد،ینشان م یراهم سبز شده و خود یمدام جلو
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. دانمینم اتشیدر مورد اخالق و خصوص یزیچ چیه یکنم. وقت داینسبت به او شناخت پ توانمیچطور م بیترت نیا با

د را به من نخواهن تیکنم. قدر مسلم آنها هم واقع قیاش تحقکه تک به تک، سراغ دوستانش رفته و درباره توانمینم

را پنهان  یزی. مشخص است که چکندیموکول م ندهیبه آ ای ادهاال دسر ب یهاجواب پرسمیاز باربد م یگفت. هر سؤل

 اورم؟یسر در ب دیاما چطور با کند،یم

 

*** 

 

 صحبت کرد. یسفر خانوادگ کی یاز باربد، بابا سر شام از دعوت ما برا یخبریدو هفته ب یکیاز  بعد

ه داشت یسفر دسته جمع هیدو خانواده  شتریب ییآشنا یبرا م،یزنگ زد و گفت اگه موافق هست مرامیک یامروز آقا _

 تشیچون ظرف م،یبر میخوایکه م ییکه باربد جا رزرو کنه. گفت جا دیخبر بد د،یگرفت میتصم گفتی. ممیباش

 .میکن یزیراز قبل برنامه دیمحدوده، با

 :دیپرس یبا کنجکاو مامان

 نگفتن کجاست؟ _

 فومنِ. کینزد ییروستا هیتو  نکهیمثل ا _

 فکر کرد و ادامه داد: یکم

 اومد، طاهرگوراب. ادمیداشت. آها  یااسم بامزه _

 برنامه گذاشتن؟ یک یچه جالب برا _

 میاون چند روز، تصم یط نکهیها لطمه نخوره. هم ابچه یدو ترم باشه، که هم به برنامه درس نیب یلیگفتن تعط _

 و قرار مدارا گذاشته بشه؟ میریرو بگ یینها

 .یعروس عقد و یبرا یزیرو هم برنامه شتریب یی. هم آشنازننیدو نشون م ریت هی! در واقع با هیفکر خوب _

 و گفتم: دهیشان پرحرف انیم
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 .دیزنیدر مورد سرنوشت من حرف م د،یکاره. انگار نه انگار که دار چیوسط ه نیمن هم که ا _

 اخم گفت: یام گذاشت و با کمشانه یدستش را رو مامان

 .میکنیرو فراهم م نهیتو زم ندهیآ یبرا می. دارییتو یکاره؟ اصل کار چیهچرا  _

 بدون در نظر گرفتن خواست و نظر من؟ _

 قرار داده، انگشتانش را در هم گره کرد: زیم یقاشق و چنگالش را درون بشقابش گذاشت. آرنجش را رو بابا

با هم  ،یتو اتاقت و درُ رو خودت ببند یسر شام مطرح کردم، قبل اونکه بچپ م؟یکنیکار م یچ میپس االن دار _

 .میریبگ میتصم

 .ستمین نجایانگار من ا د،یزدیحرف م یجور هیو  دیرو به مامان بود د،یکه شروع کرد یاز اول یول _

 ه؟ینظرت چ گم،یحاال رو به تو م _

 گفتم: میبا غذا یباز نیزده و ح یپوزخند

 هم داره؟ یرین تأثمخالفت م _

 ...لتیاگه دل یدونیخودت م _

 اش را کامل کردم.و جمله دهیحرفش پر انیادامه دهد، م نگذاشتم

 .دیکنیباشه قبول م یمنطق لمیاگر دل _

 ادامه دادم: یمصنوع یرا در هوا تکان داده و با لبخند دستانم

 نکی. از جا بلند شده، بشقابم را درون سدیبپرداز تونیزیندارم. پس به ادامه برنامه ر یمنطق لیدل چینه، ه _

 قرار داده و در همان حال گفتم: ییظرفشو

 مامان دستت درد نکنه، خوشمزه بود. _

 حال خروج از آشپزخانه بودم که گفت: در
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 که! نون و ساالد خوشمزه بود؟ ینخورد یزیچ _

 به بابا بود: رو ایگو شیهاحرف هیبق

 !یکنه، عوض زن دار یبچه دار دیعروس بشه؟ باربد با خوادیم شزهیم زهیر کلیه نیبا ا یچه جور نیا _

. دلم را به خوردیرا م اشامدهیآنکه غصه دخترش را بخورد، غصه داماد ن یخودم سر تکان دادم. به جا یتأسف برا با

که از من توقع دارد قدرشان را بدانم.  کنم،یم یزندگ یخبر ندارد با چه کسان یبیام. بخوش کرده یچه پدر و مادر

 مرا نیچن نیدخترشان است. خوب است تک فرزند هستم و ا نوشتمهمتر از سر شان،یبرا یکه آبرودار یپدر و مادر

 .گذارندیتحت فشار م

یب برود؟ باربد شیمطابق خواسته آنان پ یهر کار یستیو با فهمندیرا م زیفقط خودشان همه چ کنندیفکر م واقعاً

 حد تحت کنترل نیتا ا ام،ندهیآ یدر زندگ دیباشد. شا بشیاز معا شتریب دیازدواج شا نیا یایکه مزا د،یگوینم راه

 .نمیخودم برنامه بچ ینباشم و بتوانم آزادانه برا

 یبا باربد خواسته بودم هم تمام شد. بدون آنکه بتوانم شاخت شتریب ییآشنا یکه برا یو مهلت دیرس انیبه پا ترم

 .میبا هم داشته باش یو صحبت نمشیفراهم شد، تا بب یکم فرصت یلیآنکه خ لیکنم، به دل دایاو پ یرو

 

*** 

 

 نیب ی. صبحانه را در رستورانمیدو ترم، صبح زود حرکت کرد نیب التیروز تعط نیشد و اول دهیسفر د یبرا تدارک

آماده  سیبه صورت سلف سرو ها،یاز انواع خوراک یا. صبحانهشناختندیم یباربد را به خوب ایکه گو م،یخورد یاهر

شده و با وجود کم خوراک  جیکه گ یبودم، به طور دهیدصبحانه ن یبرا ییهمه تنوع غذا نیشده بود. تا به حال ا

 همه را امتحان کنم. خواستیبودنم، دلم م

 یخود بودم. برا یمامان و بابا رو تیغذا متوجه نگاه و لبخند رضا انیمشغول خوردن بودم. تا پا یادیز یاشتها با

 بلند شدم. هیو زودتر از بق دهیخجالت کش نیهم

 گفت: ییباربد با خوشرو پدر
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 ؟یشد ریس زم؟یعز یریکجا م _

 کم قدم بزنم. هی رمیخوردم، م ادیممنون! ز یلیبله، خ _

 باربد با دست اشاره کرد:نوش جونت. رو به  _

 اطراف خلوتِ. نیوقت صبح ا نیباربد جان همراهش برو تنها نباشه. ا _

 گفتم: دستپاچه

 کم هوا بخورم. هیجلو  نی. همرمینم یدور ی. جاستین یازین _

 .دینداره. با هم هوا بخور یاشکال _

 نگه داشت تا اول خارج شوم. میکرد. در را باز کرده، برا امیبلند شده و همراه شیاز جا باربد

 کنارم که قرار گرفت، گفتم: در

 نبود. یبه همراه یازیتون شدم. واقعاً نمزاحم خوردن دیببخش _

 س؟حد حضور من برات آزار دهنده نیتا ا _

 کاره بمونه. مهیتون نبه خاطر من صبحانه خواستمینبود. نم نیمنظورم ا _ 

دفعه کنار  هی یول یخوردی. اولش با اشتها میزود بلند شد ؟یکاره نموند، به اندازه خوردم. تو دوست داشت مهین _

 .یدیکش

زمان  نیو انواع املت رو در کمتر مرویجالب بود برام، چه با مهارت و قشنگ ن یلینبود. خ یآره، ممنون. مشکل _

کدوم رو انتخاب  دونستمیشده بودم، نم جی. واقعاً گوهیم انواع آب ،یعدس م،ی. حلکردنیمون آماده مچشم یجلو

 زدن داشتم. مبه قد اجیخوردم، احت ادیز کنمیاحساس م نیهم یکنم. برا

. تازه میکنیرستوران استفاده م نیاز ا شهیو هم میریم ریمس نیمعموالً از ا میبریم النیکه به سمت گ ییما تورها _

رو جذب کنه. اغلب سرشون شلوغه و من  یادیز یو تنوعش باعث شده مشتر ییمواد غذا تیفیک یافتتاح شده، ول

 از قبل اطالع بدم، چه تعداد مسافر همراهم هست؟ دیبا
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 ن؟یرینم لهینوع وس هیبا  شهیهم رِ؟یهاتون متغمگه تعداد مسافر _

تعداد  یاحرفه ی. تورهامیکنیانتخاب متور  یداره، که برا یبه محل یبلند. بستگ یشاس یبا اتوبوس گاه ینه، گاه _

 .شهیافراد کمتر م

 داشت؟ یتخصص خاص دیبا یاحرفه یتورها یبرا _

. هیکاف یسبک داشته باش یحد که توان کوهنورد نیداره. معموالً در ا ازین یاز همه استقامت و قدرت بدن شتریب _

تو  ای. یرو داشته باش ریمس یط یبرا یاستقامت کاف دیکه با م،یتند دار یبیسراش ای ییاوقات تو راه، سرباال یگاه

 .ارنینباشن نفس کم م دهیکه ورز یارتفاعات کسان

 ام؟یتورها همراهتون ب نیا تو تونمیمن نم یعنی _

 زاین یسرده. احتماالً اواخر اسفند برگزار بشه. اون تخصص خاص یلیمون هست. االن هوا ختو برنامه ریتور کو هی _

 .ایب ینداره. اگه دوست داشت

. فقط دوست دارم بدونم پسندمیخوش آب و هوا رو م یو جاها یمناطق جنگل شتریندارم، ب ریبه کو یعالقه چندان _

 ؟یکنیم ییتور چه کارها دریبه عنوان ل

امه راه رو حرکت و برن ری. مسذارمیم ارشونیمحافظ گروه هستم. اطالعات الزم رو در اخت یراهنما و به نوع _

 .کنمیمشخص م

 ؟یگرفتیم ادی دیرو با ییزای. چه چیدیکار دوره د نیا یبرا یگفته بود _

 نهیشیپ یعنی ،یخیتار یو تا حدود ییایاطالعات جغراف هی. در مورد هر ناحیهم عمل م،یداشت یهم دروس تئور _

که  م،یگرفتیم ادی دیرو با یخاص یهاکیسخت بود. تکن یدروس عمل ی. ولمیبلد باش دیبا یاون محل رو تا حدود

 .هاستتیهم که جزو اولو هیاول یها. کمکمیکن یو سازمانده تیریخاص، گروه رو مد یهاتیتو موقع میبتون

 .یعالقه دار یلی. معلومه خیزنیشوق در موردش حرف م جالبه! چه با شور و _

 نیا یشرکتش نبود، دوست داشتم به صورت تخصص تیریو مد ینیجانش ی. اگه اصرار پدر و مادرم برانطورهیهم _

 رشته رو دنبال کنم.

 ست؟یسردتون ن م؟یها بربچه _
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 رو به پدرش در جواب گفت: باربد

 رعنا سردشه. نکهیمثل ا ی)با چانه به من اشاره کرد( ول اد،یمن نه ز _

 را به طرف باربد پرت کرد. چییسو

 .نیدزیحرفاتونُ م هیبق نیتو ماش نیرفتیم _

 قدم بزنه. خواستیرعنا م _

 

*** 

 

آماده کنند. چون در  مانیسفارش کرده بود، تا ناهار را برا ی. باربد تلفنمیدیمورد نظر رس یظهر به روستا کینزد

 استفاده کرد. شدیم هایدستپخت محل یروستا رستوران وجود نداشت و فقط از غذاها

اده الع. غذا فوقشدیگَمَج گفته م یکه به زبان محل یگِل ییون ظرفهابودند. در دهیشکم پر تدارک د یهمه ماه یبرا

 یطعم دادن استفاده کرده بودند. خستگ یو گردو و رب انار برا یمعطر محل یهایو خوشمزه شده بود. از سبز ذیلذ

 یمروزیهم به خواب ن یرا استراحت کرده و بعض یساعت ندو خوشمزه باعث شد، بعد از ناهار چ نیسنگ یراه و غذا

 فرو رفتند.

رفته ن یادیقدم بزنم. هنوز مسافت ز یاطراف کم یهاگرفتم در مزرعه مینشستن را نداشتم، تصم کاریکه تحمل ب من

 .دمیاز پشت سرم شن ییهاقدم یبودم که صدا

 شده و با اخم گفت: کمینزد باربد

 .یومدیم رونیتنها ب دی! نباییو ناآشنا بیغر نجایا _

 .رمیچند تا عکس ازشون بگ امیخواستم ب دم،یها رو دبرم. از پنجره اسب خواستمینم یدور یجا _

 ؟یسوار ش یدوست دار _
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 نه تکان دادم. یو دستم را به معنا دمیخند

 بخوام سوار بشم. نکهی. چه برسه به اترسمیم وونایشدن به ح کیمن از نزد _

 نداره. یو آزار تیچرا؟ اسب که اذ _

 تا اونها به ما. میرسونیآزار م وونایبه ح شتریدرسته، در واقع ما ب _

 گهید یعیطب یزهایچ یلیکه از خ ی. همونطورمیکنیاستفاده م هاوونیاسمش رو آزار گذاشت. از ح شهینم _

 .میکنیاستفاده م

 ی. برابرنیم شیدارن پکه دوست  یرو اونجور زی. همه چگهیآدماست د یبرو بهره یاز خودخواه یهم بخش نیا _

ست د ریاس نکهیآزاد و رها داشته باشن، نه ا یزندگ دیها بابشم. به نظر من اون کینزد وونایدوست ندارم به ح نیهم

 ما بشن.

و  یو سوار یباربر ایخوردن  یبرا ای واناتیها به طرق مختلف از حسالِ انسان انی. سالیدار یبیعج یفلسف دیعقا _

 کارها اشتباهِ. نیهمه ا ی. حاال تو معتقدکننیاستفاده م یپزشک یهاشیآزما یبرا یحت

 یها فکر منافع و راحتانسان شهی. همستیبر درست بودنش ن لیانجام بشه، دل یکار هی یطوالن انیکه سال نیا _

 .شهیداره نابود م یعیکه، منابع طب نِیهم یخودشون هستن. برا

و سوء  یطلب ادهیهمه نشونه ز هانی. اشنیو رودها دارن خشک م هااچهیرو به انقراضِ. در وونایاز ح یلیخ نسل

 .عتِیاستفاده انسان از طب

 ؟یایکنم. تو هم م دیکم خر هیبرم شهر  خوامیبحثا رو ندارم. م جورنیولش کن، من حوصله ا _

 .نمیرو بب نجایا یبازار محل خوادیآره، دلم م _

 یصبحانه روز بعد و شام، مختصر ی. برامیشهر بود یمشغول گشت و گذار در بازار محل یمعبعد دسته ج یساعت

 .میبرو سومی. قرار شد بعد از خوردن صبحانه به سمت ساحل گمیکرد دیخر

 کیرا نزد هانی. ماششدمینم ریس دنشیو پر درخت بود، که از د بایز اریبس سومیحرکت به سمت ساحل گ ریمس

آب باعث  یزانو تا زده و وارد آب شدم. لحظه اول سرما یشلوارم را تا باال یها. پاچهمیشد ادهیآب پارک کرده و پ
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در  طورنیناراحت کننده نبود. هم گرید شیو سرما ردبوجود آو یندیکم رفت و آمد موج، حس خوشالرزم شد، اما کم

 که: زدمیطول ساحل، درون آب قدم م

چقدر فاصله  یستی. اصالً متوجه نیو تو خودت فرو رفت یهمه دور شد نیات لذت بخشِ که ابر یلیمعلومِ خ _

 .یگرفت

 و با لبخند رو به باربد گفتم: هانیبه محل پارک ماش یبلند کرده، با نگاه سر

 یذهنم از افکار منف کنم،ینگاه م ایبه در ی. وقتکنمیم یداره. احساس سبک یحس خوب یلی. خنطورِیآره، هم _

 .شهیم یخال

 با خودش نبره. آب تو رو ،یشیمواظب باش انقدر سبک م _

که دستم را  کرد،یشده و خوش فرمش دلم را وسوسه م ویبه صورتش نگاه کردم. صورت ش یو کم ستادهیجا ا در

 برده و آن را لمس کنم. جلو

 را با لبخند به دو طرف تکان داده و با تعجب گفت: سرش

 ؟یگردیم یتو صورتم دنبال چ ه؟یچ _

 بود؟ یحرف چ نیبفهمم منظورت از ا خوامیم _

 کنار آب مشغول قدم زدن شد. رفتمیکه م یریشلوارش فرو کرده و در همان مس یهابیدستش را در ج دو

 باال انداخت و جواب داد: یابه روبرو بود، شانه نگاهش

 ؟یبرداشت هست هیف من دنبال نداشتم. تو چرا از هر حر یمنظور خاص _

پَرت و  ینجوریباشن، که هم عقلیو ب فکریب یلیخ نکهیدارن، مگه ا یشون منظورها از هر حرفآدم قاًیچون دق _

 .ارنیبه ذهنشون اومد به زبون ب یپَال هر چ

 روت اثر گذاشته. دیشد ،یکه خوند یروانشناس یکتابا نیانگار ا یراست ینه، راست _

 ادامه داد: یشخندین با
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 دنبالش. ینرفت یشد فیواقعاً ح _

 که برم دنبالش. یکمکم کن یتونیتو م _

 ادامه داد: یگرداند و با مکث کوتاه میهادفعه متوقف شد و در صورتم زل زد. نگاهش را در چشم کی

 ؟یگرفت تُمی... تصمنکهیا یعنی... نیا _

 گفتم: دیدبا شک و تر یروبرو نگاه کرده و همراه آه بلند به

 .رمیبگ میراحت تصم تونمیغلط؟ نم یدرستِ و چ یچ دونمیهنوز مُرَدَدم. نم یبخوا تشُیواقع _

 ادامه دادم: نهیداده و با طمأن حسشیبه نگاه ب نگاه

تو  یهابشم. اما حرف یمتأهل یزندگ ریدرگ یزود نیبه ا خواستیس. من اصالً دلم نمکننده جیبرام گ زیهمه چ _

که پدر و  ی. نه اون راهخوامیبرم که خودم م ییبتونم به اون سمت و سو ینطوریا دیفکر کنم، شا نیباعث شد به ا

 .یکنیبخوام برام فراهم م یهر چ یکه گفت ،. من فقط رو قول تو حساب کردمکننیم نییمادرم برام تع

 گفت: یسرش را تکان داده و با لبخند بزرگ دیتأک با

ت هاتا به خواسته دم،یدر توانم باشه انجام م یهر کار ؟یدار ازین یبه چ یبگ هیحتماً! شک نکن. فقط کافحتماً،  _

 .یبرس

 .یحرفت بمون یمردونه پا دوارمی. امهیقولت برام کاف نیممنونم. هم _

 گفت: یسرش را تکان داده و با خوشحال دییهم به تأ باز

 .دید یخواه مونم،یسر حرفم م _

رفتارش  کردمی. احساس مکردیقول و قرارش دلم را گرم نم یرو دشیهمه تأک نیو ا اشیچرا خوشحال دمیفهمینم

روح  چهیچشمان هر کس در» ندیگویبودم که م دهینبود. شن یکی. به نظرم ظاهر و باطنش ستیو مصنوع یساختگ

 کرد؟یقا مرا ال رشمتفاوت از کردا یامیپ کردم،یدقت م شیهاچرا هر در چشم«. اوست

لم کرده و بغ یو باربد خبر موافقتم را به اطالع آنها رساند. مادرها با خوشحال میبرگشت هیبق شیپ یمسافت یاز ط بعد

 .دندیرا بوس امیشانیگفتند. بعد هم نوبت پدرها بود که در آغوشم گرفته و پ کیتبر
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 باشم. نیخوشب توانستمیخوشحال بودم، اما نم شانیخوشحال از

 شد و گفت: ینشسته و دستم را در دست گرفت. با انگشتانم مشغول باز کمینزد راندازیز یرو باربد

 .یمراقبت بود که ترک بر ندار دیبا ،یاشهیظرف ش هیمثل  کنمیفکر م ی. گاهیهست فیو ظر زهیم زهیر یلیتو خ _

 د،ییآیبه سراغ من اگر م» _

 د،ییایو آهسته ب نرم

 ،که ترک بردارد مبادا

 «من. یینازک تنها ینیچ

 ؟یپس به شعر هم عالقه دار _

 .خونمیشعر م ادیبله، ز _

 .یانسان رشته علوم یرفتیم دیبا _

 کنم. یموفق نشدم پدر و مادرمُ راض یول خواست،یدلم م یلیخ _

 ؟یرشته بد رییتغ یخوایحاال م _

رشته  نیکه کشش دارم، ا یی. فعالً تا جاامیش بر نمدوست دارم هر دو رشته رو بخونم، اما همزمان از عهده شتریب _

 تمومش کنم. یکنیکمکم م گه،ید ی. تو هستدمیرو ادامه م

 گفت: یو دودل دیتعلل با ترد یادستم ثابت ماند. بعد از لحظه یباربد رو دستان

 بدم. ادتی ییزایچ هیپشت فرمون  نیخلوته، بش نجایا ایب !ی. راستکنمیآره، آره، کمکت م _

 شه؟یمگه م نجا؟یمن؟ ا _

 چرا نش _
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خودشان برده و در سمت راننده را باز  نیتا بلند شوم. به طرف ماش دیبلند شده و دست مرا همراه خود کش خودش

دادن، در مورد  حیبعد از نشستنم، در را بسته و خودش سمت کمک راننده نشست. شروع کرد به توض کرد.

ه شروع چ یمرحله برا نیدر اول نکهی. اانمبود بد ازین نیروشن شدن و راه انداختن ماش یکه برا یمختلف یهاقسمت

 انجام دهم. دیبا

 را به سمتم گرفت و گفت: چییسو حاتشیتوض انیاز پا بعد

 موند؟ ادتیچقدر از حرفام  نم،یحاال شروع کن بب _

 به سمت جلو داشته و خاموش شد. یجهش نیقرار داده و استارت زدم، اما ماش شیرا در جا چییسو

 اول دنده رو خالص کن. _

 حرکت نکرد. نیز دادم ماشرا که گفت انجام دادم و دوباره استارت زدم، اما هر چه گا یکار

 رو بخوابون. یترمز دست یقبل از هر کار _

 و خاموش شد. دیمثل قورباغه جلو پر نیفشار را که به پدال گاز دادم، ماش نیکار را هم انجام دادم، اما اول نیا

 .فتهیاتفاق ن نیتا ا ،یآروم از رو کالج بردار یلیخ دیپاتُ با _

رم، را به حرکت در آو نیکرده و توانستم ماش دایپ میپا یکنترل رو یاتفاق تکرار شد، تا باالخره کم نیبار ا نیچند

 داشتم. واررهیدا یو حرکت چرخاندمیاما وحشت کرده و فرمان را م

 !ستای! واسایو گفتم: وا دمیفرمان کوب یترس رو با

 .ستهیبا حرفت وا یخوایکه م شهینم . زبون سرشستهیمیگاز نده خودش وا گهیبا خنده گفت: د باربد

دم بو دهیترس یبه قدر ستد؟یحرفم را بفهمد و با نیتعجب کردم، که چرا انتظار داشتم ماش یالحظه یهم برا خودم

شده و با سرعت از آنجا دور  ادهیپ نیاز ماش ی. با ناراحتشدیخنده باربد هم قطع نم کنم؟یچه م دمیفهمیکه نم

 .دیرا کش میشدم. باربد دوان دوان به سمتم آمده و بازو

 خب حرفت با مزه بود. ؟یکنیحاال چرا قهر م _

 ؟یکنیدادن مسخره م ی! عوض دلداردمیمن هول کرده بودم، ترس _
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 دار بود.خنده یلیباور کن قصدم مسخره کردنت نبود. قبول کن حرفت خ _

 یزد و با بدجنس امینیاش را به نوک بانگشت اشاره د،یخنده مرا د یام گرفت. وقتحرفم خودم هم خنده یادآوری از

 گفت:

 ت گرفت.خودت هم خنده نیبب _

 هلش داده و گفتم: ده،یکوب اشنهیکف هر دو دستم به س با

 بچه پررو! خودتُ مسخره کن. _

 ریقاه ز! و باز هم قاهستایوا یگیبه فرمون و م یکوبیم یه ،یت کردم؟ آخه انگار سوار اسب شدمسخره یمن ک _

 خنده زد.

یدلدار یدست انداختنم، کم یاما انتظار داشتم باربد به جا گرفت،یام مآن لحظه خنده یادآوریخودم هم از  گرچه

 را درک کند. تمیدهد و وضع ام

باهات، اشت نیبابت ا ،ی. مسلماً در کالس رانندگرمیبگ ادینبودم از او  لینداشتم. الاقل ما یریادگیبه  یلیم یگرید

 را تمسخر نخواهند کرد. یکس

غروب آنجا  کی. تا نزدمیکه آدرس داده بودند رفت یالقاتییو به طرف  میخورد یهمان حوال یرا در رستوران ناهار

محل اقامتمان  یهاکنار جاده درست کرده بودند، به طرف خانه زمیه یکه رو ی. بعد از خوردن آش محلمیبود

 .میبرگشت

مراسم به  یدر مورد نحوه و زمان برگزار مانیبه من بود، پدر و مادرها یدادن رانندگ ادیکه باربد در حال  یزمان ظاهراً

 شانیهادر برنامه یرینظر من تأث دانستنم،یرا به ما دو نفر هم اطالع دادند. طبق معمول م جهیو نت دهیتوافق رس

 یبرا دیرسیبرود. به نظر م شیآنان پ لیمطابق م زیهمه چ بگذارمدادم سکوت کرده و  حینخواهد داشت. پس ترج

 نکرد. یاظهار نظر نینداشت، که کوچکتر یتیمراسم اهم یبرگزار یباربد هم چگونگ

ارج از کشور داشته به خ یسفر الت،یتعط انیروز سال نو انجام شود و بعد از آن تا پا نیدر اول یشد عروس قرار

 ینرفته بودم، چندان تفاوت یمن که تا به حال سفر خارج ی. که انتخابش بعهده خودمان گذاشته شد. برامیباش

 نداشت به کدام کشور بروم.
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 به باربد گفتم: نیهم یبرا

 انتخاب کن. ینداره، هر جا رو خودت دوست دار یمن فرق یبرا _

 خنده و تمسخر گفت: با

 ؟ینیکدوم برات آرزو نبوده بب چیهمه کشور، ه نینگاه به نقشه بنداز. ا هی فه؟یحد ضع نیتا ا تیجغراف یعنی _

. مگه بده پسندمیم شتریسرسبز و خوش آب و هوا رو ب یکدوم کشور باشه؟ من که گفتم جاها کنهیم یچه فرق _

 انتخاب رو بعهده خودت گذاشتم؟

 داره. یادیز یدنید یجاها یستیظ تور. اونجا از لحاایتالیمن دوست دارم برم ا _

 نداره. یگفتم که برام فرق _

 و هتل رزرو کنن. طیبرامون بل کنم،یخب! با آژانس خودمون هماهنگ م لهیخ _

کرده بودند، تا بعد از ازدواج در آن ساکن شود. قرار  یداریباربد خر یرا برا یکه متوجه شدم، از قبل آپارتمان نطوریا

 . عقد ومیرا فراهم کن هیزیو جه ازیمورد ن لیوسا د،یتا ع ماندهیما قرار داده، که در فرصت باق اریخترا در ا دیشد کل

 به اصطالح ماه عسل. یپرواز برا بعدروز برگزار شود و روز  کیهم در  یعروس

 

**** 

 

نکنم. نه حوصله بحث داشتم و نه  دهیدخالت و اظهار عق یکار چیدادم در مورد ه حیاز بازگشت از سفر ترج پس

از همکارانش  یکیهمراه  یهمراه خاله و گاه یقرار است فراهم کنند. مامان گاه یلیداشت، که چه وسا تیاهم میبرا

خانه  زیو تجه لیباربد برده و به کمک آنها مشغول تکم نههمه را به خا ماًی. مستقرفتیم ازیلوازم مورد ن دیدنبال خر

 بود.

نظر بدهم، امتناع  دمانیبه خانه انداخته و در مورد نحوه چ ینگاه یحت ایمان از من خواست همراهش بروم بار ما هر

 کرده و کارها را به خودش واگذار کردم.
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فکر  یبشه. شما هر جور دهیچ لیوسا دیبا ینکردم، بدونم چه جور یخوبه. من که تا حاال خونه دار تقهیشما سل _

 .کنمیجاشونُ عوض م ستم،یراحت ن دمیبهتره انجام بده. فوقش بعداً د یکنیم

 ؟یتا دنبالش نگرد ذارم،یرو کجا م یالهیهر وس یبفهم یخوایباالخره نم _

 .رمیگیم ادیرو  یهمه چ یدو روز تو خونه بگردم، جا _

 یلیدرش اومدن. پدرش خوشبختانه خدو بار پدر و ما یکیاونجا سر بزنه. فقط  ومد،یمدت ن نیجالبِ باربد هم ا _

آورد، هر  رکاری. خودش رفت تعممیکن یاندازراه دیبا یجور یچ م،یآوردیرو سر در نم زایچ یسر هیمون کرد. کمک

 و آماده کرد. یداشت بررس ازین ییجا

 یها. هر چبعهده اون م،یرو بذار لیوسا یسر هی دیکمکم کرد. آخر هم گفتن خر لیوسا دنیتو چ یهم کل مادرش

 رو اونا بخرن. گهید زیو لوسترا و چند تا چ یصوت لی. قرار شد وسامینشد فشونیحر م،یتعارف کرد

 .شهیتون کم مخوبه، پس زحمت _

. اولش میدیبزرگتر بهش م یکادو هیسر عقد  نکهیا ای. خرمیم میرو که فاکتور گرفته بود ییزایچ هینه، به جاش  _

 ه؟ی. به نظرت کافمیدیسکه هم بهش م هی. حاال میساعت بخر میداشت میفقط تصم

 .دونمینم _

 پرسم؟یدارم م یمنُ بگو از ک _

 خارج شدن از اتاقم به غُر زدن ادامه داد: نیح

 ؟ینظر بد زایچ نیا یبرا یخوای. حاال میندار یهم نظر تیشخص لیتو واسه وسا _

هم  ی. مثل اون سرکنمیتنم نم د،یریبگ یلخت یلباسا نینظر دارم. گفته باشم، از ا میلباس عروس یچرا اتفاقاً برا _

 باشه. شتریوزنش از وزن خودم ب دیرینگ یلباس هی

 اتاق صدا بلند کرد: رونیهمان ب از

 شون رو به ما انداختن.. بگن دختر الجونیشب اول تو بغلش از حال نر ،یریبخور جون بگ شتریذره ب هی _
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 یرا در گوشم فرو کرده و صدا یبکوبم. هندزفر واریسرم را به د خواستیدلم م دم،یشنیها را محرف نیا یوقت

 مامان را نشنوم. حینصا گریرا تا آخر باال بردم، که د شدیتاپ پخش مکه از لپ یقیموس

 ی. اکردیالم را بد مح یاز دخترشان ارزش قائل بودند؟ اصالً فکر کردن به شب اول عروس شیدامادشان ب یبرا چرا

 نیا رشیپذ یو ناگهان کدفعهی نطوری. امیتا به هم عادت کن م،یکن یزندگ یارابطه چیبدون ه یتا مدت شدیکاش م

چه  ؟ندازدیب ریبه تأخ یمسئله را کم نیتا ا م،یبه باربد بگو توانستمیزا و ناگوار بود. چطور ماسترس میبرا ر،ییهمه تغ

 ام خواهد کرد؟درباره یفکر

 یبودن، تو فیحاال نگران دامادش است، که مبادا من از زور ضع نیکمک بخواهم. مادرم از هم یاز چه کس ایخدا

 اند.نخواهد داشت. دوستانم هم که هنوز ازدواج نکرده میبرا یراهکار چیبغلش غش کنم. مسلماً ه

چطور با او مطرح کنم؟ حتماً فکر خواهد کرد، ما با هم در  یبداند. ول ییزهایچ کی دیشا ایآمد. تان ادمی! آها

 پرسم؟یرا م یسؤال نیکه چن م،یارتباط

 

**** 

 

 چه خبر کارِتون تموم شد؟ _

 خبر ندارم. _

 شه؟یوا! مگه م _

 حاال که شده. _

 د؟یخر یبرا یریتو همراه مادرت نم یعنی ؟یچ یعنی _

 نه! همه رو سپردم بعهده خودش. _

 .یبر یمجبور گهیاونُ که د ؟یچ تُیلباس عروس _
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ت، تو بازار لباس به قد و قواره گفتیخودش هماهنگ کرده برام بدوزه. م اطیهام رو گرفت، با خاندازه دیخاله ناه _

گوشه  هیتحملش کنم، بعد هم بدازمش  دیبپوشم. همش چند ساعت با یچ ستی. برام مهم نشهینم دایمناسب پ

 خاک بخوره.

 !احساسیچقدر ب _

وصلت داشت، چپ و راست در حال تور بردن و  نیهمه اصرار به ا نیکه ا یباربد یباشم، وقت احساسیب دیچرا نبا _

 میرفته بود یشب شام خانوادگ هیبه اصرار مادرش  شیتورِ. تازه هفته پ یدریل یمختلف برا یهاگذروندن دوره

به  یزیچ نیثبت نام کرده و کوچکتر دیجد یکالسا یسر هیدوباره رفته  مدیپدرش با بابام فهم یها. از صحبترونیب

خوب  تونیسر خونه و زندگ دی. برستیمهم ن گنیم کنم،یم فیمامان و بابا تعر یرو برا زهایچ نیا یمن نگفته. وقت

 بده. حیبهت توض زیدر مورد همه چ دونه،یخودش رو موظف نم ادیز ،ی. االن چون هنوز زنش نشدشهیم

 م،یکالس مشترک هم ندار گهیترم د نیا ی. حتدمشیند یدوبار هم درست و حساب دیمون از شمال، شابرگشتن بعد

 هست؟ یی. اصالً خبر ندارم کالساش چه روزانمشیتو دانشگاه بب دیکه دلم خوش باشه شا

 .دمیکلمه پرس هیقربونت برم. خوب شد ازت  یدار یاوه! چه دل پر _

 حس شم،یبدتر م م،یشیم کترینزد یبه زمان عروس یانقدر حرف تو دلم تلنبار شده. هر چ ترکمیدارم م یهست _

 همه دلشوره رو آروم کنم؟ نیچطور ا دونمیتو برزخم. نم کنمیم

 فشرد. یو مرا کم دهیچیدستان تپلش را دورم پ یهست

وا  دلت میکم دور هم چرت و پرت بگ هیها هخوابگاه، با بچ میامشب بر ای. بزنهیشور م نطوریدلت بشم، که ا یفدا _

 ؟یایم ؟یگیم یشه. ها؟ چ

 به دو طرف تکان دادم. دانمیفاصله گرفته و سرم را به نشان نم یکم

 یچی. بابا هم ضبط داره، ممکنه نتونه جواب تلفنُ بده. بعد هم هستیخبر بدم. مامان که االن ن دیبا امیاگه بخوام ب _

 .ستیهمراهم ن

 ؟ینطوریخوابگاه. خوبه ا میهم بذار براشون، بعد بر ادداشتی هیبردار،  یالزم دار یتون هر چخونه میریخب م _
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دست همکارش که جواب  دهیرو م شیموقع ضبط برنامه گوش ی. بابا گاهکنمیم یفکر هی! تا موقع رفتن دونمینم _

 .شهیم یچ نمیبب زنم،یبده. بعداً زنگ م

 تعارفت کنم. شهیت نم. لباس من که اندازهیها استفاده کنبچه یز لباساا یتونیاگه دلت خواست م _

 یکه دکتر نور ی. گزارشستیفردا همراهم ن یالزم دارم. کتابا گهید یزای. چکنمیم شیکار هی ست،یلباس مهم ن _

 بدم. مسواک ندارم. لیفردا تحو دیخواسته بود، با

 .شهینم یشب مسواک نزن، طور هی _

 .برهیمسواک نکنم، راحت خوابم نم _

 ؟یدار یبیو غر بیعج یتو هم چه عادتا _

 به؟یو غر بیمسواک کردن عج _

 سالم. _

جوابش را داده و اضافه  یجوابش را بدهم. هست دی. اما زبانم نچرخدمیباربد به سمتش چرخ یصدا دنیاز شن متعجب

 کرد:

 سر کالس. رمیمن م _

 اجبه!جواب سالم و گنیمعموالً م _

 ؟یاعتقاد دارن. مگه تو اعتقاد دار زایچ نیبه ا گن،یکه م ییاونها _

 ؟یطلب دار ی. حاال چرا انقدر توپت پره؟ ارث پدریاوه، باز رفت باال منبر. غلط کردم، نخواستم جواب بد _

تو چرا  دمیخوش کنم، که بهت بله بگم؟ هنوز نفهم یبه چ دیدلمُ با دونم،ینم یگاه یطلب ندارم. ول یزینه، چ _

 ؟یوصلت ندار نیا یبرا یشوق و ذوق چیه یازدواج، وقت یسراغ من برا یاومد

 ندارم؟ یدونیاز کجا م _
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یکدوم از کارهات نم چیه انیکه منُ در جر یی. از اونجاشهیما کمتر م یدارهاید گذره،یزمان م یاز اونجا که هر چ _

 .یذار

 بپرس من بهت بگم.تو  _

 ؟یهست یدنبال چ یگیچرا بهم نم _

 باشه؟ دیبا نیاز ا ریازدواج. غ ،یزندگ لیدنبال تشک _

 .میبا هم ازدواج کنن ندار یکه قراره به زود ییبه کسا ،یشباهت چیما ه دونم،یکه من م ییتا جا _

 هستن؟ یازدواج کنن، چه جور یکه قراره به زود ییکسا _

. از حال و روز هم با کننیم یزیرکارهاشون برنامه یشون رو با هم بگذرونن. با هم براوقت شتریب کننیم یسع _

 کنن. داینسبت به هم پ یشتریروز به روز شناخت ب کننیم یخبرن. سع

 .یکن منُ بشناس ی. تو هم سعشناسمیکه الزمِ تو رو م یامن به اندازه _

 .یایدانشگاه هم نم گهی. االن ددمتیدیتو دانشگاه م یگاه . ترم قبلیستین چوقتیه یوقت ؟یچه جور _

پاس کنم.  یحضور ریواحدامُ پاس کردم. فقط چند واحد مونده، که با استاداش صحبت کردم، قرار شده غ شتریب _

 ارائه بدم. دیپروژه هم با هی

 گرانیکه از د یِزیچ نیا یعنیو لذت بخش باشه.  زیانگ جانیه یلیخ دیبا یدوران نامزد کردم،یفکر م شهیهم _

 کتریبودن تا به هم نزد حیبهشون خوش گذشته. چون دائم در حال گردش و تفر یلیخ یکه زمان نامزد دم،یشن

 بشن.

در  که تو ییکنم. اونا لیرو تکم میآموزش یهاو دوره رمیزودتر مدرکمُ بگ نم،ی. من دنبال اادهیکارا ز نیا یوقت برا _

نداشتن. بعد از ازدواج  شونندهیآ یبرا یابودن و برنامه الیخیب دیشا ایبودن  کاریحتماً ب ،یکنیموردشون صحبت م

 .یو خوشگذرون دشو گر حیتفر یتا دلت بخواد، فرصت هست برا

 کار از کار گذشته. گهیکه د م،یشروع کن مونُیزندگ یقبل از ازدواجِ، وقت یبرا یکیو نزد ییآشنا _

 ؟یرو به هم بزن یو همه چ یشد مونیپش یبگ یخوایم گذره،یم یتو بعد از چند ماه که از زمان خواستگار یعنی _
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و بعد  میمشترک بش یکه وارد زندگ نِیبهتر از ا م،یبرس جهیو به نت میمون رو االن حل کناگه مشکالت و اختالفات _

 .میبش مونیپش

 .ذاشتمینم شیوگرنه پا پ م،یم راضبشم و از انتخاب مونیپش ستیمن قرار ن یول _

 باشم؟ یراض دیمن نبا ؟یپس من چ _

 بدم. حیبگو برات توض ؟یبدون یخوایم یخب چ _

 دنبالم. ایشده و فکر کنم تا حاال استاد اومده سر کالس. باشه ساعت آخر ب رمید یاالن که حساب _

 .دمیکار دارم. اگر تونستم به موقع خودمُ برسونم بهت خبر م ییجا _

 باشه. _

 فعالً خداحافظ. _

به در کالس، استاد در حال  دنیگفته و از او جدا شدم. به محض رس یسرد و کوتاه یخداحافظ یو دلخور یناراحت با

 داخل شدم. دیبستن در بود، که آن را نگه داشته و با گفتن ببخش

 آهسته گفت: ییبا صدا یهست

 اومد. رترید استاد امروز یشانس آورد ؟یچقدر طولش داد _

 .کنمیم فیبعداً برات تعر _

را جواب داد و اجازه گرفتم امشب را در خوابگاه  اشیخوردن ناهار به بابا زنگ زدم. خوشبختانه خودش گوش موقع

 بمانم.

. یو خونه دار تیبه زندگ یبچسب دیبه بعد با نیاز ا گهیرو هم خوش بگذرون بابا. که د تیمجرد یروزا نیآخر _

 یمثل االن چپ و راست از خونه فرار یتونینم گهیو د یمنتظرش بمون دیخونه، با ادیب ریشوهرت هر چقدر هم د

 .یباش

 بدهم. یچه جواب دانستمیگوش کردم و نم شیهاسکوت به حرف در
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 ؟یدیگوش م ؟یالو، رعناجان! بابا هست _

 کرد. خیغذام  یول دم،یبله، گوش م _

 واظب خودت باش.م یخب، برو! ول لهیخ _

 باشه، خداحافظ. _

 خدا به همراهت دخترم. _

کالس منتظرش بمانم. من هم از فرصت استفاده کرده و گفتم  انیمحض قطع تلفن باربد زنگ زد و گفت بعد از پا به

 را بردارم و بعد مرا به خوابگاه برساند. ازمیمورد ن لیمرا به خانه ببرد، تا وسا

صبر کن، تو »بزنم گفت:  یزنگ زدم. قبل از آنکه حرف اشی. به گوشدمیم، باربد را نداز دانشگاه خارج شد یوقت

 و قطع کرد.« راهم

کالس به خوابگاه رفت، تا به قول خودش مزاحم  انیبعد از پا ی. هستدیمنتظر ماندم تا رس یاقهیده پانزده دق حدود

 نبسته بودم، که گاز داد و حرکت کرد.خلوت دو نفره ما نباشد. به محض سوار شدن، هنوز در را کامل 

 گفتم: تیعصبان با

 !؟یبر یخوایزود هم م یاومد ریچه خبرِ؟! د _

 شیبرام پ یبهت زنگ زدم، کار نکهی. بعد ااومدمیها منتظرن. اگه بهت قول نداده بودم نمکار دارم، بچه ییجا _

 دنبالت. امین شهینم دمید گهیتوپت پره، د یلیخ دمیچون صبح د یاومد. ول

 دنبالم؟ یکه اومد ،یذاریمنت سرم م یدار _

 .دمیم حیدارم توض ست،یمنت ن _

 کارم از تو مهمتره. ،یگیم یکه دار نِیا هیشب شتریب یول _

 گفت: یرا باال برده و با دلخور شیتُن صدا یکم
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ها منتظرن. بَده ولشون کردم، اومد. االن بچه شیکار برام پ گمیم ؟یکن ریو تفس ریمنُ تعب یحرفا دیتو همش با _

 از محبت کردن. عوض تشکرتِ؟ یکنیم مونیآدمُ پش ؟یاومدم دنبال جنابعال

 دنبالم؟ یای. مگه من مجبورت کردم بیدیرسیدوستات، به کارِت م شیپ یموندیم _

 یانقدر جبهه گرفت ی. ولدمتیندبگم دلم برات تنگ شده که چند وقتِ  خواستمیصبح م ی! ولینه، مجبورم نکرد _

 ،یرفتگ افهیو ق یانقدر غرولُند کرد م،یدیرو د گهیکه همد ،یخوشحال باش نکهیبگم. بعد هم عوض ا یزینتونستم چ

 ؟یکنیبرخورد م یطور نیکه ا رم،یم ی. مگه دنبال خوش گذرونارمیاز دلت در ب ینجوریکه خواستم ا

به آدم  نکهیا یبه جا م؟یکنار هم باش میبتون دغدغهیکه بعد ازدواج راحت و ب کنم،یم سیدارم کارام رو راس و ر بَده

 باهات برخورد کنم؟ ییبا خوشرو ی. حاال انتظار داریبد ادیجواب سالم زورت م هیبزن تو پَر و پالم.  یه یبد دیام

 ترمز کرده و گفت: یبد یبا صدا نیماش

 .مونمیمنتظر م نجایبردار، هم لتُیبرو وسا _

 تو؟ یاینم _

 شده؟ یحاال چ کننیبهترِ. فکر م ننیپدر و مادرت منُ نب ،یبرزخ افهیق نیا با

 سر کارن. ستن،ین _

 و گفت: دیتعجب به سمتم چرخ با

 خوابگاه؟ یریم یدار نیهم یبرا _

 .باًیتقر _

 آرام شده و با نرمش گفت: یکم

 .یتنها نباش شت،یپ امیبمون خونه، کارم تموم شد شب م یخوایم _

 .دمیخواب گهی. تا اون موقع هم من دادیم رید یول اد،یشب که بابا م _

 گفت: یکرده و به تند یکوتاه مکث
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 .یباشه، هر جور خودت راحت _

یم هیرا توج شیکارها کسرهی. میدیزمان کوتاه به خانه رس نیچطور در ا دمیکرده بود، که نفهم یتند رانندگ آنقدر

 دارم. یکه من هم حق ردیپذیو نم کند

دستم به کمرم بود و با  کیبودم.  ازمیو مشغول جمع کردن لوازم مورد ن زدمیلب غر م ریخودم، ز یبرا نطوریهم

 ام.را برداشته زیهمه چ شمردم،یم کیکی گریدست د

ق خارج شوم؛ که تا از اتا دمیام، چرخجا نگذاشته یزیمطمئن شدم چ یبه اتاق انداخته و وقت یکل ینگاه گرید بار

 باربد شدم. نهیبه س نهیس

 قدم عقب رفتم. کیو  دهیکش ینیترس ه از

 تو؟ یاومد یتو چطور _

 گفتم درُ نبنده و اومدم تو. رون،یب رفتیداشت م هاهیاز همسا یکی _

 صورتم تکان داد. یرا جلو دمیسر به در آپارتمان اشاره کرده و دسته کل با

 .یببند یرو هم که فراموش کرد نجایدر ا _

 و گفتم: دمیرا از دستش قاپ دیکل دسته

 رفت. ادمیاومدم  یهُلشده و عجله دارم، من هم هُل رمید یاز بس گفت _

چارچوب  گریداده، دستش را طرف د هیاش را به چارچوپ در تکجلو گذاشتم تا از اتاق خارج شوم؛ اما تنه یقدم

 ده بود.گذاشته و راه خروج را سد کر

 بود، به صورتش نگاه کرده و گفتم: نمانیکه ب یتعجب از فاصله کم با

 .گهید میشده، بر رمید یمگه نگفت _

 فاصله اندک را هم پر کرد، با پشت انگشت سبابه، مشغول نوازش صورتم شده و گفت: آن

 هم روش. گهید قهیهمه منتظر موندن، چند دق نیا _
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 .شدیکرد و نگاهش از لبم کنده نم داینه امتداد پچا ریدستش به سمت لبم و ز حرکت

 گفتم: میدر صدا یفیلرزش خف با

 الزم داشتم.... یمن کارم تموم شد. هر چ یول _

 چییکه سو یبکنم. دست دیچه با دانستمیکرد، که نم رمیغافلگ یشده و نفسم حبس شد. چنان ناگهان دهیبر کالمم

 ریاز ز دیکاویکه صورتم را م گرشیبه خود چسباند و دست د شتریدر آن بود، به طرف پشت کمرم رفته و مرا ب

تکان  یمتریلیم توانستمیکه نم یطور بهمقنعه به سمت پشت گردنم حرکت کرده و مرا سفت نگه داشته بود، 

له اندک با لبخند در چشمانم نگاه کرده و با و از همان فاص دیام کنار کشحس کرد، که نفس کم آورده یبخورم. وقت

 گفت: طنتیش

 بار اولت بود، نه؟ _

 بکنم. یو نه حرکت میبگو یزیچ توانستمی. نه محسیخشک شده و بدنم ب دهانم

 و گفت: دیکنار کش د،یمرا د یحالت بهت زدگ یوقت

 !ایمنتظرم، زود ب نیتو ماش _

پشت  ،یصندل یاز سقوط رو یریجلوگ یشده و برا حسیب میو پا شدم؟ دست حالیب نطوریکرد با من؟ چرا ا چه

کار را با من  نیشدم. چرا ا خودیتماس و حرکتش از خود ب نیبا کمتر نطوریهستم، که ا جنبهینشستم. چقدر ب زمیم

 کیبه من نزد پرواین باشم و نه خوشحال! چه طور بیخشمگ توانمینشان دهم؟ نه م یالعملچه عکس دیکرد؟ حاال با

 شد؟

 ریز یو با سر حرفیتوانستم سر پا شده و با برداشتن مسواکم از آپارتمان خارج شدم. ب یبه سخت یاز لحظات پس

 را در بغلم نگه داشتم. لمیشده و وسا نیافتاده، سوار ماش

 .نیعقب راحت بش یبذارشون صندل _

از رفتارم کالفه شده بود، که نفس  قرار دادم. ظاهراً  نیف ماشک م،یپا یسر داده و جلو میپا یام را از روو کوله لیوسا

بار متوجه شدم  نیرا مثل موقع آمدن با شتاب به حرکت در آورد. چند نیبالفاصله ماش گرفته و ینیاز راه ب یقیعم

 .کندیکه با دقت نگاهم م
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 گفت: یبا کالفگ د،یند تمیدر وضع یرییتغ چیه یوقت یمسافت یاز ط پس

 ...یخوایم ی. بعداً چه جورینکردم، انقدر معذب شد یمن که کار خاص _

 ؟یخواهش کنم ادامه ند شهیم _

 چون دفعه اولت بود... _

 !ینگ یزیخواهش کردم چ _

 را تکان داده و گفت: سرش

_  Ok.  No matter(ستی.                     )باشه، مهم ن. 

 شدم. او هم به سرعت حرکت کرده و از آنجا دور شد. ادهیپ یخوابگاه که نگه داشت، بدون حرف یجلو

 گفت: دنمیبا د یهست

 و تاپ هم؟ پیبه ت نیباز زد _

 حوصله ندارم ولم کن. یهست _

 متیتخت نشست و با مال ی. کنارم رودمیتختش دراز کش یلباسم رو ضیرفته و بعد از تعو یطرف اتاق هست به

 گفت:

سفره  یپا برنتی. به زور که نمیستین یرُک و پوست کنده به مامان و بابات بگو راض ؟یدیچرا خودتُ عذاب م _

 عقد.

 .کردمیفکر م نیاتفاقاً داشتم به هم _

 بار. هیهم  ونیبار ش هی! مرگ کالیآ بار _

 سرم قرار دادم. گاههیدستم را تک کیو  دهیپهلو چرخ به

 ل جن بو داده ظاهر شد و...دفعه مث هیوَردارم،  لمُیرفته بودم خونه وسا _
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 چشمان گرد و شده و وحشت گفت: با

 کار کرد؟! نکنه.... یچ _

کنار بکشه، اون هم از خدا  دیرد شَم. رفتم جلوش گفتم شا ذاشتیبود و نم ستادهیدر اتاقم وا ینه تا اون حد. جلو _

 خواسته...

 دت؟یبوس _

 گفتن تکان دادم.« اوهوم»همراه  دییتأ یتخت چهار زانو نشسته و سرم را به معنا یرو

 شده. یشکل نیا تافهی! پس بگو چرا قیییوا _

 زد. میبه زانو یضربه آرام یزیآمطنتیحالت داده و با لبخند ش رییتغ ناگهان

 اصالً چطور بود؟ خوشت اومد؟ نمیبب ؟یریگیچرا انقدر سخت م گه،یبوسه کوچولو بود د هیحاال  _

 گرفته؟ تیسوء استفاده نکن، من حالم بده شوخ یهست _

 ؟یناراحت نیفقط به خاطر ا _

 ...دونمینه،..... نم _

 گفتم: یاگرفته یدو دست گرفته و با صدا نیرا ب سرم

حق  نیناراحت بشم. ا دیو من نبا ستیکه انگار مهم ن کردیرفتار م یجور هیناراحتم کرد.  شتریبرخوردش بعدش ب _

 .کنهیم تمیاذ شتریدنش ببه جانب بو

 د؟یجلسه گرفت نجا؟یا دیدیچرا چِپ _

 سرم را بلند کردم. ایتان یصدا دنیشن با

 .یدیرسیهر دفعه اومدم آخر وقت م ؟یینجایچه عجب ا _

 ؟ی. تو چته؟ باز که غمبرک زدرونیبرم ب ییرفته شهرشون. حسش نبود تنها یکام _
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 سؤال ازت بپرسم؟ هی تونمیم _

 دو تا بپرس؟ _

 بشه... یچطور بگم.. فکر کن یعنی... یدونیتو م _

 :دیحرفم پر انیم یهست

 هیرابطه نداشته باشن؟  یزود نیکنه به ا یباربدُ راض یبدونه چطور خوادیم ی. هستگمیصبر کن بذار خودم م _

 کنن. یبا هم زندگ ینطوریهم یمدت

 .زاسیچ نیبه هم شیوا! چرا خب؟! همه خوش _

 .ترسهیاسترس دارم، نگرانم، م گهیم _

 ن.فکر ک اشیمهارت داره، که نذاره بهت بد بگذره. نگران نباش، به خوش یترس نداره. مطمئنم باربد به انداره کاف _

 :دمیپرس یناراحت با

 ؟یدونینم یچیتو ه یعنی _

متخصص  هی شیبرو پ. یدار یمشکل دی. شایهست یکه مشتاقن تو فرار هی! برعکس بقبهیآخه مورد تو عج _

 کنه. تییراهنما

 قانعش کنم چند روز صبر کنه. تونمیبدونم، چطور م خوامی. فقط مستمین یمن فرار _

 قبول کرد. دیشا بهش بگو _

 فکر نکنم. امروز هم... _

 کار کرد؟ خِفتِت کرد. یچ _

 نه تکان داد. یدستش را به معنا یهست

 .نیهم دش،یفقط بوس _
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 نرفته. شیپ شترینداره. خوبه که ب یناراحت نکهیا _

 .کنهیم مداره مسخره کردمی. احساس مزدیحرف م یجور هی میشد نیسوار ماش یوقت _

. کننیرو تجربه م زایچ یلیمتعجب شده. االن اکثراً تا قبل ازدواج خ یهست زهیحد پاستور نیتا ا نکهیاز ا دیشا _

 .شهیم دایکم پ دهیدختر آفتاب مهتاب ند

 از اتاق خارج شود، لباسش را گرفته و گفتم: خواستیم

 نگو. یزیچ یبه کس خودمون بمونه نیلطفاً حرفا ب _

رو  زایچ نیا یخودیهم ب. توشهینه بابا، مگه من دهن لقم! درسته ظاهراً شر و شور دارم. اما حد و حدود سرم م _

 نباش. یزینگران چ فن،یپسرا االن همه فن حر شتریوگرنه ب ،یدیخودت بزرگ نکن. فقط خودتُ عذاب م یبرا

 انهمیصم طورنیا شدیبودم، که باورم نم دهیشن شیهاطنتیآرامم کرد. آنقدر از ش یکم ایبه ظاهر ساده تان یهاحرف

 ظاهرش قضاوت کرد. یاز رو دیرا نبا یکس ندیگویبا من برخورد کند. راست م

کرد.  فیتعر مانیبرا دانستیجوان م یهاکه در مورد زوج ییزهایود و چما ب شیوقت در اتاق پ ریتا د ایشب تان آخر

از خجالت مدام  نیهم یروابط صحبت کند. برا نیو راحت در مورد ا پردهیب نطوریا یبودم، کس دهیتا به حال نشن

 تیرا برا زهایچ نی. اما در آخر گفت مخصوصاً ااختنمشده بود سوژه خنده و دست اند نیو ا شدمیرنگ به رنگ م

 .زدیاز خجالتت بر یکردم، تا کم فیتعر

دارند.  یرا دوست دارد. برخالف ظاهرشان، قلب رؤوف و مهربان شیهایاتاقحد هم نیتا ا یچرا هست دمیفهمیم حاال

 ام را مطرح کنم.کرده و روز بعد توانستم خواسته دایکه جرأت پ ینبود. طور ریتأثیب شیهاحرف

 . رو به بابا گفتم:میخوردیم وهیو م مینشسته بود ونیزیتلو یلواز خوردن شام ج بعد

 بزنم؟ خوامیم یحرف هی د،یچند لحظه به من گوش بد شهیبابا م _

 نگاهم کرد. یرا خاموش کرد. با مهربان ونیزیکنترل را برداشت و تلو بابا

 .دمیبفرما گوش م _
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حلقه رد و بدل شده، که  هیفقط  م؟یرو به هم بزن ینامزد شهیم فتاده،یمن و باربد ن نیب یهنوز که اتفاق گمیم _

 .میدیپسشون م

 جواب داد: یبابا گرد شد و مامان قبل از او به تند یچشمها

 ؟دیرو چرا رد کرد یخوب نیداماد به ا دنیپرس یوقت میبد یبه مردم چ م،یهمه کارا رو کرد شه؟یمگه م ؟یچ یعنی _

 هم اضافه کرد: بابا

 ؟ینگفت یزی. چرا زودتر چیکن داینسبت بهش شناخت پ یوقت داشت همه مدت نیا _

یقلقشُ م یکم باهاش آشنا بشکم دیگفت شناسمش،یدرست نم دیشا دیشما گفت هیجور هیمن هر بار گفتم باربد  _

 .یفهم

. شما که تازه اول میخوریبا هم به مشکل بر م یگاه ،یهمه سال زندگ نی. من و مادرت بعد اگمیم نُیهنوزم هم _

 .یباهاش همدل بش دیبا یچه جور ی. صبور باش تا بفهمدینسبت به هم ندار یو شناخت دیراه

انتظار داشته باشم،  دیبا یچه جور م،یبا هم تفاهم داشته باش میتونینم م،یاالن که به قول شما اول راه یبابا وقت _

 م؟یرو بفهم گهیحرف همد میبتون ندهیکه در آ

 گذاشت بابا جوابم را بدهد.ن مامان

یپسر شما رو نم دهیدخترمون تازه فهم میبگ م؟یبد یش رو چ. زشته! جواب خانوادهرهیحرفا د نیا یبرا گهیاالن د _

. اصل کار ستیاختالفا که مهم ن نی. اادیبوجود م نتونیعشق و عالقه هم ب زهیر زهیر تیسر زندگ یبر پسنده؟

 به مرور قابل زایچ هیخدا رو شکر همه رو داره. بق کهمناسبِ،  التیبعد هم شغل و تحص ،یو اصالت خونوادگ تیشخص

 و پوچ؟ چیواسه ه میاون بکن نُیکار از کار گذشته، خودمونُ مضحکه ا گهی. ددیندار یحلِ. مشکل عمده و بزرگ

 را بلند کرده و رو به مامان گفتم: میصدا یکم تیعصبان با

 شما کم ارزشِ؟ یحد برا نیبدم، تا ا لیکه قراره تشک ییزندگ یعنیو پوچ؟  چیه _

 آرامم کند. مشیمال یکرد با لحن نرم و صدا یسع بابا
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 شهیم یامروز که به سخت یای. تو دنتِیاختالفا کم اهم نیا میگیما م ارزشِ؟یما ب یتو برا یزندگ گهیم یدخترم ک _

خواهانت شده، لگد به بخت  یخوب نیبه ا تیبا موقع یپسر یکرد که دستش به دهنش برسه، وقت دایرو پ یجوون

که پسر سالم  نِی. مهم ایبکشون یکه دوست دار ییوهمسرتُ به سمت و س یتونیم تیبا درا تیخودت نزن. تو زندگ

 .دیهم باش هیکه شما دو نفر کامالً شب ستی. قرار نیِعیطب دهی. اختالف نظر و اختالف عقیِاو با جُربزه

 نه؟ د،یشیشما قانع نم گمیم یمن هر چ _

 .ستیما قابل قبول ن یبرا لتیآخه دال _

 .دیکرد ینیبشیباشه که شما پ یهمونجور میزندگ دوارمی. امزنمینم یحرف گهیباشه، د _

قابل  میبرا شاندگاهینکنم. اما طرز فکرشان و د یحرمتیشان را نگه داشته و بکه احترام کردمیم یخوددار یلیخ

 یپر رنگ گاهیجا شانیو عشق و عالقه برا یو بخش معنو دندیدیرا م یزندگ یو ظاهر ید. آنها تنها بُعد مادقبول نبو

خودم  تشینبود. واقع رشیقابل پذ دگاهمیو د گذاشتندیم امیتجربگیبه حساب سن کم و ب گفتمینداشت. هر چه م

 یبا افراد مختلف برخورد داشته و هر دو افراد شانیحق با آنها باشد. به هر حال در زندگ دیهم مطمئن نبودم، شا

 کنم. یینمامان را بزرگحد اختالفات نیتا به ا دیو نبا کنمیمن اشتباه م دیبودند. شا یاجتماع

 

*** 

 

ه دو بار ب یکیمدت تنها  نیبود. در ا انیخانه رو به پا زیمربوط به تجه یشده و کارها کیسال نزد یانیپا یروزها به

 ادیرا  امیشخص لیوسا یکرده و حداقل جا یبه قول خودش آبرودار خواستیرفته، آن هم به اصرار مامان که م آنجا

 .رمیبگ

 یکوچک یرا هم دعوت کرده و مهمان شانکانیاز نزد ی. تعدادمیبه منزل آنها بروقرار شد، یچهارشنبه سور یبرا

ذغال آماده کرده بودند،  یکه رو یبود که همراه کباب ییهایدنینوش یمهمان نیداده بودند. اما نکته جالب ا بیترت

و تنها خانواده ما بودند که لب نزدند. البته مادرش را هم  هبود یعاد یآنها امر یمهمانان سرو شد. ظاهراً برا نیب

 در دستش باشد. یجام دمیند

 ؟یکم امتحان کن هی یخوایم _
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 تا حاال نخوردم. _

 ت اومد.خوش دیبار بخور شا هی _

 .دمینوش یکرده و جرعه کوچک کیرا به لبانم نزد السشیگ باربد

رساندم. هر چه خورده و  ییگسش حالت تهوع به من داد و با عجله خود را به دستشواحساس کردم طعم تلخ و اما

 و مشغول مالش پشت کتفم شد. ستادهینخورده بودم باال آورده و حلقم به سوزش افتاده بود. باربد پشت سرم ا

 :دیبه باربد توپ تیحواسش به ما بود، دنبالمان آمده و با عصبان ایباربد که گو مادر

 ؟یکار دستمون بد یخوایبخوره؟ م یچرا به زور وادارش کرد _

 قُلُپ خورد. هیفقط  _

 ؟یبد یخوایم ی. جواب مامان و باباشُ چیکردیمجبورش م دیعادت نداره، نبا یوقت _

 اتاق خودم استراحت کنه. برمشی. مادیکم حالش جا ب هینذار متوجه بشن، تا  شونشیشما برو پ _

و اطراف دهانم را با  دی. خودش به صورتم دست کشدیآب به صورتم پاش یآب سرد گرفته و مشت ریرا ز دستش

 کرد. زیدستش تم

 و گفتم: دهیکش خجالت

 .تونمیخودم م _

 یدستمال کاغذ ی. کمکردمیرا نگه نداشته بود، حتماً سقوط م میبازو ریم ضعف کرده و اگر باربد زدروغ بود. بدن اما

را نگه داشته بود، تمام کارها را با  میبازو کدستیکند و صورتم را پاک کرد. همانطور که با  واریبه د زانیاز رول آو

 به اطراف انداخت. یکرده و نگاه رونیب یی. سرش را از دستشودادیانجام م گرشیدست د

 مشغولن. اطی. خوشبختانه همه تو حستین یکس میبر _

 گفتم: یحالیب با

 .فهمنیبزنه، م مونبیغ یوقت م؟یکجا بر _
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ها باال رفته و . با کمکش از پلهیشیتابلو م شتریکه ب رونیب یبر افهیق نی. با اادیکم تو اتاقم دراز بکش حالت جا ب هی _

صورتم شد.  یدار از رونم یدست مشغول کنار زدن موها کیتختش خواباند. کنارم لب تخت نشست و با  یمرا رو

 طرف صورتم قرار داد. کیکف دستش را خم شده و یکم

قُلُپ،  هیبا  کردمیفکر نم یول ،یخوریدفعه اولتِ م دونستمیواکنش نشون داد. م نطوریکه ا فهیت ضعمعده یلیخ _

 حد حالت بد بشه. نیتا ا

 .کردیگرما حالم را بهتر م نیهم یول شد،یکف دستش انگار حرارت متصاعد م از

 گفتم: یو آرام ینرم به

 خوشمزه نبود اصالً. ؟یخوریتو چرا م _

سرش را فاصله  یگذاشت. کم میهالب یرو یشده و بوسه آرام و کوتاه کتریجواب دادن سرش رفته رفته نزد یجا به

 گفت: یا نگاه در چشمانم به آرامداده و ب

 جاذبه داره! بیبکر بودنت عج نیا _

اش را حفظ کند. تا فاصله میچه بگو دانستمی. نممیشدیمماس م یتکان نیکم بود، که با کوچکتر یبه قدر مانفاصله

بودم و  رمقیگرفته بود. هنوز ب یرا به باز میآرام موها گریکرده و با دست د گاههیدستش را آنطرف بدنم، تک کی

 .بردیدستانش مرا به خلسه م یکرده و مشغول لمس و نوازشم بود. گرما یروشیتوان بلند شدن نداشتم. دستش پ

دلت خش  نهیآ خوامیبشم. نم کتینزد اطیبا احت دیکه با ،یشیو شکننده م فیمظلوم و ظر یها به قدروقت یبعض _

 ی! ولی. اون موقع هم جذابیچیپیرو تو هم م یو همه چ یکنیم یثل طوفان و گردباد قاطها موقت یبرداره. اما بعض

 خشن جذاب. هی

و در حال هم زدنش  شدیکه از آن بخار بلند م یوانیبه در خورد و مادرش با ل یالبخند به لبم آمد. تقه انشیطرز ب از

 دهم. هیتوانم به تاج تخت تکتا ب دم،یخود را عقب کش یشده و کم زیخمیبود، داخل آمد. ن

 شیچگب یکم رنگ و روت برگرده. به مامان و بابات گفتم باربد تو رو آورده تو اتاقش عکسا هی زم،یبخور عز نُیا ایب _

 از روش. میو بپر میروشن کن شیآت میخوایم ن،ییپا ایب یکم بهتر شد هیرو نشونت بده. 

 م؟یزودتر زحمتُ کم کن د،یفکر نکنم حالم مساعد بشه. اگه اجازه بد _
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 .میبرس گهید یهاکه به برنامه م،یحاال تازه اولِ شبِ. زودتر شام رو آماده کرد زم؟یکجا عز _

 نبات داغ را به دست باربد داد. وانیل

 همش حل شد بهش بده. یخوب هم بزن، وقت _

 حال خروج از اتاق ادامه داد: در

 .دیطولش ند ادیز د،یایشما هم زودتر ب _

 را امتحان کرد. وانیهم زدن، با دستش حرارت ل یاز کم پس

 بخور خنک شده. ایب _

 ینیری. شکردمیوجودم بکاهد. ذره ذره آن را مزه م یاز سرما یمحکم کردم، تا حرارتش کم وانیرا دور ل دستم

 مطبوع بود. شیاما گرما کرد،یدلم را آشوب م ادشیز

 برات باشم. یهمسر مناسب تونمی. نمفمیضع یلیمن خ _

 ثابت ماند. میهالب یرفته و رو نییپا جینگاه کرد. رد نگاهش به تدر میهابه چشم یو طوالن قیعم

 به حرف آمد. خوردم که نگاه گرفت و یگرید جرعه

 .ینباش یو محتاج کس یستیخودت با یپا ی. رویبش یقو کنمیازت بگذرم. کمکت م تونمینم یول ،یفیتو ح _

 بگذارم، که دستش را جلو آورده و مانعم شد. یپا تخت یرو خواستمیرا م وانیل

 .نییپا میهمشُ بخور بعد بر _

 .نشه یزیم سبک بمونه تا دوباره آبرور. فکر کنم بهترِ فعالً معدهکنهیدلمُ آشوب م شتریب نه،یریش یلیخ تونمینم _

 اشاره کردم. یپا تخت یآمده به قاب عکس رو نییتخت پا از

 بانمکِ. یلیچند سالت بود؟ خ انجیا _
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برام شکلت درآورد و حرف زد تا  یو اخم کرده بودم. عکاسِ کل رمیعکس بگ خواستیپنج سالم بود. دلم نم _

 م رو شکار کنه.تونست خنده

 ؟یبد اخالق بود یپس از بچگ _

 االن از نظر تو بد اخالقم؟ یعنی _

 .ستیو دوستانه ن مانهیهم رفتارت صم یلیگفت بد اخالق، اما خ شهینم _

 دفعه دست دور کمرم انداخته و مرا به خود چسباند. کی

 شه؟یو دوستانه م مانهیصم ینطوریا _

 یرفتن سع نییپا نی. حمیرفت نییها پاو خواستم جدا شوم، مانعم شده، به همان شکل از اتاق خارج و از پله دمیخند

 و گفتم: رمیکردم فاصله بگ

 م؟یکردیم میکار داشت یتو اتاقت چ کننیفکر م شه،یشون جلب متوجه نییباربد زشته، االن همه پا _

 بودند. ستادهیا یورود یو مامان و بابا درست جلو میدیپله رس نیآخر به

 گفت: یلپم زد. کنار گوشم به آرام یرو یعیشان انداخته و بوسه سربه طرف ینگاه مین

 ه؟یاشکالش چ کردم،یم یدم داشتم نامزد بازبذار بفهمن با نامز _

 گذاشت. میدو ابرو انیم یگریبوسه د ییرا چرخانده و با اخم نگاهش کردم، که با پررو سرم

 .یشیاخم نکن زشت م _

اوضاع مساعد و بر وفق  یلیخ کردند،یما فکر م تیوضع دنی. مامان و بابا هم از درمیام را بگخنده یجلو نتوانستم

 .گرفتندیبود و نگاه از ما نم شانیهالب یرو یمراد است. چون لبخند بزرگ

 گفت: یگره شده باربد به دور کمرم بود و با خوشحال یدستها ینگاهش رو مامان

 خوش گذشت؟ _

 گفت: کرد،یبا لبخند نگاهم م کهیکرده و در حال یدست شیکه باربد پ م،یکردینم یکار میباز کردم بگو دهان
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کنار هم  شهیهم یبرا میروزها هم تموم بشه و زودتر بتون نیمنتظرم، ا صبرانهیبا رعنا جان بد بگذره؟ ب شهیمگه م _

 .میباش

 پچ زدم: یآرام به

 باور کنم؟! _

 هم مثل من آرام جواب داد: او

 نکن! یخوایباور کن م یخوایخودتِ! م لیم _

 یهابا انگشتانم. رفتارش حس یدر دستش بود و مشغول باز کسرهیشب از کنارم جُم نخورد و دستانم  انیپا تا

 یهدف خاص یبه من ندارد و تنها برا یکششو لیم چیباور کنم، که ه خواستمی. تا مکردیم جادیرا در من ا یادوگانه

ها در وجودم ننشسته، عاشقانه نیا ینیرینوز شه ی. ولکردیرفتار م فتهیشعاشق دل کیشده؛ مانند  کیبه من نزد

تنها دنبال  دم،یرسیم جهینت نیکرده و به ا رییکه نظرم صد و هشتاد درجه تغ زد،یاز او سر م یرفتار ایحرف 

 .باشدیم شیهابه خواسته دنیرس یبرا یالهیخودش است و وجود من وس یهابرنامه

که  ی. با وجوددندیپر شیروشن کرده و به نوبت از رو یخوش گذشت. آتش اریبود و بس یدر مجموع شب خوب اما

را  یآتش بپرم. ساعات شاد ینداشتم، باربد اجازه نداده و مرا با اصرار بلند کرد، تا از رو یحس و حال همراه

 برده بودم. ادمیرا به کل از  امیکه دودل یبه طور م،یگذراند

قه حل دیدادم که بعد از اتمام کار دنبال خر شنهادیخودم پ ؛میخون برو شیآزما یاروز بعد که قرار بود، بر نیهم یبرا

 .میبرو

 تعجب کرده و گفت: باربد

 .یخودت انتخاب کن یخوایباز هم نم کردمیفکر م _

 خودم باشه. قهیبه سل خوادیحلقه فرق داره، مهمِ. دلم م نیا _

 .یبخور، که وسط راه از حال نر یزیچ هی میاول بر ی. ولمیباشه، بر _

 .ستمین جونیانقد هم ب گهید _
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ساخته شده  ییهااز چوب هایو صندل زیداشت. تمام م یجالب دمانیچ م،یخوردن صبحانه رفت یکه برا یرستوران

 یاز ظروف سرو غذا چوب یبعض یدرخت ساخته شده. حت یهااز الوار و کنده یبه شکل دست دیرسیبود، که به نظر م

 .کردیم جادیا یعیسرسبز و طب یاز فضا یندیوشابودند، که حس خ دهیدر اطراف چ ینیتز یهاگلدان یبود. به قدر

 :دمیاز سفارش صبحانه پرس بعد

 ؟یرزرو کرد طیبل _

 به فکر بود. دیجلوتر با یلیو از خ شهیمعموالً شلوغ م دیع امیوقته. ا یلیاون که خ _

 م؟یریبا تور م _

تور  یهاجزو برنامه شه،یم ادیز شنهیچون هز زی. مثالً ونمیگردیم میریرو خودمون م ییجاها هیاما  م،یریبا تور م _

هم اونجا دارم، که قرار  یدوست هی. مینیداره، که ممکنه فرصت نشه همش رو بب یدنید یجاها یلیخ النیم ای ست؛ین

 .یبا دوستام آشنا بش رم،یبگ یمهمون خوامی. گفت به خاطر تو مششیپ میشب بر هیشده 

 دانشگاه؟ ای رستانیدوره دب د؟یبا هم دوست یاز ک _

رفت.  لیادامه تحص یاون زودتر از من درسش رو تموم کرد و برا یبا هم بود، ول مونی. ورودمیتو دانشگاه آشنا شد _

 اونجا داشت، که کمکش کردن. ییو آشناها لیالبته فام

 اون زودتر درسش تموم شد؟ یول د،یدهمزمان وارد ش شهیم یچطور _

من چون همزمان دنبال  ی. ولداشتیهم برم یترم تابستان یحت داشت،یاز من واحد برم شتریچون هر ترم ب _

 یاما بابا راض م،یبا هم بر ایداده بود ب شنهادی. بهم پدیطول کش شتریکم ب هیبودم،  یو جهانگرد یدریل یهاکالس

 .یمن بش نیبه توئه که جانش دمیهمه ام گفتینشد. م

 نداره. یکه مشکل نی. ایگشتیو بر م یدادیم لیادامه تحص یرفتیخب م _

 .رمیاقامت دائم بگ خواستمینه، من م _

 ؟یرو دوست ندار نجایا یعنی. نطوریآها که ا _

 خوردن ادامه داد: نیشد و در ح دهیچ زیم یرو صبحانه
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 ؟ی. تو چشهیکارها م یسر هیمانع از  م،یدار نجایکه ا ییهاتیدست آدم بازترِ. محدو شترِ،یب شرفتیاونجا امکان پ _

 ؟یکن یخارج از کشور زندگ یبر یتو دوست ندار

 .دمیم حیترج ایدن یهرگز! کشور خودم رو به هر جا _

 شترِ؟یها بخانم یبرا تیو محدو یدختر نکهیبا وجود ا یچرا؟ حت _

. مستیوفق بدم که باهاش مأنوس ن یطی. سخته بخوام خودم رو با شرایرانیا هی تیبزرگ شدم، با ترب نجایچون ا _

هر چقدر زمان بگذره و من با  نکهی. مهمتر از همه اپسندمیرو نم گهید یو بند کشورها دیقیب یآزادو یراحت

. درست مثل دوننیخودشون نم از ییهستم و من رو جز یخارج هیکشور آشنا بشم؛ مشخصه که من فرهنگ اون

 .میکنیبرخورد م گانهیها مثل ببا اون شهیهستن و ما هم رانیکه تو ا ییهایافغان

_ Wow.  I t`s i nteresting. 

 .یدار یخاص دیواقعاً عقا _

 و متفکر ادامه داد: یمکث کوتاه با

 یآرزو ؟یبخون یروانشناس یخودش محترمِ. پس فقط دوست دار یبرا یهر کس دیبگم. عقا یزیچ تونمینم _

 ؟یندار یاگهید

 دیبا خوام؟یم یچ دونمیگرفتن، که االن واقعاً نم میمن تصم یبابام به جا مامان و م،یانقد در طول زندگ یدونیم _

 ش فکر کنم.درباره

 .تیزندگ یبرا ریبگ می. مِنبَعد خودت تصمیهات برستا به خواسته یبه بعد آزاد نیفکر کن. از ا _

 را به جلو سر داد و گفت: شیغذا ظرف

 م؟یبر ؟یشد ریس _

 خوشمزه بود، دستت درد نکنه. یلیآره، ممنون. خ _

 حلقه؟ دیخر یبرا مینوش جان. حاال بر _

 .میبر _
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دست مانتو شلوار به همراه شال همرنگش  کیکرده و بعد هم به اصرار باربد،  دایراحت حلقه دلخواهم را پ یلیخ

 و گفت: دیاسپرت، همرنگ لباس من خر یبلوز و شلوار . خودش همدمیخر

 .میلباس ماه عسلمون رو شروع کن نیدو تامون با ا خوامیم _

 فکر کردم: نیزده و به ا شیبه رو یلبخند

بودنش اعتماد داشته  یبه واقع توانمیچرا نم دمیفهمیاست، اما خودم هم نم نینشو دل بیو رفتارش دلفر هاحرف»

. دائم با خود در جنگ بودم و خودم را ستیواقع ریتظاهر و غ شیتمام کارها کنم،یچرا حس م دمیفهمیباشم. نم

حاال به قول و  یشده، ول کیبه تو نزد یبا هدف و منظور دادر ابت دیشا ؟ینیحد بدب نیکه چرا تا ا کردم،یسرزنش م

 «در نشان دادنش دارد. یکرده و سع دایپ یشتریرفته به من عالقه بگفته مامان و بابا رفته

 بستن کمربندش گفت: نیدر ح م،یکه شد  نیماش سوار

 شده؟ یزیچ ؟یتو فکر هیچ _

 یبه معنا یلبش آمده و سر یرو یکرده، که باعث شد لبخند شیهاموشکافانه به صورتش، چشمها و لب ینگاه

 تکان داد. «هیچ»

 ؟یدوست دار یبه من بگه، چ یکس ومدهین شیداره؟ تا حاال پ تیعاتفاقات واق نیا ایخوابم  کنمیدارم فکر م _

متوقع  انمینداشته باشم. از اطراف یاعادت کردم، که خواسته یمدل زندگ نیبه ا خواد؟یدلت م یچ ه؟یآرزوت چ

 .ستینباشم. هضم رفتارت برام راحت ن

 کنم؟یرفتار م زیانقدر اغراق آم یعنی _

 دارم زمان بگذره، تا باورم بشه. ازی! نجمیگ دونم؟ینم _

 از پارک گفت: نیدر آوردن ماش نیح در

یکه م یکار نی. به محض برگشتن از سفر، اولادهی. من هم صبرم زی! فرصت دارستین یاکمربندتُ ببند. عجله _

مدت  نیراحت باشه. تو ا المیآمدت خاز رفت و خوامیبرات بخرم. م نیماش هیتا  ،یریبگ ادی یکه رانندگ نهیا م،یکن

 .فتهیبرات جا ب تا ،یکن لیو تحل هیهضم و تجز رو زیهمه چ ،یهم فرصت دار
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و صبح روز بعد همراه، مادر باربد که حاال او را مامان پوران  میوقت بود، خانه خودمان بود ریسال چون د لیتحو موقع

 یروسع یکه برا ید هم همراه بابا بهروز همزمان با ما به سمت باغ. بابا نادر پدر باربمیرفت شگاهیبه آرا کردم،یصدا م

 داشته باشند. ظارتبودند رفتند، تا بر کارها ن دهیتدارک د

 دهانش از تعجب باز مانده بود دنمیباربد به دنبالم آمد، با د ی. وقتدیبه طول انجام شگاهیظهر کارمان در آرا کینزد تا

 گذاشت. میشانیپ یرو یا، دو دستم را در دست گرفته و بوسهشده کمی. نزدزدیو چشمانش برق م

 !یزمزمه کرد: چقدر خوشگل شد آرام

 انداختم. ریداشت، خجالت زده سر به ز پروایب یهمه آدم رفتار نیدر حضور ا نکهیا از

 :دیشوخ و خندان رو به من پرس یبا نگاه نیرفتن به سمت ماش نیمرا دور ساعدش حلقه کرده و ح دست

 بانو؟ یپسندیشدم؟ م پیخوشت ؟یمن چ _

 گفتم: یرا در صورتش گردانده و با بدجنس نگاهم

 متفاوتت کرده. بتیج ی. االن فقط اون گل توییمثل تازه دامادا شهیتو که هم _

 .میرسی! باشه به هم م؟یِنطوریاِاا..! ا _

 !فتهیلب گفتم: خودش ریز

 !دمایشن _

 !یگفتم که بشنو _

تا باالخره اجازه رفتن به باغ داده شد. با ورود به باغ  م،یو دونفره معطل شد یتک یهاعکس یبراهم  یساعت چند

 به طرفش رفتم. یبوده و با خوشحال دارشیمشتاق د اریگالب مرا سر ذوق آورد. بس یبیب دنیاز همه، د شیب

 شه؟یآخه چرا من انقد دلم واستون تنگ م یبیب _
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 .یبزن رتیپ عمه نیسر به ا هی یومدیو ن یمعرفتیب نکهیا یبرا _

 .ومدین شیفرصتش پ دیباور کن ام،یب خواستیدلم م یلی! خیبیب دیتو رو خدا نگ _

ه ب شهیم هم هم. در خونههیبه گوشم برسه برام کاف ت،یو خوشبخت یکه خبر سالمت نیگلم. هم کنمیم یشوخ _

 چشم. یقدمت رو یروت بازه. هر وقت اومد

 .دیخوشحالم اومد یلیخدا شما رو سالمت نگه داره. خ _

 .دیبش ریهم پ یبه پا _

 ممنونم. _

مراسم عقد داخل ساختمان باغ  یبرگزار یکه برا یگفته و به سمت اتاق یابا اجازه یبعد از سالم و احوالپرس باربد

انجام شد و بعد هم  یو روبوس کیتبرو  ای. بعد از خوانده شدن خطبه، برنامه گرفتن هدامیبودند رفت دهیتدارک د

. میمخصوص قرار گرفت گاهیباز باغ برگزار شد. در جا محوطهها در برنامه هی. بقمیانداخت یعکس دسته جمع یتعداد

همه را به وجد  یرانیا یهاگرم کردن مجلس دعوت شده بودند، که با انواع رقص یبرا ،یمحل یهابا لباس یگروه

 هیبقگالب خسته شده و نتوانست تا آخر بماند. زودتر از  یبیوقت ادامه داشت. اما ب ریتا د یکوبیآوردند. رقص و پا

 جلو آمد. یو خداحافظ کیگفتن تبر یبرا

 رو به باربد گفت: یدست مرا در دست باربد گذاشته و با مهربان یخداحافظ موقع

بدون خانمت رو فقط با  نُیمراقبش باش. ا م،یسپاریتون رو دست خدا مو جفت میدخترمون رو دست تو سپرد _

رو از  یو شور و حال جوون شهیتر مباشه، روز به روز پژمرده نیاز ا ری. غیدارسرحال و شاداب نگه یتونیمحبت م

 .دهیدست م

 با لبخند و مؤدبانه پاسخ داد: باربد

 .دیبریم فیتشر دیزود دار یچشم. ول یبه رو_

 در حال مرتب کردن چادرش گفت: یبیب

 همه سر و صدا رو ندارم. نیدخترم بود که موندم، وگرنه من تحمل ا یهم محض گل رو نقدریهم _
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 خانم تشکر کرده و گفت: بهیو ط گالبیبیاز ب مامان

 .میکن ارتشیز کیاز نزد میدوست داشت یلیبود. خ یگل پسرتون خال یواقعاً جا _

هست رفته خارج از  یبود، باالخره تونست جورش کنه. چند وقت یدوره تخصص هیدنبال گذروندن  شدیم یمدت _

 ش تموم بشه.تا دوره کشهیطول م یکشور. پنج شش ماه

 هر جا هست موفق باشه. ،یبه سالمت _

 با اجازه. دیسالمت باش _

 .دیخوش آمد یلیخدا نگهدار، خ _

انگار  شد،یکه سرو م ییهایدنیدر آمده بود. با نوش یخودمان یبه صورت مهمانها کمتر شده و تعداد مهمان جیتدر به

خود  یپا یرو ی. به سختداشتندیدست از بزن و برقص بر نم یابه دست آورده بودند؛ چون لحظه یاشور و حال تازه

 مراسم بودم. انیمنتظر پا صبرانهیبند بوده و ب

. میشده و به باربد اشاره کرد، بهتر است زودتر به خانه برو امیقراریو ب یبابا نادر بود، که متوجه خستگ تینها در

 یشب شروع زندگ نینکرده بود و خوشحال بودم. دوست نداشتم اول یروادهیز هیخوشبختانه باربد مثل بق

 بخوابم. عقلیمست و ال یمان، کنار مردمشترک

وقت بودن، بدون سر و صدا و  رید لی. به دلمیدادند به خانه برو تیشب گذشته بود، که باالخره رضا مهیاز ن یساعات

هر چه  خواستیخسته بودم و دلم م اری. بسمیحرکت کرد دیبه طرف خانه جد مانیپدر و مادرها یتنها با همراه

بعد  از من خواهد داشت. یچه خواهد کرد و چه انتظار دوحشت داشتم که بارب یزودتر به رختخواب بروم. اما از طرف

توالت برداشتم. هر لحظه منتظر بودم باربد از  زیاز دِراوِر م یراحت یمان، به سمت اتاق خواب رفته و لباساز تنها شدن

 نهیآ ی. جلودمیپوش یلباس عروس را از تنم در آورده و لباس راحت ینشد. به سخت یکند، اما خبر رمیپشت غافلگ

از باربد نبود. کنجکاو شده و به  یدم. کارم تمام شد و باز هم خبرها از سرم شنشسته و مشغول باز کردن سنجاق

 دنبالش رفتم.

درگاه در به  یبود. چند لحظه جلو گاریس دنیو مشغول کش دهیاتاق خواب مهمان، با همان کت و شلوار دراز کش در

 . بدون نگاه کردن به من گفت:ستادمیا شیتماشا

 ؟یخوایم یزیچ _
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 ؟یبخواب نجاینه،... فقط... قرارِ هم _

 .میآره، برو استراحت کن که صبح از پرواز جا نمون _

باز شود. حوصله خشک  میدر حمام داخل اتاق گرفتم، تا گره موها یحرف عقب گرد کرده و دوش مختصر یب

دم از رفتار باربد و . متعجب بودمیتخت دراز کش یو رو دهیچیپ میدور موها یشان را نداشتم. حوله کوچککردن

. هم ناراحت بودم از کارش و هم دلم میابتخت بخو یکنار هم رو کردم،یرا نداشتم. حداقل فکر م یزیچ نیانتظار چن

خوابم  زود یلینداشت و خ یشتریب لیو تحل هیتوان تجز ی. ذهنم از خستگفتدیب ماننیب یفعالً اتفاق خواستینم

 برد.

 شدم. داریباربد ب یهابا تکان صبح

 .شهیم ریپاشو آماده شو د _

 به خود داده و خواب آلود گفتم: یتکان

 .ادی! باربد خوابم میوا _

 .میصبحانه هم بخور میادامه بده. پاشو! وقت ندار مایخوابتُ تو هواپ هیبق _

مرتب کردنش  یراب یپف کرده و وز شده بود، اما فرصت میمامان از قبل چمدانم را آماده کرده بود. موها خوشبختانه

 نداشتم.

 ؟یجمع کرد لتُیتو وسا _

و لباسام رو دادم تو چمدون  لیمن هم وسا کرد،یمامانت داشت چمدون رو آماده م نجایاومدم ا شیآره دو روز پ _

 .میخوریم یزیچ هیتو فرودگاه  میدیاگه به موقع رس ،یبردار بخور تو راه ضعف نکن خچالیاز تو  یزیچ هیگذاشت. 

در آپارتمان  یسنجاق زدن توانستم مرتب کنم. باربد جلو یرا با کل میو آماده شدم. موها دهیله لباس پوشعج با

 بود. ستادهیمنتظرم ا

 ؟یبخور یبرنداشت یزیچ _

 .ستیمهم ن مینه، بر _
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به  یحرف در آپارتمان را قفل کرده و دگمه آسانسور را زد. وقت یدر آورده و به طرفم گرفت. ب بشیاز ج یشکالت

 بودند. ستادهیمنتظر ا یورود یجلو مانیپدر و مادر هر دو م،یدیفرودگاه رس

 کنار گوشم گفت: یدر آغوشم گرفته و به آرام مامان

 ؟ینداشت یحالت خوبه؟ مشکل _

 جواب دادم: یحوصلیب با

 .میدیزود خواب می. هر دو خسته بودفتادین یاتفاق _

 ؟یکنیم کاریچ ؟یچ یاونجا به مشکل خورد یبهتره. ول ینطوری. ادیکرد یکار خوب _

 و آرام گفتم: دهیطرف پدر و مادر باربد چرخ به

 .میکنیم شیکار هی _

 نیو به عنوان آخر میدی. خوشبختانه به موقع رسمیرفت تیکرده و به سمت سالن ترانز یعجله از آنها خداحافظ با

 یلیچشم بستم تا کمبود خوابم را جبران کنم، اما خوابم نبرد. تما یصندل ی. بعد از نشستن رومیمسافرها سوار شد

 به کارم نداشت. یبرده، کار بمآنکه خوا الیبه باز کردن چشمانم نداشتم. باربد هم به خ

توانستم بخوابم. تازه خوابم برده بود، که موقع پخش ناهار  یو تنها ساعت کوتاه میبود مایپنج ساعت در هواپ حدود

چندان باب  شیضعف کرده بودم. غذا یبخورم. به خاطر نخوردن صبحانه حساب یزیکرد تا چ دارمیربد بشده و با

 دهم. رواز غذا را ف یباعث شد به زور قسمت ینبود، اما گرسنگ لمیم

 متعجب نگاهم کرد. میبه ظرف غذا یبا نگاه باربد

 ؟یصبحانه هم که نخورد ؟یخوریچرا نم _

 غذاشُ دوست ندارم. _

 ؟یمال منُ بخور یخوای. مستین یبد زیچ _

 فقط پوره و دسرشُ بده من._
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 من شد. یغذا ماندهیرا عوض کرده و او مشغول خوردن باق مانیهاظرف

 از تمام شدن غذا گفتم: بعد

 م؟یکن دایافراد تور رو پ هیبق دیبا یحاال چه جور _

 رو بهم گفته بود. شی. شماره صندلششیرفتم پ یتور از دوستامه. خواب بود دریل _

 داد؟ حیپس برنامه گروه رو هم توض _

رو با شهروز  یبرنامه مهمون نیهم ی. برامیخودمون هست اریهتل. امشب آزاد و در اخت میریراست م هیآره االن  _

 دادم. بیترت

 شهروز؟ _

 .النیاومده م لیادامه تحص یآره، همون دوستم که گفتم برا _

 .یاسمشُ نگفته بود _

 .یشیمتوجه م ینیبی. خودت مستین یبد ی. پسریوسفیشهروز  _

 مجرده؟ _

 با خنده گفت: باربد

 بار امتحان کنه. هی دیدور و برشُ با یهاس. همه دخترااز اون هفت خط یمجرد بودن که آره مجرده، ول _

 گرد شده گفتم: یدهانم گذاشته و با وحشت و چشمها یرا رو دستم

 شه؟ی! مگه میوا _

که  نجایبه حال ا یهم بود، دخترا از دستش در امون نبودن. وا رانیکه تو ا ی! اون موقعهایازهیپاستور یلیتو خ _

 .ستیجلودارش ن یچیه

 ره؟یبگ تیهپات ای دزیا ترسهینم _
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 کار بلده. کنه،یم تیرو رعا یمنینکات ا _

 ه؟یپسر خوب یگیم یاونوقت چه جور _

 دارم. شیکار به دختر باز یگفتم. چ ی. از لحاظ دوستستینگفتم خوبه، گفتم بد ن _

یچطور فکر م ست،یقائل ن یدور و برش ارزش یدخترا یکه برا یبا هم نداره. بعد هم کس یفرق ستیخوبه و بد ن _

 که دوستش هستن ارزش قائل باشه؟ ییپسرا یبرا تونه،یم یکن

 فت:تکان داد و گ یلحظه در سکوت نگاهم کرده و بعد سر چند

رفا رو ح نیا گهیساده که د یدوست هی ؟یکن لیو تحل هیتجز یو روانشناس یفلسف دگاهیاز د زُیهمه چ دیتو کالً با _

 ؟یچرا با فرانک دوست شد ،یدار یاعتقادات نینداره. اگه همچ

متوجه  یدوست تو سهند خان از راه به دَرِش کرد. من هم وقت نیکم همکم یبود. ول یااولش دختر صاف و ساده _

 شدم، ارتباطم رو باهاش قطع کردم. شییوفایو ب یلقدهن

 دور و برت هستن. یکم یکه دوستا هاتِیفلسفه باف نیهم یبرا _

 که باعث دردسر بشن. نِیباشن، بهتر از ا آدم کم یدوستا _

 کنه. جادیبرات ا یمشکل تونهینم یکس ،یم نشده. اگه حواستُ جمع کنوجهاز طرف دوستام مت یفعالً که دردسر _

را داشتم و  امدهیبحث را ادامه ندهم. در آن لحظه خسته و کسل بوده، نه حوصله اثبات عق نیاز ا شیدادم ب حیترج

 دریبار ل کیفقط  رد و بدل نشد. یسکوت بود و حرف ماننیشدن ب ادهیاو را. تا هنگام پ هاتیتوج دنینه تحمل شن

بعدِ خروج از  نکه،یدر مورد ا یحاتیتور رفته و توض رانتک مسافکشاورز بود، سراغ تک نیرام یتور که نامش آقا

 ه بود.مان آمدبا من به سراغ ییآشنا یداشته و تنها برا یداد. البته باربد از چند و چونش آگاه میبکن دیچه با مایهواپ

 دیکشیسالن انتظارمان را م رونِیکه ب یگرفتن چمدانمان، سوار اتوبوسمراحل کنترل پاسپورت و یاز خروج و ط پس

گرفتم اول از همه  میقرار گرفت. تصم ارمانیزود در اخت یلیها ختا ما را به هتل برساند. خوشبختانه اتاق م،یشد

 بدهم. یسامان سر وام را وز شده یموها ،یتا بتوانم قبل از رفتن به مهمان رم،یبگ یدوش

 ریدستش را ز کیشد. بعد از خروج از حمام نگاهش کردم.  گاریس دنیو مشغول کش دهیتخت دراز کش یرو باربد

. سشوار را از کردیبود و حضور مرا حس نم یگرید یایدر دن ییروبرو زل زده بود. گو واریبه د سرش قرار داده و
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کردن  زانیانجام داده و مشغول آو یمختصر شیشدم. آرا میچمدان خارج کرده و مشغول خشک کردن موها

 شدم. یواریدرون کمد د مانلیها و وسالباس

ار آن قر یرا رو گرشید یرا از زانو خم کرده و پا شیپا کیباربد انجام داد،  دمیکارها د نیکه در ح یحالت رییتغ تنها

مبادا طبق آنچه  نم،یبنش کشینزد دمیترسیم قتشیمقابل بود. حق وارینگاهش به د حرفیداد. همچنان متفکر و ب

 دیرسیرا نداشتم. به نظر م اشیانجام دهد. فعالً آمادگ یکارکرده بود، وسوسه شده و بخواهد  فیتعر میبرا ایتان

 بود تا بتوانم به خود یمن فرصت یبرا نیو ا ستیشدن ن کیها، چندان راغب به نزدبچه یهاباربد هم بر خالف گفته

 خوابشمتوجه شدم باربد  یخود را سرگرم کردم. پس از لحظات زیم یرو یهامبل نشسته و با مجله یمسلط شوم. رو

 مبل قرار داده و چشم بستم. گاههیتک یبرده. من هم سرم را رو

چرا به محض  کردیغ بود و گله م. مامان فرومیدیباربد هر دو از خواب پر لیچه مدت گذشت، که با زنگ موبا دانمینم

 کردم. یخواهشان عذرماندن خبری. بعد از باربد با من صحبت کرد، بابت بمیرا نداد ماندنیشدن، خبر رس ادهیپ

 .کنهیکار نم نجایخودم ا لی. موبادیچشم به راه دونستمیمن نم خوام،یمعذرت م _

. دهینم یتیما اهم یس که به نگرانگندهبودم، اما ماشاءاهلل انقد دل. من به باربد گفته یندار یرینه گلم، تو که تقص _

 .دینذار خبریاز حالتون ما رو ب ی. خوش بگذره بهتون. ولدیمواظب خودتون باش

 ممنونم، چشم حتماً. _

 ؟یبه مامان و بابا زنگ زد _

 نه. ایخونه هستن  دونمیرو بپرسم. نم شونینه، راستش فراموش کردم برنامه کار _

 .یباهاشون در تماس باش یکه بتون فرستمیباربد م یشون رو برامن بپرسم؟ برنامه یخوایم _

 .دیکنیلطف م شه،یتون مزحمت _

 بهت. دمیخبر م زم،یعز یچه زحمت _

 .دیممنونم، به بابا نادر هم سالم برسون _

. از شرکت زنگ زدن مجبور شد بره. مزاحمت کردیوگرنه باهاتون صحبت م ست،ی. االن خونه نیسالمت باش _

 خدانگهدارت باشه. شم،ینم
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 خداحافظ. د،یمراحم _

 را به طرف باربد گرفتم. یگوش

 اشاره کرده و گفت: یسر به پاتخت با

 .می. آماده شو! اومدم بررمیبذارش اونجا برم دوش بگ _

 النیبود، به تن کردم. خوشبختانه م هیاز بق تردهیرا که پوش میهااز لباس یکیکرده و  دیرا تجد شمیآرا گرید کباری

از آن استفاده کنم. باربد با  ازیژاکت بافت بهاره برداشتم، که در صورت ن کیداشت. فقط  یمتعادل و خوب یهوا

 ریو سر به ز دهیاش خجالت کشبدن برهنه دنیخارج شد. از د حمامبود، از  دهیچیپ اشتنهانیکه تنها دور م یاحوله

. نمیبب توانستمیم نییرا از زانو به پا شیبود و تنها پاها ری. نگاهم به زستادیا میرو یشده و جلو کمینداختم. نزدا

 .دیدیرا م نییام گذاشته و سرم را باال داد. اما نگاهم همچنان پاچانه ریدست ز

 منُ نگاه کن! _

 اش را اجرا کنم.خواسته توانستمینم

 کرد: دیام تأکبه چانه یرا باال برده و با فشار اندک شیصدا یکم

 منُ نگاه کن! گمیبا تواَم، م _

 ثابت ماند، گفت: شیهاچشم یشده و رو دهیباالتنه به سمت صورتش کش یاز رو ینگاهم به آرام یوقت

 ؟دهیم ینگاه گرفتنا چه معن نیپس ا ،یستین یدیو مق یآدم مذهب یلیخ دونمیکه من م ییتا جا _

 .نمیبیمرد رو بدون لباس م هیمن... دفعه اولمه....  _

رفته و مرا بلند کرد. خودش را به من  میچانه به سمت بازو ریماند. دستش از ز رهیخ میهالحظه در سکوت به لب چند

 یو آرام رونرم  یا. بوسهدیکاویام را باال داد تا نگاهش کنم. چشمانش صورتم را مچسبانده و دوباره با دستش چانه

 گفت: یگذاشته و صورت به صورتم چسباند. کنار گوشم به آرام میهالب

و  کردیگوشم حالم را دگرگون م کینزد شیهابهت دست بزنه. نفس ترسهیکه آدم م ،یآخه تو چرا انقدر مظلوم _

 .دیکنار گوشم گذاشته و به سرعت عقب کش یگریقلبم به تپش افتاده بود. بوسه کوتاه د
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 .مینفر باش نیفکر کنم آخر میشده. تا اونجا برس رید یکه حساب میبر _

 دیچه با دانستمیخشکم زده بود و نم می. سر جاشیهالباس دنیحرف زدن پشتش به من بود و مشغول پوش نیح

 مانده بودم. حرکتیکرد. اما من همچنان ب نیرا گرفته و درخواست ماش رشیکارش تمام شد شماره پذ یبکنم. وقت

 .میکه به موقع برس می... اصالً ولش کن. فعالً بری... دوست ندارنِیمنظورم ا ؟یمسائل دار نیبا ا یتو مشکل نمیبب _

. میدو سوار ش دیهمزمان با ما رس نی. ماشمیهتل رفت یرا گرفته و با آسانسور به الب میگردنش زد، بازو ریعطر ز یکم

 :دمیآدرس را که داد، پرس

 ؟یهم بلد ییایتالیا _

. هنوز فرصت دونمیم اجی. فعالً خودم شروع کردم به خوندن، دست و پا شکسته در حد رفع احترمیگیم ادیدارم  _

 باشم. رشیگیپ یجد دیبا فتهیهام رو غلطک بکم برنامه هینکردم کالس ثبت نام کنم. 

 ؟یازش داشته باش یاچرا؟ مگه قراره چه استفاده _

 پاسخ داد: یشده و به آرام رهیرتم خبا مکث به صو یالحظه

 .یخارج یهاکار با شرکت یالزمِ، برا _

 .یکه بلد یسیانگل _

 عالقه دارم. ییایتالیبه ا _

پنجره سمت خودش را  یآتش زد و کم یگاریپاسخش را داد. س یاکه با تکان سر و تک کلمه دیاز راننده پرس یسؤال

 داد. نییپا

 ؟یستین تی. به فکر سالمتیبکش گاریهمه س نیبودم ا دهیقبالً ند _

چندان به  اره،یکه آدمُ از پا درم یاگهیدر مقابل مشکالت د گاری. بعد هم سیبهم نداشت یچون توجه یدیدینم _ 

 .ادیچشم نم

را پرداخت کرده و به طرف  هینشان داد. کرا یراه را طوالن نمانیهم سکوت ب دیآمد، شا یطوالن رینظرم مس به

 .میاز دور هم مشخص بود رفت اشیقیموس یکه رقص نور و سر و صدا یاخانه
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 خونه خودشِ؟ _

 از دوس دختراشِ. امشب ازش خواسته که دور هم جمع بشن. یکینه، مال  _

 یاحوالپرس مانهیرا بغل کرده و صم گریکدیالغر و سبزه رو در را باز کرد.  یجوان یدر را زد و پس از لحظات زنگ

 کرد: یکردند. سپس کف دستش را پشت کتفم گذاشته و معرف

 خانمم رعنا جان. _

 را به سمتم دراز کرد. دستش

 .دیخوشبختم. خوش اومد تونییاز آشنا _

 دست به داخل تعارف کرد. با

 .کنمیخواهش م دییبفرما _

دست زدند. باربد در جوابشان چند کلمه گفت و با دست  مانیخند براها چند جمله گفت، که همه با لببه مهمان رو

 کرد. ییهااشاره

 :دمیپرس م،یمبل کنار هم قرار گرفت یرو یوقت

 چرا دست زدن؟ _

 .میماه عسل اومد یو برا میشهروز بهشون گفت تازه ازدواج کرد _

 ستن؟ین یرانیشون اکدوم چیه _

خونه هم مال  نیاومده. ا ایدن نجایا یول االصلِیرانیقرمز کوتاه تنشِ. ا راهنیپ رقصه،یکه با شهروز داره م یهمون_

 اونِ.

 کنه؟یم یزندگ نجایتنها ا یعنی _

 .رانیاالن رفتن ا یول کش،ینه، با پدر و مادر و برادر کوچ _

 چطور اون باهاشون نرفته؟ _
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 ی. براش سخت بود مرخصرهیو دانشگاه م کنهی. بعد هم کار مادیخوشش نم رانیاز ا ادیکه شهروز گفته، ز نطوریا _

 .رهیبگ

 آمدند. کمانینزد کرد،یرا م فشیکه باربد تعر یدست در دست دختر شهروز

 .نایسا نمی. دوست نازنکنمیم یها معرفبچه _

ن سالم و خوش داد، به م صیکلمات را تشخ شدیم یکه به سخت یادستش را به سمتم دراز کرده و با لهجه نایسا

صحبت کرد. باربد همانطور  ییایتالیو روان به ا سیگفت و بعد دستش را در دست باربد گذاشته و سل یفارس یآمد

 .تگف یسیکه دستش را نگه داشته بود، جوابش را با خنده و به انگل

ر . به اجبارمیبگ ادینکرده بودم  ینداشته و سع دنیبه رقص یا. عالقهمیزور ما را وسط برده تا همراهشان برقص به

به دستش داده، در مقابلش  نایکه سا یجام دنینوش نیبرگشتم. باربد اما ح یقبل یتکان داده و به جا یخود را کم

 نشد. بتمیاصالً متوجه غ ایبود و گو دنیمشغول رقص

کم نور که  یدر آن فضا شدیم یتشلوغ کرده و سر و صدا داشتند، که به سخ ینبود، اما به قدر ادیها زمهمان تعداد

 داد. صیتشخ یزیفضا را روشن کرده بود، چ یسقف یرنگ یهاتنها نور آباژورها و چراغ

از دختران حاضر  یکیبا  دنیو رقص دنیهم او را مشغول نوش ی. گاهدمیدیباربد را نم گرداندمیهر چه چشم م یگاه

 .افتمییدر سالن م

 شهروز به طرفم آمده و مؤدبانه گفت: یاز ساعت پس

 د؟یدیچرا خودتونُ از جمع کنار کش _

 قرار داشت، نشان داده و گفت: یمتعدد یهایآن خوراک یرا که رو یزیدست م با

 د،یکه منتظر باش ستین رانی. مثل امونهیم کالهیسرتون ب دیتعارف کن نجای. ادیکن ییرایحداقل از خودتون پذ _

 کنه. ییرایازتون پذ یکس

 ندارم. لیم یزیممنونم، فعالً چ _

 .شمیمزاحمتون نم د،یباشه هر طور راحت _
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ینشستم، که در هم م یجوانان سر خوش یبه تماشا نهیدر جوابش به لب آورده و دست به س یزورک یلبخند

رفتم.  هایخوراک زیبعد به سمت م یقیدقا نیهم ینکرده بود، برا رمی. صبحانه نخورده بودم و ناهارش هم سدندیلول

که مورد  ییخلوت مشغول خوردن شدم. خوشبختانه غذا یاو در گوشه ختهیر یخودم در بشقاب یغذا برا یمقدار

 بیعج می. براکردمیم ام را آرامدل ضعفه یکم دینبود با یااما همه از نوع سرد بودند. چاره شد،یم دایپسندم باشد پ

 بود. یو خوشگذران دنیو مشغول نوش امدهیبار هم به سراغم ن کیباربد  م،یه آنجا بودک یچند ساعت یبود ط

 بشقابم را نخورده بودم که شهروز به سراغم آمد. یکامل محتوا هنوز

قرار  زیم ی. هراسان بلند شده و بشقابم را روستیحالش خوب ن ادیتون شدم، اما باربد زمزاحم خوردن دیببخش _

 دادم.

 االن کجاست؟ شده؟ یچ _

خالصه مراعات کن! اما گوش به حرفم نداد، گفت من عادت  ایدنیکرده، بهش گفتم نوش یرو ادهیکم ز هیفکر کنم  _

 دارم.

 یزهایو چ دهیتخت دراز کش یباشد. باربد رو نایاتاق سا دیرسیبه نظر م ناتشییبرد، که از تز یبه سمت اتاق مرا

 .گفتیلب م ریز ینامفهوم

 به سمت شهروز برگشته و گفتم: نگران

 کنم؟ کاریچ دیمن با شه؟یحالش خوب م _

وش د هیسر درد داشته باشه، که اون هم با  ی. فقط ممکنه صبح که بلند شد کمشهیبخوابه خوب م ست،ین یزیچ _

 .شهیبرطرف م ظیگرفتن و خوردن قهوه غل

 ببرمش هتل؟ دیبا یحاال چه طور _

 .دیبمون نجایشبُ هم دیندار یاگه مشکل _

 گفتم: یمکث و با ناراحت بدون

 ما رو ببره هتل. دیخبر کن نیماش هی.. شهی.. اگه مدمیم حی.. ترجتونمینه! من.. نم _



 از قنوت تا غنا

 
136 

 

 هریتکان داده و از اتاق خارج شد. کنارش لب تخت نشسته و به صورت عرق کرده و سرخش خ دییبه تأ یسر شهروز

شهروز آمد و کمک کرد تا  قهی. پس از چند دقگفتیم ربطیپَرتُ پَال و ب یو کلمات خوردیتکان م شیهاشدم. لب

 .میببر نیباربد را به سمت ماش

 شُل و وارفته گفت: ییبا صدا باربد

 ... تموم نشده.ی... هنوز که... مهموندیبریکجا... منُ... م _

را به دور کمرش حلقه کرده و او  گرشیدست باربد را دور گردنش گذاشته و محکم گرفته بود و دست د کی شهروز

 کرد. تیهدا رونیرا به سمت ب

 باربد جان فعالً برو استراحت کن تا حالت بهتر بشه. _

 ... استراحت... کنم.خوامیمن... حالم... خوبه... نم _

 از سوار کردن باربد، رو به من گفت: بعد

 .امیهمراهتون ب تونمیکه نم دیببخش _

 ن داده و ادامه داد:دست ساختمان را نشا با

 باشم. نجایمن هستن و مجبورم تا آخر ا یمهمونا نایا _

 .دییشما بفرما .ستین یبله، متوجهم. مشکل _

از نگهبان کمک  دشیتون ببرتا اتاق دیشدن نتونست ادهیرو حساب کردم، آدرس هم دادم. اگه موقع پ هیکرا _

 .دیبخوا

 د؟یبلد گهی( رو که دPlease help meلبخند گفت: ) با

 تکان داده و کنار باربد نشستم.« بله» یبه معنا یسر

 .دیکن یممنون. از دوستتون هم خداحافظ یلیخ _

 حالشُ بپرسم. زنمیچشم، خدا نگهدار. فردا زنگ م _
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 توانستمیداد. چنان محکم نگهم داشته بود، که نم هیام حلقه کرده و سرش را به من تکدستش را دور شانه کی باربد

تهوع آور  یو بو شیهالب یسی. خدیبوسیگردن و صورتم را م یرو زیکریبه هتل  دنی. تا رسرمیفاصله بگ یارهذ

 .کردمیتحمل م دینداشته و با یفرارکوچک راه  یدهانش حالم را بد کرده بود. اما در آن فضا

 تی. با وضعرمیکمک نگ یدادم از کس حیکه بود خود را به اتاقمان رسانده و ترج یشدن، با هر سخت ادهیاز پ پس

ترس و  ط،یو توان مقابله نداشتم. ندانستن زبان و آشنا نبودن به مح دمیترسیم یابهیباربد از حضور هر مرد غر

 مان برسم.هر چه زودتر به اتاق خواستمیوحشتم را دو چندان کرده بود. فقط م

به تخت باربد تعادلش را از  دهیاربد را به سمت تخت بردم. نرساز داخل شدن به اتاق، بالفاصله قفل را زده و ب بعد

 ایبکشم، موفق نشدم. گو رونیباربد ب یدست و پا ری. هر چه تقال کردم خود را از زمیافتاد نیدست داده و با هم به زم

 تکانش دهم. یکردم کم یکرده و سع اسشوزنش دو برابر شده بود. با نفس نفس زدن التم

 برو اونور. شمیخفه مباربد دارم  _

 ؟ی.. خوبنی... به ایکجاااا برم؟ جا _

 نفس بکشم. تونمینم _

 همچنان مرا در محاصره خود داشت. نشیسنگ یقرار گرفت، اما دست و پا میو پهلو دهیخود را کنار کش یکم

 .شهیکه نم نیباربد پاشو برو رو تخت بخواب. رو زم _

 صورت و گردنم شده و در همان حال گفت: دنیسیو ل دنیبوس مشغول

 .. نداره..یفرق شه؟یچرااا... نم _

لباسم  ریبه ز یتا راه کرد،یبدنم حرکت م یرا قفل کرده و توان حرکت نداشتم. دستانش به همه جا میپاها شیپاها

 انداخت. میبه سر تا پا یخود را فاصله داده و نگاه کوتاه ینتوانست موفق شود، کم یکند. وقت دایپ

 ؟ی... تنت... کردهیچ سهیک نیا _

پوست گردنم، باعث  یلباس رو یشدن ناگهان دهیانداخته و با شدت آن را پاره کرد. کش امقهیدست در  ناگهان

 تازه اول ماجرا بود. نیخراش و سوزش پوستم شد. اما ا
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 یرو شیها. نفسکردندیدر تنم فرو م یخیم ایتعفن دهانش. گو یاز آن تنها درد بود و سوزش و انزجار از بو بعد

اش تنه ینی. سنگدیچیپیام را به هم مدل و روده رساند،یو مشروب را همزمان به مشامم م گاریس یصورتم، که بو

مثل مُهر  شیها. بوسهدمیشنیشان را مجَرق جَرق یصدا وبود  میهاام، در حال خرد کردن استخوانبدن برهنه یرو

 .زدیبدنم نقش م یجا یر جابود، که ب یداغ

زنانه  یای. چه بر من گذشت؟ چگونه پا به دندانمیبودم و زخم بر روح و جانم زد نم ریاو اس یدست و پا ریمدت ز چه

 یبه تاراج رفت. نه تنها خوش امیبودم؟ با اشک و آه دخترانگ دهیکه وصفش را شن ییایبود آن شب رؤ نیگذاشتم؟ ا

 یروح و جانم را مسموم کرد. سم ،یخوش یالحظه ی. برایمردانگ واز مرد  یزارینفرت بود و بدر آن نبود، که  یو لذت

شکسته شد.  امیکه به دست همسر قانون ینبود. حرمت یقابل پاکساز یکرد و به راحت قیکه به اجبار به جانم تزر

بالش بگذارم و بتوانم  یبه بودن در کنارش دل خوش باشم؟ چگونه سرم را در کنارش رو توانمیچگونه م گرید

 آسوده به خواب روم؟

 

*** 

 

سرد و سفت،  نیزم یتا صبح، رو دنی. بدنم از لُخت خوابمیشد داریشدن در اتاق از خواب ب دهیکوب یبا صدا صبح

دور  یا. باربد مالفهشدیدرد در تمام جانم منتشر م م،دادیکه به خود م یشده بود، که با هر تکان یمثل چوب خشک

 به سمت من گفت: ینگاه میتلو تلو خوران به سمت در رفت. در همان حال با ن ده،یچیخود پ

 ؟یدیخواب نیزم یچرا رو _

م. کرد بود، خود را به حمام رسانده و در را از داخل قفل یفرصت استفاده کرده و قبل از برگشتنش با هر جان کندن از

در حمام  رهیلبه وان نشسته و دوش آب را تا آخر باز کردم. پس از چند لحظه دستگ یتوان سر پا ماندن نداشتم، رو

 آمد. شیشد و صدا نییباال پا

 .رمیدوش بگ دیبا ترکه،ی! سرم داره مرونیب ایزود ب ؟یرعنا چرا درو بست _

 دیرسیآمد که مشغول صحبت بود. به نظر م شیبعد صدا یبه حرفش نکرده و به کارم ادامه دادم. کم یتوجه _

 .دیبه در حمام کوب یمحکمتر یهاضربه نباریگذشت و ا ی. لحظاتزندیحرف م یبا کس یتلفن
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 درو نشکوندم! نیتا ا رون،یب ایزودتر ب گمی! دِ میلعنت _

 دم،یچیو بعد از آنکه حوله را محکم به دور خود پ دهیاش عمل کند، به کارم سرعت بخشترس آنکه مبادا به گفته از

 ام برخورد کرد.که با شانه یو بالفاصله در را به عقب هل داد، طور ستادهیدر را باز کردم. پشت در منتظر ا

 انداخت. یدرهم نگاه چپ یهااخم با

 ؟یانقد طولش داد ،یچند وقتِ حمام نکرد _

 در صورتم چشم گرداند، با دستش به لبم اشاره کرد و گفت: یکم

 شده؟ ینطوریلبت چرا ا _

از کنارش رد شدم. با بسته شدن  یبه آرام ،یبا دستش نداشته باشد. بدون کالم یتا برخورد ده،یرا عقب کش سرم

قرار  دشیدر معرض د ،شبیآثار شاهکار د خواستمیبه تن کردم. م یدر حمام حوله را باز کرده و تاپ و شلوارک

و از نگاه مجدد  دهیتنم را د یرو یهایحمام کبود نهیسرم بستم. در آ یصاف کرده و باال یرا سرسر می. موهاردیبگ

 داشتم. زیپره نهیبه آ

در  یاش را پوشانده بود، خارج شد. همزمان با خروجش از حمام صداتنه انیکه م یبا حوله کوچک قهیاز چند دق بعد

من بود، که لب تخت نشسته و انگشتانم را در هم قفل  یو متعجبش رو رانیرفتن به سمت در، نگاه ح نیحآمد. در 

 کرده بودم.

گرد  زیم یصبحانه را رو لیداخل آمد. وسا یکوچک یهمراه با چرخ دست یخدمتشیرا تا انتها باز کرده و پ در

 نیکوچکتر یحت ز،یم دنیچ نیجالب بود که ح میخارج شد. برا یاو با گفتن جمله دهیکه کنار اتاق بود، چ یکوچک

افراد در امان  یبرخ زیاز نگاه ه ،یباش نیو سنگ دهیکه هر چقدر هم پوش رانی. بر خالف انداختیبه سمتم ن ینگاه

 بود. ینخواه

 کیا ب م،یر تا پابه س قیدق یگذاشته و بعد از نگاه شیبعد از بستن در به طرفم آمد، دو دستش را به پهلو باربد

 اشاره کرده و با اخم گفت: تمیدستش به وضع

 ؟یشد یختیر نیچرا ا ه؟یچه وضع نیا _

 مقابلش زدم. یکه به دو طرف باز کرده بودم، چرخ یبلند شده، با دستان میبدنم گرداندم. از جا ینگاه رو یآرام به
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 تمسخر گفتم: با

 ؟یبرام گذاشت یادگاریمون، خوب شب با هم بودن نیشاهکار خودته؟ از اول اد؟ینم ادتی _

 گفت: تیشده و با عصبان شتریب شیهااخم

 شده؟ یچ نمیمزخرف نگو! درست حرف بزن بب _

 باال رفته گفتم: یصدا یو کم تیگذاشته و با عصبان میهم مثل خودش دو دستم را به پهلو من

 چه به روزم اومد؟ شبید ادینم ادتی ؟یسرم آورد ییه بالچ ادینم ادتی! اد؟ینم ادتی یچیه یبگ یخوایواقعاً م _

 گفت: یاخفه یدو دست گرفته و با صدا نیسرش را ب صالیتخت نشست، با است لب

 و.... دنیو رقص یمن فقط مهمون _

 :دیغر تیسرش را بلند کرده و با عصبان ناگهان

 ؟یکنیتو هم معما برام طرح م ترکهی. سرم داره مادینم ادمی یچیه گمیالمصب! بهت م _

 :دمینداشتم، نال شانیرو یکه کنترل ییهافاصله از او لب تخت نشسته و با اشک با

زهر عسل!  دیشا ایماه عسل  نیمون! بدتربا هم بودن نیخاطره از اول نیرو گذروندم! بدتر میشب زندگ نیبدتر _

 .....یسفرمون! بدتر نیاز اول یادگاری نیبدتر

 :زد ادیفر

 بس کن! _

 زد: ادیکوباند. باز فر نهیعطرش را به آ شهیشد و ش بلند

 کردم.. من.. تو حال خودم نبودم. کاریچ دونمی!... نمدمیمن نفهم _

 زدم: ادیهم فر من
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بار نگام  هی ؟یکنه چ لیاون کثافتا عقلتُ زا نکهیقبل از ا ؟ی! قبلش چیدینفهم هایبعد از خوردن اون زهرمار _

 ؟یرنگارنگ بود یبا دخترا دنیو رقص دنیفقط فکر نوش ای م؟یکجام؟ در چه حال ینیبب یکرد

 جلوتُ گرفته بود؟ یمگه کس ،یبرقص یخواستیتو هم م _

 :دمیبا حرص توپ میهادندان نیشده بود. از ب لیبه خُرخُر تبد دنم،ینفس کش تیشدت عصبان از

 ذره بتونم آروم بشم. هیچشمم نباش. منُ به حال خودم بذار، تا  یلطف کن و امروز جلو _

 گفت: یقهوه به آرام ختنیصبحانه نشست. در حال ر زیسکوت نگاهم کرد و پشت م در

 کنه،یبهش گفتم سرم درد م ن؟ییپا بمیو نرفت میکرد ریچرا د نهیمون ببدر. اومده بود دنبال یاومد جلو نیرام _

 .میشیدم بهتون ملحق ماگه بهتر ش دیشما بر

 نگران به سمتم ادامه داد: یو با نگاه دیاش نوشاز قهوه یکم

بهت آزار  خواستمی. تو حال خودم نبودم. من که نمادینم ادمی یچیکار کردم. هچه شبید دونمیرعنا من نم _

 دارم؟ سمیبرسونم. مگه من ساد

 :دیخفه نال ییافتاده و صدا ریز ید و با سرچنگ ز شیدو دستش را مانند شانه، درون موها یناراحت با

 شد. ینجوریرو جبران کنم؟ واقعاً متأسفم که ا شبیاتفاقات د تونم،یطور مچه دونمیمن نم _

که خود را مچاله کرده و به سمت  رد،یبلند شده، به سمتم آمد. دستش را به طرفم دراز کرد تا در آغوشم بگ شیجا از

 تخت رفتم. گرید

 محزون گفت: ییگرداند. با صدارا مشت کرده و رو دستانش

ضرب تا آخر  کیاش را . قهوهرمیگیمسکن هم برات م هی رمی. میتا استراحت کن ذارمیباشه امروز تنهات م _

 شد. شیهالباس دنیو مشغول پوش دینوش

 همان حال گفت: در

 ؟یالزم ندار یاگهید زیرو جمع کنن. چ هاهشیش نیا انیبگم ب رمیبخور. م یزیچ هی رمیتا برم برات مسکن بگ _



 از قنوت تا غنا

 
142 

 

 یبعد صدا یتخت پشت به او دراز شدم. لحظات یو رو دهیسرم کش یآنکه به سمتش برگردم، پتو را تا باال بدون

 یحرف زدن باربد با شخص یگذشت که در باز شد و صدا یقیندادم. دقا تمیدر وضع یرییبسته شدن در آمد، اما تغ

گذاشت و  میشانیپ یرو یاو آن را باال آورد. بوسه دسرم سران ریسرم کنار زده و دست ز یپتو را از رو یآمد. به آرام

 قرص را درون دهانم قرار داد.

 غم  به چشمانم نگاه کرده و گفت: با

 .رمی! خودم برات لقمه بگیهم که نخورد یزیچ _

بالش خواباند  یمرا رو یو طرف تکان دادم. به آرامبه د ینف یصورتم حس کردم و سرم را به معنا یاشک را رو یگرم

 قرار داد. یپا تخت یرا در آورده و رو اشیمرتب کرد. گوش میو پتو را رو

شده. آدرس گرفتم دارم  ویش سزنگ بزن. شماره نیرام یباهاش به گوش ،یداشت یباشه کار شتیپ یگوش نیا _

 .ششونیپ رمیم

د. کار و دور ش دهیکش ینیاز راه ب یقینفس عم د،یاز من ند یالعملعکس یبدهم. وقت یجواب دیمنتظر ماند تا شا یکم

 همراه هم خارج شده و در را پشت سرشان بست. د،یرس انیمستخدم که به پا

چه مدت  دمیکم قرص اثر کرده و به خواب رفتم. نفهمتکان خوردن نداشتم. کم لیبود و م حالیکوفته و ب بدنم

زنگ از کجاست. سر  یصدا دمیفهمیبودم و نم جیشدم. اول گ داریهراسان ب لیزنگ موبا یگذشت که با صدا

 شدم. لیموبا برهیو و یچرخاندم و متوجه پا تخت

 توجه به شماره، اتصال را برقرار کردم. بدون

 الو! باربد جان! سالم. _

 باربد دستم است. یآمد که گوش ادمیدفعه  کی کرد؟یچرا باربد را صدا م یمامان بود، ول یصدا

 اد؟یباربد جان! صدام م _

 . سالم.ادیبله صداتون م _

 دخترم! باربد کجاست؟ ییرعنا جان تو _
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 گفتم: نیهم یاتفاق افتاده بفهمند، برا نمانیکه ب ییاز ماجراها یزیچ خواستمینم

 رفته حمام. _

 ه؟ینجوریدخترم؟ چرا صدات ا یخوب _

 خواب بودم. _

 ؟یشد تیشده؟ اذ یخواب؟ االن چه وقت خوابِ. طور _

 نتونستم راحت بخوابم، االن خوابم برد. شبینه، خوبم. فقط جام عوض شده بود، د _

 ؟یندار ینشده؟ مشکل تیراحت باشه؟ طور المیخ _

 جواب دادم: یو کج خلق یسرد با

 رو به راهه. ینه! گفتم که خوبم. همه چ _

 .میبا باربد هم صحبت کن میکه بتون زنم،یه زنگ مباشه، پس بعداً دوبار _

 چند بار الو الو کرد. د،ینشن یجواب یوقت

 قطع شد؟ ؟یرعنا جان هست _

 .ادیام، خوابم مخسته ی. ولشنومینه، م _

 به باربد سالم برسون. شم،ی! مزاحمت نمزمیباشه عز _

 باشه. _

 ؟یندار یکار _

 نه! _

 مراقب خودت باش، خداحافظ. _

 خداحافظ. _
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 نی. چند بار اگرفتیلحظه هم آرام و قرار نم کینداشت. فکرم  یادهیرا بستم تا دوباره به خواب روم، اما فا چشمانم

 قیماندم. دقا ینداده و همانطور چشم بسته باق یتیبلند شد. اهم لیزنگ موبا یپهلو و آن پهلو شدم، که دوباره صدا

 یو اندک لیزنگ موبا ینشان ندادم. دوباره صدا یتوجه یبه در اتاق آمد، ول یاتقه ینگذشته بود که صدا یکوتاه

 .دمیتوپ یدرون گوش تیو با عصبان ختیضربه به در آمد. اعصابم به هم ر یبعد باز صدا

 بله! _

 نرم و آرام باربد آمد: یلحظه سکوت بود و بعد صدا چند

 نگران شدم! ؟یدادیرعنا جان! چرا جواب نم _

 جواب دادم: تیعصبانهمان  با

 خوبم. _

 اتاقُ باز کن برات غذا سفارش دادم. در

 .خوامیغذا نم _

 را به کار برد تا مجابم کند. شیسع تمام

 که! گردوننیبرنم گهی. سفارش دادم، دیکنیضعف م زم،یکه عز شهینم _

کوچک  زیم یداخل شده و غذا را رو یبا چرخ دست یشخدمتیاکراه بلند شده و در اتاق را باز کردم. مثل صبح پ با

 .دیکنار اتاق چ

 گفت: یگوشدرون  باربد

 ؟یالو! رعنا جان! هست _

 بله. _

 غذا رو آوردن؟ _

 بله. _
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 نداشته باش. یتنهات بذارم، پس با خودت دشمن یخوایازم م ی! وقتایحتماً بخور _

 پاسخ دادم: حالیو ب سرد

 باشه. _

 .شمیم جواب بده، دلواپست مرو ه یدختر خوب! گوش نیآفر _

 ادامه داد: د،ینشن یجواب یوقت

 برو استراحت کن. شم،یخب مزاحمت نم لهیخ _

 یشده انداختم. چند مدل خوراک دهیچ یبه غذا یتخت انداختم. نگاه یرا قطع کرده و رو یگوش یخداحافظ بدون

حرف  ادی یلب به غذا نزنم، ول خواستمیخوردن نداشتم. م یبرا ییاشتها چیبود. اما ه زیکه ظاهرشان اشتها برانگ

 «.نداشته باش یبا خودت دشمن»باربد افتادم، 

و مشغول خواندن کتاب  دهیکاناپه دراز کش یبه غذاها ناخنک زدم. سپس رو یکم ،یلیمینشسته و با ب زیم پشت

 ه و به خواب رفتم.خواندن، چشمانم گرم شد یشدم که با خود آورده بودم. بعد از کم یشعر

 یزیو منگ بلند شده و بازش کردم. باربد دهان باز کرد چ جیشدم. گ داریکه به در خورد، از خواب ب ییهاتقه با

 بابا بودند. ایمامان  دیرسیبلند شد. به طرفش رفته و پاسخ داد. به نظر م لیزنگ موبا یکه صدا دیبگو

 بد خواب شده بود. شبیآره... د ...ستین یزیصبح؟.. بله،.. آها... نه!.. چ _

 بله،.. حتماً... چشم... ممنونم.. از من خداحافظ. _

 را به سمتم دراز کرد و لب زد مامانت. یگوش

 را به باربد برگرداندم. یبا مامان و بابا صحبت کرده و مجدد گوش یو با سرد لیمیب

 باهات صحبت کنه. خوادیبابا م _

 شد. میآن را قطع کرده و دست به کمر مشغول تماشا یاز صحبت کوتاه پس

 ؟یبهتر شد _



 از قنوت تا غنا

 
146 

 

هم کالم نشدن با او کتاب را دست  ی. تنها براخوانمیبفهمم چه م توانستمینداده و کتابم را باز کردم، اما نم یپاسخ

 خورده انداخت. مین یبه غذاها یدور خودش زده و نگاه یچرخ مین شانیگرفتم. پر

 ؟یهم خورد یزیچ ای یکرد یبا غذاها باز _

 باال انداخته و گفت: یانکرد، شانه افتیدر یباز هم جواب یوقت

 .ینیبب ختمُیر یخوایباشه، انگار کالً نم _

کرد.  یدرونش را وارس یکاغذها یسفر همراهش بود، رفته و کم یکه از ابتدا یکوچک یدست فیطرف ک به

 گفت: لشیکرده و با برداشتن موبا ضیرا تعو شیهالباس

 .یشهروز که راحت باش شیپ رمیم _

 غذا اشاره کرده و ادامه داد: زیسر به م با

 خوبه؟ همبرگر ای تزایپ ؟یبکشه بخور لتیسفارش بدم که م یشامت چ یرو جمع کنه. برا نایا ادیب گمینفر هم م هی _

 گفت: یاز مکث کوتاه بعد

 اد؟یخوشت م ده،ایتنوع پاستا ز نجایا ؟یخوریپاستا چطور؟ پاستا م _

درون  شیو بعد از مرتب کردن موها دیکش یسر بلند نکردم نگاهش کنم. پف یهم به سکوتم ادامه داده و حت باز

 به سمت در اتاق رفت. یبهداشت سیسرو

 و گفت: دیبه طرفم چرخ یبود، که کم رهیدستگ یرو دستش

ساعت  کنمیدر نزنم مزاحم خوابت بشم. سفارش م گهیکه د برم،یبا خودم م دُیتو بخواب. کل گردم،یوقت بر م رید _

 ؟یالزم ندار یاگهید زی. چارنیهفت برات غذا ب

 کند. افتیدر یجواب دیلحظه مکث کرد، شا چند

 .یزنگ بزن لمیبه موبا یتونیم شه،یخط آزاد م ریرو بگ کیاومد،  شیپ یکار _
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 به بدنم یکش و قوسبلند شده و میر آمد، از جابسته شدن د یصدا یسرم را بلند نکردم، نگاهش کنم. وقت یحت

بود و  یگریبدنم داشتم. کاش مسکن د یهاقسمت یدادم. دردم کمتر شده بود، اما هنوز احساس سوزش در بعض

 .کردمیاستفاده م

هم همراه  یبروم، تازه پول رونیب دمیترسیم یدرخواست کنم. حت رشیدر آن حد بلد نبودم، که بتوانم از پذ زبان

وصل  نترنتیاگر خطم فعال بود و به ا کردم؟یخودم را سرگرم م دیچطور با کردم؟یم دینداشتم. تا شب چه با

 .اورمیدست ب بهآرامش  یکم ،یبا خواندن مطالب دکتر حسام توانستمیم شدم،یم

 یدیمف یهاییراهنماباشد؛ وگرنه مطمئن بودم،  شیسؤاالت فالوورها یفرصت نداشت، پاسخگو گاهچیکه ه فیح

 یحاتینبود. اما توض یمرد کار راحت کیبا  طمی. البته صحبت کردن در مورد شرادادیم شنهادیحل معظالتم پ یبرا

 شیهابود. حرف ریساده و باورپذ اریگذاشت، بسیم نشیحل مشکالت مراجع یو کانالش برا نستاگرامیکه در صفحه ا

 انشیاز دانشجو یکی جزو ای نمیبب کیاو را از نزد توانستمیدوست داشتم م یلی. خنشستیبوده و به دل م یخودمان

بود.  اهشیپرپشت و س شیبه خاطر ر دی. شادادیگذاشته بود، او را سن باال نشان م لشیپروفا یکه رو یباشم. عکس

 باجذبه و متبحر باشد. اریبس خورد،یم اشافهیبه ق

 نباریکه همراهم آورده بودم، خود را سرگرم کردم. سر ساعت غذا را آوردند و ا ییهادر آمده و با کتاب الیفکر و خ از

ها همه را تا آخر زده یمخلفات، که مانند قحط یبود با کل یزیهوس انگ خوش بو و یبگذرم. پاستا رشینتوانستم از خ

 هضم شود. یکنم تا کم یشده و مجبور شدم، چند بار طول و عرض اتاق را ط نیکه سنگ یخوردم. طور

آنکه خواب  الینداشتم. حدود ساعت دوازده بود، که باربد به خ دنیبه خواب یلیم گریبودم، د دهیبس امروز خواب از

 باز کرد. یهستم؛ در را به آرام

 که مشغول مطالعه بودم، گفت: یچراغ روشن و من دنید با

 هنوز؟ یدیاِ تو نخواب _

 یرو یشده و بوسه کوتاه کی. نزددمییپایاو را م یچشم ریآمد. زبه لبش  یغذا کرده و لبخند زیبه م ینگاه

 و در همان حال گفت: دیبه طرف کمد چرخ ش،یهادر آوردن لباس یگذاشت. برا میشانیپ

 من حالت رو بهتر کرده. دنیند نکهیمثل ا _

 ندادم. متیدر وضع یرییاما تغ ند،یالعملم را ببگردن چرخاند و نگاهم کرد تا عکس یرا از رو سرش
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 گفتی. همش مکردیم مسر به سرم گذاشت. نبودنت براش سوژه شده بود و چپ و راست مسخره یکل نیصبح رام _

 راه بره؟ تونهیکه نم یچه کارش کرد

 گفتم: یبلند کردن سرم با خونسرد بدون

 رابطه بهش تجاوز کردم. نیدر اول ،یگفتیبهش م دیبا _

 :دیشده و غر یحرفم عصبان از

 ره؟یگیدلت آروم م ینطوریتو سرم؟ ا یموضوع رو بکوب نیمدام مثل پتک ا یدار میتصم یعنی _

ر خود تنه لخت دو میزبان به دهان گرفته و به سکوتم ادامه دهم. با ن دمیبهتر د دم،یترس تشیاز عصبان یالحظه یبرا

 در اتاق قدم رو رفت. یکم د،یچرخ

 فت:و گ ستادیا میآخر دست به کمر روبرو در

 بکنم؟ یچه غلط دیمن االن با _

 زد: ادیفر

 هان! _

 یاخورده و کتاب از دستم افتاد. خم شدم بَرَش دارم، زودتر از من برداشتش و به گوشه یتکان اشیناگهان ادیفر از

 پرت کرد.

 را باال کرده و نگاهش کردم. با خشم در چشمانم زل زده بود. سرم

 تکرار کرد: دوباره

 کار کنم؟ یچ دیمن االن با _

انداخته و مانند  میشانه و زانو ریشد. به طرفم آمده دست ز ریاشک چشمانم سراز کردم،یکه نگاهش م همانطور

به لبم زد، که فوراً سر چرخاندم. ناراحت از  یدر صورتم نگاه گرداند و بوسه کوتاه یمرا در آغوش گرفت. کم یکودک

 خواستیتخت خواباند. شلوارش را در آورد و م یرومرا  یبه آرام بعد یاالعملم چشمانش را بست و لحظهعکس

 دنیخز یتخت رفتم. پتو را که بلند کرده و آماده برا یکنارم دراز بکشد، که با وحشت خود را مچاله کرده و به انتها
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ده و آرام لب را نداشت. پتو را رها کر یرفتار نیماند. انگار انتظار چن حرکتیبود، در دستش خشک شد و ب رشیز

 نشست. ختت

 گفت: ینگاهم کرده و به آرام یکم

 .ارمیکامالً هوش ستم،یرعنا من االن مست ن _

 که باز خود را جمع کردم. ردیگ آورد تا در آغوشم کیرا نزد دستش

 :دینال یناراحت با

 دهنمُ بو کن. ایم کرد، اما.. بمسخره یقطره هم نخوردم. شهروز کل هی خورمیقسم م _

 یگذشت و متوجه شدم چراغ را خاموش کرده و ب یآورده و در صورتم ها کرد، اما چشم بستم. کم کیرا نزد سرش

 .دیقسمت تخت دراز کش نیترییپشت به من، در انتها یگریحرف د

 د،یمنظمش به گوشم رس یهانفس یصدا ی. وقتبردیکند، خوابم نم رییشود و نظرش تغ داریترس آنکه مبادا ب از

ح با او نداشته باشم، تا صب یبرخورد نیآنکه کوچکتر یبرا یراحت شد که خوابش برده و توانستم بخوابم. ول لمایخ

 .دمیمچاله خواب

 میبه اطراف نگاه کرده و به خود آمدم. از جا ی. کمدمیبسته شدن در حمام وحشت زده از خواب پر یبا صدا صبح

 ریآمدن سالم و صبح بخ رونی. بعد از برمیاندم تا بعد از او دوش بگمنتظر م م،یهابلند شده، با آماده کردن لباس

ام را چانه گریه داده و مانع ورودم شد. با دست دی. دستش را به چهارچوب در حمام تکدینشن یجواب یگفت، ول

 گرفته و سرم را باال داد.

 ؟یبه قهرت ادامه بد یخوایم یتا ک _

آمدم  رونیب یدستش رد شده، داخل حمام رفتم. وقت ریرا عقب برده، تا از دستش خارج شوم. دوال شده و از ز سرم

 یالحظه یاسپرتش برا پیخوش حالت و ت یبود. صورت اصالح شده، مو ستادهیو آماده به انتظارم ا دهیلباس پوش

 زود نگاه گرفتم. یلینگاهم را معطوف خود کرد، اما خ

 ها اشاره کرده و گفت:مد لباسسر به ک با

 .میصبحانه بخور میحاضر شو بر _
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 بودم. میتوجه مشغول مرتب کردن موها بدون

 را باال برد. شیصدا یکم

 !ایاریمنُ باال م یاون رو یکم داررعنا کم _

 ادامه داد: یترمنتظر ماند، بعد با لحن آرام یکم

 ییخودمون دوتا میخوایما م گمی. بهشون ممیرینم یاگه نخواست گهید یروزا رون،یب میهمراه تور بر ایامروز ب _

 ؟ینجوری. خوبه امیبگرد میبر

را با حوله خشک کردم. با  میموها یبه تن کرده و کم یابه طرف کمد رفتم. لباس ساده حرفینگاهش کرده و ب یکم

تور دور  یاعضا هیم. در رستوران هتل بقرا برداشته و زودتر از او از اتاق خارج شد فمیک م،یموها یرو یگذاشتن تل

 نشسته و مشغول خوردن صبحانه بودند. زهایم

ما نشسته بودند، به من هم  زیم کیکه نزد یبا آنها شد. کسان یشان رفته و مشغول سالم و احوالپرسبه طرف باربد

 :به طرفم آمد و گفت نیشدم. رامن شانکیشان تنها به تکان سر و لبخند اکتفا کرده و نزدسالم کردند، که در جواب

 د؟یحال ندار گفتیکسالت برطرف شد؟ باربد م _

 کند. یریگمچ خواستیم ییدر صورتم موشکافانه بود و گو نگاهش

 باال انداخته و گفتم: یاشانه یتفاوتیب با

 روز استراحت کردم، بهتر شدم. هی. ختیبه هم ر تمیوضع یآب و هوا، کم رییبله، به خاطر تغ _

 شد. یاش عادو حالت چهره دیکالمم مجابش کرد، که راحت عقب کش تیقاطع ظاهراً

 .دیکنیم مونیخوشحالم که امروز همراه ،یاوک _

 برگشته بود، گذاشته و رو به او گفت: زیبه سر م نیمسافر ریبا سا یشانه باربد که بعد از احوالپرس یرو دست

 .دیدادیبود از دست م فیرو در نظر گرفتم، ح یجالب یهاامروز جا _

 ش به من جلب شود و گفتم:کردم، تا توجه یاسرفه تک
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 .میشیمزاحم شما نم گهید م،یگشت و گذار بر یاز فردا خودمون برا میگرفت میما تصم _

 تعجب به باربد نگاه کرده و گفت: با

 واقعاً! چرا؟ _

مجاب کردن من آن حرف را زده بود و  یتنها برا دیرسیزد. به نظر م نیبه رام یمصنوع ینگاهم کرده و لبخند باربد

 انجام شده قرار گرفته بود. ینداشته و حاال در عمل یقصد نیجداً چن

 .دمیباشه؟ بعداً بهت اطالع م یداره برنامه شما چ ی. بستگستین یقطع یلیحاال خ _

 گفت: یکوتاهلبش را به هم فشار داده و با مکث  نیرام

به  یاتون رو جلب کنم، که عالقهخانم تی. حتماً نتونستم رضاستین یاجبار د،یباشه هر جور خودتون راحت _

 با ما نداره. یهمراه

 .مینک دنیاول از اونجا د میگرفت می. تصمزیون میشما نداره. قبل اومدن قول داده بودم بر تیبه فعال ینه، ارتباط _

 تکان داد. دنیفهم یبه معنا یسر

یبه همراه لیامروز بهتون بد نگذره و باز هم ما دوارمیام یول ذارم،ی! خوش بگذره. تنهاتون مهیانتخاب خوب ،یاوک _

 .دیباش مون

 رو به من گفت: نیتشکر کرده و بعد از دور شدن رام باربد

 .گفتمیخودم بعداً بهش م ؟یمطرح کن یاول کار نیواجب بود هم _

 ؟یدار یدرواسمگه باهاش رو _

 باشه. پاسخگو دیتور با دریل اد،یب شیبرامون پ ی. اگه مشکلشنیم مهیتور ب یمسافرها نهینه، مسئله ا _

 .میکن تیتور تبع یهااز برنامه م،یستیباهاشون آشنا هستم و مجبور ن یخودت گفت _

 مینفر که وارد باشه، همراه باش هیندارم. با  طیبه مح ییآشنا یلیخ نمیبیم کنم،یآره، گفتم. اما حاال که فکرشُ م _

 بهتره.
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 .انیمون ببا دوستش همراه یبه شهروز بگ یتونیم _

ن را از طرف م یشنهادیپ نیانتظار چن دیشا ایدر حال فکر کردن است.  دیرسیچند لحظه نگاهم کرد. به نظر م باربد

 خورده بود. کهینداشته و 

 حال برخواستن گفت: تکان داده و در دییرا به تأ سرش

 ارم؟یبرات ب یخوریم یوقت داره. چ نمیبب زنم،یبهش زنگ م _

 .دارمیبر م امیخودم م _

تور، روز  یهاسرخ شده برداشتم. آن روز با گشت سیسوس یها رفته و آب پرتقال به همراه کمطرف سلف غذا به

فراموش  یراحت نینداشتم به ا میدلمرده خود دور شوم. اما تصم یاز حال و هوا یو توانستم کم میرا گذراند یخوب

که در کمد قرار  یااضافه یک شدن داشت، پتویشب موقع خواب قصد نزد یوقت نیهم یکرده و او را ببخشم. برا

 که البته منجر به کمر دردم شد. دم،یکاناپه خواب یتا صبح رو داشت، برداشته و

 و گفت: دیخند دیرا د تمیباربد وضع یروز بعد وقت صبح

 .یدیخودتُ زجر م ،یکن هیمنُ تنب یخوای. مثالً میاز من فرار نکن گهید یتا تو باش _

 یعاد تیدوش آب گرم با ماساژ دادن، عضالت خشکم را به وضع ریرا گردانده و به طرف حمام رفتم تا ز میاخم رو با

کردند. خوشبختانه همزمان شد، با  یزیردو روز با هم برنامه یاباز گردانم. روز قبل باربد با شهروز تماس گرفته و بر

هر ش یخیتار یبناها ریو سا زایبرج پ دنیو فردا را به د میبرو زیون رآخر هفته آنها و قرار بود، امروز به شه یلیتعط

ها بود، که باربد هر شب گذشت. تنها مشکلم شب یبعد نسبتاً به خوب ی. آن دو روز و روزهامیاختصاص ده یتوسکان

 .گشتیوقت باز م ریمرا تنها گذاشته و د یابه بهانه

 با اخم و طلبکارانه پاسخ داد: رود؟یگرفتم او را مؤاخذه کرده و بفهمم کجا م میشب که تصم کی

ترگل  یفراوونه، دخترا نجایکه ا یزیروبروت، ناز کردن و ادا اومدناتُ تماشا کنم؟ چ نجایا نمیبش یهه! توقع دار _

 هستن. یده سیاشاره آماده سرو نیبغلم. با کوچکتر انیشونُ بکشم بمنت ستین یازیورگل و رنگارنگه. ن

 صدا بلند کردم: تیچشمانم گرد شده و با عصبان شیهاحرف دنیشن با

 ؟یزنیرنگارنگ حرف م یماه عسل! از دخترا یمثال با زنت اومد ؟یکشیتو خجالت نم _
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 حرکت داده و با تمسخر گفت: یزیآم ریرا در هوا به حالت تحق دستش

اومد. تا  شیپ یاناخواسته یاتفاقا هیکردم و  یرو ادهیکم ز هیشدم،  ریبرو بابا دلت خوشه! حاال شب اول جو گ _

 رو. هیقض یل کنوِ یخوایمن که گفتم اشتباه کردم، تو نم ؟یکن یآور ادیهر روز  یو ه یکِشش بد یخوایم امتیق

 بدهم. دیبا یچه جواب دانستمیاشکم روان شده و نم یشدت ناراحت از

 ره،یساعت هم کارمون وقت نم می. حاال نیکنیسالح استفاده م نیاز ا یاریاشکتم که دم مشکتِ! هر جا کم م ایب _

 همه ناز و ادا داره. نیا

خُردم کرده بود، که در آن غربت  شیهابا حرف یآمده و در آغوشم گرفت. به قدر کیتوجه به حال و روزم نزد بدون

کنم. به  تیاحساس امن یاتا پناهگاهم بوده و ذره خواستمیرا م یدل دردمندم، آغوش یتسال یفقط برا ییو تنها

 «.هم زیو هم درمان ن یهم درد»قول شاعر 

نوازشش. مانند  یکوتاه آغوشش و اندک یداشتن زمان یم، تنها براقرار داد ارشیشب مانند مجسمه خود را در اخت آن

 یهم آغوش نینداشتم. اما ا یگریمن هم مَأمَن د برد،یمادرش، باز به آغوش مادر پناه م یکه با اخم و دعوا یکودک

در  یچون عروسک یواقع یدور شوم. به معنا توانستمیبود، نه لذت بردم و نه م ینداشت. خنث میبرا یحس چیه

 گرفته شدم. یدستانش به باز

 با چشمان سرخ ی. صبح وقتدیکارش با من، پشت کرده و در آرامش خواب انیشب تا صبح خوابم نبرد. او پس از پا آن

 گفت: دنیکش ازهیخواب آلود در حال خم ییو باز من مواجه شد، با صدا

 ؟یکردیم هیگر یداشت ای یدینخواب _

 بودم. اشرهینداشتم و تنها خ شیبرا یجواب

 که نگرفت ادامه داد: یتکان داد. جواب «ه؟یچ» ینگاهم کرده و سرش را به معنا یکم

رو  نایا ادیدِمُده و بد رنگُ بذار کنار، خوشم نم یلباسا نی. امیکن دیخر میکم به سر و وضعت برس، امروز بر هیپاشو  _

 .میبرگرد دیبا گهیچند روز د م،یبخر یکم هم سوغات هی. یپوشیم

یروبرو بودم. فکر م واریداشته باشد، به حمام رفت و من همچنان بهت زده، مات د تمیبه وضع یآنکه توجه بدون

 .امدیدر رفتار او بوجود ن یرییتغ چیخواهد شد. اما ه یعاد تیقرار دادم، وضع ارشیحاال که خودم را در اخت کردم،
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 گفت: یبا حوله دست شیکه آمد، در حال خشک کردن موها رونیب

 .گهیچرا همونجا خشکت زده؟ پاشو د _

مهم نبود چه  میگذراندم. برا یتفاوتیبلند شده و پس از آماده شدن، تمام روز را با همان حس ب رمقیو ب حالیب

حال من لذت  یسرد و ب یبستراو هم، از هم دیرسیرا دارد. به نظر م ییزهایچه چ دیو قصد خر کندیانتخاب م

یپشت به من م یحرکت ای یاش، بدون حرفشبانه شتبه تکرارش نداشت و پس از گ یبعد اصرار یهانبرده، که شب

 .دیخواب

 

*** 

ا نادر به خانه باب ادی. با اصرار زمیروبرو شد مانیو در فرودگاه با استقبال گرم پدر و مادرها دیرس انیسفر به پا باالخره

 .میکرد فیتعر ایتالیا یهایدنیو از د میآنجا بود یرفته و تا شب دسته جمع

گذاشته بود، با شور و  میهاشانه یو دست رو دهیکنارم چسب کهیبود. تمام مدت در حال فیباربد عهده دار تعار البته

که در مقابل پدر و  گذاشت،یلپم م یرو یزیر یهاهم بوسه ی. هر از گاهزدیدرباره سفرمان حرف م جانیه

 .دادیاما اجازه دور شدن هم به من نم انداختم،یم ریزخجالت زده سر به  مانیمادرها

 دیق یدو روز یکیگرفتم،  میتصم نیهم یبه استراحت داشتم. برا یدیشد ازیخسته و داغان بودم و ن یلحاظ روح از

کارش را به  د،یبه خود مسلط شوم. باربد اما قرار بود با شروع سال جد یدانشگاه را بزنم، تا بتوانم کم یهاکالس

دارد بعد از مسلط شدن او بر امور  میمتوجه شدم، پدرش تصم شانیهادر کارخانه آغاز کند. از صحبت یشکل رسم

زمانِ  نیبود، به باربد انتقال دهد. باربد هم قول داد، در کمتر ارشانیاز سهام آنجا را که در اخت یکارخانه، بخش

 خود را نشان دهد. یستگیشاو اقتیممکن، ل

*** 

تا  دم،یدست کش یپاتخت یمانع از آن شد که به خوابم ادامه دهم. چشم بسته رو ،یپاتخت یرو لیموبا برهیو یصدا

باز کرده و اتصال را برقرار کردم. آن را به گوشم چسبانده، چشم بسته و  یچشمم را اندک کیکنم. گوشه  دایآن را پ

 خواب آلود گفتم:

 هوووم. _
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 :یهست یعصبان یعد صدالحظه سکوت بود و ب چند

 بارِت کنم؟ یسال نو چه مزخرفات کیعوض تبر یاول سال ،یکنیوادارم م نیهوم و زهرمار، هوم و درد، هوم و ... بب _

 آلود و کشدار گفتم: خواب

 ؟یکن ضمیمستف...باتی... با الفاظ زیستیمجبور... ن _

 .زنمیبِکَپ بعداً بهت زنگ م ری. بگیستیدَمِ دستم ن یرعنا فقط شانس آورد _

 ؟یبد لمیتحو یوَر یو دَر یکن دمیتهد ،یکرد دارمیاز خواب ب _

 ؟یازنده ای یمُرد نمیبب ،یساده بد امیپ هی یبودم. نکرد خبریازت ب التیکل تعط ها؟یخجالت هم نکش _

 ؟یندار یاگهی. کار دکشمیباشه، خجالت نم _

 فقط دستم بهت نرسه! _

خوابم برسم. اما هر چه در  هیکردم به بق یرا قطع کرد و من هم از خدا خواسته سع یگوش یخداحافظ بدون

فر که از س یلیها و وسابه لباس یپهلو و آن پهلو شدم، خوابم نبرد. به ناچار بلند شده، تا سر و سامان نیرختخواب ا

 را نداشتم. یکار چیصله انجام هحو وبدهم. اصالً حال  میگوشه سالن رها کرده بود شبیآورده و د

آشپزخانه نشسته و مشغول خوردن بودم، که زنگ در  زیپشت م ریش یوانیخود درست کرده و همراه ل یبرا ییمروین

ماتم برد، او که  فونیدرون آ یهست دنیباشد، با د تواندیوقت صبح م نیا یکس یبه صدا در آمد. متعجب از آنکه چ

 .زدیبا من حرف م یتلفن شیساعت پ مین نیهم

 با سر و صدا وارد شد: یبرگشتم. هست زیآپارتمان را هم باز گذاشته و پشت م یدر باز کن را زده، در ورود دکمه

 ؟یی! صابخونه! کجایهو _

 دهان پر گفتم: با

 ؟یزنیداد م ینجوریا لهیتو طو یمگه اومد _
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 دور زده دست دورم حلقه کرده و صورتم را بوسه باران یبراندازم کرد. به آرام یدست به کمر کم ستاده،یاُپن ا یجلو

 کرد.

 گفت: دادینشان م نیکه غمگ ییاشک را از گوشه چشمش گرفته و با صدا نم

 زنده؟ ایام مرده ینیبب یزنگ بزن هی یگیخَره! دلم برات تنگ شده بود! نم _

 یهم اشک به چشمم آمده بود، با لبخندمن  کهیرا که درست کرده بودم، به بشقاب برگردانده و در حال یالقمه

 گفتم: یزورک

 .رسهیبد زود به گوش آدم م یمهموالً خبرا _

 و رو گرداند. به سمت سالن رفته و در همان حال گفت: دهیکوب میبه بازو یمشت

 کارت کنم؟ یکه! چ یشیآدم نم _

 سالن را نشان داد: ختهیبه هم ر تیمبل خود را پرت کرده و با دست وضع یرو

 آدم انقده شلخته؟ ،ینکرده مثال تازه عروس یخدا ه؟یچه وضع نیا _

 نشسته و گفتم: شیروبرو

 ؟یدانشگاه نرفت _

 با اخم گفت: بود، با دست به خود اشاره کرده و یچه عصبان یافتاده باشد برا ادشیانگار  دوباره

خانوم تو  نمیبیم زنم،یکنم، حاال که زنگ م داتیپ دمیکالسا رو چرخ یکل ام؟یشکل از کجا دارم م سر و نیپس با ا _

 که عالفت نشم؟ ،یدار چوندنیپ الیخ یخبر بد روزید یتونستیدارن. نم فیشون تشررختخواب

فوراً خوابم  یخونه، از خستک میوقت اومد ریمادر باربد. بعد هم دخونه پدر و  میراست رفت هیاز فرودگاه   روزید _

 .یکرد دارمیاز خواب ناز ب ی. صبح هم خواب موندم، که تو زنگ زدبرد

 ؟یایب یداشت میتصم یعنی _

 .یمنتظرم باش کردمیفکر نم یحالشُ نداشتم، ول ادیز _
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 دوستامُ فراموش کنم. یراحت نیکه به ا ستم،ین معرفتیمن مثل تو ب _

 فراموشت نکردم، اما حال و روزم خوش نبود. حوصله خودم هم نداشتم. _

 به صورتم گفت: یشتریشده و با دقت ب نگران

 خوش بگذره. دیچرا قربونت برم؟ ماه عسل که با _

 الت؟یتعط یکار کرد یچولش کن! تو چه خبر؟ _

 و تکان دادن دستش گفت: مکث یکنم، با کم فیمان تعردر مورد مسافرت یزیچ ستمین لیکه ما دیفهم

 یلیتا تعط الیرو داره، همه فک و فام یبد نیتو شمال ا ی. زندگیهمش مهمونداربکنم؟ دیکار با یخانواده، چ شیپ _

 حال مامان باشم. مجبور بودم کمک ات. من همخونه شنیم ریسراز شه،یم

 اش را در آورده و ادامه داد:و مقنعه مانتو

 .یایبه نظر م حالیتُ بخور، ببرو صبحونه _

 کنکاش کند، از جا بلند شده، به طرف چمدان رفته و گفتم: امافهینخواهد در ق شتریآنکه ب یبرا

 .خورمیدفعه ناهار م هیکرد مزه نداره، باشه  خی گهید _

 ؟یدیتدارک د یناهار چ _

 .گهید خورمیم یزیچ هی ،یچیه _

 ؟یبد یاخویم یبه مهمونت چ _

 تعجب نگاهش کردم. با

 مهمونم؟! _

 و ژست گرفتن، گفت: اشنهیخود اشاره کرده و با جلو دادن س به

 ؟ینیبیرو نم یگندگ نیمهمون به ا _
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 .یاز خودمون ،یستیتو که مهمون ن _

 .خوامیم یدرست و حساب زیچ هیگفته باشم.  شم،ینم ریمرغ س. من با نون و تخمیهرچ ای بهیغر ای یخودمون _

 .میدیسفارش م رونیاز ب یزیچ هی _

 شه؟یپپدا نم ییمواد غذا خچالتیمگه تو  _

 خبر ندارم. دونمینم _

 شه؟یمگه م ؟یچ یعنیوا!  _

 من اصالً سراغش نرفتم. _

 گفت: شیهاتمام قسمت یرفته، بعد از بررس خچالیطرف  به

 ؟یریغذا بگ رونیاز ب یخوایجا دادن، چرا م نجایمغاره رو ا هیماشاءاهلل  _

 و پاشُ سر و سامون بدم. ختیهمه ر نیا یچه جور دونمینم یدرست کنم. حت یزیچ ستمیمن بلد ن _

 .یانگشتاتم باهاش بخور کنم،یدرست م ییغذا هی. خودم االن برات ینوبرشُ آورد گهیتو هم د _

 خودتُ به زحمت ننداز. _

 یرو از رو فایجدا کن. بعد کث فایاز کث زُیتم ی. اول اون لباسایم بدگشنه پلو به یخوایبه زحمت نندازم که م _

 ؟یستیرو هم بلد ن یسادگ نیبه ا یزایچ یعنیتو کمد.  نیرو هم بچ زای. تمنیتو ماش زیکن، بر یرنگشون دسته بند

 وقت انجام ندادم. چینه، چون ه _

توانستم،  یبود و من در حال مرتب کردن سالن و اتاق خواب. به سخت یدر آشپزخانه مشغول آشپز یظهر هست تا

 یو روشنش کردم. هست ختهیر ییلباسشو نیها را درون ماشلباس ،یهست ییکنم و با راهنما دایرا پ یزیهر چ یجا

 د.دا ادمی زهایچ یلیحالم آورد و هم خ رو خنده، هم س یبا شوخ مروزین نیامروز فرشته نجاتم بود و در هم
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گذاشتم. با کمک هم  ییظرفشو نیها را درون ماشبود، ظرف یپخت هستکه دست یااز خوردن ناهار خوشمزه بعد

و  دهیتخت به پشت دراز کش یهر دو رو ،یرفع خستگ ی. برامیآشپزخانه را مرتب کرده، به طرف اتاق خواب رفت

 نگاهمان به سقف بود.

 :دیپرس مقدمهیدفعه و ب کی یهست

 بهت خوش نگذشته. معلومه _

 را به دو طرف تکان داده و آرام گفتم: نه. سرم

 .یبهتر از هست ینفر درد دل کنم و چه کس کیداشتم، با  ازین اریبس

شرح بدم. اما حس  اتشُییجز خوادیو انتظار داشتم هماهنگ نبود. دلم نم کردمیکه تصور م یزیچاصالً با اون  _

 خوامیندارم. فقط م یشوق و ذوق چیبکنم؟ ه دیکار با یچ دونمیاشکال کار کجا بود؟ نم فهممینداشتم. نم یخوب

 روزا بگذره.

شون موقع با وجود سن کم دم،یندارم. اما هر دو تا خواهرامُ که د یاتجربه نهیزم نیبگم. من تو ا یچ دونمینم _

. روز به روز رفتیشون کنار نمه از رو لبلحظ هی. خنده گذرهیبهشون خوش م یلیخ دیرسیازدواج، به نظر م

 .کردنیم طنتیش یو کل گرفتیصورتش رنگ م دنیدی. تا نامزدشون رو مشدنیتر مخوشگل

اتفاق جالب و  چیمن که ه یول گذره،یخوش م یلیاول ازدواج خ یروزا ای یکه دوران نامزد دمیشن ادیمن هم ز _

 .ومدین شیبرام پ یزیانگ جانیه

 سرش قرار داد: گاههیدستش را تک کیو  دهیبه پهلو چرخ اقیاشت با

 ؟یتون هم لذت نبرداز رابطه یعنی _

 دادم. یو تنها با تکان سر جواب منف دهیکش یآه

 ی. هستمیشد داریرعنا گفتن باربد ب ی. با صدامیبعد هر دو به خواب رفت یسکوت برقرار شده و لحظات انمانیم یکم

 با عجله خود را پشت در پنهان کرده و گفت:

 .ستیآقا باربد، لباس مناسب تنم ن دیایلطفاً داخل ن _
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 قدم داخل اتاق گذاشته بود، عقب گرد کرده و گفت: کیکه  باربد

 بردارم. یزیچ هیرعنا جان مهمون داره. فقط اومدم  دونستمینم دیببخش _

از اتاق خارج شده و با باربد سالم و  دنشیه و دستش دادم. بعد از پوشمبل برداشت یرا از رو یو مقنعه هست مانتو

 کرد. باربد با دست مبل را نشان داده و گفت: یاحوالپرس

 .دیراحت باش شم،یمزاحم نم ادی. زدییبفرما کنمیخواهش م _

 را برداشته و به طرف در آپارتمان رفت. فشیک عیسر یهست

 برگردم خوابگاه. یکیقبل از تار دی! از صبح مزاحم رعنا جون بودم، باگهینه د _

 .رونیب رمیبرسونم، من هم دارم م ییشما رو تا جا د،یمنتظر باش دیخوایپس م د،یهست لیهر جور ما _

 کنم. یروادهیپ خوامیکم م هیبخرم. هوا هم خوبه،  دیبا ییزایچ هینه ممنون، سر راه  _

 و رو به من گفت: دیچرخ سپس

 !هاینکن ریرعنا جان! فردا منتظرتم، د _

 اش کرده و آرام گفتم:دم در آپارتمان بدرقه تا

 بهتر کرد. یلیحالمُ خ دنتی. دیممنون که اومد _

 ام گذاشت.گونه یرو یازده و بوسه ینیغمگ لبخند

 .امیست کن، تا با دست پر بناهار مفصل در هیبودم. دفعه بعد  یشد، دست خال یادفعه هیاومدنم  _

 و گفتم: دمیخند

 .ترمیمن راض ،یایب ینه همون دست خال _

 ؟یغذا درست کن یستیشکم خودت هم حاضر ن یبرا یعنیتنبل!  یا _

 .گهیشون بچرخه دچرخ دیباالخره با امرزه،یغذاها رو ب هیته نیخدا پدر ا _
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 آسانسور را زده از همانجا گفت: دگمه

 .یداغونش نکن یبه فکر معده خودت باش، که اول جوون ،یاونا رو بخور یکاسبغصه کار و خوادیتو نم _

برگشتم تا داخل بروم، با باربد که قصد خروج داشت  یتکان داد. وقت میبرا یباال آمدن آسانسور داخل شده و دست با

در آغوشش نگهم  یالحظه ی. برافتمینبرخورد کردم. تعادلم را از دست داده، اما باربد دست دور کمرم حلقه کرد تا 

 گذاشت. لبمکنار  یو بوسه کوتاه دیداشت، نگاهش در صورتم چرخ

 لبخند گفت: با

 معلومه بهت خوش گذشته. _

 کفشش گفت: دنیکرده و در حال پوش میرها

 منتظرم نباش. ام،یب ریشب ممکنه د _

که  د،یمان در خانه جدمشترک یروز زندگ نیولهم از ا نیخارج شده و در را پشت سرش بست. ا یگریحرف د بدون

 نداشت. ینقطه مشترک چیه

 یپختم را با دقت آماده کرده و منتظرش بمانم. ولدست یغذا نیداشتم، اول میتصم یهست یهاحرف ریتأث تحت

باعث  یزیچه چ کردمیرفت. واقعاً درک نم نیپختن غذا از ب یگفت منتظرش نباشم، همه ذوق و شوقم را برا یوقت

 روحیسرد و ب نطوریچرا ا اورم؟یسر در ب رفتارشاز  توانستمینسبت به او نداشته باشم؟ چرا نم یحس خوب شود،یم

 شوم. یزندگ نیتر شدن اانجام دهم، تا باعث گرم توانستمیمن چه م کرد؟یبرخورد م

ت تلنبار شده و عقب مانده بودم، خود مد نیکه در ا ییهاشب با خواندن درس انیبه خوردن شام نداشتم. تا پا یلیم

و مسواک کردن  ریش یوانیکردم، با خوردن ل یآلودگاحساس خواب یرا مشغول کرده تا متوجه گذر زمان نشوم. وقت

 به رختخواب رفتم.

آمده و  ای امدهیشب به خانه ن یعنی. تعجب کردم دمیشدم، باربد را کنارم ند داریب لیزنگ موبا یبا صدا یوقت صبح

 کیتنها  کهیدر حال دهیباز بود، سرم را داخل برده و او را دمر خواب مهیشدن من رفته. در اتاق مهمان ن داریقبل از ب

. به طرف آشپزخانه رفته و «یبالش مرا بغل کن یبه جا یتوانستیم». در دلم گفتم دمیشلوارک کوتاه به تن داشت د

به باربد انداختم، اما همچنان خواب  ینگاه گریخوردم. بار د یحانه مختصرو صب دهیلباس پوش ،یبعد از دم کردن چا

 نخورده بود. یتکان نیبوده و کوچکتر
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 شاپیبودم. در کاف ینشد و تمام مدت مشغول گپُ گفت و بگو بخند با هست لیدانشگاه تشک یهااز کالس یبعض

 خندان ییهاو سهند دست در دست هم  با چهره بعد از ما فرانک یکه کم م،ینشسته بود یدانشگاه با هست کینزد

 کرده و آرام گفت: کیسرش را نزد یداخل شدند. هست

 هی. منتظرن سهند رنیگیم یتابستون هم عروس نکهیبرگزار شد، مثل ا شونیمراسم نامزد دیتو ع دمیشن _

 دست و پا کنه. یاخونه

 چاکلتم را خورده و گفتم:از هات یاشان جرعهنگاه کردن به سمت بدون

 شون باشه.مبارک _

 ؟یشام درست کرد ؟یکار کرد یچ شبید _

 .امیم ریگفت د شبیتو کارخونه مشغول به کار شده، د روزینه! باربد از د _

 هیاز راه شکمِ.  یشون کنجذب یتونیکه مردا رو م ییهااز راه یکیکه خبر دارم،  ییتا جا یشنویاز من م نیبب _

. به محض ستین شیحال یچیگشنشه ه یتا وقت یعنی. ذارهیم ریرو اخالقش تأث یلیدارم که غذا خوردن خ ییدا

 .شهیم عیبچه حرف گوش کن و مط هیشد، مثل  ریشکمش س نکهیا

 .ستمیبلد ن یزیدرست نکردم، چ ییغذا چیمن تا حاال ه _

 ؟یکردیکار م یکه مامانت خونه نبود، چ ییپس وقتا _

 .کردیآماده م یحاضر یغذا هیبابا  ای خچالی ذاشتیو م کردیتر درست مغذا اضافه شهیهم _

پختش  یهاو انواع مدل یسرچ کن یتونیراحت م یلیکه دلت بخواد، خ ییاالن هر غذا ست،ین یکه مشکل نیا _

درست کن. بعد هم اگه تا موقع اومدنش سرد شد، بذارش تو  یتر بود و موادش رو داشت. هر کدوم که راحتادیبرات م

 و دوباره گرمش کن. ویماکروو

 برم امتحان کنم. دیبا دونم،ینم _

 .یآماده کن یزیچ هیسر فرصت و با حوصله  یکم زودتر برو خونه تا بتون هیامروز که کالسا همش تق و لقه.  _

 .میهدر ند نجایمون رو اوقت یخودیب شهینم لیتشک یاگه کالس میبپرس میبر ایپس ب _
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 گفت: یخروج هست نیح در

 پرسمیم یکیبهم زنگ بزن خودم هم بلد نبودم، از  یاما اگه به مشکل خورد ،یمهارت ندارم تو آشپز یلیمن خ _

 .گمیبهت م

 ممنون. _

 یادیم درست کنم. وقت زغذا را در خانه خود نیبه سمت خانه رفتم، تا اول ادیکرده و با شوق ز دیخر یراه کم سر

بود و خوش آب و رنگ. آن را  ریاز آب در آورم. ظاهرش که دلپذ یخوب زیصرف کردم و دقت فراوان به کار بردم تا چ

 قرار داده بودم تا سرد نشود. میدرون فر با حرارت مال

خسته به نظر  اشافهیپهن کرده و مشغول درس خواندن بودم، که باربد آمد. ق یناهارخور زیم یرا رو میهاکتاب

. پشت منیرا بچ زیبه طرف آشپزخانه رفتم، تا م «یخسته نباش». با ورودش بالفاصله بلند شده و با گفتن دیرسیم

درست  یتمرکزم رو یبپوشم ول یآمدنش لباس بهتر زقبل ا خواستمی. مکردیبه اپن براندازم م هیسرم آمده و تک

 کردن غذا باعث شد فراموش کنم.

آن  یراحت یموقع درس خواندن برا شهیبه تن داشتم. هم یاز رانم بود و تاپ قرمز ترنییپا یکوتاه که کم یشلوارک

 نیو ا ستمیدر خانه خودمان ن گرینکنم. به کل فراموش کرده بودم، د یکه احساس کالفگ کردم،یرا به تن م

 .ستیباربد ن سندمورد پ ،یو عروسک یفانتز یهاو نازک با آن طرح ینخ یهالباس

 به خود کرده و گفتم: ینگاه

 .کنمیعوضش م رمیکه راحت باشم. االن م کنمیرو تنم م نایمعموالً موقع درس خوندن ا _

و مانع شد. سر در گردنم فرو کرده و شروع به لمس و  دیچیاز آشپزخانه خارج شوم، دستش را دور کمرم پ خواستم

را از پشت  گرشیسرم رفته و آن را باز کرد. دست د رهیش به سمت گدست کیزبرش کرد.  مهینوازشم با صورت ن

 .دادیم لتنم انتقا یدستانش را ذره ذره به همه جا یبرده و گرما رلباسمیز

 هستم، گفتم: زانیکه فکر نکند از او گر یآرام طور 

 ست؟یت نباربد غذا درست کردم گشنه _

 گفت: یخمار یو با صدا دهیکش قیعم ینفس میموها درون
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 غذا رو. ایکدومشُ اول بخورم؟ تو رو  دونم،یهم گشنمه اما نم یلی. خادیم یخوب یبوها _

بود، که من هم وسوسه شده و  بندهیو فر ندیخوشا می. چنان حرکاتش برایوطوالن قینفسم را حبس کرد، عم ناغافل

پشت سرش  یدستم موها کیکردم.  اشیبرده و مشتاقانه همراه ادیرا از  زیهمه چ یلحظات ینرمش نشان دادم. برا

قار و  یزبر شده بود، قرار دادم. ناگهان صدا یکم شیصورتش که از ته ر یرا رو گرمیو کف دست د زدیرا چنگ م

 .میقور شکمم باعث شد از هم جدا شده و هر دو به خنده افتاد

 رفته و گفت: سیبه سمت سرو شیهاحال در آوردن لباس در

 که شکمت صداش در اومده؟ ،ینخورد یزی چمگه از صبح تا حاال _

 ناهار بخورم. دینکش لمیم گهید م،یخورد یزیچ هی شاپیرفتم کاف یظهر با هست کینزد _

 یتا باال اشیکه بلند دهیپوش ینشست. فقط شلوارک زیلباس و شستن دست و صورتش پشت م ضیاز تعو پس

 بود. در جوابم گفت: شیزانو

 .یو رشد نکرد یکوچولو موند نطوریا نِیهم یبرا _

. آب دهانم کردیم ییآن خودنما یکلفت رو یریبود، که برق زنج دشیسف نهیبه حرفش نگاهم به س توجهیاما ب من

 را قورت داده و گفتم:

 شه؟یسردت نم _

و از طعم . معلوم بود گرسنه است خوردیبا اشتها م ارینه تکان داده و شروع به خوردن کرد. بس یرا به معنا سرش

درونش شد.  یکاغذها یرفت و مشغول بررس فشیغذا تشکر کرده، به سمت ک انیغذا هم خوشش آمده. بعد از پا

را جمع کنم، که ناگهان از پشت  لمیرفتم تا وسا یناهار خور زیمن هم آشپزخانه را مرتب کرده و به سمت م

درونم بر پا شده و  یاکه ولوله یلباسم چنان با مهارت و آرام بود، به طور ریکرد. حرکات دستانش ز رمیغافلگ

 وسوسه مقاومت کنم. نینتوانستم در برابر ا

خود نشاند. رفتار  یپاها ینشسته و مرا هم رو یناهار خور زیم یصندل یرا در آورده، رو میهالباس یکییکی

 زیم یبلندم کرده و رو یقی. پس از دقابردیده و به خلسه مخود کر یمرا از خود ب شتریمتفاوتش لحظه به لحظه ب

 یبند رفته و به پشت رو جانیهمه ه نی. نفسم از ادبه کارش ادامه دا یشترینشاند و با شور و حرارت ب یناهارخور

 کی. میدیدراز کش نیزم یرمق رو یو ب حالیکه باالخره هر دو ب ییبردار نبود، تا جا. اما او دستدمیدراز کش زیم
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کار ادامه داد تا خوابم گرفت.  نی. آنقدر به اکردیرا نوازش م میموها گریسرم قرار داده و با دست د ریدستش را ز

 خوردم که چشمانش باز شد. ی. تکانمیتخت خودمان بود یاما تو تیشدم، در همان وضع داریب یصبح وقت

 زده و گفتم: شیبه رو یلبخند

 م؟یدر آورد نجایسر از ا یچه جور م،یبود دهیما که رو فرش خواب _

 گفت: یزیآم طنتیلبخند ش با

 !نجایفرشش از نوع پرنده بوده و ما رو آورده ا دیشا _

 گفتم: یتصنع یزده و با اخم اشنهیبه س یآرام مشت

 مسخره کن. خودتُ

 دو انگشت فشرد و با خنده گفت: نیرا ب امینیب

 .ینکرد ! پرواز کهگهیخب معلومه، من آوردمت د _

 پس چرا متوجه نشدم؟ _

 .یبود دهیبه آرامش رس یبود. معلومِ حساب قیچون خوابت عم _

 گفتم: یکرده و به آرام یدرون گردنش باز ریکه در آغوشش بودم، با زنج همانطور

 به آرامش برسم؟ ،یرفتار کن یطور هی شهیهم شهینم _

رفتار  تونمیم یس، چه طورذهنم آشفته یخودم آرامش داشته باشم، که بتونم تو رو هم آروم کنم. وقت دیاول با _

 با تو داشته باشم؟ یندیخوشا

رفتن به  یباعث آرامش او باشم. بلند شدم تا برا توانمیچه طور م دمیفهمیبدهم؟ نم دیبا یچه جواب دانستمینم

 دانشگاه آماده شوم، که گفت:

یم نیبا هم تمر میریهم که فرصت باشه، م یی. روزهاشهیشروع م گهیثبت نامت کردم. از هفته د یرانندگ کالس _

 .یفتیتا زودتر راه ب میکن
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 سر خود اقدام کرده بود، ناراحت شده و گفتم: نکهیا از

 یترم نتونستم درست و حساب نی. من اشهیامتحانام شروع م گهیچند وقت د ؟یچرا قبلش با من هماهنگ نکرد _

 درس بخونم.

 نگران نباش. ،یهمه رو پاس کن کنمیخودم کمکت م _

 توانستمیم ینداشتم و به سخت یگریکار د چیاز درس خواندن ه ریکه تا به حال غ ینگران نباشم. من شدینم اما

رم ت انیامه هم شرکت کنم. تا پاخانه، کالس فوق برن یعالوه بر کارها یستیبه دست آورم، حاال با ینمرات مقبول

باربد،  یکه با اصرار و پافشار یکالس رانندگ ،یدارخانهو  یدر اداره امور زندگ یرا گذراندم. ناوارد یسخت یروزها

که روز به روز  ییها. درسمیرفتیم مانیپدر و مادرها دنیبه د دیجمعه باالجبار با یمجبور به گذراندنش شدم. روزها

 مانهیگرم و صم یباربد که گاه ضیضد و نق ی. رفتارهاآمدمیاش بر ماز عهده یو به سخت شدیم ترسخت میبرا

شده بودند، اما  یمن نسبت به زندگ یمتوجه دلسرد ی. بابا و مامان تا حدودمنطقیسرد و ب یو گاه کردیبرخورد م

 رساندم. انیکه بود ترم را به پا یبه بهبود خواهد رفت. با هر سخت اوضاع رو جیهنوز معتقد بودند که به تدر

 امتحانات بودم، که باربد گفت: جینتا یدانشگاه در حال جستجو تیسا در

 ؟یرو افتاد یزیچه طور شد؟ چ ؟یدیهاتُ دنمره _

 . اما چندان جالب هم نشده. نسبت به قبل افت داشتم.فتادمینه، ن _

 ؟یداره برات چند بش یتیچه اهم گهید ؟یرشته بد رییتغ یخوای. مگه نمستیمهم ن _

 نگاهش کردم. متعجب

 ...دونمینگرفتم. نم یقطع میمن هنوز تصم _

رو که انتخاب کردم برات  ینیماش میبرو. حاال هم حاضر شو بر شیو اما و اگرو بذار کنار. قاطع و محکم پ دونمینم _

 .مینشونت بدم، اگه خوشت اومد معامله کن

 .ومدهین منامهیهنوز که گواه _

 .ینیراحت پشتش بش الیاومد با خ یکه وقت ،یکن نیباهاش تمر یگاه خوامیم _
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 یو قاط یلهُهُل یطورنیانجام بشه. ا یخوایرو پشت سر هم م یهمه چ ؟یعجله دار یهر کار یبرا نقدریتو چرا ا _

 خوندم؟ یچ دمیترم اصالً نفهم نی! مگه دنبالت کردن؟ ایپات

جواب دادن را  انهیناش یلی. خگشتیمناسب و قانع کننده م یشد. به نظرم دنبال جواب امرهیلحظه در سکوت خ چند

 گرفته و با نگاه با ساعتش گفت: دهیناد

 .میمن قرار گذاشتم، منتظرن. فعالً حاضر شو بر _

 دنمیالزم هم شده بود. رفتن من و پسند یهاداشت بخرد، از قبل انتخاب کرده و صحبت میرا که تصم ینیماش

 داشتم. شیهادر مورد مدل یو نه شناخت آوردمیسر در م یزیچ نیبود، چون نه از ماش تهیفرمال

 دهند. لیدرب منزل تحورا  نیشد، بعد از آماده شدن سند، ماش نیرا همان موقع انجام داده و قرار بر ا معامله

 دانستمینم ادیبودم. بر خالف فصل بهار که از مشغله ز حوصلهیگذشتند. کسل و ب یتابستان سخت و طوالن یروزها

ارتمان انداختم در آپ دیانجام دادن نداشتم. کل یبرا یکنم، فصل تابستان اغلب تنها بوده و کار یدگیبه کدام کار رس

مشرف به طبقه باال گذاشته و  یهاپله یرا که بغلش بود، رو ییهایسبز ده،یاز راه رس یرا باز کنم، که خانم بامداد

 جوابم را داد. یی. سالم کردم و با خوشروکندیتازه م ینفس

 د؟ییدایبا هم کم پ دینکرده قهر کرد ی. خداستیرعنا جان؟ سر و صداتون ن یخوب _

را خارج کردم. به طرفش کامل  دیبه عقب هل داده و کل یتعجب و چشمان گرد شده در باز شده آپارتمان را کم با

 و گفتم: دمیچرخ

 .میکه ندار کی. بچه کوچمیداشته باش دیبا یی. ما چه سر صدامونیاول زندگ میقهر کن دینه، چرا با _

 

 رفته خونه پدر و مدرش. دیاتعجب کردم. فکر کردم ش دمیآخه چند وقتِ شوهرتُ ند _

 کرده و گفتم: یزیتمسخر آم خنده

چند روزه  یسفرها یتورِ، گاه دری. بعد هم همسر من لونینه آقا رونیاز خونه ب رنیم کننیمعموالً خانما قهر م _

 .رهیم
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هم  یا مهندس پزشکمگه م گم؟یدارم درست م دونمی. اصالً نمیِتورِ. به آقامون که گفته بود، مهندس پزشک دریاِ! ل _

 م؟یدار

 شغل رو داره. . بله هر دویپزشک زاتیمهندس تجه _

وقت هم که خونه  چیمن بشه. دو تا شغل داره. ه بینص ینجوریداماد ا هیوا! چه جالب. خوش به حالت دختر. کاش  _

 .ستین

 ادامه داد: میدهایاشاره به خر با

 ؟یخوایاز خدا م یچ گهینو مبارک باشه. د نیماش یمعلومه دست و دل باز هم که هست. راست _

 .«خواهمیاز خانه را م یهمان شوهر فرار»دلم گفتم  در

الغر اندام و سبزه رو از در  یاز واحد روبرو بلند شده و بعد از آن پسر جوان یادیفر یبدهم. صدا یاز آنکه جواب قبل

 یشدن درب به چارچوبش تکان دهیکوب یناگهان یا. هر دو از صددیآپارتمان خارج شده و با ضرب آن را به هم کوب

 .میرفتنش نگاه کرد ریبه مس یخورده و با نگران

 گفت: یبا دستش در آپارتمان روبرو را نشان داده و با ناراحت یبامداد خانم

چرا  خواد؟یشون ماز جون یچ دونمیرو بلرزونه. نم رزنیو پ رمردیپ نیتن و بدن ا دیبا نجایا ادیبچه م نیهر بار ا _

 رن؟یگیپدر و مادرش جلوشو نم

 شونِ؟بچه _

 .ادیفقط م ادشیداد و فر یهر بار صدا یبهشون سر بزنه. ول ادیمثالً م یشونِ. گاهنه، نوه _

 آورده و ادامه داد: نییپا یرا کم شیصدا

 یمواد کوفت نیخرج ا ره،یگیبه زور ازشون پول م ادیم کنمیمعتاد باشه، فکر م خورهیم شافهیبه ق گهیآقامون م _

 خونه. نیا تو مینداشت شیآساو   تیوگرنه از دستش امن کنهینم یزندگ نجایکنه. خوبه ا

کرده و با عجله داخل رفتم، تا  یادامه دهد، که خوشبختانه زنگ تلفن خانه مرا نجات داد. عذرخواه خواهدیهم م باز

 قبل از قطع شدن پاسخ دهم.
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 :دیگویم یبا نگران یمحض الو گفتن هست به

 ؟یدیاز صبح تا حاال نم معلوم هست سرت به کدوم آخور بنده جواب تلفنام رو چیه _

 ام از حالت سکوت خارجش کنم.فراموش کرده شومیدر آورده و متوجه م فمیرا از ک یتعجب گوش با

 :دیشد، دوباره غر یپاسخ دادنم طوالن یوقت

 .یبه سالمت ی! مُردیهو _

 .تِقهیعت یو اون دوستا نایروابطت با ت ریتحت تأث نایفکر کنم ا ؟یشد ادبیب یلیخ یتازگ یدونیم یهست _

 ؟یدادینکنا! حاال چرا جواب تلفنمُ نم نیمن توه یبه دوستا _

 .دمیبود نفهم لنتیسا _

 ؟یکنیم لنتیسا یچ یبرا _

مامان بابا  ایچرت و پرتِ.  یغایتبل نمیبیطرفش، م رمیباربد باشه. با هول م دیشا کنمیفکر م اد،یم امیپ ییوقتا هی _

 یخبر چیه یول دارم،یبرش م یهر بار با خوشحال شه،یمن هم اعصابم خورد مباربد خوبه؟ ؟یخوب فرستنیم امیپ

 .ادیازش در ن یصدا چیه دم،یم حیترج نیهم ی. براستین

 .یندار یاالن که تابستونِ، کار ؟یریبازم تور برده؟ خب چرا باهاش نم ؟یشیبرات! دلتنگش م رمیبم یاله _

 یفعالً که خبر ی. ولبرمتیم میآسونتر بر ی. اگه جاهایایش بر باز عهده یتونیتو نم رم،یم یتخصص یسفرا گهیم _

 نشده.

 زن جوونم تازه عروسِ تنهاش نذارم؟ گه،یخودش نم شیآخه پ _

 ! گهید گهیحتماً نم _

 گن؟یبهش نم یچیاونا ه ؟یدر و مادرش چپ _

یه مهم ک ییوقتا هیاونا بفهمن.  ذارهیسهند زد و بند داره، که نم نی. انگار با اشنینم بتشیوقتا متوجه غ یلیخ _

 خودشون که تنها نباشم. شیپ برنیمنُ به زور م فهمن،
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 بده، اقالً اونا هواتُ دارن. رشونیخدا خ _

بگم، مجبورم  یزیکه بهشون چ تونمیپر کنن. من هم نم توننیشوهرُ که نم یخال یجا یمهربونن. ول یلیآره خ _

 ظاهرمُ حفظ کنم.

 .یحق دار ،یگیراست م _ 

 .دهیشون نممعلومِ گوش به حرف ی. ولنیاز دستش شاک یلیالبته اونا هم خ _

 گن؟ینم یچیه ؟یپدر و مادر خودت چ _

 تأسف گفتم: با

تنها  گمیبهشون م ره،یطرفدار دومادشونن تا دخترشون. اتفاقاً هر دفعه باربد با تور م شتریها! اونا بهه! دلت خوشه _

اونجا تنها باشم، تو  خوامی. مستنیکدوم خونه ن چیه یوقت دهیچه فا ی. ولنجایا ایب خوادیدلت م گنیهستم. فقط م

 ترم.راحت مونمیخونه خودم م

 .یشدیکم مشغول م هی ،یداشتیبرم یترم تابستون یکاشک _

موم مهلت ثبت نام ت گهید د،یبودم. بعدش هم که به فکر خودم رس یرانندگ یریادگی ریاول تابستون که همش درگ _

چطور  دمیبودم، نفهم ریمون، انقدر درگاول ازدواج یهابمونم. اون ماه کاریهمه ب نیا کردم،یشده بود. تازه فکرشُ نم

 روزامُ چطور بگذرونم؟ دونمیم سر رفته و نمحوصله  یکاریگذشت؟ حاال از ب

 نداشت، گفت: غیکم از ج شیکه صدا یافتاده و با ذوق و شوق یزیچ ادیناگهان  یهست

 کرده. یازم خواستگار مییخبر خوش بهت بدم. پسر دا هیزنگ زدم،  نیا یبرا یراست _

 واقعاً! مبارکِ. _

 اُفول کرده و با غم گفت: شیلحن سرد و خشکِ من، صدا از

 ؟ی! خوشحال نشدحالیچه ب _

 هست؟ تییباشه. حاال کدوم پسر دا یکه برام باعث خوشحال دم،یند یریاز شوهر کردن خ _
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 کرد: فیبرگشت و با آب و تاب تعر شیسؤالم دوباره شوق به صدا با

پارسال نامزد  شونیکیدر واقع دو قلو هستن، اما  یعنی. شیآخر که گفتم عاشق غذا خوردنِ، پسر مییهمون دا _

 .رنیبراش بگ یتموم بشه، عروس شیکرد. منتظر موندن سرباز

 یسبه ک ینظر داشته، ول ری. نگو از اول منُ زرمیتموم نشه، دنبال زن گرفتن نم میگفت من تا سرباز یکی نیا یول

خواهر بزرگش  دمی. البته بعدش فهممیریگیدو تاتونُ با هم م یاگه جور بشه عروس گفتیم میینگفته بوده. دا یزیچ

 و از دستش در برم. ادیخواستگار برام ب داگذاشته تا دورادور مراقبم باشه، که مبا انیرو در جر

 خنده ادامه داد: با

 یو در مورد دانشگاه سؤاال گرفتیسراغ و احوالمُ م مییرفتم دانشگاه چپ و راست دختر دا یاز وقت دمیدیمن م _

 وقت غافل بشن و مرغ از قفس بپره. هی. نگو سفارش داداشش بوده، که دیپرسیجور واجور م

 «هست یاانگار چه تحفه»زمزمه کردم:  آرام

 .دمینشن ؟یگفت یچ _

 چند سالشِ؟ گمیم یچیه _

ن از م کتریکوچ ده،ینشون نم شافهیاصال ق ترِ،! از من درشتهیکلیه نیهمچ یول کترِ،یفقط چند ماه از من کوچ _

 باشه.

 .دیخوشبخت بش دوارمی. امدهیخب چند ماه که نشون نم _

 ندادم. یمن جواب ،یخواستگار ومدنیهنوز که ن _ 

 .دیتون هم اسم انتخاب کردبچه یتا آخر تابستون برا اد،یکه از ذوق و شوق تو بر م نجوریا _

 

 ها!ثواب داره ،یبزن یزنگ هی یگاه ؟یندار یکار کنه،یبرم، مامانم صدام م گهیآخ خدا از دهنت بشنوه. من د _

 .زنمیشُ داشتم، باشه محوصله _
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چرا  یهم هست، ناراحت ی. وقتستیچرا ن یناراحت ست،ی. شوهرت نادیوقت سر جاش نم چیتو که ه یحوصله _

 .ینق زدن دار یبرا یزیچ هی شهیبه کارت نداره؟ خالصه که هم یچرا کار زنه؟یحرف نم

 گم؟یمگه دروغ م _

 .ایباهاش کنار ب یتونیاوضاعتُ درست کن، نم یتونیم ه؟یچاره چ یول ،یگینه قربونت، دروغ نم _

 گفتنش راحتِ. _

 خدا صبرت بده. خداحافظ. _

 خداحافظ. _

 

یواقعاً مشکل از من است، که نم ایفکر کردم. آ یهست یهابه حرف م،یدهایاز قطع تلفن در حال مرتب کردن خر بعد

 یهاو همان زمان ستیاو اغلب خانه ن یکنم؟ وقت دایراه درست را پ توانمیچرا نم م؟یایبا اخالق باربد کنار ب توانم

شب تا  ی. گاهاورمیبکنم؟ چگونه او را سر ذوق ب دیو کم حرف است، من چه با حوصلهیهم که هست، اغلب ب یکوتاه

ا ب یبه هم آغوش یلیم یعنی شوم،یمتعجب م یبه سراغش بروم؟ گاه دیمن با یعنی. خوابدیم همانیصبح را در اتاق م

 من ندارد؟

گناه من  کند،یجداگانه را انتخاب م یدر اتاق دنیو تنها خواب گرددیباز م م،یبعد از چند روز که دور از هم هست یوقت

را  یریدلپذ ینشاند و هم آغوش یناهارخور زیم یبعد از آن روز که مرا رو شود؟یدلتنگ من نم ایآ ست؟یچ

 کیتجربه کرده باشم. چرا اغلب در فکر است و مرا شر ار ینیدلنش یباز هم رابطه آورم،ینم ادیبه  م،یگذراند

 از او بخواهم مرا همدم خود بداند. توانمیبه زور که نم کند؟ینم شیهابرنامه

و  خورده یزنگ تلفن تکان یناگهان یمشوش مشغول مرتب کردن آشپزخانه هستم، که با صدا یافکارو با  حواسیب

 مرا بترساند. ییباعث شده، هر صدا یطوالن یهاییتنها نی. امیآیبه خود م

بابا نادر در مواقع نبودن باربد، با تلفن خانه تماس  آمدیم شیکالر افتاده بود. به ندرت پ یدیآ یبابا نادر رو شماره

را برداشته و سالم کردم. با  یگوش ی. با نگرانگرفتیرا م مانلیموبا میمان کار داشت، مستق. معموالً با هر کدامردیبگ

 کرد. لحن نگرانم باعث شد زود سرِ اصل مطلب برود. یوالپرسجوابم را داده و اح یینرمش و خوشرو
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 کجاست؟ یدونیم ؟یباربد خبر داراز  _

 د؟یزنگ نزد لشیمگه به موبا _

پسره  نی. ادارهیو برنم خورهیزنگ م ای باشدیدر دسترس نم گهیم ای رم،یگیم لشُیموبا یاز صبح تا حاال هر چ _

خودم  دیبگ دیدار یهر کار گهی. مدهیجواب سر باال بهم م گمیبهش م یشون با همه، هر چو پوک کیهم که همه ج

 .دمیانجام م

 گفتم: یو دو دل دیترد با

 خُب.. راستش... تور برده. _

 گفت: تیباال رفته و با عصبان شیصدا یکم

 کار وقت بذاره. برعکس یبرا شتریسهام کارخونه رو به نامش کردم، ب نکهیتور برده؟! به من قول داده بود، بعد از ا _

 رفته؟ یشده انگار. ک

 .میرا بگو تیواقع دمیترسیبود، که م یدر عصبانبابا نا یصدا یقدر به

 .شهیم یدو روز یکی _

 ؟یخونه تنها موند یدو روزِ رفته و تو تو _

 ادامه داد: دیاز من نشن یجواب یوقت«. از دو روز است تنها هستم شیبابا نادر؟ که ب یکار یکجا»دلم گفتم  در

 گرده؟یبرم یکجا رفته؟ ک _

 هاش اطالع ندارم.از برنامه ادی. من زایتالیفکر کنم رفته ا _

 ذره ادب بشه. هی دیپسر با نی. اشهینم ینطوریدنبالت. ا امیاالن م نیحاضر شو هم _

 بابا نادر... _

 .ششیپ یبرگرد ذارمیبردار. تا باهاش اتمام حجت نکنم، نم لیخودت وسا یهفته برا هی! به اندازه فقط حاضر شو _
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را جمع کردم.  ازمیبرداشته و لوازم مورد ن یساک کوچک نیهم یبود. برا دهیفایخانه، ب ماندن در یبرا میاصرارها

نشد. اما به محض آنکه وارد خانه شدم،  یراه صحبت خاص نیآپارتمان منتظرم است. در ب نییبعد زنگ زد، پا یساعت

 مامان پوران با عجله به طرفم آمد.

 در آغوشم گرفته و گفت: ییخوشرو با

 نشد ازش؟ یخبر زم؟یعز شد یچ _

را از  پشیمبل نشست. پ یدرهم از کنارمان رد شده و رو ییهاو با اخم حرفیبدهم. بابا نادر ب یچه جواب دانستمینم

بابا نادر و نگاه منتظر مامان  یتوجهیب دنیکوچک کنار دستش برداشته و مشغول آماده کردنش شد. با د زیم یرو

 .اورمیدر ب یشانیپر ازبدهم تا او را  یحیتوض دیپوران متوجه شدم، خودم با

 یو اونطرف، ممکنه بعض نطرفیا میریم گهی. چون به من مرهیخودش تماس بگ مونم،یراستش معموالً من منتظر م _

 .دهیم امکیهم فقط پ ی. گاهرمیتماس بگ تونمیجاها آنتن نده و نم

 افتاده و ناراحت گفت: ریکرد. با سر ز تیپوران دستش را پشتم گذاشته و مرا به سمت مبل هدا مامان

رو کنار بذاره. اما  ییگرم بشه، گردش و ماجراجو شیدلش به زندگ رهیزن بگ میکردیقربونت برم. ما فکر م نیبش _

 تو حال و روزش نداشته. یریانگار تأث

 لرزان گفت: ییدر چشمانم نگاه کرده و با اشک حلقه زده در چشم و صدا میمستق

 هست؟ یتو سرش داره؟ دنبال چ یچه فکر ره؟یکجا م گهیبه تو نم یعنی _

 یدر حضور آنها از پسرشان گله کنم. اما مطمئن بودم تا جواب دم،یکشیبا انگشتانم شده و خجالت م یباز مشغول

 بود.دست بردار نخواهند  رند،ینگ

الزم  یکار کنم. هر چ یچ دیبا دونمیسرت به کار خودت باشه. من خودم م گهیم ی. ولپرسمیخب... من... ازش م _

 س و حوصله حرف زدن نداره.خسته اد،یهم م ی... وقتادیوقت م ری. دستیخونه ن ادیز یعنی. گمیبهت م یباشه بدون

 ؟یگیبه ما نم یچیو ه ییتو همش تنها یعنیپس  _

 را از نظر گذراندم. هر دو گرید کبارینگاه باال آورده و  مستأصل
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 بکنم؟ تونمیکار م یچ گه؟ید هینجوریبگم؟ شغلش ا دیبا یچ _

 مشغول نوازششان بود، گفت: کهیدستش گرفته و در حال کیرا جلو آورده، هر کدام از دستانم را در  دستش

 دور بمونه ازت؟ ارهیو طاقت م ادیذاره؟ چطور دلش متنها ب دیرو چرا با یو ناز یخوب نیدختر به ا _

درونش بود، مدام در هوا  پیرا که پ یحرف باعث فوران آتش خشم بابا نادر شد، که از جا برخواسته و دست نیا انگار

 .دیکشیباربد خط و نشان م یتکان داده و برا

قرار دادم. در  ارشیخواست در اخت یچ بهش بگم که تف سر باالست؟ هر یپسره... آخه من چ کشهیخجالت نم _

 دست منُ گذاشته تو پوست گردو. ینطوریکنه. حاال ا یدگیازاش فقط خواستم به کارخونه رس

رده خارج ک یشدم. دستم را از دستان مامان پوران به آرام تشیو برافروخته بود، نگران وضع یعصبان یلینادر خ بابا

 .ختمیر میتا بتوانم آرامَش کنم. التماس را در صدا ستادم،یا کردیبابا نادر که قدم رو م یو روبرو

به شما گفتم، که  یزیخودش فکر کنه، من چ شی. اونوقت ممکنه پدی. انقدر حرص نخورکنمیبابا نادر! خواهش م _

 .دیشد یطور عصبان نیا

 .دیرا بوس میشانیام گذاشته و پدستش را دو طرف شانه دو

که بفهمه خودم ازش  زنمیحرف م یمن افتاده. تو نگران نباش. جور دیقیپسر ب ریه گمثل تو، ک یدختر گل فیح _

 .میناهار بخور ایتو اتاقش بذار و ب لتُینه تو. حاال برو وسا میشاک

دور هم بودن و رفتار  نیخوردن غذا نداشتم، ا یبرا ییو اشتها لیاز چند روز تنها بودن در خانه، که م بعد

د و بارب یبا مامان پوران هم صحبت شده و او در مورد کودک یدلچسب بود. بعد از ناهار کم میبرا اریبس شانمانهیصم

. بابا نادر هم به شرکت باز میرفت مانیهابه اتاق احتاستر یهر دو برا یکرد. وقت فیتعر میبرا شیهایگوشیباز

 م آورده بودم.شدم، که همراه یو مشغول خواندن کتاب دهیتخت باربد دراز کش یگشت. رو

قدم بزنم. مامان پوران که  یکم شانیبا. صفا اطیگرفتم، در ح میاز چند ساعت کتاب خواندن خسته شده و تصم بعد

 یعصرانه باق یبرا ییکه خورده بودم، جا یخوردن عصرانه دعوت کرد. اما ناهار مفصل یمتوجهم شد، مرا برا

ا اکتف تییسکویب یبا کم یتنها به خوردن چا نیمه یام بود. برانگذاشته بود. رد دعوتش هم به دور از ادب و احتر

 کردم.
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از  میبرا کسرهیکه حضور من در آنجا او را به وجد آورده و  گشت،یبود مامان پوران به دنبال هم صحبت م معلوم

 هیبهتر است بق د،یشدن هوا مامان پوران فهم کی. با تارمیکه متوجه گذر زمان نشد ی. طورکردیصحبت م میقد

قرار داشت سوار شدم. از بس  اطیکه گوشه ح یتاب یرفته و رو اطیموکول کند. به ح یگریرا به زمان د شیهاصحبت

کرده بود. حرکت آرام تاب مثل  نیمامان پوران سرم را سنگ یهاحرف دنیامروز شن گذراندم،یروزها را در سکوت م

 گهواره بود و باعث شد خوابم ببرد.

 بود. دهیتازه از راه رس ایشدم، که گو داریام توسط بابا نادر بان شانهتک با

 ت کرده.خسته ی. معلومه مامان پوران حسابمیشام بخور میپاشو دخترم، بر _

 خوابم یکاری. بعد از ظهر رفتم تو اتاق کتاب خوندم، داستانش جالب بود خوابم نبرد. حاال از بیِچه حرف نینه، ا _

گذاشته بود، تا کرده و همراه خود داخل بردم. با ورودم به  میرا که احتماالً مامان پوران رو یزکنا یگرفت. پتو

 باربد پشت خط است. دادیم ننشا بشیبه صدا در آمد. شماره عج لمیساختمان موبا

 :دیتوپ تیتماس با عصبان یمحض برقرار به

 ؟یدیچرا جواب تلفنُ نم ؟ییمعلوم هست کجا چیه _

 گفتم: متعجب

 که خورد برداشتمش. یزنگ نیتمام مدت همراهم بود. اول لمیموبا _

 س.منظورم تلفن خونه _

 آخه من... _

 را از من گرفت. ینادر نگذاشت ادامه دهم. متوجه شد که طرف صحبتم باربد است و گوش بابا

اگه من نرفته بودم سراغش که  ؟یکنیزن جوونتُ تو خونه تک و تنها به امان خدا رها م یکشیپسر تو خجالت نم _

گذار بگه، پسر کله خراب من زن دسته گلشُ ول کرده، رفته دنبال گشت و کردیاون بنده خدا لب از لب باز نم

 خودش.

.... 
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 چرا زن ،یها رو داشته باشبرنامه نیبود؟ تو اگه قرار بود بعد ازدواج هم ا ی. قول و قرار ما چینه، بهترِ تو گوش کن _

 ؟یگرفت

.... 

 من مجبورت کردم؟ چرا خودم خبر ندارم. _

.... 

 بعداً. یگیم یندار یها! چون جواب درست و حساب _

... 

. از مونهیم نجایهم ،یبرگرد یتک و تنها تو اون خونه باشه. تا وقت دمی. اجازه هم نمدمیرو بهش نم ینه، گوش _

 روشن بشه. زایچ یسر هی فیتا تکل نجایا یایراست م هیفرودگاه 

 را قطع کرده و به طرف من گرفت. یو بدون آنکه اجازه دهد باربد جوابش را بدهد، گوش یخداحافظ بدون

 بهت گفت، به خودم بگو تا جوابشُ بدم. یزیاگه دوباره زنگ زد و چ _

تا آخر هفته و و نه از همسرم.  دمیکه نه از جانب پدر و مادرم د یتیبه لبم آمد. حما تیهمه حما  نیاز ا یلبخند

به اتاقش بروم تا بتواند، بدون  خواستیاز من م امکیزنگ زد. البته قبلش با پ گریدوبار د یکیزمان بازگشتش 

 یو ناراحت تیدر عصبان یقانع شد، که من دخالت انهخوشبخت حاتمیدخالت پدر و مادرش راحت صحبت کند. با توض

 شده بود. سازپدرش ندارم. احتماالً اوضاع کارخانه مشکل

*** 

از تنش در کند، او را به اتاق  یباربد همزمان شد با بازگشت بابا نادر از شرکت. بدون آنکه اجازه دهد خستگ ورود

چون مامان  آوردم،یشان سر در نماز موضوع بحث یلی. خزدندیبلند با هم حرف م یبا صدا باًیکارش برده و تقر

نداشته  یپدر و پسر دخالت یبود تا به اصطالح در دعوا هزدن مشغولم کردپوران مرا به آشپزخانه برده و با حرف 

 باربد از اتاق خارج شد. صورتش برافروخته و عرق کرده بود. یناگهان یلیخ یشد، ول یطوالن شانیها. صحبتمیباش

 به طرفم آمد و گفت: یخسته و عصبان یچشمان با
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 .میلباس بپوش بر _

 گفت: ریآمد و با تغ رونینادر پشت سرش ب بابا

 .ادیهمراهت ب ذارمیروشن نشده. تا اونموقع نم هیقض نیا فیکجا؟ هنوز تکل _

 گفت: نیکشاند و در همان ح یمچ دستم را گرفته، مرا به سمت در خروج باربد

 زنم رو همراه خودم ببرم خونه. د،یمانع بش دیتونیشما نم _

 کرده و آرام گفتم: یدر مکث یجلو

 بردارم. لمُیوساصبر کن  _

 را رها کرده و بدون نگاه کردن گفت: دستم

 منتظرم. نی! تو ماشایزودتر ب _

 بودند، نگاه کرده و رو به بابا نادر گفتم: ستادهیبه آن دو که پشت سرم ا یناراحت با

 ام، با اجازه.شما نشه. شرمنده یمشکالت کار یما، قاط یزندگ دیاجازه بد _

رفتم. به محض سوار شدن، با  رونیب یکوتاه یچند روز تشکر کرده و با خداحافظ نیبابت ا لمیاز برداشتن وسا بعد

 یکه هر آن انتظار تصادف راند،یم واروانهیشتاب گاز داده و از آنجا دور شد. به سرعت کمربندم را بستم. چنان د

ش چمدان نکیدر پارک نیار دادن ماشخلوت. بعد از قر هاابانیوقت بود و خ ریخوشبختانه د یوحشتناک را داشتم. ول

رد  ماننیب یارا برداشته و به طرف آسانسور رفت. من هم ساک کوچکم را در دست گرفته و پشتش راه افتادم. کلمه

شدن به من  کیخشمش را فرو نشانم؟ اجازه نزد توانمیچطور م دانستمیبزنم. نم یحرف دمیترسیو بدل نشد. م

 .دادینم

 

از آن حصار عبور کند. سخت بود شناختنش و نفوذ در  یکس شد،یبود و مانع از آن م دهیچیور خود پد یحصار انگار

ها و مطالب خواندن کتاب قیکه از طر ی. من با همه اطالعاتگذاشتیباب گفتگو را باز نم کهیافکارش، در حال

 یرهایهمه مس کهیبرقرار کنم؟ در حالبا او  یرتباطا یراه دیچطور با دانستمیبه دست آورده بودم، نم یروانشناس
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جداگانه رفته و  یبه آپارتمان، هر کدام به سمت اتاق دنیخود بسته بود. طبق معمول با رس یشدن را به رو کینزد

 .میخواب آماده شد یبرا یبدون کالم

رفته بودم گ ادی یز کانال آشپزا یرا که به تازگ ییگرفتم غذا می. تصمافتمیشدم، باربد را در خانه ن داریب یوقت صبح

وقت بازگشت؛ من با لباس  رید یلیهم از او نداشتم. شب خ یخبر چیو ه امدیبپزم. اما ظهر باربد به خانه ن شیبرا

 آماده شوم. وابخ یبرا خواستمیخواب در حال مسواک زدن بودم و م

تمام اتفاقات آن شب از  یالحظه یمان انداخت. براشب با هم بودن نیاول ادیو درهم بود. مرا به  دهیژول اشافهیق

او را به خود آورم، تا دوباره آن حادثه تکرار  توانمیچطور م دانستمیچشمانم گذشت. وحشت کرده بودم و نم یجلو

. د بکشاندمرا به سمت خو متیو مال یداشت با مهربان یسع ومتوجه وحشت چشمانم شده بود  اینشود. باربد هم گو

 مسواک را رها کرده و عقب عقب به سمت اتاق خواب رفتم.

 .یسرحال بش ر،یبرو دوش بگ ای. بستیباربد حالت خوب ن _

 .زدیو منقطع حرف م کشدار

 .شهی.. بهتر... نمنی.. هم.. حالم.. خوبه.. از ایلیخ _

 .دیببندم، اما زورم نرس شیدر اتاق را به رو خواستم

 ... بخوابه؟شتیهرت... پ... شویدوست ندار _

 کردم از کنارش عبور کنم. یسع

 قهوه درست کنم. هیبذار برات  _

 و مرا محکم به خود فشرد. دیچیدور شکمم پ دست

 .خوامی.... تو رو مخوامیقهوه نم _

به خرج داده،  متیکردم مال ینبود. پس سع ریپذشده، امکان یاز حالت عاد شیکه قدرتش ب یشدن از دستان رها

 یارا در آورد. لحظه شیهاکرده و کمک کردم لباس اشیهمراه یاو را  به خود آورم. کم یگرید قیبتوانم به طر دیشا

آور دهانش را چندش یها و بولب یسیکننده بود. خ ئزمشم میاما حرکاتش برا داشت،یدست از لمس و نوازشم برنم

 نکنم. تریتحمل کرده، تا او را جر یبه سخت
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 یخالص یشده و ناگهان به لباس خوابم چنگ انداخت. برا تمیآرام عقب رفتم. متوجه ن د،یتخت دراز کش یرو یوقت

 دیبوده و فهم اریهوش یبتوانم فرار کنم. اما با وجود مست یدستانم را باال آوردم تا لباس از تنم خارج شده و به راحت

 دستانش را دور شکمم حلقه کرد. وبارهده و ددارم، که بالفاصله لباس را رها کر یچه قصد

مقاومت را  ،یباطن لیم رغمیوجود نداشت. باالجبار و عل یراه خالص چیه گریافتادم و د اشنهیس یحرکت رو نیا با

 یداشته. تا وقت میبرا یچه عواقب دم،یبعد فهم یکه مدت یشدن میاو کردم. تسل میو خود را تسل دمید دهیفایب

. کردی. مرا از پشت بغل کرده و کنار گوشم زمزمه مدادبه من ن ییخوابش ببرد، مرا به خود چسبانده و اجازه رها

نداشتم. آنقدر گفت و گفت  یاگهیمجبور شدم، چاره د» کرد،ینامفهوم بود. مدام تکرار م میاز کلماتش برا یاریبس

 که من هم خوابم برد.

 نیکم از از اول شبشی. رفتار ددیچیدلم پ ریبه خود دادم، اما درد در کمر و ز یانروشن شدن هوا بود که تک کینزد

حالم را بهتر کند. بعد از خروج از  یدوش گرفتن کم دیارتباطمان نداشت و باعث آزارم شده بود. به حمام رفتم تا شا

که به محض  یاز سر درد یبا خوردنش، کم خواستمی. مدمش یحمام به آشپزخانه رفته و مشغول آماده کردن چا

آشپزخانه نشستم. دو دستم را از آرنج تا  زیشدن به سراغم آمده بود کاسته شود. با حوله تن پوش پشت م داریب

 دستانم گذاشتم. یقرار داده و سرم را رو زیم یکرده، کنار هم رو

 

 میزده برخواستم. دو دستش را به حالت تسلوحشت میکه با لمس شدن موها شد،یداشت چشمانم گرم م تازه

 گرفته گفت: ییگرفته و با صدا میروبرو

 ندارم. تینترس! کار ست،ین یزیچ _

 که عقب عقب رفته و گفت: د،یچه د امافهیدر ق دانمینم

 ؟یقهوه برام آماده کن هی شهی. مرمیدوش بگ رمیم _

 یخارج شد. قهوه جوش را آماده کرده و برا دمید ریز مستا ا کردم،ینکرده و همچنان نگاهش م یحرکت چیه

سشوار را در آورده و خود را  نیهم ینداشتم، مجدداً با او رو در رو شوم. برا یلیتما چیلباس به اتاق رفتم. ه دنیپوش

ته و گذاش یپا تخت یشدم، که رو ییمتوجه استکان چا د،یرس انیسرگرم کردم. کارم که به پا میبا خشک کردن موها

بلند سشوار مانع از آن شده بود که متوجه ورودش به اتاق شوم.  یدار هم درونش قرار داشت. صدانبات دسته کی
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داشته  یگردانده و آرام آرام آن را مزه کردم. دوست نداشتم از اتاق خارج شده و با او برخورد ینبات را درون چا

 بستم. . پس باز هم به تخت بازگشته و چشمانم رامباش

*** 

روزها  نی. ادیرسیبه گوش م شانیجر و بحث و دعوا یشده و مدام صدا شتریروبرو ب هیهمسا یبود سر و صدا یمدت

یسراغم را گرفته و احوالم را م شهیبود، که هم یاز قبل شده بودم. طبق معمول فقط هست ترحوصلهیکسل و ب

 .دیپرس

 ؟یانتخاب واحد کرد _

 .زدم ییزایچ هیآره،  _

 !یمن که برات فرستادم، کدوم درسا رو با کدوم استاد بردار ؟یزدم؟ کدوم درسا رو برداشت ییزایچ هی یچ یعنی _

د، پر ش شترشونیشلوغ بود، حوصله نداشتم منتظر بمونم. بعدش هم ب یلیخ تیسا یکه تو فرستاد یاون روز _

 ثبت نام کنم. یشانس یجورنیمجبور شدم چند تا هم

 لیالتحصرشته رو فارغ نیاون شوهرت مثالً هم ؟یو تنبل شد حالیمعلوم هست چت شده؟ چرا انقدر ب چیرعنا ه _

 ؟یگرفتیشده. حداقل از اون کمک م

 سالم منُ هم بهش برسون. شیدیاگه د _

 س.خونه ییوقتا هیباالخره که  _

 خودشه. یاهمن وقت نداره. مشغول وَر رفتن با کاغذا و برگه یکه هست، برا ییوقتا _

 دیخودت با ؟یدار ازین یکه نداره، بفهمه به چ بی. علم غیگیبهش نم یچیه ،یخوایخو حتماً تو ازش نم _

 .یهاتُ بگخواسته

رار تک دیبار با نیرو چند یزیهر چ ؟یگفت یچ گهیهمش م زنم،یباهاش حرف م یوقت ادی. خوشم نمیولش کن هست _

 ازش نداشته باشم. ییتقاضا چیه دمیم حی. ترجزهیریکنم. بدتر اعصابم به هم م
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. آخه پدر یشد به اون رو رو نیهفت ماه، از ا شیش نیظرف هم نی. ببیشیخودت داغون م شتریب ینطوریرعنا ا _

 ؟یمشکل دار فهمنینم نن؟یبیمادرت حال و روزتُ نمو

 و گفتم: دهیکش یآه یگحوصلهیب با

 هیبشم، تا  زونشیبرم نازشُ بکشم و آو ی. انتظار دارن هیزوده جا بزن. حاال شهیکم خوب متحمل کن، کم گنیم _

 .یاریکم ب یزود نیبه ا دیباال داره. نبا و نییپا گه،ید نهیهم یزندگ گنیذره بهم توجه کنه. م

 هم ندارن.  یاگهیبچه د تو ری! خوبه غبهیعج یلیخ _

 .شنیدار نمنگه بچه یآوردن، که کس ایخاطر دن نیدونه بچه رو هم به ا هی نیبه نظر من هم _

 یاز گوش یالو گفتن هست یاز دستم افتاد. صدا یوحشت کرده و گوش واریبه د یزیشدن چ دهیکوب یبا صدا ناگهان

 کردم. یرا برداشته و عذرخواه یلرزان گوش یبلند بود. با دست

 بود؟ یچ یشد؟ صدا یچ _

 یاالن صدا ی. ولادیشون مدعوا و جر و بحث یشون و هر دفعه صداخونه ادیش منوه یگاه ییروبرو هیهمسا نیا _

 .واریرو کوبوند تو د یزیچ هیاومد، فکر کنم  یبلند

خودش مادر خرج  کنه،یبار دور هم جمع م هیها رو هر چند وقت گفت بچه ایزنگ زدم، تان نیبه خاطر ا یراست _

که همه بتونن جمع بشن برنامه گشت و گذار  ییها. آخر هفتهنذاریو رو هم م دهیمقدار پول م هی. هر کس شهیم

 .یبر ونشهمراه یتونیم ،ییکه همش تنهاتو هم دی. به فکرم رسذارهیم

 جا برم. چیفعالً که حوصله ندارم ه _

 یبهت زنگ زد فکر نکن فرستم،یمن شماره تلفنتُ بهش دادم. شماره تلفن اون هم برات م ه؟یحوصله ندارم چ _

 چینمونده، اونوقت تو حال ه دیتا شروع ترم جد یزی. چیایدر ب یرخوت و تنبل نیذره از ا هی یکن بر یاحمِ. سعمز

 ؟یدرس بخون یخوایم یچه جور.یندار یکار

 .کنمیم شیکار هی شه،یم یچ نمیحاال بب _

را چ ست؟یهمه سردردها و کسل بودنم چ نیا لیفکر کردم، واقعاً دل نیبه ا یبا هست یاز قطع تلفن و خداحافظ بعد

 ندارم؟ یکار چیانجام ه یبرا یو رغبت لیم
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**** 

 ،یادیدعوا و فر یِبدنم نشسته بود. با صدا یرو یشدم. عرق سرد داریزده از خواب بوحشت ،یغیج یصدا دنیشن با

یم لیدادُ هوار و شکستن وسا یتوانسته بودم بخوابم. باز هم صدا یبه سخت آمد،یکه از سر شب از واحد روبرو م

 . هراسان از جا برخواستم.آمد

. کورمال کورمال به طرف سالن رفته و چراغ را روشن دیدیتار م یخوابکم لیو منگ بودم و چشمانم به دل جیگ

 بودم. دهیساعت خواب کی. تنها دادیرا نشان م میانداختم، که دو و ن یواریبه ساعت د یکردم. نگاه

ترس باعث شده،  ادیشد. به احتمال ز سیخوردم. احساس کردم، شلوارم خ یتکان سخت ،یگرید ادیفر یصدا با

 علت بود. دیهم مز یکیو تار ییکنترلم را از دست بدهم. تنها

کاش  یخود را به در آپارتمان رسانده و آن را باز کردم، که ا دم،یلرزیم کهیحفظ کنم. در حال توانستمیرا نم تعادلم

 چشمم بود، باعث شد خشکم بزند. شی. آنچه پکردمیکار را نم نیا

در  یروان بود و تمام پاگرد را قرمز کرده بود، ال یشکافته، که خون از آن مثل جو یمرد واحد روبرو با سر ریپ

 بود. دهیآپارتمانشان هم خون پاش یاطراف ورود واریدر و د یرو یآپارتمانش افتاده بود. حت یورود

دهان گذاشته و با  یصحنه دست رو نیا دنیبا د آمد،یم نییها پاطبقه باال، که با عجله از پله هیهمسا یدادبام خانم

 بلند گفت: یصدا

 من. یخدا _

 .دمینفهم چیه گریرفت و د یاهیناگهان چشمانم س یول د،یمانندش نگاهم به طرف او چرخ غیج یِصدا با

**** 

هم  یها را باز نگه داشته و ناخواسته روبتوانم همچنان آن شد،یپلکم مانع م ینیزحمت چشمانم را باز کردم. سنگ به

 افتادند.

 :دمیشن کمیاز نزد ییصدا

 رعنا جان. یشد داریب _



 از قنوت تا غنا

 
184 

 

چشمانم را باز و بسته کردم.  یبه سخت گریچند بار د ست؟یک یدهم صدا صیدرست تشخ توانمیو منگم و نم جیگ

 یشد، که باال یکنار تختم قرار گرفته و مشغول کنترل سِرُم یبعد پرستارکم متوجه اطراف شده و چند لحظه کم

. متوجه نگاهم شده و دست بدون سرمم را دمیتخت د گریبود. سر چرخاندم و مامان پوران را سمت د زانیآوسرم 

 در دست گرفت.

 زم؟یعز میمراقبت باش شتریتا ب ینگفت یزیقربونت برم. چرا به ما چ یاله _

 به مامان پوران گفت: به پرستار کرده، که کارش تمام شده و رو ینگاه ست؟یمنظورش چ فهممینم

 .دیسرمش تموم شد خبرم کن _

 :دمیپرس زند،ینم یحرف دمید ینگاهش کردم. وقت حرفیلحظه مات و ب چند

 نجا؟یا دیشده؟ چرا منُ آورد یچ _

 گفت: یلرزان یدر چشمانش حلقه زده و با صدا اشک

 تون،ساختمون یجلو میدیرس یطبقه باالتون. اما وقت هیهستم، همسا یبه ما خبر داد. گفت بامداد تونهیهمسا _

 میتونیکمک و م یگفتن آمبوالنس اومده برا م،یکرد یخودمون رو معرف یداخل. وقت میایب دهیاجازه نم سیپل میدید

 .نجایا میشون اومد. ما هم همراهمیاورژانس بر نیهمراه مأمور

 را به سمت سَرَم برده و گفتم: ستمد

 .کنهیسرم درد م _

خدا رحم کرده،  ی. ولیحالت بد شد و از حال رفت یدیاون صحنه رو د نکهیآخه سرت خورد به چارچوب در. مثل ا _

 فقط... ده،یند یبیسرت آس

حد ناراحت باشد. چند لحظه  نیباعث شده، تا ا یمانع از آن شد، به حرفش ادامه دهد. متعجب بودم چه اتفاق هیگر

 که در دست داشت، چشمانش را پاک کرده و ادامه داد: یگذشت و با دستمال

جواب  ایخاموشن  ای میزنینه به باربد. به هر کدوم زنگ م مینه به پدر و مادرت خبر بد م،یتا حاال نتونست شبیاز د _

. چون به سرت ضربه یبمون نجایامشبُ ا هیفت بهتره . دکتر گمونمیم شتینباش خودم پ یزیتو نگران چ ی. ولدنینم

 .یشیخدا مرخص م دیفردا صبح، به ام ادی. به  احتمال زیندار یراحت بشه مشکل الشونیخ خوان،یخورده، م
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 و آخم را در آورد. دیچیدر دلم پ یخود را باال بکشم، که درد یکم خواستم

 کنه؟یکجات درد م زم؟یشد عز یچ _

 دلم گذاشته و با درد گفتم: یرو دست

 .کشهیم ریدلم ت ریز _

 گفت: یاشکش راه گرفت و با ناراحت دوباره

 .میشیدار منوه میدار م،یبفهم میشدیما که خوشحال م ؟یبه ما نگفت یزیچرا چ _

 بودم شک داشتم. دهیبودم و به آنچه شن رهیچشمان گرده شده به دهانش خ با

 ه؟ینوه؟! منظورتون چ _

 ؟یباردار یتو خبر نداشت ینعی _

 . باردار بودم؟ به مامان پوران نگاه کرده و گفتم:دمیآن کش یرو یبه شکم خود کرده و دست ینگاه

 !د؟یشما مطمئن _

 .دیبه موها و صورتم کش یشده و دست ترکینزد

و بچه  یفتیب یزیرباعث شده به خون ،یدیکه د ییهادکتر گفت استرس و اضطراب صحنه ؟یدونستینم یعنی _

 دونه؟ینم یزی. پس باربد هم چگذرهینم تیاز باردار یادیسقط شده. البته مدت ز

 دیفکر کردم. شا یاتفاق افتاد؟ کم نیطور اچه ؟یبود. من باردار شده بودم؟ ک میبرا یدیها انگار شوک جدحرف نیا

که بتواند خود را کنترل کرده و مراقب نبود،  یتینداشت! بله درست است. او در وضع یشب که باربد حال خوشآن

 باشد.

 جهیها هم، نتبودن رمقیسردردها و ب نیاالن من شده. پس ا تیاو، باعث بوجود آمدن وضع شانیعاقبت حال پر پس

 یگرید یقرار است چه بالها گریام بوده. بدون آنکه بخواهم اشک از گوشه چشمم راه گرفت. دناخواسته یباردار

 رد؟یبه خود بگ یرشیروال قابل پذ مانیتا زندگ ،را تحمل کنم شیهایتوجهیب دیبا گریچه مدت د اورد؟یسرم ب
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 ام؛ سرم را در آغوش گرفته و بوسه بر آن زد.ناراحت شده نمیپوران که فکر کرد، بابت از دست دادن جن مامان

 دیبا گفتی. فقط دکتر منیدار بشوباره بچهکه د نیدار یادیز یها. فرصتتونِیغصه نخور گلم. حاال تازه اول زندگ _

 .یکن تیو خودتُ تقو دیمدت به خودتون زمان بد هی

 و الیدر ام ییجا چیبود و بچه داشتن ه یگرید زی. مشکل من چکردیاز من دوا نم یدرد اشیو دلدار هاحرف

باربد را در  یریپذ تی. من توجه و مسئولخواستمیو پررنگ باربد را م یمن نداشت. من حضور قو یهاخواسته

 داشتم. ازین یزندگ

آمد، اما چون آنجا بخش زنان بود؛ مجبور شد  دنمیبار به د کیزدم و نه مامان پوران. بابا نادر هم  ینه من حرف گرید

 کرده و برود. یزود خداحافظ یلیخ

چشمان بازم به طرفم آمده و  دنیشدم. با د ردایصحبت مامان و بابا ب یصدا دنیاز ظهر خواب بودم، که با شن بعد

را هم ندادم. در  شانیجواب سالم و احوالپرس ینشان ندادم. حت یالعملعکس نیام رفتند. اما کوچکترقربان صدقه

 اتفاقات بودند. نینظر من آنها مسبب بوجود آمدن ا

من  یهاهیبا من داشتند، اگر گال یترمانهیو صماگر روابط حَسَنه  دادند،یازدواج سوق نم نیاز اول مرا به سمت ا اگر

وقت مالقات، مامان از مامان پوران  انینبودم. بعد از پا یتیوضع نیدر نظرشان کم ارزش نبود؛ حاال در چن یاز زندگ

. بعد از خلوت شدن اتاق انتظار داشتم جبران مانمیرعنا م شیخواست که به خانه برود و گفت خودم شب را پ

و آن را  ختهیر وهیآبم یقدر یکاغذ یوانیل رفته و درون خچالینثارم کند. به طرف  ینبودنش را کرده و مهر و محبت

 شد: فیرد شیهاشان گلهانجام نیبه طرفم گرفت. در ح

 ستین یادید؟ دَرسِت هنوز تموم نشده. مدت زدار شدن بواصالً حاال چه وقت بچه ؟ینگفت یبه کس یچیتو چرا ه _

، بعد به آدم بده ییندا هینه؟  ایکنم  هیته یسمونیفرصت داشته باشم س دیمن با د؟یداشت یا. چه عجلهدیازدواج کرد

 دست به کار شو.

نار ک یدلصن یشدم. رو اشرهی( قرار داده و در سکوت خمارستانیالکر )کمد کوچک کنار تخت ب یرا رو وهیآبم وانیل

 قرار داده و ادامه داد: گرید یپا یرا رو شیپا کیتخت نشست و 

 ...یزود نینبود. فعالً مراقب باش به ا یرفت. االن موقع مناسب نیهمون بهتر که از ب _

 که هست کند. ینیتر از اام را داغاناعصاب نداشته شیهابا حرف نیاز ا شیو اجازه ندادم، ب دهیحرفش پر انیم
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 ندارم. دنیشن حتیاستراحت کنم؟ االن تحمل نص دیلطفاً اجازه بد شهیم _

 داشته باش. یزیربرنامه تیزندگ یبرا گمی. دارم مکنمینم حتینص _

 گفتم: تیاخم و عصبان با

 دارم. ازی. در حال حاضر فقط سکوت نکنمیهمون کارُ م د،یشما بگ یباشه هر چ _

 و صالح خودته... ریخ یبرا گمیم یزی، اگه چمن مادرتم خوره؟یچه زود بهت برم _

 را باال بردم: میصدا یکم

 !کنمیبسه خواهش م _

از او  یگرید زیو جز بله و چشم چ دادیگوش م شیهادر سکوت به حرف شهیکه هم یانفجارم را نداشت. دختر انتظار

 سرگرم کرد. لشیو خود را با موبا دور از ذهنش بود. پس سکوت کرده یو آشفتگ انیطغ نیا د،یشنینم

به پاسخ دادن نداشتم. فکرم مدام خاطرات  یاسکوت کرده و عالقه دیپرس یزد و هر سؤال یموقع خواب هر حرف تا

 ایآ»بود،  دهیبار از من پرس نیبرساند، چند میهاکه باربد قول داده بود مرا به خواسته ی. از زمانکردیرا مرور م ریاخ

داده بودم. انگار که بخواهد با من  یو من هر بار پاسخ منف «بروم؟به خارج از کشور  لیادامه تحص یراهستم، ب لیما

 .«یکردم کمکت کنم، خودت نخواست یمن سع»اتمام حجت کند، گفته بود 

 نجایکه در ا یخوب یشغل تیداشت؟ چرا با وجود امکانات و موقع یگریدر کشور د لیهمه اصرار به تحص نیا چرا

وجود  شیخارج از کشور برا یترجذاب زیبود؟ چه چ یخارج یو دائم در سفرها دادیبه آن نشان نم یاداشت، عالقه

 میبرا یحاصل یکردم جز سر درد و سردرگم کراش دور باشد؟ هر چه فداشت، که حاضر بود از همسر و خانواده

و سر  یکابوس راهرو خون برد،یشتم. اگر هم خوابم مندا یافکار در سرم جوالن داد و خواب راحت نینداشت. تا صبح ا

 .شدمیم داریو وحشت زده ب میدیمرد را در خواب م ریشکافته پ

 

الزم  یچند سؤال اجازه مرخص شدن داد و بابا به دنبال انجام کارها دنیو پرس نهیروز بعد دکتر بعد از معا صبح

را  صیبابا برگه ترخ کهم،یخودم عوض کرده و همراه مامان در اتاق منتظر بود یهارا با لباس مارستانیرفت. لباس ب

 آورد.
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 داخل شدنش گفت: با

 ما؟ شیپ یایب یخوای. میدار ازیبرگه رو گرفتم. اما دکتر گفت به مراقبت ن _

 حال خروج از اتاق، بدون نگاه کردن به آنها گفتم: در

 .دیستیکدوم خونه ن چیاز من مراقبت کنه؟ ه یاونجا قراره ک _

 خود را به من رسانده و با اشاره به مامان گفت: بابا

 .رهیبگ یچند روز مرخص تونهیمادرت م _

 یهم نکرد. در دلم پوزخند یتعارف خشک و خال کیمامان انداختم، که سکوت کرده و  یناراض افهیبه ق یکوتاه نگاه

 زده و گفتم:

 خونه خودم باشم. دمیم حی. ترجبه مراقبت ندارم ازیمن حالم خوبه، ن _

بود و متوجه اشاره بابا نشد.  یگریسمت د شیهم او اصرار کند، اما مامان رو یکم دیبه مامان نگاه کرد، تا شا بابا

یم شیسلب آسا شتریب حشیبماند و با نصا کاریدر خانه ب توانستی. قدر مسلم مامان نمدادمیم حیرا ترج ییتنها

 موجبات آرامشم را فراهم کند. نکهیتا ا کرد،

در حال خروج بود، از او  هاهیاز همسا یکیداخل رفتم.  یکوتاه یشده و با خداحافظ ادهیدر آپارتمان پ یجلو

یم دی. حاال چه باستیهمراهم ن لیو موبا دیافتاد من کل ادمیخواستم در را نبندد. وارد آسانسور که شدم، تازه 

لحظه کنارم بود. مجدد دگمه طبقه آنها را زدم.  نیافتادم، که در آخر یخانم بامداد ادیفکر کرده و به  یکم کردم؟

آپارتمانمان را برداشته باشد. زنگ واحدشان را فشار دادم که بالفاصله پشت در ظاهر  دیبودم خانه بوده و کل دواریام

 بزنم گفت: یبوده. قبل از آنکه بتوانم حرف یمنتظر کس دیرسیشد. به نظر م

 رعنا جون؟ حالت خوبه؟ یاِوا! مرخص شد _

 زده و گفتم: یزورک یکه داشتم، لبخند یو درد دیضعف شد رغمیعل

 ست؟یآپارتمان ما دست شما ن دیکل اناًیتون شدم. خواستم بدونم احمزاحم دیممنونم، ببخش _

 لحظه صبر کن. هی _
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 جانیبازگشت، آنها را به دستم داده و با شور و ه دیدسته کل کیو بزرگ و  دیسف یبعد با پاکت یرفته و لحظات داخل

 کرد: فیشروع به تعر

تموم بشه و بفهمن  شونقاتیتا تحق اد،یبره و نه داخل ب رونیب ینه کس ذاشتنیدو روز که خونه پلمپ بود و نم نیا _

 رو به کشتن داده. هاچارهیب نیا یک

 یوها نشسته و پاکت را رپله ی. روستمیپا با یرو نیاز ا شیضعف کرده و نتوانستم ب میحرفش دست و پا دنیشن با

 گذاشتم. میزانو

 .ارمیصبر کن برم برات آب قند ب ؟یشد یچ زمیآخ عز _

 گفتم: شد،یکه به زور از حلقم خارج م یفیضع یلباسش را گرفته و مانعش شدم. با صدا گوشه

 ه؟یچ دیپاکت و کل نیا _

دو روز تماس گرفته،  نیرو داد و گفت چند بار ا نایامروز صبح اومد با شما کار داشت. ا ییآقا هی گفتم،یداشتم م _

زنگ واحد روبروتون رو  د،یستین دید ی. وقتنجایا ادیامروز مجبور شد ب نیهم ی. برایشما جواب تلفنش رو نداد یول

 اون بنده خداها هم.... دهیزده، که د

 .دیگز را درز گرفته و لبش را به دندان حرفش

رو به دست شما  نهایا دیهستم. با مرامیباربد ک یآقا لیمجبور شد، زنگ واحد ما رو زد. گفت من وک گهید یچیه _

ز خارج ا رمی. اون هم گفت چون دارم میبرگرد یک ستین معلوممارستان،یبرسونه. گفتم حالت بد شده و بردنت ب

 نکهیبدم به شما. گفت خود آقا باربد هم مثل ا رو نهایا تمنتظرتون بمونم. از من خواس نیاز ا شتریب تونمیکشور، نم

 .دیفهمیم دینگاه کن لتونُیمیگذاشتن. گفتن ا غامیبراتون پ

 بله، ممنونم. _

همانطور به گزارش  یشدم. خانم بامداد ریها سرازاز پله یها بلند شده و با تشکر کوتاهبا کمک نرده یسخت به

 دنش ادامه داد.دا

 شت؟یپ ادینم یازت مراقبت کنه. رنگ به روت نمونده. کس دیبا یکیحالت  نیآخه با ا _

 اکراه گفتم: با
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 به کمک ندارم. ازیخوبم ن _

 بلند کرد تا به گوشم برسد. یرا کم شیصدا

پشت در آپارتمانت رو دادم به پدر شوهرت. اون روز مجبور شدم بهشون خبر بدم. آخه به پدر و  دیاون کل یراست _

 کردم. دایشونُ از تو دفترچه تلفنتون پزنگ زدم جواب ندادن. شماره یمادرت هر چ

دقت که داده بود، وارد آپارتمان شدم.  یکه خانم بامداد یدیگفته و با کل یکوتاه« ممنون» اشیجواب پرچانگ در

 باربد است. دیکردم متوجه شدم، دسته کل

از اتفاقات  یناش یهاشوک اد،یز یزیخونر ،یحالیبفرستد؟ ضعف و ب میبرا لشیوک قیرا از طر شیدهایکل دیبا چرا

اما  تم،افیاپن  یرا رو لمینگذاشته بود. درون آپارتمان چشم گردانده و موبا میبرا یتوان گریچند روز، د نیا یدر پ یپ

 شارژش تمام شده و خاموش شده بود.

پاکت را باز کرده و  رشیروشنش کردم. تا باال آمدن تصو ییرایپذ زیم یرا از اتاق آورده و با قرار دادنش رو تاپملپ

 یبرگه که آرم دادگاه خانواده رو یبه همراه تعداد نیکردم. سند خانه و ماش یخال میرو شیپ زیم یرا رو اتشیمحتو

 آن بود.

و بلند  یطوالن اریفرستاده شده از طرف باربد را باز کردم، که بس لیمیا دم،یدیکه در مقابلم م ییزهایاز چ متعجب

 .شدیم شتریب رتمیباال بود. با خواندن هر سطرش بهت و ح

 ،یدبانبودم؟! از من به عنوان نر الشیاو به ام دنیرس یبرا یالهی! پس من تنها وسم؟یمن! چه نوشته بود برا یخدا

 که بارها تکرارش کرده بود در سرم جوالن داد. یاباال رفتن استفاده کرده بود؟! جمله یبرا

.....  ی.... نخواستینخواست....یکردم.... خودت.... سع ی.... من سع «یکردم کمکت کنم، خودت نخواست یسع من»

 ...دی.... دادگاه.... کلی.... نخواستیمن.... خودت.... سع

 

 حالت؟... نیبا ا یبابا! کجا رفت ی... ا؟یستیرعنا جان؟... خانم... خونه ن _
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تاپ بودم، که حاال به لپ رهی. خکردیصادر نم یاما مغزم فرمان د،یرسیبه گوشم م خوردیکه به در م ییهاضربه یصدا

ما ا دم،یدیتاپ ملپ شیه نما. رقص نور و رنگ را در صفحدادیرا نشان م وریس نیقرار گرفته و اسکر یاستندبا یرو

 .کردمیحس نم یزیچ چی. اصالً هکردمینم س. گذر زمان را حیزیاز هر چ یبود. خال یذهنم خال

 ییهاضربه یاز پشت در آپارتمان آمد. چند نفر با هم مشغول حرف زدن بودند. گاه ییگذشت و باز هم صداها یمدت

گذشت و باالخره بعد  یرا نداشتم. مدت شانیهاحرف لیو تحل هیاما قدرت تجز گفتند،یم ییزهایو چ شدیبه در زده م

کنارم قرار گرفته و  یاز آن همه سر و صدا در باز شده و چند نفر داخل آمدند. اما نگاه من از لپتاپ کنده نشد. کس

 تکانم داد.

 ؟یشد تیرعنا جان! مامان جان! آخه چت شده؟ چرا مثل م _

 .ارمید ماالن براش آب قن _

 .ذاشتمیانقدر حالش بده تنهاش نم دونستمیتون درد نکنه پوران خانم. اگه مدست _

 مرام؟یک یآقا دیدونیم یزیشما چ ه؟یچ یاز کجا اومده؟ برگه دادگاه برا ز؟یم یرو هیچ نایا _

 شیمن هم چند ساعت پ دست خانمش. دیرو بد نایاآقا باربد هستم. لیصبح آورد، گفت من وک ییآقا هیپاکتُ  نیا _

آماده  یبراش درست کنم. وقت یزیچ ،یسوپ هیگفتم  ست،یحالش خوب ن دمیمون بهش دادم. دکه اومد، در خونه

تون خبر بدم. خوب شد اون روز شماره یتوکل یقادر زدم و صداش کردم، درو باز نکرد. مجبور شدم به آ یشد، هر چ

 کردم. ادداشتیرو 

 .میو نه درو باز کرد به رومون. ما هم مزاحم شما شد میداشت دینداشت، نه کل دهیاومدن ما هم که فا _

 .شدمیخودم مراقبش م د،یبمون ششیپ دیتونینم دیگفتیما. کاش م یبرا زِیرعنا جان عز ه؟یمزاحم چ _

 آب قند بخور! چت شد آخه تو دخترم؟ نیکم از ا هی زمیجان! عز رعنا

 باشه.مشکلش حاد  کردمیمن فکر نم _

 بود سرمون اومد؟! یبتیچه مص نیخدا! ا یتاپ؟....... واشده به لپ رهیدختر چرا خ نیا _

 کرد؟ تونشونیپر نطوریبود، ا یتاپ چشده؟ تو اون لپ یچ مرامیک یآقا _



 از قنوت تا غنا

 
192 

 

 کنم؟ کاریچ فکرمیپسر ب نیاز دست ا د،یخودتون بخون دیایب _

 .میما هم بفهم دیبلند بخون یتوکل یآقا _

 فرستاده. روزینامه از طرف باربدِ، انگار د هیچشم،  _

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جان رعنا

 

بهترِ بگم بود، که دوست داشتم برات  ایهست،  زهایچ یلیبدم؟ خ حیاز کجا شروع کنم و چطور برات توض دونمینم

که  کنمیم فیتعر رو ییزای. فقط اون چکنهیرو دوا نم یگفتنش درد نمیبیم نجا،یکنم. اما حاال که اومدم ا فیتعر

 راه رو انتخاب کنم. نیشدم ا اچارن یو بفهم یمن رو بدون یکارها لیذهنت روشن بشه و دل

رم تو س ایرؤ نیا رستانیاز دوران دب باًیوقت بود که دنبال خروج از کشور و گرفتن اقامت دائم بودم. تقر یلیخ من

م برسم. در عوض هر جور که به خواسته دادنیبه من نم اجازه رو نیمادرم ابود. اما به خاطر تک فرزند بودن، پدر و

ه نرفت، بلک رونیبره. اما نه تنها ب رونیفکر از سرم ب نیبلکه ا ن،گذاشته بود ارمیدر اخت خواستیکه دلم م یآزاد

 شد. تریتر و قوروز به روز پر رنگ

سهام  ما باشه، دییکه مورد تأ یرو انتخاب کن یکارخونه افتاد، گفت اگر دختر یبابا به فکر راه انداز یوقت نکهیا تا

که دارم جامه عمل بپوشونم. از همون زمان  یشد تا بتونم به اهداف یافکر جرقه نی. اکنمیبه نامت م کارخونه رو

و راحت بتونم  شهینم زونمیراحت باشه، بعد از ازدواج آو المیکه خ یمناسب سیکردن ک دایپ یشروع کردم برا

 اقامتم رو انجام بدم. یکارها

. تنها دختر دانشگاه، که پول یمن هماهنگ بود یارهایکردم، که از هر لحاظ با مع دایتو رو پ ادیو کنکاش ز یبررس با

 لیکه به دل ،یداشت ییهاخواسته دمیدوستت انجام دادم، فهم قیکه از طر یقیمن جذبت نکرده بود و با تحق افهیو ق

 .یبهشون برس یت نتونستخانواده یهایریگسخت
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ه ب یاعالقه دمید یوقت نیهم یازدواج کنم. برا نیبه ا یبتونم، تو رو راض قیطربود تا از اون  یازیمن امت یبرا نیا

دم، کرده بو دایت پکه نسبت به خانواده یمعامله دو سر سود رو بهت دادم و با شناخت هی شنهادیپ ،یوصلت ندار نیا

 .دیازدواج سر خواهد گرفت و جواب رد نخواهم شن نیمطمئن بودم باالخره ا

متأسف  یو غش بودنت منُ جذب خودت کرد و گاه غلیقلب مهربونت و ب ت،یصفا و سادگ کنم،یاعتراف م اما

 در حقت بکنم. خواستمیکه م یاز کار شدم،یم

 میعذاب وجدان کم بشه. تصم نیاز بار ا یتا کم یبه خارج کشور بر لیادامه تحص یبارها ازت خواستم، برا و بارها

و هر جور دلت  یدنبال کن یرو که دوست دار یاقامتت، تو رو آزاد بذارم تا هر راه ین کارهاداشتم بعد از درست شد

ان آپارتم نکهینموند، جز ا یبرام باق یاگهیو راه چاره د یخواستخودت ن ی. ولیکن یزیربرنامه تندهیآ یبرا خوادیم

د ش یداریکه از اول به نام خودت خر نیبرات فرستادم. ماش لمیتوسط وک دها،یرو به نامت کنم و سندش رو همراه کل

 و سند اون هم داخل پاکت هست.

 ی. مدارک الزم برایکن نیبا سودش مخارجت رو تأم یتونیو ماهانه م ختمیحساب بلند مدت ر هیرو تو  تهیمهر

 .یکن یمراحلش رو ط یتونیراحت م یلیآماده شده و خ لمیهم توسط وک یطالق توافق

 نیاو یبهم وابسته بش خواستمیبود، که نم نیا لشینشون دادم، تنها دل یو کم توجه یمهرینسبت بهت ب گرا

 نیقرار دادم، جبران ا ارتیکه در اخت ییزهایو با چ یدرکم کن یبتون دوارمیتر باشه. امهر دومون راحت یبرا ییجدا

 شده باشه. یمدت که همسرم بود

 دارم. تیموفق یآرزو برات

 

 باربد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م حاضر ک یآدمها رتیمتن من نبودم. سکوت و ح نیبار خواننده ا نیاما ا د،یچیباربد در گوشم پ یصدا گرید کباری

من راحت نبود.  یبگذرند، اما برا هیقض نیاز کنار ا توانستندیتفاوت که آنها راحت م نیمن نبود. با ا رتیاز بهت و ح

 .آورمینم ادیرا به  اتییزبازگشتم؟ ج یبعد از آن چه شد؟ چطور به خانه پدر
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. بابا و کردمیرفته و گذشته را مرور م . اغلب در خود فروکنمیو من گذرشان را حس نم گذرندیهم م یاز پ روزها

 ریهم زمانشان اجتناب ناپذ یهافتیش لیتنها بودنم، به دل یمواقع خانه باشند. اما مواقع شتریبکردند، یمامان سع

یمثل مته در مغزم فرو م شیهارا نداشتم. حرف زیچ چیو ه سک چیچون تحمل ه دادمیم حیبود. تنها بودن را ترج

 یرفتار دیشا کردیآمده خارج از کنترل من بوده. مامان فکر م شیکه اتفاقات پ رندیبپذ خواستندی. هنوز هم نمرفت

 دادن باربد شده است. یام که باعث فرارداشته

 

. بابا نادر بعد از زدمیکدامشان نم چیبا ه یحرف چیکرد. ه هیآمد، تمام مدت گر دنمیپوران هر زمان به د مامان

واگذار  یگریسهام کارخانه را به شخص د یباربد شروع به پرس و جو کرده و متوجه شد، که او تمام لیمیخواندن ا

 .کردندینم یفروگذار یکوشش چیکمک به من از ه یراکرده و ب دیمسئله باعث شد به کل از او قطع ام نیکرده. ا

م بود اتاق دنیکه در مرز بار یبا چشمان د،یاز طرف من ند یالعملعکس چیه یآمد، اما وقت دنمیبه د کباریهم  یهست

یهمراه او م دیبا ای. آکردمیخودم دوره م یبا باربد را برا یمدت زندگ نیو ا زدمیبا خود حرف م یرا ترک کرد. گاه

ود کرده و خ چهیمرا باز یکه به راحت ش،یالوصول بودم براسهل قدردارد؟ آن یچرا از اول به من نگفت چه هدف رفتم؟

و ناگوار بوده و فکر کردن به آنها  نیسنگ میبرا عیوقا نیبود، سوء استفاده کرد. هضم ا ارشیکه در اخت ییهایاز آزاد

 و کم حوصله کرده بود. یعصب شیاز پ شیمرا ب

جا  هی ستیبس ن م،یگرفت یاستعالج یترم برات مرخص هی ؟یکن یخودتُ زندان نجایا یخوایم یتو تا ک نمیبب _

 شه؟یم دتیعا یاجهیکارا چه نت نیغمبرک زدن؟ از ا

گذاشته و از خانه خارج شد. بعد از رفتنش در اتاق دوران  میتنها انمیپایاز سکوت ب دیبه مامان ندادم و او ناام یجواب

مامان  یهاهیو کنا شیها و نرو زل زده بودم. حرف شیپ وارینشسته و غرق در افکارم به د ،یدر خانه پدر یمجرد

 یرو یرفتم. کنترل خچالیکرده و به طرف  ینبود. احساس تشنگ انهدر خ ییصدا چی. هخوردیمغزم را م انهیمثل مور

ت شرب»در مغزم گفت  ییاحساس ضعف داشتم. صدا ی. کمدادیبه من فرمان م گرینفر د کیحرکاتم نداشتم. انگار 

 «.درست کن

ها را باز کرده و درون رفت. لفاف تمام قرص خچالیدرون  یداروها سهیخود گفتم چطور؟ دستم به سمت ک شیپ

ها هر چه تعداد قرص کردمیمشغول هم زدن شدم. فکر م یو با قاشق ختهیر شیرو خچالیآب از  ی. کمختمیر یوانیل

خند به لب دشیصورتم گرفتم. رنگ سف یرا جلو وانیخواهد رفت. ل نیاز ب میحالیباشد، با خوردنش ضعف و ب شتریب

 .دمینفس آن را سر کش کی «یدرست کرد یچه شربت خوب»لبم آورد. صدا گفت 
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**** 

روز از چه ماه و کدام  نیام. چندمهفته را از دست داده یام؟ روزهاشده یاتاق زندان نیچه مدت است، در ا دانمینم

آزار  ییتنها نیخود را گرم کنم. احتماالً ا یکم دیتا شا چم،یپیرا دور خود م میهافصل است؟ سردم است. دست

 .شودیم جادیا یآورو گاه سکوت وهم دیآیم رونیاز ب ییادهایو فر غیج یصدا یشده. گاه میدهنده، باعث سرما

 نی. در آپارتمان را باز کردم و با بدن خونکنمیفکر م یاند؟ کماتاق آورده نیمرا به ا یاز چه زمان ستین خاطرم

 زد. بعد چه شد؟ ادیفر یشدم. خانم بامداد روبرو هیساهم رمردیپ

 .دمیسرم را تکان داده و مامان پوران را د ی. به سختدیکشیم ریدلم ت ریبودم، سَرم و ز مارستانیآمد، در ب ادمی آها

به تن داشت،  یدیقد بلند و درشت اندام که روپوش سف یبعدش چه شد، که در باز شده و مرد کردمیفکر م داشتم

مشغول مطالعه چارت درون  کهیبود داخل شدند. مرد در حال دهیپوش یدیکه او هم روپوش سف یبه همراه خانم

 .کردیگوش م گفتیم شیبرا عیکه آن خانم تند و سر یحاتیدستش بود، به توض

 ی. لحظاتاورندیب قرار است سرم ییشان بودم، که چه بالو مراقب حرکات دیشان چرخبا وحشت به سمت نگاهم

 گذشت و مرد چارت را به خانم همراهش داده و رو به من گفت:

 ؟یشد داریباالخره ب _

 به آن خانم نگاه کرد و گفت: بعد

 .دیبر دیتونیشما م _

 زدم: نه! غیوحشت ج با

 من و آن مرد نگاه گرداند. نیمردد ب و ستادیپرستار که در آستانه خروج بود، ا خانم

روپوشش کرده و با آرامش  بیهم به خانم، بعد هر دو دست درون ج یموشکافانه به من کرده و نگاه ینگاه مرد

 گفت:

 .نیهم م،یکم با هم حرف بزن هیفقط قراره  _

 آرامتر گفتم: نه. نباریا
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اعث ب اه،یس لیو سب شیدرشتش با  آن ر کلیبه مرد انداختم، ه یزن بود. تنها نگاه کوتاه ینگاهم تمام مدت رو یول

 .انداختیمرا به وحشت م نیاز خود نداشتم و ا یدفاع چیترسم شده بود. در مقابل او ه

 آن نشست. یکنج اتاق را برداشته و با فاصله از تخت رو یصندل

 نبنده. اون درو گمیم یول رون،یب رنیم ی. خانم رحمانمیکنیمعامله م هیخب پس  _

نه تا آن اندازه که به  یآرامم کرد، ول یلبش کم یده شد انداختم. لبخند روخوان یکه رحمان یبه خانم به در و ینگاه

 داشته باشم. یتنها بودن با آن مرد، حس خوب

باز بودن  دیشا ای داشتیبود، که مرا در امان نگاه م یمحافظ هی. انگار الدمیچیبرداشته و دور خود پ یرا به آرام مالفه

 حس کنم. یشتریب یسرما شد،یدر باعث م

 نظر داشت. رینگاهش با دقت حرکاتم را ز مرد

 ؟ینطوریا یموافق _

 دست به در اشاره کرده و ادامه داد: با

 خوبه؟ رون،یب یبر یتونیم یهر موقع احساس خطر کرد _

 گوشه چشم نگاهش کرده و با تکان سر جواب مثبت دادم. از

 نگاه کرد و او در مقابل گفت: یبه خانم رحمان مرد

 دکتر. یآقا دیصدام کن دیداشت یکار مونم،یمنتظر م رونیب نیمن هم _

 انداخت و شروع به صحبت کرد. گرید یپا یرا رو شیپا کی، در هم گره کرده نهیس یدکتر دستانش را رو یآقا

 ؟یهست نجایچرا ا یدونیهستم. م یمن دکتر حسام _

 .دمیچیدر خود پ شترینه به دو طرف تکان داده و ب یرا به معنا سرم

 نجا؟یا یافتاد، که اومد یچه اتفاق یدونیم _

 کاره موند. مهیتو اتاق، فکرم ن یکه تو اومد کردمیش فکر مداشتم درباره _
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 تکان داد. دییبه لبش آمده و سرش را به تأ لبخند

 م؟یتا به امروز برس میبا هم مرور کن یخوایم _

**** 

 دنمیمامان پوران و بابا نادر به د ایمامان و بابا  ی. گاهاطالعمیب خیو تار میهستم، اما از تقو نجایا ستیادیز یروزها

 یکدام تحمل ندارند مدت طوالن چیاز مامان پوران ه ریاند. اما به غهم چند بار آمده گرید یهابچه و ی. هستندیآیم

ی. اما نممیکه بعد از ازدواج باربد داشت ،یهست یخوش یروزها ادآوری میبرا تو دیگویبمانند. مامان پوران م شمیپ

 نامش را هم ندارم. دنیتحمل شن یحت داند

 :کردیم فیمن با شور و شوق از تماس با پسرش تعر شانیاز حال پر خبریآمد، ب دنمیکه به د یادفعه نیآخر

 خوشه... نی. اما دلم به همزنهیحرف نم ادی. زمیبا باربد در تماس هست پیاسکا ای آپبا واتس یگاه _

 .دمیکش غیج وقفهیگذاشته و ب میهاگوش یشدم. دست رو یخوددار بوده و به شدت عصب نتوانستم

 زدم: ادیفر

 ...خوامیبشنوم. دوست ندارم.. نم خوامیاسمشُ نبر، نم _

گذشته ندارم. مامان پوران تنها  یادآوریبه  یاعالقه چیالعمل من وحشت کرده بود و متوجه نبود، هاز عکس چارهیب

 ام.حال و روز افتاده نیام و به اخورده یمن به خاطر عالقه به باربد ضربه روح کرد،یبود که فکر م یکس

 چیه دنیبه د یامن بهتر بود. عالقه یشان شده بود. اما براهم دکتر مانع دی. شاامدندین دنمیبه د گریاز آن روز د بعد

. همه را کردینحس بود، حالم را بد م یکننده آن روزها یتداع میکه برا یزیر و برم نداشتم. هر چدو یهااز آدم کی

 یارا در کالبد تازه یدیجد یزندگ توانستمیداشت و م تیواقع اسخکاش تن ی. ادانستمیمقصر حال و روز خود م

 شروع کنم.

 :در کالمش بود، گفت شهیکه هم یآرامشنگاهم کرد. بعد با همان  یرا به دکتر گفتم، متفکر و طوالن نیروز که ا کی

 .یکالبد خودت شروع کن نیرو با هم دیجد یزندگ هی یتونیتو م _

 ؟یچطور _
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و  دیجد طیمح هیعموت و تو  شیپ یبر یتونی. میبر قتیو دنبال عال یانجام بد یکه دوست دار ییکارها یتونیم _

 .یرو شروع کن یاهتاز یزندگ یاگهید یبا آدمها

از  یام بود. وقتخنده انیمنتظر پا یتر. اما او در کمال خونسردبلند و بعد بلند و بلند یاول آهسته، بعد کم دمیخند

 مسخره گفتم: یخسته شدم، با حالت دنیخند

 زندون در آوردم؟ نیکنم، پس چرا سر از ا یاگه دوست داشتم برم خارج از کشور زندگ _

 :دمیکش غیج

هر چه خاطره تلخ در ذهنم تلنبار شده بود  خواستم،یم میادهایبرم.... دوست ندارم... با فر خوامی.. نمخوامینم _

 نداشتم. یبودند و از دستشان خالص دهی. همانجا چسبرفتندی. اما نمزمیبر رونیب

**** 

عطر گالب در اتاق  ییبا آمدنش گو آمد. دنمیگالب به د یبیرخ داد. ب میاتفاق قشنگ در زندگ کیها از مدت بعد

ام . تمدمیآغوش گشود و من با شوق به سمتش دو میشدم. به رو اشرهیناباور خ دمش،یدر آستانه در د ی. وقتدیچیپ

 لحظه هم از او جدا نشدم. کیمدت سر در آغوشش داشتم و 

 گنم. یشما زندگ شیپ امیبه بعد ب نیاز ا شهیم ؟یببر نجایمنُ از ا شهیم یبیب _

 گفت: اشیذات یگلدارش، اشک گوشه چشمش را پاک کرده و با مهربان یدنباله روسر با

 پس پدر و مادرت.... _

 گفتم: یکه به دورش حلقه شده بود، باز کرده و با ناراحت دستانم

 شون؟شیباز هم برم پ یروز انداختن. توقع دار نی! اونا منُ به ایبیب _

 گفت: یبغض و ناراحت با

 .کنمینم غیدر یکمک چی. اگه گفت برات خوبه و به صالحته، مطمئن باش از هزنمیا دکترت حرف مب _
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کرده  قیبه من تزر یوقت گذاشت. بودنش آرامش میبرا آمدند،یم دنمیکه به د یکسان ریاز سا تریطوالن یبیروز ب آن

که با  د،یچه د امافهیدر ق دانمیآمد. نم دنمیبعد از رفتنش دکتر به د ینبود. کم اسیقابل ق ییدارو چیبود، که با ه

 نظر گرفته بود. ریمحو مرا ز یلبخند

 ش؟خونه یبر یبیهمراه ب یدوست دار _

 مثبت تکان دادم. یرا به معنا سرم

ول داره. ق ازیمراقبت کنه. خودش به مراقب ن یاگهیکه بتونه از کس د ستیهم ن ینداره و در سن یسواد کاف یبیب _

 ؟یمشاوره مراجعه کن یشده، برا نییتع یو تو روزها یداروهات رو سر وقت بخور یدیم

 گفتم. یمحکم« بله» نانیاطم با

 که گرفت گفت: یقیکرده و با نفس عم یمرا با نگاهش بررس گریلحظه د چند

 .دمیت اطالع مباشه به خانواده _

 افتاده گفتم: نییخجالت و سر پا با

 .رمیم فاصله بگگذشته یهااز آدم خوامی. مشوننمیبب یمدت هیتا  خوامیها برم. نمهمراه اون خوامینم _

 بهشون بده، که اونا... حق رو نیا یتو رو به حال خودت بذارن. ول یچند وقت گمیبهشون م _

گالبش رو با فکر  یبو وامخینم گالب و یبیفعالً در موردش فکر کنم. االن ذهنم پر شده از ب خوامینم دونم،یم _

 ببرم. نیاز ب گرانیکردن به د

نار ک زیر یهانیو تنها از چ شدیگم م بلشیو سب شیر یصورتش شکل گرفت، که البال یهم همان لبخند محو رو باز

 .شدمیچشمش متوجه آن م

 خروج گفت: نیحرفم تکان داده و ح دییرا به تأ سرش

 .دمیکارا رو م بیترت _
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زندان آزاد  نیبه پرواز داشتم. باالخره از ا لیدر جانم انداخت که م یدالوصفیزا یجمله کوتاه، چنان شاد کی نیهم

که در کنارش خواندم افتادم.  ینماز نیاول ادیرا به مشام بکشم. به  یبیتمام مدت عطر خوش ب توانستمی. مشدمیم

 بود. ماخانه  یبیکه ب یاهفته کیداشتم، آن  یچه حال خوش

یب یواریچهار د نیاز ا امیتا زمان آزاد کردم،یم یکارها را خواهد داد، لحظه شمار بیکه دکتر گفت ترت یزمان از

 دنمیبه د یکس گریآن روز د یها. خدا را شکر بعد از صحبتگذردیم یزمان به کند کردمیفرا برسد. احساس م روح

 اند.ارزش قائل شده میهاحرف یکه شده برا هم کباریداشت، حداقل  یدواریام یجا میبرا نی. اامدین

را عوض کرده و منتظر بمانم تا  میهالباس وارد شده و گفت لباس کدستیبا  ی. پرستاردیروز موعود فرا رس باالخره

 در دست وارد شد. یبعد دکتر با چمدان قهی. چند دقندیایبه دنبالم ب

 نگاهم کرده و گفت: کوتاه

 ؟یاآماده _

 به دنبالم آمده، تنها با تکان سر پاسخش را دادم.« او»آنکه چرا از  متعجب

 .میپس بر _

محل  کینزد ی. به سمت محوطه باز رفته و وقتگذاشتیهم راحتم نم یبپرسم، اما کنجکاو یزیچ خواستینم دلم

قرار داده و رو به من که هاج و واج  نیرا زد. چمدان را درون صندوق عقب ماش ریدزدگ میدیرس هانیپارک ماش

 گفت: کردم،یحرکاتش را دنبال م

 ؟یکنیمنُ نگاه م یستادی! چرا واگهیسوار شو د _

به  شیام، با ابروهاتکان نخورده میاز جا دید یبه سمت درب راننده رفته و آنرا باز کرد تا سوار شود. وقت خودش

 اشاره کرده و گفت: نیماش

 ؟یشیسوار نم _

 گفتم: دیمکث و ترد با

 ؟یببر یخوایمنُ کجا م _
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 گذاشته و گفت: نیسقف ماش یدر آن بود، رو چییکه سو یدست

 .گهیگالب؟ سوار شو ببرمت د یبیب شیپ یبر یخوایم یمگه نگفت _

 شده و با اخم گفتم: کینزد نیبه ماش یکم

 دنبالم. ادیب یکیبا  یگفتیم یبیچرا شما؟ به ب _

 .ششیپ برمیمن هم تو رو م کنه؟یم یچه فرق _

 عقب برده و گفتم: رهیسمت دستگ دست

 .دیسر کارتون باش دیمگه نبا _

 حال نشستن گفت: در

 .ستین فتمیامروز ش _

 شده و بعد از بستن در گفتم: ریعقب جاگ یصندل یرو

 دنبالم؟ ادینبود ب یاگهیکس د د؟یامروز فقط به خاطر بردن من اومد یعنی _

خ از پاس گریخارج شد، د نگیاز پارک ینگاهم کرده و بعد از بستن کمربندش استارت زد. وقت یکم نیشما نهیآ از

. دیرسیو ناآشنا به نظر م بیغر میبرا زیشدم. همه چ ابانیخ یکنارم مشغول تماشا شهیشده و از ش دیدادنش ناام

ز را ا یادیز یهااز آن روزها گذشته و ماه یطوالن یزمان د،یرسیکرد زمستان بود و حاال به نظر م میکه باربد رها یزمان

 ام.غافل بوده ایدن

 م؟یهست یاالن تو چه ماه _

 .وریاواخر شهر _

 نجام؟یهفت ماهه ا شیمن ش یعنی _

 یتربس گهید مارستانیب هیتو  ،یکرده بود دایها پکه در اثر خوردن قرص یگوارش یبه خاطر ناراحت ی. مدتباًیتقر _

 .یمنتقل شد نجایا . بعد بهیبود
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 ارم؟یچرا اون روزا رو به خاطر نم _

 یو دچار فراموش یباشه که خورد ییقرصا ریاحتمال داره تحت تأث نکهیا یکیداشته باشه.  تونهیم لیدو تا دل _

ده انجام دا یواکنش دفاع هیممکنه مغزت  نکهیا گهید لی.دلیاریبه خاطر ب زُیکم همه چممکنه بعداً کم ،یموقت شد

 به یاقسمت ناخودآگاه ذهنت عالقه یعنی. ارهیب ادیبه  یرو که پشت سر گذاشت یتلخ و ناگوار یروزها خوادیو نم

 مشکل رفع بشه. نی. که باز هم ممکنه به مرور زمان اکنهیخاطرات نم یابیدر باز ینداره و سع یادآوری

 دنبالم؟ ادیب تونستینم گهیاز شما کس د ریغ _

 کنه؟یم تتیبودن با من اذ _

 .دیبه خاطر من از کارِتون بزن خوامینه، فقط نم _

 نداشتم. یامروز آزاد بودم، کار _

را  نیسکوت ماش کالمیب یقیموس میمال یبدل نشد. فقط صدا رد و نمانیب یهم بود، حرف یطوالن باًیراه که تقر هیبق

یم شیخاص بود. بدون عجله و با صبر و حوصله پ یبا آرامشهم مانند حرف زدنش توأم  اشی. رانندگشکستیم

درجه از آرامش و اعتماد به نفس  نیتوانستم به ایکاش من هم م ی. اکردینم یاو را عصب یزیچ چیه ای. گورفت

 برسم.

که در  یدی. چمدان بزرگ را از صندوق عقب خارج کرده و با کلمیشد ادهیپ نیپارک کرده و از ماش یبیخانه ب یجلو

 را باز کرد. آن را به عقب هُل داده و با دست تعارف کرد تا اول من داخل شوم. یدست داشت، در ورود

 :دمیتعجب پرس با

 ش رو داده دست شما؟!خونه دیکل یبیب _

 جواب داد: یخونسرد با

 وقتِ دست منِ. یلیخ یبیخونه ب دیکل _

 نیرا که به ا یبار نیاول خواستمی. مدمینفس کش قیته و عمچشم بس یالحظه یگذاشته و برا اطیبه داخل ح قدم

 خانم به خود آمدم. بهیط ینداده بودم، که با صدا رونیخانه آمدم تجسم کنم. هنوز بازدمم را ب
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 ؟یستادیتو! چرا اونجا وا ایدخترم ب _

را در آورده و باعجله به طرف  میها. کفشمیانجام داد یامانهیگرم و صم یلبخند به طرفش رفته و سالم و احوالپرس با

قرار  شیزانو یزانو زده و سرم را رو شیلپ نرمش، روبرو دنینشسته بود، رفتم. بعد از بوس یمبل راحت یکه رو یبیب

 :دمیخانم را شن بهیط یم بود، که صدایمشغول نوازش موها اشدهیدادم. با دستان چروک

 ؟یریتو، کجا م ایپسرم ب _

 .گردمیکار دارم مامان برم ییجا _

 بادمجون درست کردم. مهی. قایواسه ناهار ب _

کاغذ  هی یبرگردم. دستور مصرف داروها رو واضح رو ریممکنه د د،یمنتظرم نباش یول امیدستت درد نکنه. م _

 .دیجداگانه نوشتم، اشتباه نکن

 راحت حواسم هست. التیخ _

 گفت: یبیاز بسته شدن در ب بعد

 تو؟ ومدیحمدعطا نچرا م _

 آن دو گردش کرد. نینامش با شتاب سرم را بلند کرده و نگاهم ب دنیشن با

 .ادیم رتریکار داره، د ییگفت جا _

 گفتم: یبیبه ب گرد شده، رو یچشمان با

 ؟یبیدکتر نوه شماست ب یآقا _

 نوه منِ. بهی. طشهیمن م جهیدر واقع نت _

 بروز ندادن؟ یزیو چ شناختنیمن رو م شونیهمه مدت ا نیا یعنی. دونستمیمن! نم یخدا یوا _

 دکترت باشه؟ یک کنهیم یتو فرق یمگه برا _

 دونستن؟یبگم؟ پدر و مادرم م یچ دونمیمن... خب.. نم ینه،.. ول _
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در  شناختیکه م ییبه ما خبر دادن و کمک خواستن. محمدعطا با دکترا یبود هوشیاونا همون موقع که تو ب _

 منتقل کردن. کردیکه توش کار م یمارستانیبه ب رد درمانت مشورت کرد و بعد هم تو رومو

 بود، کشاند و در همان حال گفت: یدر ورود کیکه نزد یخانم با زحمت چمدان بزرگ را به سمت اتاق بهیط

 اتاق. نیا یتو ذارمیم لتُیرعنا جون وسا _

 .میکمک به سمتش رفته و با هم چمدان را به اتاق برد یبرا بالفاصله

 چمدون مال منِ. از کجا اومده؟ نیا دونستمیمن نم _

 رو آماده کنم. گهیاتاق د هی ادیاتاق خوبه؟ اگه خوشت نم نیحتماً پدر و مادرت آوردن. ا _

 ها را کنار زد.طرف پنجره رفته و پرده به

 .یدوست داشته باش شتریب دیشا شه،یباز م طایش رو به حخودم گفتم پنجره شیپ _

 تون درد نکنه.بله، دست _

 .ینیتوش بچ لتُیوسا یکردم که بتون یما. اون کمد گوشه اتاقُ هم خال شیپ ایلباستُ عوض کن ب _

 .دیبه زحمت افتاد _

 .ادیدر ب ییباشه و از تنها یبیب شیپ یکی میشیخوشحال م _

گرفتم  میاستحمام درون چمدان، تصم لیحوله و وسا دنیانتخاب کردم. با د یراحت یطرف چمدان رفته و لباس به

 یخارج شدم. حوله کوچک یخانم دوش گرفته و با لباس راحت بهیط ییلباس به حمام بروم. با راهنما صیقبل از تعو

 .آمدیمخانم از آنجا  بهیو ط یبیصحبت ب یو به طرف آشپزخانه رفتم، چون صدا دهیچیپ میدور موها

 لبخند زده و گفتند: میدو به رو هر

 باشه. تیعاف _

 ممنونم. _

 .چسبهیبخور بعد از حمام م ییچا هی ایب _
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. چند لحظه بعد کردمیگذاشته بود نگاه م میرو شیخانم پ بهیکه ط ییکنارشان نشسته و به استکان چا حرفیب

 دستم قرار گرفته و گفت: یرو یبیدست گرم ب

 آماده کنه؟ گهید زیچ هی ادیاگه خوشت نم ؟یبادمجون دوست دار مهیق دیپرس بهیط _

در جواب محبتش به  یداشتم لبخند یگردانده و به زور سع کرد،یخانم که با لبخند نگاهم م بهیرا به طرف ط سرم

 تا چه حد موفق بودم. دانمیلبم بنشانم. نم

 دارم. که بادمجون داشته باشه دوست ییبله ممنون. من هر غذا _

. ادیخونه ب تونهیناهار نم یاوقات برا شتریب ی. ولادی. هر روز هم بخوره بدش نمنطورهیچه جالب! محمد عطا هم هم _

 نگران نباش. خورم،یم یزیچ هی گهیم شهی. همخورهیاصالً کجا ناهار م دونمینم

 یرو یبیشدم. باز هم پس از چند لحظه دست ب رهیخ یلبم نشانده و دوباره به استکان چا یرو یلبخند کمرنگ تنها

 دستم قرار گرفت.

 م؟یگیم یچ یفهمیکه نم یریتو هَپَروت. کجا م یریم یه _

 .دیگفت یمتوجه نشدم چ د،یببخش _

 بکشه. اگه گرسنته االن غذا رو دیپرس بهیط _

 خانم نگاه کرده و گفتم: بهیط به

 تا پسرتون برگردن. میمونیمنتظر م دینه، ممنون. اگه بخوا _

 .ادیکه گفت م بهیعج یلی. تازه امروز خستیاون که اومدنش معلوم ن _

 به خاطر من از کارشون زدن؟ _

راه دوره و وقتم تو  گهیم شهی. همگردهیو شب برم رهیهر روز صبح م ی. ولستمین شیبرنامه کار انیدر جر ادیمن ز _

 بخوام رفت و آمد کنم. یه شه،یتلف م کیتراف

 استاد دانشگاه هم هستن؟ شونیا _



 از قنوت تا غنا

 
206 

 

 درمانگاه اعصاب و روان. رهیو آخر از همه هم م مارستانیب رهیس. بعد مدانشگاه شتریها بآره، صبح _

 شون بودم.شون پرِ و امروز مزاحموقت یلیحساب خ نیپس با ا _

 ر تا سرد نشده.بخو تُیینباش. چا یتعارف نقدریهم برات وقت بذاره. ا دیبا ،یهست یتو که خود _

شان به موضوع بحث یاو من فقط شنونده بودم. نه عالقه کردندیمختلف صحبت م یزهایخانم از چ بهیو ط یبیب

 متوجه شد که حوصله گوش دادن ندارم. یبی. بکردندیکه مطرح م یدر مورد مسائل یداشتم و نه شناخت

 گذاشته و با لبخند گفت: میزانو یرو دست

 .رهیت سر محوصله ینیما بش شیپ نجایانجام بده. ا یدوست دار یدت هر کارخو یبرو برا _

در ذهنم مانده بود، با  یکه آنچه از بچگ یرفتم. با وجود اطیهم از خدا خواسته بالفاصله بلند شده و به طرف ح من

گوشه  یدسته بلند یبود. جارو ریدلپذ اریبس میداشت. اما بودن در آن فضا برا اریتفاوت بس دمیدیآنچه االن م

گوشه  کیشده کردم. همه را  ختهیبرگها و خاشاک ر ردنقرار داشت. آن را برداشته و آرام شروع به جمع ک اطیح

 تا در اثر وزش باد دوباره پخش نشوند. ختمیر شانیهم خاک رو یکمباغچه جمع کرده و

آبش هم خراب بود.  ری. ششدیرنگ م دیباداشت.  یکل یبه بازساز ازیکردم. ن یطرف حوض رفته و آن را وارس به

 خرت یسر کیتخت فرسوده و دوچرخه کهنه و  اطیاز ح یاخشک شده بود. گوشه باًیباغچه بال استفاده مانده و تقر

 هم تلنبار کرده بودند. یرا رو گریو پرت د

به کمک داشتم، به  ازیکار ن نیا یدر آورم. برا میآن قد یرا به شاداب اطیبسازم و ح را از نو زیهمه چ خواستیم دلم

به  یلیب اطیگوشه ح لیوسا انیباغچه باشم. م یای. بهتر بود اول از همه به فکر احآمدمیاش بر نماز عهده ییتنها

ر و رو کردن خاک باغچه. چنان غرق کار شده بودم، که گذر زمان را یچشمم خورد. آن را برداشته و شروع کردم به ز

 .کردمیحس نم

همان محمدعطا داخل  ایدکتر  یهم باز شده و آقا اطیکرد، در ح میخوردن ناهار صدا یخانم برا بهیکه ط انهمزم

و داخل  دهی. باالخره مجبور شدم دست از کار کشدیچشم دزد عیمن انداخته و سر یبه سر تا پا یآمد. نگاه کوتاه

شستن دستانم به سمت  یبود. برا دهیناهار را چ لیساما دو نفر و یکوچک آشپزخانه، برا زیم یخانم رو بهیبروم. ط

 .دمیرا شن شیکه صدا رفتمیم سیسرو

 .دیگفتم که منتظرم نمون د؟یموقع ناهار نخورد نیتا ا _
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 میدی. ما هم دستمی. اما رعنا گفت فعالً گرسنه نخوردیداروهاشُ سر وقت م دیبا یبیچون ب م،یخورد یبیمن و ب _

 .میبه کارش نداشته باش یکار میدیخودشُ سرگرم کرده، بهتر د

 داروهاشُ به موقع..... دیهمه سفارش کردم که مراقب باش نیخوبه ا _

در حضور من معذب  دیرسیانداخت. به نظر م ریکاره گذاشت و نگاهش را به ز مهیحرفش را ن ییخروجم از دستشو با

نکند. فقط قبل از  ینگاهش با من تالق کرد،یم یسع یلی. موقع خوردن ناهار خدمیفهمیرا نم لشیاست، اما دل

 کرده و گفت: یخوردن نگاه کوتاه

 .یداروهتُ منظم بخور یقول داده بود _

اومده بودم، که دلم  جانیزدن به ه لیاز ب یخورده بشه. بعد هم به قدر دیکه سر ساعت با ستنین کیوتیب یآنت _

. اما گرددیمناسب م یدنبال جواب د،یرسیبه نظر م نطوریبه من انداخته و ا یارم. نگاه کوتاهکنارش بذ خواستینم

 منصرف شده و با خوردن غذا خود را مشغول کرد.

 ماست در دهانم گذاشته و گفتم: یقاشق

 تا حوضُ رنگ کنم؟ دیریمو برام بگقلم هیرنگ و  یقوط هی شهیم _

به چشمانم کرده و سرش را به  یچند لحظه نگه داشت. باز هم نگاه کوتاه یبرا ،بردیرا که به طرف دهانش م یقاشق

تا کمتر نگاهم کند. هنوز بشقابش را کامل نخورده  کندیخود را کنترل م یتکان داد. احساس کردم به سخت دییتأ

 از مادرش، آشپزخانه را ترک کرد. یبود، که با تشکر کوتاه

 اش اشاره کرده و با خنده گفت:کاره مهیخانم به بشقاب ن بهیط

 م روش نشد غذاشُ تا آخر بخوره.بچه _

 چرا؟ من مزاحمش بودم؟ _

و دوست نداره به نامحرم نگاه کنه.  دِی.. پسرم مثل پدرش مقیدونیخب م. اما.. چطور بگم..یمزاحم نبود زمینه عز _

 براش راحت نبود. ست،یرت نهم س یو... روسر نهیبش کتیفاصله نزد نیبراش سخت بود، تو ا

 .دزدهیخاطر نگاهشُ م نیبه ا دونستمینم د،یکاش به من گفته بود _
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سفره گذاشتم. همش از خانما  نجای. من مخصوصاً ایستیخودت اهل حجاب ن دهیاشکال نداره، تو هم طبق عق _

 کدوم دلشُ نبرده؟ چیه یعنیکار و دانشگاهش هست،  طیهمه خانم تو مح نیا بهی. برام عجکنهیم یدور

 ادامه داد: زیم یرو لیجمع کردن وسا نیح

 .نمیپسرمُ بب ی. من هم آرزو دارم دومادرهیبگ یسامون سر و هیوقتشه  گهیسالش شده، د یس _

 .دینکرده. اجبارش نکن دایداشته باشه پ یخونهم ارهاشیکه با مع یحتماً کس _

 نشست و با آه و حسرت گفت: یکنار یصندل یخانم که انگار با حرف من سر درد دلش باز شده بود، رو بهیط

 ؟یبد لیتشک یزندگ یخوایم یپس ک گمی. مشهیهمش سرش تو کتاب و درسِ. از خوندن و کار کردن خسته نم _

 رسه؟یم یوقتش ک نیا دونمیبه وقتش. نم گهیم

داروها را کنار  لونیدکتر نا یخانم ساکت شد. آقا بهیاعالم حضور کند، ط واستخیمحمدعطا که م یسرفه مصلحت با

 دستم گذاشته و همانطور که نگاهش به آنها بود، با اشاره سر گفت:

 داره. یبهتر یشده خورده بشه، اثر بخش نییاما در زمان تع ستن،ین کیوتیب یدرسته که آنت _

 از آنجا خارج شد. اورد،یاکتفا کرده و او هم بدون آنکه سرش را باال ب« چشم»به گفتن  تنها

شام را هم آماده کرده و سپس به خانه خودشان رفت. از او خواستم اجازه دهد از فردا خودم به همه  یخانم غذا بهیط

 .اندازدیخود را به زحمت ب ستین یازیخواهم کرد و ن یدگیکارها رس

 رفته و با خواهش گفتم: یبیبه طرف ب دیکه به گوشم رس مغرب اذان

 من هم همراهتون نماز بخونم؟ شهیم یبیب _

 .ایب ریبگ گلم، برو وضو شهیچرا نم _

 خجالت گفتم: با

درست  دینیبب د،ینگام کن گهیبار د هی شهیسراغ خوندنش نرفتم. م گهید د،یمون رفتاز خونه نکهیبعد از ا یبیب _

 نه؟ ای رمیگیوضو م
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هم سر  یبیب کردمی. احساس ممیرفت یبهداشت سیبلند شده و با هم سمت سرو شیگفتن از جا یعل ایبا  یبیب

که گوشه اتاقش بود رفت.  یمیقد ی. بعد از وضو گرفتنم، سراغ صندوقندیبیم یریادگیشوق آمده، که مرا مشتاق 

 به همراه چادرش به دستم داد و گفت: با،یز یمازکرده و جانشده را از آن در آورد. بازش  یو گلدوز دیسف یابقچه

 ایدن نیکار دست خودمِ. اما قسمتش به ا هاشیدوخته بودم. گلدوز شیعروس ی. براسهیدخترم راض ادگاری نیا _

 .یازش استفاده کن یبتون یتو اومد داشته باشه و به خوش یبرا دیتو باشه، شا شیازش استفاده کنه. پ ادینبود، ز

 یگلدوز یقشنگ نیبه ا ینبود، چطور یها که چرخ گلدوزبپرسم اون موقع خواستمیچقدر قشنگه. م یبیب یوا _

 !دیداشت یاکار دست باشه! چه حوصله یزیتم نیبه ا شهیشده؟ باورم نم

که باب  ییهالهیوس نی. االن تنها هنر دخترا درس خوندنِ. ارنیبگ ادی یهنر هی کردنیم یها دخترا سعاون وقت _

 خوانیو پرزحمت بره؟ همه م یدست یدنبال کارا یکس ذاره،یدونه دستش گرفته. مگه فرصت م هیشده، هر کس 

 ره،یهنر نم یریادگیدنبال  یکس گهیخودشون بگذرونن. د ییتند تند کاراشونُ تموم کنن، وقت آزادشونُ تو تنها

 بخواد بعنوان شغلش ازش استفاده کنه. نکهیمگه ا

 م؟یهمه وقت صرف کن نیا هیتر هم هست. چه کارش هست. قشنگآماده زیاالن همه چ یبیآخه ب _

 یکنیفکر م ؟یبردیهمه لذت م نیبود ا یو بازار نیکار ماش نایاگه ا ؟یذوق نکرد نایا دنیمگه خودت االن با د _

 یبرا یکس گهی. درهیگیقرار م ارشونیراحت در اخت ز،یچرا االن اکثر جوونا کم حوصله و عجول شدن؟ چون همه چ

 هیرو با هنر دست خودش ته شیزندگ لیوسا قهیو سل هنداره وقت بذاره و باحوصل ازین حتاجش،یبه دست آوردن ما

 .رهیم نیها داره از بشده. احساسات آدم ینیشده، ماش روحیب هایکنه. زندگ

 حرفاتون. دنیاز شن شهینم ری. آدم سدیزنیشما چقدر قشنگ حرف م یبی! بیوا _

 کنم، خوبه؟ فیآخر شب بازم برات حرف بزنم، قصه تعر دمی. قول ممیپس پاشو زودتر نماز بخون _

 ممنون. یلیخ ،یبیب هیعال _

چه  نمینمازم را رها کرده و بب خواستمیباز شدن در آمد. از ترس م یبودم، که صدا یبیحال خواندن نماز کنار ب در

چه  دانمیبه خواندنش مشغول بود. گرچه حواسم پرت شده و نم تفاوتیشدم، که ب یبیوجه بآمده؟ اما مت یکس

بهتر است  ایما  دنید ایمکث کرد. گو یدر آستانه ورود یارا دنبال کردم. محمدعطا لحظه یبیخواندم، اما حرکات ب

 حالت او را متعجب کرده بود. نیمن در ا دنید م،یبگو
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بر چهره داشت و جور  داد،یم یکه تنها چشمانش آن را گواه یاز سجده برداشته و نگاهش کردم. لبخند کمرنگ سر

رفت. نمازم که  یبهداشت سیمتوجه نگاه من شد، بالفاصله داخل آمده و به سمت سرو ی. وقتکردیم میتماشا یخاص

 .دمیشن ینماز خواندنش را از اتاق کنار یصدا د،یرس انیبه پا

 چادر گرفته و گفت: یآرام گوشم را از رو یبیب

 از نماز؟ ریکه حواست همه جا هست، غ یِچه نماز خوندن نیا _

 رها شود و با بهت گفتم: یبیگوشم گذاشته، تا از دست ب یرو دست

 داره. دیتون کلنبود نوه ادمی. دمیلحظه ترس هی _

 تا کردن چادر نمازش گفت: نیاز جا بلند شده ح یبیب

 .زنهیسر به من م هیبره خونه،  نکهیاومده آمپولمُ بزنه و داروهامُ برام آماده کنه. هر شب قبل ا _

 بذارم؟ یجلوش روسر دیبه نظر شما با _

 گوشه چادرم را گرفته و نشانم داد: یبیب

و اون  نیا ندیخوشا ی. برایسرت بذار که بهش اعتقاد داشته باش یرو یچادر حرمت داره، قداست داره. موقع نیا _

ازش استفاده کن  ،یآورد مانیکه به حجاب ا یاونُ از سرت برداره. موقع تونهیراحت م یسرت نکن. وگرنه هر کس

 .یزد، کنارش نذار تبه یو حرف دیاز راه رس یو هر کس یکه با جون و دل حفظش کن

ا سرگرم کردم ت لمیاشتم. خود را با وسادر نظر گرفته بود گذ میخانم برا بهیکه ط یرا جمع کرده و درون کمد جانماز

چگونه  دانستمینم کند؛یمن معذبش م دنید حجابیب دم،یمحمدعطا کارش تمام شده و برود. بعد از آنکه فهم

 یابعد تقه قهیبمانم. چند دق نجایدادم هم حیاما ترج آمد،یم یبیشان از اتاق بحرف زدن یحاضر شوم. صدا شیجلو

 .امدیبه در زده شد. با آنکه در اتاق را باز گذاشته بودم، جالب بود که بدون اجازه داخل ن

 در که بازه. د،ییبفرما _

 .دیدیپشت سرم را م یحوال ییصورتم گذشت و جا یگذرا از رو نگاهش
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کمک کنم.  امیهم مجمعه من  یبرا میبذار د،یندار یالزم. اگه مشکل لیامروز فرصت نکردم برم دنبال رنگ و وسا _

 البته... اگه...

 .شمیهم خوشحال م یلینه،نه، خ _

 را نشان داده و گفتم: اطیدست ح کیرفتم. با  کشیبرخواسته و نزد میجا از

 یاون تختُ هم بردارم رنگ بزنم. ول خواستمیآب خرابه. م ری. شادیکارا هست، که از عهده من بر نم یسر هیاتفاقاً  _

 خرت و پرت روش هست. یکل

 کمک. ادیب گمیباشه جمعه به بابا هم م _

 م؟یتو باغچه بکار اهیمقدار هم گل و گ هیامکانش هست  _

 خنده گفت: با

 رو بشناسه کمک کنه. یفکر کنم کس گم،یسررشته ندارم. به بابا م گهید نهیدر اون زم _

**** 

شدنم  داریخانم هم قبل از ب بهیآمد. ط یبیو نان سنگک تازه به خانه ب میحل یجمعه محمود آقا صبح زود با ظرف روز

ناهار آبگوشت  یکه بعداً متوجه شدم برا آمد،یاز آشپزخانه م یخوب یآمده و بساط صبحانه را آماده کرده بود. بوها

 اند.گذاشته

 یکار راحت باشم. روسر یم، تا برابه تن کرد یرفتم. بلوز و شلوار گشاد اطیبعد از خوردن صبحانه به ح بالفاصله

 شان شود.شدن شانیگره زدم، تا مانع از پر میموها ریسرم گذاشته و از پشت ز یهم رو یکوچک

را  میزشت و نامنظم موها یشان افتاده و به شکلبه جان یاز شدت ناراحت ،یدو روز بعد از بازگشتم به خانه پدر یکی

نبودم. حاال بعد از گذشت حدود  مانیاز کارم پش یول دهیکرده بودم. در مقابل داد و هوار مامان را به جان خر یچیق

 .آوردندیرا به دست م شانهیاول ییبایهشت نه ماه از آن روز دوباره رشد کرده و ز

ر رنگ زدنم به حوض، مشغول تر بود، که در کنامحمدعطا قابل تحمل یبرا دنم،یشکل لباس پوش نیا دیرسیم نظربه

را  یمیبود، تا بتواند تخت قد اطیکهنه گوشه ح هیآب بود. محمودآقا هم مشغول سر و سامان دادن به اثاث ریش ریتعم

 .اوردیب رونیب
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 :دیکهنه زنگ زده مشغول بود، پرس رینگاه کردن به من، همانطور که با ش بدون

 کنم... دایپ ییجا تونمیم ،یدرساتُ ادامه بد یبخوااگه  ای ؟یثبت نام کن یزیچ یکالس یخوایم _

 .خوندمیرو دنبال کنم. اون موقع هم به اصرار مامان و بابا اون رشته رو م میندارم رشته قبل یاعالقه گهیمن د _

 گفت: یکنجکاو با

 ؟یدوباره کنکور شرکت کن یخوایم ای ؟یرشته بد رییتغ یخوایپس م _

 ! در موردش فکر نکردم.دونمیهر کدوم که امکانش باشه، نم _

یبه من زنگ زد. دلش م شینه؟ در ضمن عموت چند روز پ ای یرشته بد رییتغ شهیم نمیبب کنم،یبرات سؤال م _

 .یتو بخوا یمن هم گفتم هر چ کنه؟ینم جادیا یمالقات مشکل نیتو ا یخواست بدونه برا دنت،ید ادیب خواد

 .دمیازش ند ییوقت بد چیداره. ه یپر از دغدغه و گرفتار یزندگ هیخودش  چارهیندارم. اون ب یا عموم مشکلمن ب _

 .انیب دمیپس بهشون خبر م _

 مگه چند نفرن؟ _

 .ادیپسرش هم دوست داشت همراهش ب _

 تکان دادم. دییرا به تأ سرم

درس خوندن ندارم. هنوز نتونستم به خودم مسلط  ی. در حال حاضر آمادگدیرشته فعالً عجله نکن رییدر مورد تغ _

 بشم.

خودتُ  یبه نحو نهیکار ا نیبهتر ی. ولیبرگرد یزندگ یبه روال عاد یتا بتون ،یزمان الزم دار ی. مدتهیعیطب _

 .رهیم شیپ یروند درمانت به کند جهیدر نت ؛یتو خودت فرو بر شتریب شه،یباعث م یکاری. بیمشغول کن

تو  شهیبخشِ. من همآرام نیمن بهتر یهاش براو حرف یبیتو خونه باشم. محبت ب دمیم حیرجدر حال حاضر ت _

کنارم باشه که برام وقت بذاره و دلسوزانه به حرفام گوش بده. حاال  یداشتم کس ازیکمبود محبت داشتم. ن میزندگ

 کمبود رو جبران کنم. نیا یبیدر کنار ب تونمیم
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 کرده بود، شد. هیکه ته یدیجد ریباز کرده و مشغول بستن ش ادیرا با کلنجار ز یمیقد ریش

ه ضرب هیباز هم  فته؛یب ییجدا توننیب یلیو به هر دل یوابسته بش یبیرو هم در نظر داشته باش، اگه به ب نیا یول _

 .یخوریم گهید

 خودمُ محروم کنم؟ دیاز نعمت وجودش استفاده کنم، چرا با تونمیم ی. اما تا وقتدونمیم _

 ادامه دادم: یانداخته و با آه بلند اطیبه دور تا دور ح ینگاه

و  تیمیهستم، صم یبیکنار ب ی. وقتکنمیرو بهتر حس م یزندگ انیجر کنم،ینگاه م اطیخونه و ح نیبه ا یوقت _

 .کنمیداره و کامالً از نگاهش و از لمس دستاش اون رو حس م انیتو دستاش جر یمِهرش، حت

به کارم ادامه دهم.  توانستمیرا تار کرده بود و نم دمیحرف زدن بدون آنکه بخواهم اشکم راه گرفته و د نیح در

 رنگ گذاشته و با بغض گفتم: یمو را درون قوطقلم

همراهم  یکس یبانیو پشت تیکردن. حما غیکم رو هم ازم در یزهایچ نینخواستم، اما هم یاز زندگ یادیز زیمن چ _

زود من رو  یلیخ ام،یبچه لوس بار ب هیمن  خواستیتک فرزند بودم، مامانم به قول خودش چون نم نکهیبود. با ان

کارا. هنوز  نیزشته ا یبزرگ شد گهیتو د گفتیم کردمیم یکنم. هر کار یکرد و اجازه نداد بچگ یبزرگ یایوارد دن

 به دلم مونده. یبچگ یهایحسرت باز

 گفت: تیوضع رییتغ یشده بود، احتماالً برا شانمیخانم که از دور متوجه حال پر بهیط

 ؟یزیبر ییهمه چا یبرا یزحمت بکش شهیخوردنِ. م یرعنا جان من دستم بند پاک کردن سبز _

 بوجود آمده داشتند. اگر در جو رییدر تغ یسع میمستق ریو غ اوردهین میبودم که حال دگرگونم را به رو خوشحال

 .کردمیحس نم یکمبود گاهچیه شدم،یبزرگ م یاخانواده نیچن

برداشته و تشکر  یبردم. آقا محمود بدون باال آوردن سرش استکان اطیو به ح ختهیر ادیرا با دقت و عالقه ز یچا

پال شده در اطراف پخش و یهاتعارف رفتم. همانطور که نگاه آقا محمود به خرت و پرت یکرد. به طرف محمدعطا برا

 بود، گفت: اطیح

 یلیتخت هم خ نیدور؟ ا میزیبر ای خورهیبه دردشون م نهیبب ارمیب یسمسار دی. باستیقابل استفاده ن نایا شتریب _

 قابل استفاده باشه. ستمیفرسوده شده. مطمئن ن
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 یانداخت. بعض یقیآمده بود، نگاه دق رونیکهنه ب هیاثاث ریکه از ز یبلند شده و به طرف تخت شیمحمدعطا از جا _

 کرد. یشتریب یرا با دست وارس شیهاقسمت

 یشتریب خیجاها رو هم با م ی. بعضمیکنیها رو عوض مقسمت یبعض یهاباشه. تخته ریچرا فکر کنم قابل تعم _

 .شهیبه راه م رنگ بخوره رو هی. میمحکم کن

 ما نشسته بود، گفت: یبه تماشا اطیگوشه ح یصندل یکه رو یبیب

که بتونه وزن چهار نفر رو تحمل  نقدری. همستیهم مهم ن یلی. خمینیکه بش میندازیروش م ییلویز ،یاچهیقال هی _

 .هیکنه کاف

 کرده و لبخند زدند. گریکدیبه  یمحمود و محمدعطا نگاه آقا

 گفت: یبه شانه پسرش زده و با شوخ یامحمود ضربه آقا

محکم  دیذات آدم با ست،یکه مهم ن ینده. خوشگل تیانقدر به ظاهر اهم گمیبهت م ی! هریبگ ادی تیبی! از بنیبب _

 باشه.

رنگ را دست گرفته و مشغول کامل کردن کار  یمحمدعطا قوط یحرف همه به خنده افتادند. بعد از خوردن چا نیا با

 تمام من شد. مهین

 به محمودآقا گفتم: رو

 .میتو باغچه بکار دیکن هیخم گل تهکم ت هی دیتونیشما م _

 باغچه نگاه کرده و جواب داد: به

 .کنمیم هیمناسب هست، ته یچ نمیبب پرسمیکاشت. م شهینم یهر گل م،یریاالن رو به زمستون م _

 و با لبخند ادامه داد: دیچرخ یبیطرف ب به

 نم،یبیحاال دارم با چشم خودم م اره،یو برکت هم با خودش م ریدختر که تو خونه باشه خ هیبودم  دهیشن شهیهم _

هم رنگ بزنم.  اطیمقدار رنگ بخرم در ح هی دیاگه اجازه بد یبیانداخته. ب جانیمون رو به شور و هگل دختر همه نیا

 نو نَوار بشه. اطیدفعه کل ح هی
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 .دیبه سر خودتون زد دیزد یدست خودتونه. هر گل اریاخت _

 توش مو کاشته بشه. دیمن با یمویکله ب نی. ازننیبه سر عروس مگلُ که  _

به سر و وضع من داشته باشد، با خنده  ینگاه نیبودنش و بدون آنکه از لحظه ورودش کمتر دیبا وجود مق محمودآقا

که  یاصول تیرعا نی. در عشانمانهیاز بودن در جمع گرم و صم بردمی. چقدر لذت مآوردیهمه را به وجد م یو شوخ

وجود داشت؛ اصالً  ماننیکه ب یفاحش یهاشان را هم حفظ کرده و با وجود تفاوتبودند، حرمت مهمان بندیبه آن پا

را خوردم. به ندرت  یخانواده خونگرم نیحسرت چن م،یآنها نداشتم. در تمام طول زندگ نیدر ب یبگیحس غر

 ای شهی. هممیبا آنکه تعدادمان هم کم بود؛ دور هم جمع شو خانواده یهمه اعضا آمد،یم شیدر خانه ما پ یاجمعه

 کند. یرا همراه هیبق توانستینم یخستگ لیاگر حضور داشت، تازه از سر کار برگشته و به دل ایبود  بینفر غا کی

و  مانهیگاه جمع صم چیبود. کالً ه نطوریوضع هم میرفتیم یبزرگ مادرکه کوچکتر بوده و به خانه مامان یزمان یحت

را عوض کرده بود. در طول  میهواحال و یخانه کل نیچند روز بودن در ا نیرا تجربه نکرده بودم. اما هم یلیشاد فام

و کاشتن  یدگیرس یرا برا یکهنه، کس هیسامان دادن به اثاث و رهفته بعد محمودآقا به قولش عمل کرده و بعد از س

 زیرا رنگ زد. حاال همه چ اطیمشرف به ح یهاپنجرهو درها و اطیدر حدر باغچه آورد. آخر از همه هم  اهیگل و گ

 حال آن زمان به سراغم آمده بود. شده بود و حس و امیتصورات بچگ هیشب شتریب یلیخ

بودم، حضور عمو و پسرش به همراه بابا و مامان  یبیخانواده ب مانهیآخر هفته بر خالف تصورم که منتظر جمع صم اما

 بوجود آورد. میبرا ینوسنامأ جو

 که مامان در بدو ورود گفت: خصوصاً

 رنگ و روت باز شده. یاز بودن در کنار خانواده برات لذت بخشه، حساب شتریب ها،بهیبا غر یمعلومه زندگ _

توانستم خود را کنترل  یشد، دلخور بودم، که به سخت انیب یابراز دلتنگ یاش که به جاجمله دنیاز شن یقدر به

 به کمکم آمده و جواب داد: یبیندهم. خوشبختانه ب یستیکرده، تا در حضور جمع جواب ناشا

 .دیبودن قبول نداشته باش لیما رو به فام نکهیخانم. مگه ا نینسر ستین بهیکه خونه غر نجایا _

 زده بود، با ندامت گفت: یبیکه در حضور ب یاز حرف مانیپش مامان

از خونه پدر و مادرش  نمیبیم یوقت شمیخب ناراحت م ینداشتم. ول یمنظور نی! اصالً همچدی! ببخشیوا یا _

 و به شما پناه آورده. یِفرار
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کنه.  یدوست داره زندگ یهر طور دیمدت بذار هی. ادیب ادشیدوران گذشته به  خوادیو نم ستیحتماً اونجا راحت ن _

 .فتهیبراش نم یاتفاق بد چیه دیمطمئن باش

مراقب دخترمون  م،یما انقدر عرضه ندار یعنی. گنیم یآخه مردم چ ی. ولادیم شیپ یمشکل نجایکه ا گمینم _

 .میباش

 کمک حالمون بوده. یکل نجایبه مراقبت نداره. تازه ا ازیدختر شما ن _

 گفت: ییمحمود با خوشرو آقا

 خسته باشن. دی. مهمونا تازه از سفر اومدن شادیها رو اونجا ادامه بدصحبت هیداخل بق دییبفرما _

 نکرد. قبل از غروب دایتکرار آن پ یدوباره برا یو فرصت افتی انیپا نجایمامان هم زیاعتراض آم یهاصحبت باالجبار

عطا که به واسطه بلد بودن از محمد ریآنجا ماندگار شدند. غ زاکیو آ روزیمامان و بابا به خانه برگشته و عموپ

 صحبت بودند.فقط با عمو هم هیبقارتباط برقرار کند؛  زاکیبا آ توانستیم ،یسیانگل

 

صحبت کند  خواهدیم یدر چه مورد دانستمیبروم. م اطیشب قبل از خواب، عمو از من خواست همراهش به ح آخر

 و قبل از او گفتم:

 .اومدینم شیها برام پاتفاق نیدوم از اک چیبودم ه لیخارج از کشور ندارم. اگه ما یبه زندگ یاعمو من عالقه _

 به اصل ماجرا بپردازم، متعجب گفت: مقدمهیب نطوریکه انتظار نداشت ا عمو

ناراحت  یلیخ د،یفهم رو تیزندگ یماجرا یبدم. وقت شنهادیاومدم بهت پ زاکیبه اصرار آ نباریا یراستشُ بخوا _

 .میکمک انجام بد یبرا ادیاز دستمون برم یتا هر کار شت،یپ میایسفر ب هیشد و از من خواست با هم 

 راحتم. نجایدر حال حاضر ا یول د،یواقعاً ممنونم. از طرف من ازش تشکر کن _

 شیهابه جلو خم شده و آرنج یرو به راه شده، نشسته بود؛ کم یکه به تازگ یمیهمانطور که کنارم لب تخت قد عمو

 بلند گفت: یگره زده و با آه داد. پنجه در هم هیرا به زانوها تک
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ف حر کسرهی م،یهم که اونجا بود یدو روز یکی نیشکسته شده. ا یلیخوردم، خ کهی دمیکه تو فرودگاه دبهروز رو _

 .نتتیبب تونستیم شتریب یکه بود مارستانیب گفتیو دلتنگت بود. م زدیتو رو م

 تا به آرامش برسم. رمیفاصله بگ زیاز همه چ یمدت هیخودم خواستم  _

 به من گفت: نیغمگ یحرفم تکان داده و با نگاه دییبه تأ یصاف نشست، سر عمو

هم که  یگذاشت. وقت ریتأث مهیتو روح یلیخ رانیکه اومدم ا ی. اون سرکنمی. حالت رو درک مدمیبهت حق م _

 .امیتر بتونم با موضوع کنار بتباعث شد، راح نهایبوجود آورده بود و مجموع ا یادیز راتییتغ زاکیبرگشتم آ

 .امیمن هم بتونم با مشکلم کنار ب دیکنیفکر م _

یم ییدر آسمان خودنما شهیاز هم شیکه امشب ب یتکان داده و نگاهش به ستارگان دانمینم یبه معنا یسر عمو

 .دیدردمندش به گوشم رس یمعطوف شد. فکر کردم قصد جواب دادن ندارد، که صدا کردند

به  یدیام ای. آیخودتُ مشخص کن فیتکل دیاول با ؟یبه خودت داره، که چطور به مسئله نگاه کن یبستگ _

 ...یبرگشتنش دار

 گفتم: تیحرفش را قطع کرده و با قاطع _

 کردن با من نبود. یاون از اول هم با نقشه و حساب شده طرفم اومد و قصدش زندگ نه،

رو  مونی. چون ما عاشقانه زندگیبهرانُ رد کن نیا یتونیکه زودتر از من م داره یدواریو ام یشکرگذار یپس جا _

 .میکنار هم گذروند یبه خوش رو یادیز یهاو سال میشروع کرد

 کیرو باخته بودم. شر زمیبه خودم اومدم که همه چ یکرد، که وقت رییما تغ یتو زندگ زیهمه چ زیر زیآروم و ر اونقدر

 از قبل شد. شتریبا همسرش به مشکل خوردن و از هم جدا شدن؛ رفت و آمدش به خونه ما ب نکهیبعد از ا میکار

مون و پاش رو به خونه میبد یدواریاز بهش ام میخواستیاومده بود، م شیکه براش پ یتیو همسرم به خاطر موقع من

 کیکه تو کار با هم شر ییتمام دارا با دوز و کلک اول ج،ی. اما رفتار عاشقانه ما باعث طمعش شد و به تدرمیباز کرد

 و بعد هم همسرم رو تصاحب کرد. میبود

به خونه  موقعیاِما مرهم دردم باشه، ب نکهیا دیهمه اعتماد سرم رفته، به ام نیاز ا یچه کاله گشاد دمیکه فهم یروز

به قصد کشت اون  دم وش یلحظه دچار جنون آن کی. دمیتو حمام د ینامناسب تیوضع رفتم. اما اون دو تا رو تو
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دهانم  یکمک خواست. دو دست رو هاهیو داد از همسا غیج ازنگ زد و ب سینامردُ کتک زدم. اِما بالفاصله به پل

 بلندم به گوش افراد داخل ساختمان نرسد. یگذاشتم تا صدا

 ؟یتحمل کن یتونست یوحشتناکِ. عمو چه جور یلیمن! خ یخدا _

 زد و گفت: یپوزخند عمو

 شدم.  وونهینتونستم تحمل کنم و د ؟یدیمگه حال و روزمُ ند _

م شناس. هنوز هم با روانشهیها حالم بد موقت یبرگردم. هنوز هم بعض یعاد تیتا بتونم به وضع دیطول کش یلیخ 

دُ نامراون  یتالش کرد که کالهبردار یلیخ زاکیبود که آ نیبه من قوت قلب داد، ا یکه کم یزیدر ارتباطم. تنها چ

 بمیماجرا نص نیکه از ا یضربه روح یرو جبران کنم. ول میلما انیاز ضرر و ز یثابت کنه و خوشبختانه تونستم قسمت

یتالش م یلی. دکترم خگذرونمیروزگارم رو م کنم،یم ی. االن فقط دارم زندگستیقابل جبران ن یجور چیشد، ه

 .ستین یاما کار راحت ارم،یبوجود ب میتو زندگ یو نرمال داریپا طیکمکم کنه تا شرا کنه،

 نیانبوده. بنابر توننیب قیعم یعاطف یبهتره، چون دلبستگ یلیتو خ طیبا من شرا سهیدر مقا گمیم نیهم یبرا

 تونمینم ی. من حتمیکردیم یهست، که عاشقانه با هم زندگ یتر از منتو به مراتب راحت یفراموش کردنش برا

 شد؟ دهید، که اِما به سمت اون پست فطرت کشبفهمم اشکال کار کجا بو

او از افکار آزار دهنده  ییرها یبرادچار لرزش شده بود. شیو صدا شدیم تریصحبت لحظه به لحظه عصب نیح عمو

 از جا بلند شده و گفتم:

 وقتِ. رید میبخواب میبهتره بر _

 از اندازه در خاطراتش غرق شده. شیرنج درونش بود، نگاهم کرد و متوجه شد، ب یایبا چشمان سرخ شده که گو عمو

 آروم کردنت با گفتن مشکالت خودم ناراحتت کردم. یببخش به جا _

 .دیاستراحت کن دیبر د،یایخسته به نظر م ی. ولستین نطورینه، عمو ا _

 ند کنار گوشم گفت:. با لبخمیام انداخته و با هم به سمت ساختمان رفتدور شانه دست

 ت:ام زد و گفبه گونه یامنُ بهونه نکن. بوسه ی. خستگینگ یزیتا از خودت چ یدر رفت رشیاز ز دمیمن اصالً نفهم _
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 فردا. یبرا ختنیر ییهاها با هم برنامهبچه نیا دمیکه فهم نطوریبرو بخواب، ا _

 .دمیتعجب به سمت عمو چرخ با

 با شما باشه؟ خوادیس، چطور ماز خونه رونیت بوق ریمحمدعطا که هر روز تا د _

لش د زاکیبا ما باشه. آ یتا بتونه چند ساعت ده،یتو کارش انجام م ییجاجابه هی. گفت فردا دونمیمن هم درست نم _

کرد که قرار  یرو معرف یآژانس مسافرت هی یحسام ی. آقانهیبب رو یدنید یجاها یبعض رانیحاال که اومده ا خوادیم

تا با هم چند  ذارمیبعد از ظهر هم گفت زمانم رو آزاد م یم. برایسؤال کن طشیو از شرا میسر بزن هی میشد، صبح بر

 .میجا بر

 

 زیمشغول جمع کردن م ی. وقتمیدر خانه بود یبیشدنم همه از خانه رفته بودند و فقط من و ب داریبعد قبل از ب روز

 :گفت یبیصبحانه بودم، ب

 روزیکه از د یی. فکر کنم غذاهاخورنیم رونی. عموت گفت ناهار بمیناهار فقط خودمون دو نفر یرعنا جان، برا _

 .میتازه درست کن زیچ هی یبخور یاگه تو دوست ندار یباشه. ول یما کاف یمونده، برا

 .میخوریهمونا رو م ست،ین یمشکل یبینه ب _

 یازیگفت ن یبیکردم. هر چه ب یریآنکه خودم را سرگرم کرده باشم، کل خانه را جارو زده و همه جا را گردگ یبرا

با باربد انداخته و باعث  امیزندگ ادیعمو دوباره مرا به  شبید یهانکرده و به کارم ادامه دادم. حرف یتوجه ست،ین

 شده بود حالم دگرگون شود.

 یو به شکل کردمیبازگشته بودم، تمام مدت با نظافت خانه خود را سرگرم م ینه پدرکه به خا یاول یروزها مثل

 ریداشت، اما بابا متوجه شده بود که رفتارم غ تیبرق بزند. مامان از کارم رضا زیهمه چ خواستمیوسواس گونه، م

 آرامم کند. شیهابا حرف کردیم یو سع ستیعاد

شده و با  مانی. بعد هم از کار خود پششدیکردن خود در اتاقم ختم م یمن و زندان ادیو فر غیبه ج تاًینها یول

بدنم بوجود آمده  یرو یادیز یهاخاطر زخم نی. به همکردمیم هیرساندن به بدنم، خود را تنب بیو آس یخودآزار

ه ب مارم،یروح ب امیدرمان و الت یبود که آنها را برا هازخم نیبرود و هم نیتا آثارشان از ب دیها طول کشبود، که مدت

 .ابندیب یافکر انداخت تا راه چاره
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بله  یبودم و صدا هاشهیزنگ تلفن مرا از مرور خاطرات آن دوران خارج کرد. با روزنامه مشغول پاک کردن ش یصدا

 یبی. چند لحظه بعد بدادمینم صیتشخ یزیو چ شدیوار مپچپچ شیهم صدا ی. گاهدمیشنیرا م یبیو باشه گفتن ب

 کرد. میصدا

 .ایب قهیدق هیرعناجان! دخترم  _

 .یبیبله ب _

 .رونیب دیدنبالتون که با هم بر ادیحدود ساعت سه م د،یعطا بود. گفت آماده باشمحمد _

 من چرا آماده بشم، مگه قراره من هم باهاشون برم؟ _

 گفت. ینطوریبه من که ا _

 طرف آشپزخانه راه افتاد و ادامه داد. به

به سرت بخوره. چهار  ییهوا رونیب . بروینیبش رزنیکه همش کنج خونه بغل من پ شهینم یداره؟ جوون یچه اشکال _

 .ینینفر آدم جوون و سرزنده رو بب

 به لپ نرمش زده و گفتم: یاغمناک بوسه یلبخند با

 هزار چهره و چند رنگِ. یآدمها دنیرفتن و د رونیبغل شما بودن برام ارزشمندتر از ب _

 را گرفته و در حال نوازشش گفت: دستم

 .شنیم دایخوب هم پ ی. آدماستنیچوب نرون. همه که مثل هم ن هیهمه آدمها رو به  _

 .دمیندرو  یاگهیخوب د یاز خونواده شما آدما ریفعالً غ _

یم نطوریمادرت ا یول دمش،یمن هنوز ند ره؟یگیمدام سراغتُ م یدونیم ینباش اون دوستت، هست انصافیب _

 .گفت

 مُ قطع کنم.حاال رابطه نی. همون بهتر که از همبرهیم ادیمنُ از  ش،یاون هم بره سر خونه و زندگ _

 .میدور هم ناهار بخور نجایا ادیهم گفتم غذا درست نکنه و ب بهیدرست کن، به ط یساالد هیحاال برو  _
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 دست به کار شدم. گفته و یظیغل« چشم»به من منتقل شده بود،  یبیکه لحن نرم و مهربان ب یخوش حال با

به  وهیم یدم کرده و من هم با ظرف یخانم چا بهیآمدند. ط زاکیکه عمو و آ میناهار بود یهاحال شستن ظرف در

کوتاه، تا آمدن  یاستراحت یبا پسرش کرده و برا یمحمدعطا را به عمو گفت. عمو مشورت غامیپ یبیرفتم. ب ییرایپذ

 شان را نداشتم.کردن ینشسته و قصد همراه خانم بهیط و یبیمحمدعطا به اتاق رفتند. من همچنان کنار ب

 ام، گفت:آماده نشده دیمحمدعطا آمد و د یوقت

کم دور هست،  هی شناسمیم یباغ هی. میریشلوغ نم ی. جایانزوا خارج بش نیاز ا جیبه تدر یکن یبرات بهترِ سع _

 .ارزهیبار امتحان کردنش م هی. به ییِباصفا یجا یول

جز  یاکه چاره آوردیم لیدل یکه بدون چون و چرا درخواستش را اجرا کنم. جور کردیمجابم م شهیاو هم یهاحرف

 نداشتم. رششیپذ

بت به صح یاتا آن دو راحت بتوانند با هم صحبت کنند. عمو که متوجه شده بود عالقه میو عمو عقب نشسته بود من

 فیتعر امیاز دوران کودک یهم خاطرات یو گاه زدیدرباره گذشته و ازدواجم ندارم، در مورد مسائل متفرقه حرف م

بود، که از محوطه  یااقع موزهشهر قرار داشت و در و یکزدر قسمت مر بایکه ما را به آنجا برد، تقر ی. باغکردیم

 .شدیاستفاده م حیگردش و تفر یآن برا یرونیسرسبز ب یپردرخت و فظا

درآورده بودند، که انواع  یسنت یبه شکل رستوران ،یمیقد یهابا طرح ییهایو صندل زیرا هم با استفاده از م یقسمت

از من خواست  زاکیو بعد آ میموزه رفت دنید ی. ابتدا برادادیرا ارائه م یسنت یهاو شربت یاهیگ اتیدمنوش و عرق

که به  یابا لهجه کرد،یمکث م یلیصحبت کند و خ یفارس توانستیم ی. به سختمیهمراهش در محوطه باغ قدم بزن

. خالصه دست و پا گفتیم یسیکند، انگل یهج توانستیکه نمکلمات را هم یبود. بعض دنیقابل فهم یسخت

 ارتباط داشت. یدر برقرار یشکسته سع

 دِپرِس بود مثل پدر. بات کاست کمک به شما. یلیشما ک دیمن فهم _

 دنیفهم دیینشوم. تنها به تأ اشیکردم بروز نداده تا باعث نارحت یام گرفته بود، اما سعطرز حرف زدنش خنده از

 سرم را تکان دادم. شیهاحرف

 کوشحال شد.اگر دوست داشت همراه ما بود،  ،یسار میآ _

 .دیکمک کن دیو قصد دار دیعمو گفت شما به من محبت داشت د،یمن ممنونم که به فکرم هست _
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 من خوب نتونست گفت، لطفاً..... _

 میتا او برا میمنظورش را منتقل کند، که ناچار شد با اشاره دست نشان دهد، نزد پدرش برو توانستینم ظاهراً

 را ترجمه کند. شیهاحرف

فالوده  ینداشتم، تقاضا اتیبه عرق یاداده بودند و من چون عالقه یدنیخود سفارش نوش یو محمدعطا برا عمو

شروع به حرف زدن با عمو به زبان  زاکیمان، آهم کنجکاو شد فالوده را امتحان کند. تا آوردن سفارش زاکیکردم. آ

به من اشاره داشتند و به نظر  شانیهار صحبتد دبو بی. عجمیشدیمتوجه نم یزیخودشان کرد و من و محمدعطا چ

 یهاشده و تنها با تکان سر و در سکوت شنونده حرف میعمو تسل ایبا هم اختالف نظر دارند. در آخر گو دیرسیم

 در سکوت همه مشغول خوردن شدند. یاقهیشد چند دق دهیها که چپسرش بود. سفارش

 گفت: صالیدر گردش بود و با است زاکیمن و آ نینگاهش ب عمو

کرد  نیتمر یلیداشت خودش بگه و قبل از اومدن خ میبرات بگم. اول تصم رو شنهادشیاصرار داره پ یلیخ زاکیآ _

 قرار گرفت همه رو فراموش کرده. تشیصحبت کنه، اما حاال که تو موقع یبتونه فارس

 شمرده و آرام ادامه داد: اورد،یو بدون آنکه سرش را باال ب دادیدار را درون دَمنوشش چرخ مدسته نبات

 خواستیباشه و م یکه دوست دار یانهیتو هر زم شرفتت،یپ یبرا یخوب تیموقع تونهیمعتقده اونجا م زاکیآ _

نجام ا یو اقامتت به راحت زایو یتا کارها د،یبا هم ازدواج کن یاول به شکل صور ،یباش لیازت درخواست کنه اگه ما

 د،یدر موردش فکر کن تریجد دیتونیو م دیشیم شناآ شتریبا هم ب ،یبعد از مدت یاونجا مستقر شد یبشه. وقت

 ....دینیبب

در  میهاکه در آن بود، مشت کرده بودم که ناخن ی. چنان دستانم را همراه قاشقدمیشنیعمو را نم یهاحرف هیبق

 دنیآنها کمک به من است، اما شن یقصد هر دو دمیفهمی. با آنکه مکردمیدستم فرو رفته و دردش را حس نم

 شده و تحملش را نداشتم. امیدرخواست ازدواج مجدد باعث آشفتگ

را که محمدعطا به طرفش گرفته بود در  یانگشتانم را از هم باز کرده تا قاشق را رها کنم و قرص ادیبا فشار ز عمو

قابل تحمل  میبرا اتیببرد. اما طعم عرق نییرا به خوردم دادند تا قرص را پا از شربت محمدعطا یدهانم گذاشت. کم

 شد. دهیبود به گند کش شیو هر آن چه رو زینبوده و ناخواسته هر چه خورده بودم، باال آورده و م
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 م،یفتر نیاش به سمت ماشبر شانه هیبرد تا دست و صورتم را بشورم. بعد با تک یبهداشت سیمرا به سمت سرو عمو

 ییتنگ آن محله جا یهادورتر از باغ پارک شده بود، چون در کوچه ییجا نیاما توان قدم برداشتن نداشتم. ماش

 .شدینم دایپ نیپارک ماش یبرا

 یرادا ریو غ یعصب یببرد، که به شکل نیجلو آمد تا مرا در آغوش گرفته و تا ماش دیرا د شانمیحال پر یوقت زاکیآ

مان رفته و دنده عقب به سمت نیدوان دوان به طرف ماش د،ید نیزدن کردم. محمدعطا که وضع را چن غیشروع به ج

 .دمیلرزیوحشت کرده و م شتریب تیو جمع یشلوغ دنیشده و من هم با د جادیبندان ااوضاع راه نیآمد. با ا

 ریراند. عمو ز مارستانیب نیکتریبه سمت نزد توانست،یکه م یسرعت نیشتریمحض سوار شدن محمدعطا با ب به

 .میبغلم را گرفته و به سمت اورژانس رفت

دکتر اورژانس،  یبرا تمیکرد. با شرح وضع یکارت خود را نشان داده و خود را به عنوان دکتر معالجم معرف محمدعطا

 بخش داده شد.دستور سرم و آرام

از آن بودم، که  ترحالیب ی. ولدمیخانم را کنار خود د بهیچشم باز کردم ط یبه خواب رفتم و وقت قیاز تزر بعد

 یگریخانم و محمدعطا کس د بهیاز ط ریبرم نگاه کردم، اما غ بخواهم بابت به زحمت افتادنش تشکر کنم. به دور و

 آنجا نبود.

 خانم متوجه نگاه جستجوگرم شده و گفت: بهیط

بردارن و برن خونه پدرت. گفتن قرار گذاشتن از فردا با تور  یبیرو از خونه ب شونلیعموت و پسرش رفتن که وسا _

 یتره. خواستن ازت عذرخواهصبح زود حرکت کنن، از خونه پدرت راحت دیرو بگردن و چون با رانیا یچند جا

 شدنت بمونن. داریکه نتونستن منتظر ب م،یکن

 نیاند. وگرنه موقع آمدن در ماشتر انداختهرا جلو شانیرانگردیبه خاطر حال خراب من برنامه ا دانستمیکه م من

 داریهم به د یلیاما تما دانستم،یاند. گرچه آنها را مقصر نمکرده یزیربرنامه گریدو روز د یکی یگفته بودند برا

 سخت بود. میبرا شاناستدرخو ریو تفس هیتوج دنیمجددشان نداشتم. تحمل شن

 نیبه دنبالشان سوار ماش یالعملحرف و عکس چیهیآمده و ب نییخانم نداده، با کمکش از تخت پا بهیبه ط یجواب

 بروم. در آغوش او احساس یبیب شیهر چه زودتر پ خواستمیشدم. باز هم در الک سکوت خود فرو رفته و فقط م

 کندیبال و پر مادرش پنهان م ریخود را زکه  یاجوجه دقرار گرفتم مانن یبی. به محض آنکه در پناه بکردمیم تیامن

 .ختمیریتا در امان باشد، مچاله شده و آرام اشک م
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 :دیاز چند و چون ماجرا با خبر است که با تشر پرس یبیب دیرسینظر م به

 فته؟یحال و روز ب نیرعنا به ا یکه اجازه داد ،یکردیکار م یمحمدعطا پس تو اونجا چ _

 باال رفت. شیصدا یشده و کم یهم عصبان او

دادن با من مشورت کرده  شنهادیاگه قبلِ پ روزیصحبت کنن؟ آقا پ یکه نداشتم بدونم قرارِ راجع به چ بیعلم غ _

 . ستین یدرخواست نیمطرح شدن چن یبرا یاالن موقع مناسب گفتمیبود، م

 ت:گف کندیبا خود صحبت م ایکه گو یخانم کنار ما نشست و با لحن بهیط

مراعات حال رعناجونُ بکنه؟  دیبا دونستینم یعنیبوده،  یروح یدچار آشفتگ یمدت روزی! خوبِ خود آقاپبِ یعج _

 !مقدمهیو ب یهُلهُل نطوریکردنِ؟ ا یچه وضعِ خواستگار نیا

 رو به مادرش گفت: محمدعطا

 بره اتاقش استراحت کنه. دینرفته، به رعناخانم کمک کن نیها از ببخشفکر کنم هنوز اثر آرام _

شود. پس به  امیهمانجا به خواب رفته و باعث شرمندگ دمیترسیرا ترک کنم، اما م یبینبودم آغوش ب لیما گرچه

 گفته و به اتاقم رفتم. ریاجبار شب بخ

 داد: حیتوض یترکه با تُن آرام د،یرسیمحمدعطا به گوشم م یصدا

داد  جواب روزینبود، آقا پ شنهادیپ نیا یبرا یمناسب تیکردم، که االن موقعرعنا خواب بود بهشون اعتراض  یوقت _

رعنا بره  دیشا کرد،یهم فکر م روزیداشتن. خود آقا پ تیاز قبل با پدر و مادرش هماهنگ کرده بودن و اونها رضا

 یحس کردم آمادگ. گفت شب اول که با رعنا حرف زدم، هبهتر باش شهیروح یدور بشه برا طیمح نیاونجا و از ا

 مجبور شدم درخواستشُ مطرح کنم. زاکینداره. اما به اصرار آ موضوع رو نیا دنیشن

 ینیب شیدرصد هم به نفعش تموم بشه، ارزش امتحان کردنُ داره. پ هیخودم حساب کردم، احتماالً اگه  شیپ گفتیم

 اندازه حالش بد بشه. نیتا ا کردینم

شد  نی. همدیکشینم نجایو کار به ا ذاشتمیم انیشما رو در جر د،یگفتم اگه قبلش با من مشورت کرده بود بهشون

 نشن. یدیهر چه زودتر برگردن و دوباره باعث مشکل جد دنیکه بهتر د
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 گفت: یخانم با ناراحت بهیط

سرحال شده  یلیاومده تا امروز خ مارستانیمدت که از ب نیداره؟ تو ا دهیچه فا گهیحاال که حالشُ خراب کردن، د _

 اول. یبود. دوباره برگشت سر جا

 تلخ گفت: یآرام و کم ییبا صدا یبیب

. شما هم ادیبرب یکنه، تا از پسِ مشکالت زندگ یقو شُهیبتونه روح دی. به هر حال بادینخون أسی هیآ نقدیا _

 .خوابمیتو اتاقش م رمی. امشب مدینباش یزینگران چ تون،دخونهیبر

 محمدعطا آمد. یصدا

 .مونمیم نجایمن امشب ا یبیب _

 .کنمیداشتم خبرت م ی. کارستین یاجیاحت _

 .ادیب شیپ یشما هم سخته، اگر مشکل یتره. براراحت المیبمونم خ نجایا _

 کرد. دییخانم هم حرف محمدعطا را تأ بهیط

 دوارمیکه محمدعطا به موقع به کارش برسه. ام کنم،یآماده م صبحونه امیبمونه. خودم صبح زود م دیبذار _

 کم آرامش داشته باشه. هیدختر  نیش بذارن، اخانواده

طفلک آوردن. فردا  نیچه به روز ا هاشونییتا حاال گفتم دخالت نکنم بلکه بفهمن، با زورگو شه،ینم ینطوریا _

 یمالحظه کردم بسه. چ یبذارن. هر چ نطرفایرو به راه نشده، حق ندارن پاشونُ ا یتا وقت گمیو م زنمیخودم زنگ م

 تشیبه بعد خودم مسئول نی. از اشونمالحظهیب یهاتاز محب نیشوهر دادنش، ا یاون از زورک خوان؟یاز جونش م

 رو به هم بزنه. ششیآسا یکس دمیو اجازه نم رمیگیبعهده م رو

 امیروح تیعطا روز به روز وضعمحمد یریگیو پ یبیب تیاوضاع و احوال دگرگون شد. با جد آن روز یاز فردا واقعاً

 ام.به دست آورده یمضاعف یانرژ کردم،یبهتر شده و احساس م

از آن قنوت و  کردم،یکرده و احساس م رییتغ یبه زندگ دگاهمیمحمدعطا د یجالب بود با آموزشها میبرا

رنگ و  میبرا گذاشت،یم جشیکه محمدعطا در پ یمرور مطالب ی. حتشومیم کترینزد یازینیبه غنا و ب یفرمانبردار

 کرده بود. دایپ یگریشکل د
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عالئم  ایهستم.  هاسیاز ک کیکدام هیکه شب کردمیدر خود جستجو م خواندم،یرا م یمطالب روانشناس یوقت قبالً

را برطرف کنم. به  امیزندگ بیاز هر نکته درس گرفته و معا کردمیم یدر من وجود دارد، اما حاال سع یماریکدام ب

که با  ی. به طوررمیبگ میتصم توانستمیبه خود م یشتریب ءداشته و با قدرت اراده و اتکا یخوب شرفتینظر خودم پ

 خواستم اجازه دهد، به آپارتمان خود که باربد به نامم کرده بود برگردم. یبیشدن به سال نو از ب کینزد

داده بود، آنجا را فروخته و  شنهادیو هم محمدعطا به شدت مخالف کردند. آقامحمود هم پ یبیالبته هم ب که

 یزندگ اتیبا واقع خواهمیگذشته نشود. اما همه را رد کرده و گفتم م یبخرم، تا تداع نو لیبا وسا یدیآپارتمان جد

 نخواهند رفت. نیاز ب لیدارد و با عوض شدن خانه و وسا رارشده و با آنها مبارزه کنم. گذشته من در فکرم ق روبرو

د که به بارب یلیوسا یانجام داده و تمام یحساب یخانه تکان کیکالمم همه را مجاب کرده و کمک کردند، تا  تیقاطع

 یاساس راتیینظافت آمده بود، تغ یکه برا یخانم و کارگر بهیپدر و مادرش فرستادم. با کمک ط یبرا شد،یمربوط م

ب را با کت یپزشک یمربوط به رشته مهندس یهاکتاب تمامکرده و با کمک محمدعطا  جادیآپارتمان ا ونیدر دکوراس

 عوض کردم. شدیم یکه مربوط به رشته روانشناس یدیجد

فرصت داشتم، که خود را آماده  یادامه دهم و تا آن موقع شش ماه یدیداشتم ترم بعد درسم را در رشته جد قصد

 یجمع انیبود، که م میسال در زندگ لیتحو نیآمده بودند. اول یبینم. روز اول سال نو مامان و بابا هم به خانه بک

را جمع کرده و همراه مامان و بابا به آپارتمان خود  لمیگذشت. بعد از آن وسا یو خوش یو خونگرم با شاد یمیصم

 رفتم.

 مامان گفت: یخداحافظ موقع

 ؟یندار یمشکل ؟یحترا ییتنها یمطمئن _

 جواب دادم: دیترد یاو بدون ذره نانیاطم با

 .زنمیبهتون سر م امیراحت باشه، م التونی. خستمیخودم با یپا یبه بعد رو نیاز ا خوامیبله مامان، نگران نباش. م _

کار کنه کم هیکه  کردم،یروشن م قهیرو چند دق نتیو هر دفعه ماش زدمیت سر مبه خونه یمدت گاه نیباباجون، ا _

 بشه، بعد ازش استفاده کن. سیسرو هیببرمش  دیفرصت با نیتو اول ینشه. ول یخال شیو باطر

کنم. موقع  نیکم تمر هی دینکردم با یرانندگ ی. مدتکنمیخواستم برم از آژانس استفاده م ییممنون، فعالً جا _

 گذاشته و به خانه خود رفتند. مینهات یتیکرده و باالخره با نارضا یاریبس یهاسفارش یخداحافظ
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ه خاطر ک نیتلف شد، تنها به ا هودهیآپارتمان بازگشتم. دو سال از عمرم ب نیدوباره به ا میسال و ن کیاز حدود  بعد

مادرم بفهمانم، از من انتظار نداشته باشند مسئول آنکه قدرت آن را نداشتم به پدر و یقدرت نه گفتن نداشتم. برا

باور  نیبه ا مرامیخانواده ک یظاهر تیمادرم با اعتماد به مقبولآنکه پدر و یباشم. برا شانیبرآورده کردن آرزوها

به  ازیو ن ستین یکیباطن افراد  وظاهر  شهیمن باشد. اما هم یبرا یاستهیهمسر شا تواندیپسرشان م دند،یرس

 دارد. شتریو توجه ب یبررس

شکل از زمانم استفاده برده و دو سال گذشته را جبران  نیکرده، تا به بهتر یزیربرنامه میروزها یداشتم برا میتصم

را  امیزندگ دیدمرحله ج دیبه رختخواب رفتم. از فردا با مطالعه یآماده کرده و بعد از کم یمختصر کنم. شام سبک و

 . کردمیم نتخابراسخ آغاز کرده و آگاهانه راهم را ا یبا عزم

*** 

 یاست، اما سع رکنندهیدلگ یهمزبانیو ب ییام گذشته. گرچه تنهارا ترک کرده یبیکه خانه ب یهفته از زمان کی

 نمانم. کاریکنم که ب یزیربرنامه یکردم طور

 ندزیزنگ م یگاه دمیرا د یو به سمت آپارتمان رفتم، که از دور شخص دهیخر یانان تازه یصبحگاه یروادهیاز پ بعد

دادم، که  صیکه شدم از قد بلندش محمدعطا را تشخ کتری. نزدکندیعقب رفته به پنجره آپارتمان نگاه م یو گاه

آمده بود؟ او هم متوجه من شد  نجایا یچه کار یوقت صبح برا نی. اکردیدر دست داشت و اطراف را نگاه م یلونینا

 .ستادیبه انتظار ا یو با لبخند کمرنگ

 شاءاهلل.ان رهیخ نجا؟ی! ایزود نیسالم، صبح به ا _

 درون دستش را باال گرفت و نشانم داد. لونینا

م با به درمانگاه بزن یداشتم سر میسالم، چند تا کتاب برات کنار گذاشته بودم، فراموش کردم بهت بدم. امروز تصم _

 به دردت بخوره.  دیدستت برسونم، شا رو نایخودم گفتم، قبلش ا

 را باز کرده و تعارف کردم داخل شود. یورود در

 بدم و برم. . فقط اومدم کتابا روشمینه ممنون، مزاحم نم _
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 .شهینم رتونی. البته اگه ددییس، نمک نداره بفرماآماده مییچا _

 .ستیها رو نظم نبرنامه ادیروز معموالً  همه جا تَق و لَقِ. زنو التیتو تعط _

 ها را باال رفته و گفتم:پله از او جلوتر

 باز کنم. در آپارتمان رو رمیجلوتر م دیببخش _

 .دییبفرما کنمیخواهش م _

 ضیبعد از تعو. ندیمبل بنش یعوض کرده و تعارف کردم رو یرا با صندل راحت امیدر آپارتمان کفش ورزش یجلو

 آپارتمان بود. یصبحانه شدم. او هم مشغول تماشا زیلباسم به آشپزخانه رفته و مشغول آماده کردن م

 .دیدار یآپارتمان قشنگ _

 صبحانه. دییممنونم، بفرما _

 .هیکاف ییچا هیفقط  د،ییمن خوردم. شما بفرما _

 قابل خوردن هست؟ دینیدرست کردم. بب جیهو یگرفتم مربا ادی یبی. از بدیلقمه بخور هی دییحاال بفرما _

مو آزاد کرده و  رهیبلند شده بود، از شرِ گ یرا که حاال حساب مینشست. موها زیکرده و با مکث پشت م یاخنده

 شروع به بافتنش کردم.

رم . سکردینم ینگهداشته و حرکت گرشیدست و قاشق را در دست د کیبه دستانش جلب شد، که نان را در  نگاهم

 دستان در حال مو بافتنم متوقف شده بود. یکردم، که رو ریرا که باال گرفتم نگاهش را غافلگ

 یخود درست کرد. آن را دهانش گذاشته و با لذت هوم یبا مربا برا یاانداخته و لقمه نییزده سرش را پا خجالت

دهانش گرفت. بعد از قورت دادن  یداده بود، جلو هیتک زیآرنجش را به م کهیدستش را مشت کرده در حال کیگفت. 

 لقمه گفت:

 .یبود یآموز خوب. معلومِ دانشدهیمرو یبیب یواقعاً خوشمزه شده. درست مزه مرباها _

 داشتم. یگفت معلم خوب دی. در واقع بایگیباشه که م نطوریهم دوارمیجداً! ام _
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 .یرو داشت شیریادگیبه هر حال شما هم استعداد  _

 .فتیممنونم از تعر _

 گفت: نیغمگ یخاص و کم یبه اطراف نگاه کرده و با لحن یکم

هم  یبیساکت شده... ب یبی.. خونه بهیخال یلی... جات خرمیم یبیب دنیمدت عادت کرده بودم، هر دفعه د نیا _

 .ارهیخودش نم یدلش تنگه، اما به رو

 مستقل باشم. کنم،یم یبهترِ وابسته نشم. من هم دارم سع دیدتون گفتدلم براش تنگ شده، اما خو یلیمن هم خ _

 داده و گفت: یرا تکان سرش

 .یباش یوابسته به کس یخوایکه نم ،یکنیم یکار خوب _

به اندازه  یبی. خونه بیبیب شیپ میدنبالم، با هم بر انیبدر م زدهی. مامان و بابا گفتن سرمیم دنشونیحتماً به د _

 .میبه دشت و دَمن بر ستین یازین گهیسرسبز هست، د یکاف

معطل  کیها تو تراف. بعد هم همه جا شلوغِ، ارزش نداره ساعتمیرینم ییمعموالً جا یبیبله، ما هم به خاطر ب _

 .میبش

 به دهانش مزه کرده بود. ایبرداشت. گو گریلقمه د دو یکیلقمه در سکوت خوردم و او هم  چند

 به من بگو. یالزم داشت یبا اجازه من برم. اگه کمک گهیخب د _

باز شود. از  میخورده، تا راه گلو شیرو یچا یارا با عجله قورت داده و با دست اشاره کردم صبر کند. جرعه املقمه

 اش گرفت و گفت:عجله و شتابم خنده

 وقت. هی یحاال خفه نش کنم،یباشه صبر م _

 گفتم: رفتم،یبه سرعت به سمت اتاق مطالعه م کهیام گرفت و در حالهم خنده من

 کار کنم؟ یچ یکن مییراهنما خواستمینداره م یکرده، اگه اشکال جمیچند تا مبحثِ گ _

 به دست از اتاق خارج شدم، که زنگ آپارتمان به صدا در آمد. کتاب
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 تعجب نگاهم کرد. با

 ؟یبود یمنتظر کس _

 زنگُ زده. ینفر اشتباه هی دی. شانجایمان بابام خبر ندارن برگشتم ااز خانواده شما و ما ریغ ینه، کس _

 .دمیبذار من جواب م _

 گفت: توریبا نگاه به مان رفته و فونیطرف آ به

 هستن. مرامیک یخانم و آقا _

 گفتم: یشانیپر با

 کار دارن؟ یچ یعنی. دمشونیوقتِ ند یلیخ نجا؟یاومدن ا یچ یاونا برا _

 خودم جوابشونُ بدم؟ یخوایم کنه،یم تتیاذ دنشونیاگه د _

 کنم به خودم مسلط بشم. یسع دی. باستین یاحینه،نه! احت _

 در باز کن را زدم و در آپارتمان را باز گذاشتم. دگمه

 کرده و گفت: دییسر حرفم را تا با

 .یایکار بهترِ، مطمئن باش از پسش برم نیهم _

سال نو و خوش آمد، دعوت به  کیاز آنها استقبال کرده و بعد از تبر ییورکه به من داد، با خوش یقوت قلب با

 مامان پوران با نگاه به محمدعطا گفت: ،ییرایشان کردم. درحال انجام پذنشستن

 .میبد موقع مزاح شد نکهیمثل ا _

نسبت به حضور محمدعطا در آپارتمانم  ر،یاز هرگونه سوء تعب یریجلوگ یبه محمدعطا انداخته و برا یکوتاه نگاه

 دادم: حیتوض

برن محل کارشون، سر راه چند تا کتاب برام آوردن. من هم  خواستنیهم م یحسام ینداشتم. آقا یکار خاص _

 مهمون من باشن. یچا هیاومدن،  نجایو تا ا دنیشون کردم داخل، تا حاال که زحمت کشدعوت
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 .میاز طرف باربد برات داشت یغامیپ هیو هم  متینیبب میدوست داشت یلیم خ. هزمیعز میریگیوقتتُ نم ادیز _

منتظر ادامه  یاخم و دلخور یبا من داشته باشد، با کم تواندیم یهمه مدت، باربد چه کار نیاز آنکه بعد از ا ریمتح

 ماندم. شانیهاحرف

 صاف کرده و دنباله حرف را گرفت. یانهینادر س بابا

ر خونه و س یگرفت میکه حالت بهتر شده و تصم میخوشحال شد یلیخ ،یکن یزندگ نجایا یبرگشت میدیفهم یوقت _

تو  یتونیم ت،یلیبا توجه به رشته تحص یهست لیبدم، اگه ما شنهادیفکر افتادم بهت پ نی. به ایخودت باش یزندگ

 .یدو در کنارش به دَرسِت هم ادامه ب یمجموعه ما شروع به کار کن

 کردم خشم درونم را مهار کرده و پاسخگو باشم: یسع

 یهاو کتاب دنیکه زحمت کش یحسام یگرفتم رشتمُ عوض کنم و با کمک آقا میتون، اما تصمممنون از محبت _

 .کنمیآزمون خودمُ آماده م یکردن؛ دارم برا هیالزمُ برام ته

 :همسرش را ادامه داد یهاصحبت دیمکث و ترد یپوران با کم مامان

 و حالت چطوره؟ یکنیکار م یبرامون فرستاده، در موردت سؤال کرد که چ لتُیرعنا وسا میبه باربد گفت یوقت _

هنوز هم سر حرفش  م،یبد شنهادیخواست بهت پ ،یاز چند روز دوباره تماس گرفت و گفت حاال که روبراه شد بعد

 .دهیبرات انجام م ادیاز دستش برب یو هر کار یریبگ یلیتحص یزایکمکت کنه، و تونهیم یباش لیو اگه ماهست 

 گفتیبشه. م یمشکالت نیباعث چن فتنشر کردیناراحت شده بود و فکر نم یلیخ تیماریب دنیراستش از شن

جود بو یکه عادت و دلبستگ م،ینکرد یبا هم زندگ یادینشده بود و مدت ز جادیا نمونیب یعاطف یچندان وابستگ

رو برات  طشیو اون هم شرا یمستقل بش یتو دوست دار کردی. فکر مادیب شیپ یاوضاع نی. انتظار نداشت چنادیب

 .یریبگ میتصم تیزندگ یبرا ییبه تنها یتونیکه حاال م ،یخوشحال باش دیبا کردیفراهم کرده بود. فکر م

 نیخرآ انیکه با پا ییتر کرده؛ تا جاکه به نقل قول از باربد گفته شد، ذره ذره مرا آشفته یاز جمالت کیهر  دنیشن

 کی یهایریگ میکه به واسطه تصم ییهمه اتفاق و بالها نیبه انفجارم نمانده بود. هنوز بعد از ا یزیجمله، چ

نتوانستم خوددار  گری. دکردیم یدر موضع خود پافشار هماش، به روزم آمده بود درس عبرت نگرفته و باز جانبه

 روان شد. شانیبه سو لیداشتم، چون س کوتاهم با او یزندگ یکه در ط یاناگفته یهافبوده و حر

 فوران کردم: پروایو ب ختهیر میرا در صدا تمیخشم و عصبان تمام
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داده  شنهادیبه سر من زد که با وقاحت دوباره پ یچه گل م،یکردیم یسقف زندگ هی ریکه با هم ز یمدت یباربد ط _

خواستم، فقط خواسته و نظر خودشُ  یگفتم، هر چ یکم خون به دلم کرد؟ هر چ دم؟یکم از دستش کش شش؟یبرم پ

 نداشت. تیهممن براش ا یهاها و مخالفتکدوم از اعتراض چی. هکردیاجرا م

و اصالً انگار نه انگار که من هم آدمم و دارم  کردیسرگرم م یکار هیهم که بود خودشُ با  یکه خونه نبود، مواقع اغلب

 .کنمیم یخونه زندگ نیتو ا

 هی زدم،یبراش حرف م دهیخودم هم که نپرس ؟یکجا رفت ؟یکار کرد یمدت نبودم چ نیا د،یپرسیکلمه نم کی 

. حاال زنمیحرف م واریدارم با د نکهیمثل ا ؟یها؟ با من بود د،یپرسیدروازه. آخرش م یکیو اون  شدیگوشش در م

که کرد. واقعاً  ییهاو سوء استفاده هایمحلیبا ب د،ها با من کرد و چه به روزم آوربماند که چه یزندگ یمسائل خصوص

 فرستاده؟ غامیدوباره پ ییبا چه رو

 به بابا نادر کرده و با همان خشم ادامه دادم: رو

تو  یبگم شما به قدر دیبا یشما و پوران خانم قائل هستم، اما با شرمندگ یاکه بر یبا همه احترام مرامیک یآقا _

 یهر جور دادیکه به خودش اجازه م د،یزشت و ناپسندشُ نگرفت یرفتارها یو جلو دیدست باربدُ باز گذاشت یزندگ

 ارمیرو که در اخت یو امکانات یمنت خونه و زندگ کردم،یهم که م یبا من رفتار کنه. هر اعتراض خوادیکه دلش م

 .کنمیبرات فراهم م یالزم دار یبرو خدا رو شکر کن، هر چ گفتیو م ذاشتیگذاشته، به سرم م

با  خواستیهاشُ مجبران کنه. نبودن اتیو ماد نیماش با پول و خواست،یرو م شیو احساس یعاطف یهاکمبود

من فقط حکم عابر بانکُ داشت؛ که پول  یشتم، براگذاشته جبران کنه. من همسر ندا ارمیکه در اخت ییهایآزاد

 .کردیاستفاده م زما ازشیکرد و در ازاش به اندازه ن یم زیبرام وار هامُیازمندین

با من  نطوریبراش کم گذاشتم، که ا یچ گفتمینبرده بود. همش به خودم م ییعشق و احساس بو و تیانسان از

و  کردمیرفتار م لشیبه م تونستمیکه م ییکه خونه بود، تا جا یکوتاه یهاهمون زمان کنه؟یبرخورد م

)با دست اتاق مهمان را  دیرسیم شواستهبه خ یکوتاه مدت بود و وقت رشی. اما تأثکردمیهاشُ برآورده مخواسته

به صبح  که تو اتاق خواب مشترکمون، کنار هم ییها. شبدیخوابیتو اون اتاق م ییو به تنها رفتینشان دادم( م

 .رسهیبه تعداد انگشتام هم نم م،یرسونده باش

 هر دو را مخاطب قرار داده و ادامه دادم: نباریا
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اون گذشته  تونهیبرام انجام بده؟ م خوادیکار م یبشه؟ چ یکه چ شش؟یازم توقع داره باز هم برم پ ییبا چه رو حاال

. هنوز هم دارم از اوردمیبدست ن مُیز هم آرامش و سالمتمن هنو د،یرو از ذهنم پاک کنه؟ نگاه به ظاهرم نکن یلعنت

داشته باشم. دو سال از  یخواب راحت و آروم تونمی. هنوز نمکنمیبخش استفاده مو آرام یضد افسردگ یهاقرص

دور و دراز خودش بود. از من مثل  یبه آرزوها دنیفقط به فکر رس یبا خودخواه نکهیا یهدر رفت، برا میزندگ

اشت منُ کنار گذ یبه راحت د،یبه نقطه مورد نظرش رس یکردن به آمالش استفاده کرد و وقت دایدست پ یبرا ینردبون

 یچ گهیبوجود اومد. د شیاریو ناهوش یناخواسته در اثر مست یاون باردار یحت اد؟یبه سرم م یو براش مهم نبود چ

 فراموش کنم و باز هم.... ور هابتیمص نیچطور انتظار داره همه ا گهید خواد؟یاز جونم م

 یعدد قرص جلو کیآب و  یوانیادامه دهم، اما محمدعطا با ل انمیپایبلند باال و ب یبه سخنران خواستمیم همانطور

 کرد، رو به آنها کرده و گفت: دایپ نانیاز فرو دادن قرصم اطم یقرار گرفت و مانع ادامه صحبتم شد. وقت میرو

نظر من انجام شده و هنوز ادامه داره. اگه با من مشورت  ریدرمان رعنا از اول ز د،یهست انیهمونطور که در جر _

 یکه ط ی. مشکالت روحدیکردیرو طرح م یشنهادیپ نیچن دیکه نبا ذاشتمیم انیشما رو در جر د،یکرده بود

هنوز  دینیبیور که مکرده و همونط ریپذ بیسکوتاه مدت با پسر شما براش بوجود اومده، اونُ به شدت آ یزندگ

رک مشت یهم که بخواد زندگ یاگهی. رعنا نه تنها با پسر شما، بلکه با هر شخص داوردهیکامل رو به دست ن یبهبود

 در نظر گرفته بشه. شیروح طیشرا یستیرو شروع کنه، با یدیجد

 و ندامت گفت: یاز جا برخواسته و با ناراحت مرامیک یآقا

 شده. یمسائل نیمن واقعاً متأسفم، که پسرم باعث بوجود اومدن چن _

 به من ادامه داد: رفتن آماده شود و رو یپوران خانم اشاره کرد، برا به

ما  گهینه د دم،یبا مشکل مواجه بوده. از طرف خودم قول م تونیزندگ دونستم،یحد هم نم نیمن جداً تا ا  _

من  یرو یتونیم ،یداشت ازین یکنه. هر زمان هر کمک جادیبرات ا یباربد دردسر مدیو نه اجازه م میشیمزاحمت م

 .کنمینم غیدر یکار چیو از ه یحساب کن

و آخر هم کار  میاز اندازه آزادش گذاشت شیب ران،یحرفاتُ هم قبول دارم، که ما به خاطر نگه داشتن باربد تو ا تمام

ما رو  مونیبابت قصور و کوتاه دوارمیاما ام کنه،یازت دوا نم یدما در یعذرخواه دونمیخودشُ کرد. گرچه م

موفق  تیو تو زندگ یآرامش برسو  شیبدون دخالت خانواده ما به آسا یبه بعد بتون نیاز ا کنمی. آرزو میببخش

 .یبش
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 گفت: یبا ناراحت ختیریاشک م صدایب کهیخانم در حال پوران

اما همونطور  ،ینیما رو بب خوادیدلت نم گهیکه د دونمی. میم بودبرام مثل دختر نداشته دم،یازت ند یبد چیمن ه _

هم  تیباردار یکه حت شهیشدم، باورم نم دی. واقعاً از باربد ناامیرو کمک ما حساب کن یتونیم شهیکه نادر گفت هم

 یارفت. من به ج نیهمون بهتر که از ب ناراحت نبود و گفت اصالًت سقط شده، بهش گفتم بچه یناخواسته بوده. وقت

 .زمیما رو ببخش عز خوام،یاون ازت معذرت م

باربد را  ستیرفتار ناشا یبا آنها داشته و تالف یبرخورد تند توانستم،یشان نمو عذرخواهانه مانیوجود لحن پش با

در اصالح اوضاع  یبوده و سع ریآنها هم از پسرشان دلگ د،یرسیکنم. در واقع به نظر م یمادرش خالسر پدر و

 افتادند. هایخراب یزسازبه فکر با ریجبران گذشته، د یبود برا ریداشتند، اما د

 یشان شد و جلوشان کنم. محمدعطا همراهنتوانستم تا دم در بدرقه یساده اکتفا کرده و حت یخداحافظ کیبه  تنها

 داده و چشمانم را بسته بودم. هیمبل تک یبا هم صحبت کرده و در را بست. سرم را به پشت یادر چند کلمه

به باز کردن  یا. اما عالقهستادهیا میشده و روبرو کیپارچه شلوارش به هم متوجه شدم، نزد شیسا یصدا از

از جانبش نشد، پلک  یحرکت یحال و اوضاعم بود. وقت یمشغول بررس دیشا یچشمانم نداشتم. او هم بدون حرف

ا ر امافهیچشمانم استفاده کرده و ق ودنحس کردم، از بسته ب نطوریانداخت. ا ریگشودم که بالفاصله نگاهش را ز

یم یزیدستپاچه شده و سرگردان سرش را به اطراف چرخاند. انگار که دنبال چ ینظر گرفته بود. کم ریموشکافانه ز

 .گشت

 خود را گرفته و گفت: میتصم باالخره

 اشاره کرده و ادامه داد: زیم یشد. به کتاب رو رید یبهترِ برم، حساب گهیخب د _

 .یاشکاالتتُ برطرف کن ام،یم یکم وقتم آزادترِ. هر موقع خواست هی التیتعط انیهفته تا پا هی نیا _

 حالیشُل و ب یعث شده بود، کمگرفته و خوردن قرص هم با میصدا یو بلند حرف زدن، کم ادیحرص خوردن ز از

 آرام گفتم:  ییخمار و صدا یشوم. با حالت

 نداره. یخونه هستم، برام فرق شهیمن که هم _

 حالت حرف زدنم حالش را دگرگون کرده بود، که فوراً به سمت در رفته و بدون نگاه کردن به من گفت: ایگو
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 رفع اشکال. یبرا امیم یب نبوداگه خوا زنم،یباشه، پس بعد از تموم شدن کارم زنگ م _

 کوتاه بدون نگاه کردن به من خارج شده و در را پشت سرش بست. یخداحافظ کی با

تماس گرفتم، که او هم اظهار  یبیاز محمدعطا نشد. نگران شده و با ب یروز و روز بعد هر چه منتظر شدم، خبر آن

 کرد. یاطالعیب

اش منتظر تماسش هستم. خودم شماره دیقول داد به محمدعطا بگو ی. ولزندیبه او هم مثل سابق سر نم داًیجد گفت

 که مزاحم کارش نباشم. رم،یبا او تماس بگ توانمیم یچه موقع دانستمیرا نداشتم و نم

 کارش تمام شده گریساعت د کیساعت پنج تماس گرفت و گفت حدود  یرا رسانده بود،که حوال غاممیپ یبیب ظاهراً

شام  یبرا رفتیهم ساالد آماده کردم، تا اگر پذ یمرغ بودم. کم یام خواهد آمد. مشغول درست کردن کوکوو به خانه

 و گفت: دیوارد خانه شد، بو کش ی. وقتدیسآماده شده بود که او هم از راه ر میکند. غذا امیهمراه

 ؟یدرست کرد یچ اد،یم یخوب یچه بو _

 مرغ. کوکو _

 ی. مرداکنهیپدرم غذا درست م قهیطبق سل شتریب یعنی. ستیمتنوع ن یاهل درست کردن غذاها ادیمامان من ز _

 هم که همش برنج و خورش دوست دارن. یمیقد

 .میتا داغه شام بخور دیی. پس بفرمادمیم حیترج رو ینون یاتفاقاً من غذاها _

 .دادن حیتوض یاومدم برا ،یمشکل برخورد مطالب به یسر هیتو  ،یگفت نکهی. فقط به خاطر اشمینه، مزاحم نم _

بهشون خبر بده  شن،یبرگشتنت م ریت نگران دخانواده یکنی! اگر هم فکر میعجله که ندار گهید شه،ینم رید _

 .یهست نجایا

اونا عادت دارن به  نیهم ی. برارِیمتغ نیو مراجع هاضی. بسته به تعداد مرستینه، معموالً ساعت کار من منظم ن _

 برگشتنم. رید

 طرف آشپزخانه رفته و گفتم: به

 !دییبفرما ست،ین یابهانه گهیخب پس د _
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 دو دستش را باال آورده و نشانم داد. کف

 با اجازه برم دستامُ بشورم. _

 ته راهرو سمت چپِ. سیسرو _

 نییر آورده بودم، تزو ترب قرمز که شکل گل د یو با جعفر دهیرا از قبل آماده گذاشته بودم، کوکو را هم کش لیوسا

گرداند. سرش را باال آورد و نگاهش معطوف  ینگاه ناتشییسفره و تز یکرده و رو یکردم. با ورود به آشپزخانه مکث

 قرار گرفته بود. امنهیس یبافته و رو فاز دو طر نباریام قرار گرفت، که ابافته شده یموها

 ی. براشدیم نییباال و پا یشتریبا شدت ب اشنهیقفسه س تنفسش تندتر شده و میموها دنیبا د دینظرم رس به

ر و مختص دم،یپرس یو هر سؤال اوردیغذا سرش را باال ن انی. تا پاندیآنها را پشتم انداخته و تعارف کردم بنش نیهم

ساالد درون بشقابش  یبرش کوچک با کم کیتنها  نغذا هم نخورد. چو یبه اندازه کاف یکوتاه جواب داد. حت

 .دیزود کنار کش یلیگذاشته و خ

 بدم. حیتا توض د،یاریخوشمزه بود، تشکر. اگه امکانش هست کتابُ ب یلیخ _

کتاب  یقرار دادم. خم شده و از رو ییرایپذ زیم یکتاب را آورده و رو زیاز رفتارش بدون جمع کردن م متعجب

 .کردمیها را به عقب پرت مو من آن آمدیجلو م میهر بار بافت موها یمشغول نشان دادن مطالب مورد نظر بودم. ول

کلمه هم از  کی یداد، که حت حیو چنان پَرت و پَال توض شدیکنده نم میدادن، نگاهش از موها حیمدت توض تمام

 و برافروخته شده بود. کردیرا پاک م شیشانی. مدام عرق پدمیرا نفهم شیهاحرف

 ناگهان از جا برخواسته و گفت: حاتشیتوض انیم

اجازه بدن به عنوان مستمع آزاد تو  کنم،یدانشگاه هماهنگ م نی. من با مسئولشهیکالسا شروع م گهیهفته د _

. بابت ریبهتر باشه. با اجازه، شب بخ ینطوری. فکر کنم ایرفع اشکال کن یتا بتون ،یکالسا حضور داشته باش یبعض

 شام هم ممنون.

که از کمان رها شده، به سمت در رفته و با عجله  یریرا بدهم. مانند ت شیهااز حرف کیچینداد جواب هاجازه  یحت

که محکم پشت سرش بسته شد مانده بودم. از چه  یبه در رهیباز مانده، خ یکفش به پا کرده و خارج شد. من با دهان

 فرار کرد؟ کدام رفتار من او را برافروخته بود؟ زیچ
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تن کرده و  دهیآزاد و پوش یهاکردم لباس یاست، سع دیمق اریمادرش گفته بود او هم مانند پدرش بسکه  یروز از

در برابرش حاضر  دیچگونه با گرید دانستمی. نمبافتمیرا به عمد ساده م میموها ینداشته باشم. حت یشیآرا چیه

 شوم.

.  آقامحمود میرفت یبیکه همراه مامان و بابا از صبح زود به خانه ب بدرزدهیتا روز س دم،یاو را ند گریاز آن روز د بعد

آش رشته. بابا و مامان همراه خود  لیخانم هم در تدارک وسا بهیکباب بود و ط یمشغول آماده کردن گوشت برا

 شنهادیپ عصر محمدعطا کی. نزدمیرا در کنار هم گذارند یخوب زو تنقالت جورواجور آورده بودند. رو لیآج یمقدار

 .میدر پارک قدم بزن یرفته و کم رونیداد، با هم ب

 جواب دادم: مردد

 باعث زحمت بشم. خوامینم _

. اونا هم میشون برم. گفتم مهمون دار. چند تا از دوستام دور هم جمع شدن، از من خواستن همراهستین یزحمت _

یکم قدم م هی میریفقط م یخوایاگه نم شون،شیپ میریم یهست لی. حاال اگه مااریگفتن خب مهمونتُ با خودت ب

 .نمیشان را ببالعملکرده تا عکس هیبه بق ی. نگاهمیزن

با تکان سر و لبخند به من فهماند،  یبی. اما بمیبرو رونیب یکه دو نفر دم،یکشیواقع از حضور بزرگترها خجالت م در

داشت. بابا و آقامحمود مشغول صحبت بوده و  تیخانم هم لبخندش نشان از رضا بهیکه بهتر است قبول کنم. ط

 به ما نداشتند. یتوجه

 گفت: مامان

 .میرسیم ریراه شلوغِ د م،یزودتر برگرد دی! باینکن رید _

 من جواب داد: یبه جا محمدعطا

شرکت  یکه برا میبا هم بر خواستمیم شه،یها باز مبمونه. چون از فردا دانشگاه نجایاگه اشکال نداره، رعناخانم ا _

 ها صحبت کنم.تو کالس

 گفتم: یتینارضا با

 .ستیآخه لباس مناسب همراهم ن _
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 یمعرف یبشه. فقط برا لیتشک یاول کالس یروزا دونمیم دیبع یآپارتمانت لباستُ عوض کن، ول میریقبل رفتن م _

 .میآماده شو بر یلی. حاال اگه مامیبر خواستم با هم

 .میشد نیکرده و سوار ماش یبابا خداحافظ مختصر، از مامان و یشیاز آرا طرف اتاق رفته و بعد به

 گفت: م،یشد یاصل ابانیاز کوچه خارج شده و وارد خ یوقت

اش ازت سؤال . من بارها دربارهدیداشت یمشکالت یزندگ یتو مسائل خصوص ،یگفت مرامیاون روز به آقا و خانم ک _

مورد حرف  نیدادم، اگه برات سختِ با من در ا شنهادیبهت پ ی. حتینداد یحیتوض نیکردم و تو هر بار کوچکتر

به زور وادارت  خواستمیهست، اما نم یمشکل هی هک کردمی. من حس میهمکار مشورت کن یاز خانما یکیبا  ،یبزن

ر به بابکشد و هر  شیموضوع را پ نیمطرح بشه؟ انتظار نداشتم ا یبوده که نخواست یچ لشی. دلیبگ یزیکنم چ

 .فشردمیرا در دست م فمیبود و بند ک نیی. سرم پاکردمیم یتلخ شانه خال یآن روزها انیاز ب ینحو

 ؟یبگ یزیچ یخواینم _

 اون روزا رو مرور کنم. خوادی. دلم نمادیب ادمی خوادیبرام سختِ در موردش حرف بزنم. دلم نم _

 بر طرف بشه. یکییکیمشکالتت  دیحل بشه، با دیخب باالخره با _

 .کنهینم جادیبرام ا یمن که قصد ازدواج ندارم، پس حل نشدنش مشکل _

کتمانش  یخوایم ای یکنی. چرا ازشون فرار میشیم تیو اذ یکنیبه هر حال تو ذهنت خواه ناخواه اونها رو مرور م _

. یداشت یخوب شرفتیامروز که پ . تا بهکنهیمسائل آزار دهنده، به آرامشت کمک م نیحل کردن هر کدوم از ا ؟یکن

 .ادیب شیممکنه پ یچ یکه خبر ندار ندهیبعد هم از آ

 کمتر به اون روزا فکر کنم. دمیم حی. فعالً ترجکنهیهم ناراحتم م شیادآوری _

که باعث آزارت  ییزهایانکارِ چ ی. ولیداشت شُی. بذار هر موقع خودت آمادگکنمیاصرار نم نیاز ا شتریباشه، ب _

 یباهاش مواجه بش یوقت ی. ولکنهیم دایتلنگر بروز پ هیو دوباره با  فرستهیمغزت م یها رو به پستوفقط اون شه،یم

 .یشیسبک م ،یو حلش کن

خود مشخص کرده بودم،  یبرا یکرده و هدف دایثبات پ میزندگ ینداشتم، در حال حاضر کم شیهاحرف یبرا یپاسخ

 گذشته تلخم کنم. ریدوباره دچار تزلزل شده و باز هم خود را درگ خواستمینم
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 گفت: کهرفتم،یدر فکرم با خود کلنجار م همانطور

 ؟یشینم ادهیپ _

. میدیرس یکنار پارک توقف کرده و من چنان غرق خود بودم، که متوجه نشدم ک دمیاطراف نگاه کرده و د به

 تماس گفت: یگرفت. پس از برقرار یاشماره لیرا زده و با موبا یمنیشدم. قفل ا ادهیکمربندم را باز کرده و پ

 د؟یپارک، شما کدوم سمت هست یورود یجلو میدیسالم عرفان جان! ما رس _

 .میایآها باشه، االن م _

 را نشان داد و گفت: یگفته و قطع کرد. با دست جهت ییبچه پررو باخنده

 .میطرف بر نیاز ا _

ه و ساد یمعمول هیدو نفر بق یکیاز  ریداشته باشند، اما به غ یمذهب یمانند خودش ظاهر داشتم دوستانش انتظار

 .کردمیاحساس معذب بودن نم شاننیکه ب یو دوستانه داشته، طور مانهیصم یلیخ یبودند. برخورد

 یچادر ینمخا شاننیشان متفاوت است. در ببا هم همکار بوده و تنها نوع تخصص شترشانیمتوجه شدم ب نطوریا

 هیدارم. اما خوب که به پوشش بق یظاهر ناپسند دیبه من و محمدعطا احساس کردم، شا اشرهیخ یهابود، که از نگاه

 باشد. هیبق امتضاد ب یلیکه خ افتم،یدر خود ن یستیناشا زینگاه کردم، چ

رد، ک یمعرف زمیکه کنارش نشسته بود را با عنوان نامزد عز یکرده و خانم یهمه را معرف یکی یکیعرفان  دوستش

 شده بود گفت: یمعرف یکه صارم یکه همه را به خنده انداخت. خانم چادر

 د؟یهست دیشما از همکاران جد _

 بدهم. محمدعطا متوجه تعللم شده و گفت: یچه جواب دانستمیبه محمدعطا کرده و نم ینگاه

 ما هستن. از اقوام دور شونیا ر،ینخ _

 همانطور که دستش دور شانه نامزدش بود، با خنده گفت: عرفان

 مشخص کن چقدر دور؟ قاًیدق _
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 عمه پدر رعنا خانم هستن. گالبیبیبخوام بگم، ب قیخب دق _

 همسر عرفان گفت: _

از خانمش. بعد پشت  ریکرد غ یرعنا جان. من هم بهشته هستم. عرفان همه رو معرف میخوشبخت تییاز آشنا _

 به خود فشرد و گفت: شترینازک کرد. عرفان او را ب شیبرا یچشم

 .زمیمن که اول از همه گفتم نامزد عز _

یوار ادامه داده و مرا زمزمه شانیهاحرف هیزد. بق اشنهیآرام به س یگفت و بهشته مشت یزیکنار گوشش چ عرفان

 شسته بود، باز هم مرا مخاطب قرار داده و گفت:ما ن یکه درست روبرو ی. خانم صارمدندیخند

 جلب کنه. شونُینظر ا یخانم چوقتیه کردمیخانم همراه شده. فکر نم هیدکتر با  یآقا نمیبیباره م نیاول _

خصمانه برخورد  نطوریبا من دارد، که ا یچه مشکل دمیفهمیورزانه است، اما نمغرض شیهامشخص بود حرف کامالً

 پاسخ داد: یعطا اخم کرده و جد. محمدکندیم

 .رفتنیپذ مُیمون بودن و لطف کردن همراهامروز مهمان شونیا _

مرا به حرف گرفته،  هیاز بق شی. بهشته بگذردیم شانییاز آشنا یادیمدت ز داد،ینشان م شانمانهیگرم و صم جمع

نگاهم کرده و از  یتیتا آخر همچنان بانارضا ینکنم. اما خانم صارم یبیداشت، احساس غر یو خنده سع یبا شوخ

 .دیرسیحضورم ناراحت به نظر م

 :دمیراه بازگشت پرس در

 .دیشناسیرو م گهیوقتِ همد یلیانگار خ د؟یهمتون همکار هست _

دارن. مشغول گذروندن دوره  یهم تو درمانگاه با ما همکار ی. خانم صارممیبا عرفان و خانمش هم دوره بود _

 مشغولن. مارستانیهم تو ب هی. بقدکتراست

 هر دمیبعد د یمواجه بشم. ول یو خانم چادر شویر یتعداد آقا هیبودن. راستش اول انتظار داشتم، با  یجمع جالب _

 .دیکنیبا هم برخورد م یخودمون یلیخ یول د،یمدل هست هیکدوم 

 اش گرفت و گفت:حرفم خنده از
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باعث بوجود اومدن  نیهم م،یستیمعمول ن ریغ حاتیکدوم هم دنبال تفر چی. همیندار گهیهمد دیبه عقا یما کار _

 شده. موننیب تیمیصم

 ناهماهنگ باشه. هیبا بق یفکر کنم فقط خانم صارم _

 کرده و گفت: ییپر صدا خنده

 بهت گفت؟ یخاص زیچ چطور؟ _

 انگار حقشُ خوردم. کردینگام م یطور هینه، فقط  _

 .نجاستیدوره دکتراش ا انینه. فعالً تا پا ایادامه بده  شیبه همکار ستیننده. معلوم  تیاهم _

 بکنه؟ خوادیکار م ینداره چ یباهاش داشته باشم. برام فرق یبرخورد گهید ستیمن که قرار ن _

 .میهمکار بش ندهیاحتمالش هست در آ ؟یتو رشته مرتبط با کار ما درس بخون ،ینگرفت میمگه تصم _

م کن یزیرهم بتونم برنامه ندهیسال آ هی ی. برافتهیتا من درسم تموم بشه، هزار اتفاق م اوه! حاال کو تا اون موقع؟ _

 هنر کردم.

 یدافتر به اهراحت ینطوریبلند مدت. ا هیکوتاه مدت داشته باش و  یزیبرنامه ر هی ،یموفق بش یبتون نکهیا یبرا _

 .یرسیکه مد نظرت هست م

 ندارم. ییحد هم توانا نی. من تا ایریو حساب شده جلو م قیدق یلیشما خ _

 فیعرت نیبا نظم و قوان شتریکه ب یاضی. ردهیحرف بع نیوارد دانشگاه شده، ا یاضیکه از رشته ر ییدانشجو هیاز  _

 شده سر و کار داره.

جلب  یکه فقط برا یرشته گذاشته باشه. نه من نیا که با عالقه پا تو کنه،یصدق م یکس یحرف برا نیدرستِ، ا _

 رشته رو انتخاب کردم. نیپدر و مادرم ا تیرضا

نرفته بگم، خانم  ادمیتا  یبرو. راست شیخودت پ یبه بعد بر اساس عالئق و استعدادها نینشده، از ا ریهنوز د _

بگو برات  ،یداشت شُیموقع آمادگ. هر دهیتخصص گرفته و مشاوره م ییو زناشو یروابط خانوادگ نهیعرفان تو زم

 .یباهاش صحبت کن رمیگیوقت م
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 بود. نیبرخوردش برام دلنش یلیممنونم، اتفاقاً راحت تونستم باهاش ارتباط برقرار کنم. خ _

 خوبه، خدا رو شکر. _

 نامزدن؟ ایبا هم ازدواج کردن  _

. شترِیش بمزه ینطوریا گهی. اما عرفان مشونیعقد کردن، خانواده خانمش اصرار دارن زودتر برن سر خونه و زندگ _

 .ذارهیحرفا سر به سر خانمش م نیبا هم یکنه، ول هیته یاالبته دنبالشُ که زودتر خونه

 .انیبه نظر م یشوهرش گفت نامزدم. زوج خوب یآخه تعجب کردم، بهشته گفت خانمش هستم ول _

 به هم عالقمند شدن. ییآره، چون از دوره دانشجو _

و بابا رفته و سهم آش ما دو نفر را کنار گذاشته بودند. بعد از خوردنش، محمدعطا  مامانم،یدیبه خانه رس یقتو

 با خنده گفت: یبیکرده و به خانه خودشان رفت. ب یخداحافظ

 کنهیفکر م چرخه،یهمش سرش م نجایا ادیآپارتمان خودت، انگار گم کرده داره. هر دفعه م یکه رفت یاز وقت _

 .رهیو م شهی. بعد کالفه مرونیب یایگوشه ب هیاز  دیشا

 . خودش گفته بود به شما عادت نکنم، حاال....رفتمیروز م هی دیباالخره با _

 .ستیها دست خود آدم نعادت کردن یبعض _

 بزنم و حرف را عوض کردم. دنیدادم خودم را به نفهم حیاما ترج ست،یچ یبیشدم منظور ب متوجه

 خونه من. میبر یچند روز دیایب یبیب _

 .کنمیم یانگار تو قفس زندگ ره،یگیترم. تو آپارتمان دلم منه، قربونت. تو خونه خودم راحت _

 یاخونه نیتو همچ تونستمیم خواستیدلم م یلی. خشهیحالم عوض م یکل نجایا امیم یمن هم وقت د،یحق دار _

 کنم. یزندگ

 چشم. ی. قدمت روایب یهر موقع دوست داشت _

 اسم شما رو گذاشتن گالب؟شد، ی! چیبیب یخدا چشماتونُ سالمت نگه داره. راست _
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 با لبخند گفت: یبیب

 یگوشت اذان بگم، حس کردم بوبغلت کردم تو ی. گفت وقتدمیپرس امرزیاز بابام خدا ب ینطوریبار هم هیمن هم  _

 وت بذارم.اسمُ ر نیگرفتم، ا می. همون لحظه تصمیدیگالب م

 ! مگه نه؟یِدار شدن حس قشنگ! بچهیبیب _

 به چشمان نم دارم نگاه کرد. یدستم گذاشته و با مهربان یدستش را رو یبیب

 .یکنیحس قشنگُ تجربه م نیو ا یریگیتُ تو بغلت مبچه یروز هیمعلومِ که قشنگِ. تو هم  _

افتاده و ناراحت ادامه  ریز یمکث کرده و با سر یبود. کم سالش هی کیم نزداالن بچه افتاد،یاگه اون اتفاق نم _

 دادم.

 از اعتماد کردن دوباره. ترسمیخوش نشون بدم. م یرو یدوباره به کس تونمیکه من دارم، نم یحال و روز نیبا ا _

فکر کن که  ینطوری. ایتجربه به دست آورد ی. حاال کلریاما فرصت دوباره رو از خودت نگ ،یکه بترس یحق دار _

 یبرا گرانیتا د ،یمنتظر بود شهیکه هم یی. تویو رشد کن یایدر ب یو خام یتجربگیاتفاق باعث شد، از اون ب نیا

 یهای. درستِ که سختیو راهتُ انتخاب کرد یکنیاداره م تُیزندگ یدار ییاالن به تنها رن؛یبگ میتصم تیزندگ

 یکن از مشکالت یسع شهی. همیشد یو به خودت متک یدر اومد یاما از اون وابستگ ،یرو پشت سر گذاشت یادیز

 .یادامه راهت استفاده کن یهاتُ براو تجربه یریدرس بگ اد،یم شیپ تیکه تو زندگ

 فشرده و با لبخند گفتم: یدستم بود، به گرم یرا که رو یبیب دست

 . ممنونم.دینیبیمثبت م دیبا د زُیچقدر خوبِ که شما رو دارم. همه چ _

 یاترم چند جلسه انیقرار دادند؛ که تا پا ارمیبعد همراه محمدعطا به دانشگاه رفته و برنامه چند کالس را در اخت روز

 .شدینظر خود محمدعطا اداره م ریها هم زاز کالس یکیآزمون خود را آماده کنم.  یدر آنها شرکت کرده و برا

کالس را با خودش داشتم. صبح دنبالم آمده بود و با  نیشرکت کردم و اول هادر کالس التیهفته دوم بعد از تعط از

کرد نشستم. بعد از تمام شدن  یمحجبه، که خود را عاطفه معرف یاول کنار دختر فی. همان ردمیهم وارد کالس شد

بود و  ی. دختر خونگرمرفتمینداشتم دعوتش را پذ ی. چون کار خاصمیشاپ برو یکالس دعوت کرد، با هم به کاف

 :فیشروع کرد به تعر
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چون اون دو سال از من بزرگتره، ترم آخرُ  یول ،یِکیهامون . رشتهمیخونیدانشگاه درس م نیبا هم تو ا مییمن و دا _

 .گذرونهیداره م

 بزرگتره؟ فقط دو سال از تو تییچه با مزه! دا _

دارم و دو تا  ییتا دا شی. من شارهیبه خونه م یترشینعمت و برکت ب ادیآره، آخه مادر بزرگم اعتقاد داره، بچه ز _

 خاله.

 .یتیماشاءاهلل چه خانواده پر جمع _

 یاز موضوعات کمک حالم بود. عاطفه دختر باوقار و خونگرم یاریمن و عاطفه شکل گرفته و در بس یآن روز دوست از

 ما شد. شتریب یارتباط و دوست نیامه امسئله باعث اد نیو هم کردینم یکنجکاو امیخصوص یبود، که در مورد زندگ

از  یهم شرکت کرده بودم، تا بتوانم به خوب یگرید یتیتقو یهاهفته وقتم پر شده بود. کالس یروزها شتریب باًیتقر

روز  کی. یادآوریو  نیتمر یکنم، براثبت نام  یهم در کالس رانندگ یاچند جلسه خواستمی. ممیایپس آزمون برب

 موضوع را مطرح کردم، اما گفت: نیا م،یبرو اهعطا به دنبالم آمده بود، تا با هم به دانشگکه محمد

 یکن؛ تو که رانندگ نیکم تمر هیخلوت  یجاها میبا هم بر امیهر موقع فرصت داشتم م ست،یکار ن نیبه ا یازین _

 .یبلد

 زحمت دادم. یگاه، به اندازه کافدانش یکالسا نیمزاحم شما بشم. بابت هم ستیآخه درست ن _

 کارها بعهده خودت بوده. هیکردم، بق تیمن فقط معرف _

. خونهیرشته درس م نیداره، تو هم ییدا هیکرده. آخه  مییراهنما یلیها دوست شدم، تا حاال خاز بچه یکیبا  _

 .دهیانجام م یالزم داشت یگفت هر کمک

 گفت: یاخم کرده و با لحن خشک میهاحرف دنیشن با

 ؟یبر هابهیداره سراغ غر یچه لزوم کنه؟ینم تیمن کفا یهامگه کمک _

 جواب دادم: تفاوتیباال انداخته و ب یاشانه

 روش وقت بذارم. شتریرو ب یکرد، چه مباحث میینبود. فقط راهنما یازیفعالً که ن _
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 خونه؟! یریراست نم هی شه،یتموم م نجایکالست ا یوقت _

 میالزم داشت، با هم رفت یکتاب هیدفعه هم  هیشاپ.  یکاف میریوقتا عاطفه فرصت داشته باشه، با هم م یبعض _

 .یکتابفروش

 ؟یکنیم نتیکه اونا رو سوار ماش ،یچقدر نسبت بهشون شناخت دار _

 پاسخ دادم: یاش ناراحت شده و به آراماز مؤاخذه یکم

 شییس. تازه دادانشگاه یهم که روبرو شاپی. کافمیدانشگاه رفت کینزد یکتابفروش نی. هممینرفت نیبا ماش _

 وقت بذارم. شتریب ییهاچه درس یداد، رو حیو برام توض دمشید کیبار در حد سالم و عل هیمون نبود، فقط همراه

کالسات  گهیند وقت د. چینش یمیزود صم ،ینسبت بهشون ندار یادیکه شناخت ز ییدر هر صورت بهترِ با آدما _

 اعتماد نکن. اشتباهات یبه هر کس یراحت نی. به ایداشته باش یدوباره باهاشون برخورد ستیو معلوم ن شهیتموم م

 .نباشه یکیداده باشه، ظاهر و باطن آدما ممکنه  ادیبهت  دیگذشته با

حواسش به من  یکه کس کرد،یتوجهش به روابطم مرا دلگرم م یدلخور شده بودم، اما از طرف حشیاز نصا گرچه

 یدگیرس ازمین نیبه ا یبه اندازه الزم و کاف انمیاز اطراف کیچیه یرا داشتم، ول شیآرزو شهیکه هم یزیهست. چ

 .کردندینم

 د،یبا عاطفه به طول انجام مانیهاصحبت شهیاز هم شتریب یدانشگاه شرکت کردم، کم یهاکه در کالس یروز نیآخر

 با تعجب گفتم: خورد،یتکان نم شیاز جا دمید یکالس وقت انیبعد از پا

 ؟یبر یخواینم _

 .میهم کالسش تموم بشه با هم بر مییمنتظر بمونم، دا دینه، با _

 من برسونمت. یخوایم _

 نه تو برو، ممنون. _

 تو محوطه، اونجا منتظرش بمون. میبر واشی واشی ای. پس برهیت سر مکه حوصله ینطوریا _



 از قنوت تا غنا

 
246 

 

یکرده بود م فیکه تعر یابا مزه یبودم. داشتم به ماجرا شیهابه عاطفه و در حال گوش دادن به حرف منگاه

 آشنا از پشت گفت: ییناگهان صدا کهدم،یخند

 .ستیحالت خراب ن کردمیاونقدرام که فکر م _

به سمتش  یناگهان یلیکرده، خ رمیغافلگ دمیخندیکه م یاحضور داشت و درست لحظه نجایاز آنکه چرا ا متعجب

ود خ تیبا عصبان یآورد نگهم دارد، ول شیبود سقوط کنم. دستش را پ کیخورده و نزد چیپ میکه پا ی. طوردمیچرخ

 به آغوش عاطفه پرتاب شدم. و دهیرا عقب کش

را جمع و خود  یبه سخت د،یلرزیم میپا دست و یریغافلگ نیاز ا کهیچه کند. در حال دانستیهُل کرده و نم چارهیب

از اندازه مرا به خشم  شیاش بژست طلبکارانه حق به جانب و افهیکردم به خود مسلط شوم. اما ق یجور کرده و سع

 آورده بود.

 رم؟یغم بغل بگ یشدنت، تا آخر عمرم زانو بیبعد غ یهه! نکنه انتظار داشت _

خشم نهفته درونم فوران کرده و  شیهاحرف . بایمن بشورون هیهمه رو عل ،ییبا مظلوم نما یخوب تونست ینه، ول _

 زدم: ادیفر

تو  ؟یچه به روز من آورد یفهمیاصالً م تو ؟یزنیحرفُ م نیا یکشی.. خجالت نمیی.... مظلوم.. نماییمظلوم نما _

 ییمظلوم نما یگی. اونوقت به من میسرشونُ کاله گذاشت و یبه پدر و مادرت هم رحم نکرد یتو حت ؟یاصالً آدم

 کردم؟

هر چه  و زدمیداد م وقفهیب نطوریکردند. هم یجمع شده و شروع به متلک پران یاما عده یو بگو مگو ادیفر یصدا از

. آوردیحرصم را در م ترشیب ربطیب یها. باربد هم با تمسخر و حرفشدیداشت آرامم کند، موفق نم یعاطفه سع

 ت شدند.بلندتر از ما، همه ساک یادیفر یناگهان با صدا

 .دیکشیهوار م دونهی! مگه چاله مدیمعرکه گرفت د،یچه خبره؟ جمع شد نجایا _

 رو به من گفت: یهمه را متفرق کرده و تا چشمش به من افتاد، با اخم و نگران یکی یکی محمدعطا

 کالست تموم نشد؟ شیساعت پ هیمگه  ؟یستادیچرا وا نجایشده؟ ا یرعنا چ _

 که باز هم باربد با تمسخر گفت:مکث و مِن مِن کردن خواستم جوابش را بدهم، با
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 .پرنیم دشونیبا دوست پسر جد خندن؟یشونِ و مچرا خانم خوش خوشان هاااا! پس بگو _

که تعادلش را از دست  د،یبا پشت دست چنان به دهانش کوب و دیبرسد. چرخ انینگذاشت حرفش به پا محمدعطا

 نخورد. نیداده و چند قدم عقب رفت. اما خود را محکم نگه داشت که زم

 تکان داده گفت: شیگونه برا دیاش را تهدبا خشم انگشت اشاره محمدعطا

 نسبت گرانیخودتِ به د قیکه ال یو تهمت یجمع حفظ کن یخانم محترمُ جلو هیزدم تا حواست باشه، حرمت  نُیا _

 .یند

 با پشت انگشت اشاره خون کنار لبش را پاک کرده و با پوزخند گفت: اربدب

 جوش آوردن. نطوریدارن، که ا فیچاک تشر نهیس یلیجناب خ نکهینه، مثل ا _

به او پشت کرده و با سر  یاما در کمال خونسرد رد،یباال بگ شانیشده و دعوا یداشتم باز هم محمدعطا عصبان انتظار

 اشاره کرده و گفت: برو.

. باالخره بعد از اورمیدر ب فمیرا از ک چییسو توانستمیکرد. دستانم به لرزه افتاده و نم امیهمراه نیتا دم ماش خودش

 را باز کنم که از دستم افتاد. نیرا زده و در ماش ریخواستم دزدگ افتنشی

 ت:گف دید نیحال و روزم را چن یوقت

 .کنمیم یاونطرف خودم رانندگ نیبش _

 ناآشناست. میکه برا رودیم یریمس دمیکه گذشت د ینشستم. کم گریقدم برداشته و سمت د یسست به

 برم خونه. خوامیمن م م؟یریکجا م _

 کردم لحنم محکم باشد. یسع یرا باال بردم ول میصدا یشده و کم ی. عصباندادیکرده بود و جواب نم سکوت

 .یشنویبرم خونه، نم خوامیبهت گفتم م _

 محکم جواب داد: یآرام ول یام کرده و با لحنآشفته تیبه وضع یکوتاه نگاه
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ه ک ییِروزا نیهمچ یمغزت خاک بخوره، برا یتو پستو یو نذار یحلش کل دیبا ،یدار یهر مشکل گمیبهت م یوقت _

 .یاز خودت دفاع کن ینو نتو یدست و پاتُ گم نکن نطوریش، ادوباره دنیبا د

 اون ناغافل جلوم ظاهر شد. _

 خودتُ آماده کن؟ امیاز قبل بهت اطالع بده، من دارم م یانتظار داشت _

 مسخره نکن! _

 .یزنیمسخره م یحرفا یتو دار _

 ؟یریم یحاال کجا دار _

 ؟یرفتیم دیبا شیوقت پ یلیکه خ ییجا _

 ییهاداده و با زانو هیتک یصندل یبود، که حوصله کَلکَل کردن نداشتم. سرم را به پشت ختهیاعصابم بهم ر یقدر به

 گفت: د،یرا کش یمتوقف شده و ترمز دست نیماش یبغل گرفته، چشم بستم. وقت

 شو! ادهیپ _

ارد هم ومحل کارش برده. همراه  کینیآن پارک کرده بود متوجه شدم، مرا به کل یکه جلو یمرکز یبه تابلو ینگاه با

 بخش رفته و مشغول صحبت شد. یمنتظر بمانم. خودش به طرف منش یصندل یشده و به من گفت رو

. خارج شد یاز اتاق یکه همان لحظه خانم صارم د،یبگو یزیتمام شد، به طرفم برگشت چ یصحبتش با منش یوقت

 به محمدعطا گفت: یانداخت و با لبخند م،یبود ستادهیهم ا کینزد یابه ما دو نفر که در فاصله ینگاه

 دکتر؟ یآقا ادیاز دستم برم یسالم، کمک _

 .میکار داشت نژادرانیسالم، نه ممنون. با خانم ا _

 سرشون شلوغ باشه. با دست به افراد منتظر در سالن اشاره کرده و ادامه داد: شونیفکر کنم ا _

به طرفم  یاستفهام یبراتون انجام بدم. در آخر نگاه یبتونم کار شمیدارن، خوشحال م ادیامروز مراجعه کننده ز _

 ست؟ینوشته بود مشکلم چ میشانیپ یرو ییانداخت، گو
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 گفت: تفاوتیب یلیاز صورت او بود، خ ریغ یینگاهش جا کهیو در حال ستادیا شیجلو نهیدست به س محمدعطا

 .دیبه کارتون برس دییشما بفرما ست،ین یازین _

 یرفته و پس از کم یشد، به طرف منش دیماجرا ناام دنیاز فهم یپا و آن پا کرده و باالخره وقت نیا یکم یصارم خانم

 نژادرانیوارد اتاق خانم دکتر بهشته ا میتوانستانتظار،  قهیها شد. بعد از حدود چهل دقاز اتاق یکیصحبت، وارد 

 .میشو

 از ما استقبال کرده و رو به محمدعطا گفت: ییخوشرو با

 در خدمتم. _

که  یالبته با اصطالحات تم،یاز وضع یو دوز آنها را به همراه مختصر کردمیرا که مصرف م یینام داروها عطامحمد

 :به من گفت با باربد شرح داد. در آخر با نگاه ییارویرو یهم از ماجرا یاداده و خالصه حیناآشنا بود، توض میاغلب برا

شرح  زُیکه همه چ ستینظر شما درمانش رو ادامه بده؛ چون با من راحت ن ریبه بعد بهتر باشه، ز نیفکر کنم از ا _

 بده.

گاه ن یانداختم و رو نییاشاره کرده بود، خجالت زده سر پا اتییجز انیبه اکراهم از ب میمستق نکهیو ا رهینگاه خ از

 کردن به او را نداشتم.

 .دیبذار ارمیشون رو هم در اختهر جور رعنا جان راحتن. فقط امکانش هست پرونده ست،ین یباشه مشکل _

 خروج از اتاق گفت: نیح محمدعطا

 بده. بشُ یترت گمیم یبه منش _

 از بسته شدن در اتاق با لبخند گفت: بعد

 ه؟یاز دستت شاک نطوریکه ا ،یفتنگ یدکتر حسام یرو به آقا ییزایچه چ نمیکن بب فیتعر زم،یعز دمیگوش م _

 شد،یروم نم نکهیا یکیفاکتور گرفتم.  مونیدادم، فقط از روابط خصوص حیبراشون توض رو زایچ شتریخب من ب _

 دم،یامروز که باربدُ د یبگم. ول اتییبا جز زُیالزم باشه همه چ کردم،یفکر نم نکهیا گهیبدم، د حیتوض زُیواضح همه چ

 و.... ختمیمنظورم شوهر سابقمِ، با حرفاش بهم ر
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ستم توان یبه سکوت گذشت و وقت یلرزانم مانع شد. کم یبه حرف زدنم ادامه داده و اشک راه گرفته و صدا نتوانستم

 یتبا بغض و ناراح داد،یگرفته و آن را فشار م یرا به باز فیخود را کنترل کنم؛ همانطور که انگشتانم بند ک یتا حد

 ادامه دادم:

که  لیدل نیکه من به ا ومد،یم شیپ یانگشت شمار بوده. گاه م،یکه با هم داشت یخوب یبگم روزها تونمیم باًیتقر _

 .شدمیقدم م شیپ لیبا م اد،یبوجود ب موننیب یشتریب تیمیصم خواستمیم

از رفتاراش برام ناراحت  یلیرابطه خ نیبشم از کارم. ح مونیپش شدیکه باعث م کرد،یرفتار م یاغلب به نحو اما

از ادامه با هم بودنمون.  شدمیکردن و بالفاصله دلزده م یسرم خال رو خیسطل آب  هیکه انگار  یکننده بود. طور

 مست کرده بود و متوجه رفتارش نبود. نبگم وحشتناک بود، چو تونمیم بایتقر مونیکینزد نیاول

 همان حال ادامه دادم:راه گرفته و در  میهاهم اشک باز

 لیدادن، دل حیتوض یکه برا یاخارج شد، تو نامه رانیاز ا یکه وقت نِیا ده،یآزارم م نهایاز همه ا شتریکه ب یزیچ _

 .یرفتار کردم، که به من وابسته نش ینطوریرفتاراش نوشته بود عنوان کرد، من مخصوصاً ا

انگشت شمار اتفاق افتاده.  موننیمن رو هم توش در نظر گرفته باشه، ب یهاکه خواسته یبگم، ارتباط تونمیم باًیتقر

 بشه. کمینزد خواستیاصالً دلم نم مونیکه اواخر زندگ یطور

م و تمسخر به ری. تو رفتاراش حس تحقکنهیداره ازم استفاده م ازیرفع ن لهیوس هیبه عنوان  کردم،یاحساس م شتریب

یکه نبود، آرامش داشتم. بهتر م یی. وقتاشدیم تیبهم سرا یرش فقط موج منف. از بودن کناکردیم دایانتقال پ

 به کارام برسم. تونستم

شد. چند  یکه پشت سر گذاشته بودم سپر یطیدادن من در مورد شرا حیروز تمام وقت به حرف زدن و توض آن

 کباری یادهم. از من خواست هفته و به همان شکل سابق ادامه باشدیداروها نم رییبه تغ یازیکرده و گفت ن هیتوص

 برسانم. انیکابوس دو ساله را به پا نیبتوانم ا شیبروم، تا با راهکارها دنشیبه د

 را به طرفم گرفت و گفت: چمییبخش سو یآمدم، منش رونیاتاق که ب از

 بدم به شما. نُیدکتر گفتن ا یآقا _

 منیافتاده بود. تشکر کرده و به طرف ماش قیدانشگاه مانده و حتما به خاطر من کارش به تعو یخودش تو نیماش

 شدم که به آپارتمان خود بروم. دیلحظه دچار ترد کیبغل گذاشته و استارت زدم.  یصندل یرا رو فمیرفتم. ک
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شود،  امیریگ میمانع تصم ینکه دو دلخود را گم کنم. قبل از آ یباز هم دست و پا و دیایباربد به سراغم ب دمیترسیم

 یبرا توانستمیبود، م دهیرس انیبه پا میهاراه افتادم. حاال که کالس یبیپدال گاز فشرده و به طرف خانه ب یپا رو

 آزار دهنده بود. میبرا مجدد با او ییتصور رودررو یبرود. حت رانیآنجا بمانم، تا باربد از ا یمدت

 و دهیکش یاز سر آسودگ یشرح دادم، نفس شیرا برا زیهمه چ یوقت ینگران شد، ول شانمیحال پر دنیبا د یبیب

 گفت:

 باهات بکنه. تونهینم یکار چیرو نخور. ه یچیدلم. غصه ه زیعز شمیبمون پ _

 .اوردمیبا خودم ن یچیاومدم، ه یهُلفقط هُل _

 نجایمدت ا هی ،یبردار یالزم دار یو هر چ یت برسر تا خونه هی ادیهمراهت ب گمی. به محمدعطا مستیمهم ن _

باهات  خوادیدلش م یهر طور یتحمل کن یستیوا ،یستیمثل اون موقع مجبور ن گهیهم نباش. د یزیبمون. نگران چ

 رفتار کنه.

بعد متوجه شدم،  قهی. چند دقگذاشتیراحتم نم یبود، اما ته دلم حس دلشوره و نگران نیدلنش یبیب یهایدلگرم

. بعد از دیمحمدعطا از راه رس م،یمشغول خواندن نماز بود یبیهمراه ب یمشغول صحبت است. غروب وقت یتلفن

 گفت: یسالم و احوالپرس

 از آپارتمانت بردار. یخوایم یهر چ میآماده باش نمازمُ بخونم، بر _

 .دیایاز او خواسته زودتر ب یتلفن یبیبود ب معلوم

 .شهینم یطور میهم بر رترید.دیاخسته دیدینه، عجله ندارم. از راه رس _

 .شهینم ریسر به پدر و مادرت بزن. حاال د هیبخور،  یزیچ هیآره، مادر جون  _

رفت. بعد از آنکه نمازش را خواند دور  سیبه سمت سرو نشیتکان داده و در حال باال دادن آست دییتأ یبه معنا یسر

رفتارم  رییکرده بود. تغ قرارمیبه سراغم آمده و ب ی. دوباره استرس و نگرانمیهم شام خورده و به طرف آپارتمانم رفت

 گفت: متیدور نمانده و با مال نشیزبیاز نگاه ت

. یاستفاده کن یگرفت ادیکه  ییزایحاال وقتشِ از چ ،یخودت کار کرد یهمه رو نیوجود نداره. ا ینگران یبرا یلیدل _

 باهات بکنه. یکار تونهیاون نم
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از  یبه خانه، کم دنیتا رس شیهاتوأم بود، که توانست با حرف نانیو اطم متیلحن حرف زدنش با مال یقدر به

آپارتمان متوقف شد، همراه نگاه گرمش لبخند  یجلو یاضطرابم کاسته و آرامش الزم را به من انتقال دهد. وقت

 به لب آورده و گفت: یرنگکم

 جمع کن. یدار ازین یراحت هر چ الیعجله نکن. با خ مونم،یمنتظر م نجایهم _

تمام  زد،یحرف م میکنار او بودم و برا یچرا وقت دانمیبه لبم آمده بود. نم یلبخند یو همراه یهمه دلگرم نیا از

یم شیروال منظم پ کیطبق  زیوجود نداشته و همه چ میدر زندگ یادغدغه چی. انگار هبردمیم ادیمشکالتم را از 

 به لیباعث شده تبد صهیخص نیو هم دهیمحمدعطا به ارث رس بهتماماً  ،یبه زندگ یبیمثبت ب دگاهی. به گمانم دودر

ه ب فمیهمزمان با باز شدن در آسانسور، دست در ک دم،یروانشناس مقبول و موفق بشود. به طبقه خودم که رس کی

 ....گشتمیم دیدنبال کل

 قتیبه خاطر گفتن حق دیکه هواتُ داره و خوش خوشانت شده، با یچاک دار نهیدوست پسر س هی گمیم یوقت _

 قسم حضرت عباس روباهُ. ایکتک بخورم؟ دم خروسُ باور کنم 

در پاگرد ولو شد. چطور وارد ساختمان شده  لشیاز دستم رها شده و وسا فیکه ک دنش،یوحشت کردم از د چنان

 ر داشت؟قرا ارشیدر اخت نجایا دیهنوز کل یعنیبود؟ 

 تو؟ یاومد یچطور _

بود، پشت درختا  کیدَدَر دودور. کوچه تار یرفت دتیبا دوست پسر جد دونستمیوقتِ. نم یلیمنتظرت بودم، خ _

 یکه متوجه نشد ،یبود اریعاشقونه  یهاو نگاه هایزبون نیریانقدر محو ش ،یدرُ ببند یخواست یبودم. وقت ستادهیوا

شماره ناشناس مال  نیتا بفهمه ا ش،یگوش یبود پ هچاک هم که نگاهش رفت نهیس یمانع بسته شدن در شدم. آقا

 زنه؟یزنگ م هیک

 ؟یهمه عذابم داد نیا ستیبس ن ؟یخوایاز جونم م ی! چیپست یلیخ ؟یتو هواسشُ پرت کرد _

 هیکرده  تیوص بابام منُ از ارث محروم کرده؟ ی. خبر داریکرد یمدت تالف نیاگه عذابت دادم، تو هم خوب تو ا _

. لحظه به لحظه دیتوپیرا با خشم به صورتم م شیهابه من نرسه! چشمانش قرمز بود و حرف شییقرون از دارا

 نداشتم. زیگر یبرا ییشده و من جا کترینزد
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 واری. بالفاصله دو دست دور گردنم حلقه کرده و مرا به ددمیکش یبلند غیبه طرفم آمد، که از ته حلق ج دستش

 میابر دنیمچ دستش گذاشته بودم، تا از فشار آنها بر گردنم بکاهم. نفس کش ی. دستانم را رودیپشت سرم کوب

پشتم سر  وارید یبرداشته شده و رو میوگل یکه ناگاه فشار از رو رفت،یم یاهیسخت شده و چشمانم داشت س

اطرافم را  لیو تحل هیاما توان تجز د،یچیپیو زد و خورد در گوشم م ادیفر یسقوط کردم. صدا نیخرده و به زم

 نداشتم.

 گفت: یدهانم گرفته شده و خانم یآب جلو یوانیل

 .ادیبخور قربونت برم، بخور نفست باال ب _

 یکه به تازگ ست،ی. متوجه شدم خانمدمینوش یارا به طرفم گرفته بود انداخته و جرعه وانیکه ل یبه شخص ینگاه

 یرا گرفته و کمک کرد داخل بروم. خانم بامداد میبازو ریساکن آپارتمان روبرو شده. بعد از باز کردن در آپارتمان ز

 در قرار داد. یجلو یکفشجا یو آن را رو ختهیر فمیپخش شده را درون ک لیوسا

کرد باهات؟ مگه  ینطوریبرسه. چرا ا سیمنتظرن تا پل نییزنگ زده. بردنش پا ۱۱۰که همراهت بود، به  ییآقا _

 شد؟ دایش پرفته خارج؟ از کجا سر و کله ینگفت

 گفت: دانستمیروبرو که هنوز نامش را نم هیجواب دادن نداشتم. همسا حوصله

 ؟یخانم بامداد دشیشناسیشما م _

 آره، شوهر سابقشِ.... _

را نداشته و دلم  شیهاحرف دنیبود. تحمل شن هیهمسا یمن برا یمشغول شرح حال زندگ نطوریهم یبامداد خانم

چند تقه  ،یقیکنم. بعد از دقا یاحترامیاند، بکمکم کرده یکنم. اما به دور از ادب بود، وقت رونیآنها را ب خواستیم

 محمدعطا آمد. یباز آپارتمان خورده و صدا مهیبه در ن

 باال؟ انیبگم ب ای یجواب بد سیپل یبه سؤاال نییپا یایب یتونیرعنا! م _

 تعلل بلند شده و گفتم: با

 .امینه، خوبم! م _
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 نییتا دم آسانسور رفتم. به همراه محمدعطا پا هیحفظ کرده و تلوتلو خوران، با کمک خانم همسا یرا به سخت تعادلم

 د،یسر انیکرده بودند. سؤاالت که به پا نیجواب دادم . باربد را دستبند به دست سوار ماش سیرفته و به سؤاالت پل

 گفتند:

 محل. یکالنتر دیاریب فیتشر دیگزارش با لیتکم یبرا _

 پاسخ داد: محمدعطا

 .میرسیاالن خدمت م نیبله، چشم. هم _

 و آرامش گفت: یشان با نرماز رفتن بعد

 .میایب گهیروز د هی یخوایم ای یجمع کن لتُیوسا یبر یتونیم _

 .گهیروز د هیبردارم، باشه  یدو دست لباس راحت یکیندارم. فقط  یکار چیاالن حس ه _

 نگران نشه. یبیب م،یایم رتریمن زنگ بزنم بگم د یایخب، تا تو ب لهیخ _

 ...یگیم یبیبه ب یعنی _

 .شهیم یچ مینینزن. بذار تا بعد بب یحرف ششیپ یمعلومِ که نه. تو هم رفت _

و نوشتن  یباال رفتم. انجام مراحل ادار یبرداشتن لباس راحت یحرفش تکان داده و برا دییتأ یرا به معنا سرم

 .دیپدر باربد هم از راه رس نیزمان برد، که در همان ح یدو ساعت یکی تیگزارش شکا

و با هم  دهیکش ی. محمدعطا او را کنارکردیم یبود و مدام از من معذرت خواه یاز دست پسرش عصبان اریبس

 یباربد اقدام یآزاد یرد و بدل شد، که بدون آنکه برا ییهاچه صحبت شاننیب دانمیمشغول صحبت شدند. نم

 نداد و گفت: یچه شد، جواب دمیرا ترک کرد. هر چه از محمدعطا پرس یکرده و کالنتر یانجام دهد، خداحافظ

 نکن. زایچ نیا ریفکرتُ درگ _

را از آرنج به لبه پنجره  گریفرمان و دست د یدستش رو کی. محمدعطا میشد نیخارج شده و سوار ماش یکالنتر از

 .دیکشیم شیپنجه در موها یلبش گذاشته بود و گاه یداده بود. انگشتانش را از پشت رو هیتک

 مونه؟یم نجایا کنن؟یکار م یباربدُ چ _



 از قنوت تا غنا

 
255 

 

 شب آب خنک بخوره براش الزمِ. هی _

 نکرد؟ یکار چیپس چرا باباش رفت و ه _

شما  تیپشتش به حما شهیداره، تا پاشُ از حدش فراتر نذاره. گفتم چون هم ازین هیتنب نیادادم، به  حیبراش توض _

 نی. همدیکرد یالپوشون هاشُیگندکار شهیحفظ آبروتون، هم یدلش خواسته کرده و شما هم برا یگرم بوده، هر کار

 دیبا ییجا هیش استفاده کنه. اهداف شبردیپ یگران برایدوست داره، از د یباعث شده به خودش اجازه بده هر طور

 داره. یتاوان یجلوش گرفته بشه و بدونِ هر اشتباه

 

پدرش از چند و چون ماجرا با خبر شد معتقد بود، صالح  یوقت نکهیا یرفتم. برا یبعد همراه آقامحمود به کالنتر روز

نداشته باشد. به مامان و بابا هم خودم  یدخالت هیقض نیکارها را به او بسپارند و محمدعطا در ا هیاست بق نیدر ا

داده و من را سرزنش خواهند کرد، که اصالً چرا  تیزود رضا یلی. چون مطمئن بودم، آنها خندینگو یزیخواستم چ

کند و آزادش کردند. اما اخم  جادیا میبرا یحق ندارد مزاحمت گریام. از باربد تعهد گرفته شد، که دکرده تیشکا

 بود. تشیعصبان زانیآلودش نشان دهنده مخشم یهاو نگاه ظیغل

رد مو لیوسا ریکه کتابها و سا د،یایاز محمودآقا خواهش کردم، همراهم تا آپارتمان ب یکارمان در کالنتر انیاز پا پس

کرده بودم، به  ینیبشیاز آنچه پ شیجمع کنم. اما اقامت کوتاهم ب یبیکوتاه مدت در خانه ب یاقامت یرا برا ازمین

 .دیطول انجام

*** 

 ندیشن نیبود که مشکل داشتم. ح یدادن مبحث حیو محمدعطا مشغول توض مینشسته بود اطیح یتخت تو یرو

نکن.  گفتیکه مدام به من م شد،یحواسش پرت م ییو او هم گو کردمیم یام بازبافته شده یبا دم موها حاتشیتوض

را نشانش  یتا در کتاب مطلب آوردمیم نییپا ارتاب کردم، اما به محض آنکه سرم رام را به پشتم پبافته شده یموها

 .آمدیدهم دوباره جلو م

 گفت: تیعصبان یو کم یشاک یبلند شد. با لحن شیآخر کالفه شده و از جا 

 گفتم؟ یچ یدیکلمه فهم هی. اصالً یکنیم یبا موهات باز یسره دار هی! شهیکه نم ینطوریا _

 مثبت تکان دادم. یرا به معنا سرم



 از قنوت تا غنا

 
256 

 

 بدم؟ حیبرات توض یخوای. مشهیم میبهتر حال کنم،یم ی. اتفاقاً با موهام بازدمیهم خوب فهم یلیاوهوم! خ _

 گفت: یدلخور با

 هم بگم زودتر تموم بشه. شُهیالزم نکرده. گوش بده بق _

آن نقش بسته  یرو ییبایو ز زیر یهاکه گل ینگکوچک قرمز ر یشده، روسر کمانینزد یبیاز آنکه ادامه دهد ب قبل

 گردنم گره زد. ریرد کرده و از جلو ز میموها ریرا از ز شیهاسرم گذاشت. دسته یبود، رو

 راحت ادامه بده. الیحاال با خ شه،یموهات مزاحم درس خوندنت نم گهید _

 و گفتم: دهیرا بوس یبیذوق ب با

 د؟یاز کجا آورد نُیچه خوش و آب و رنگِ، دست گلتون درد نکنه. ا یبیب یوا _

 دمیازش استفاده نشد. د ادی. اما زشیسمونیتو س میبودم که بذار دهیدخترم حامله بود، خر یتو صندوق بود. وقت _

 نگهش داشتم. یادگارینو مونده 

 تون درد نکنه.قشنگه، دست یلیخ _

 میشدن موها دهیبا پوش کردمیخود شدم. فکر م یعطا به روجه نگاه مات محمدگذاشت، متو مانیتنها یبیب یوقت

صورتش تکان  ی. دستم را جلوگفتیم یگرید زیاش چدادن ادامه دهد، اما نگاه مات مانده حیتر به توضحاال راحت

 گفتم: یداده و به آرام

 ؟یبگ شُهیبق شهیم _

اش را جمع و جور انداخت. هر چه کرد نتوانست رشته کالم از دست رفته نییبه خود آمده و با اخم نگاهش را پا تازه

 نرم و آرام  گفت: ییکند. آخر بلند شد و بدون نگاه کردن به من با صدا

 .یایش بر ماز عهده ستیسخت ن ادیخودت بخون. ز شُهیبق _

تلخ گذشته  یکه به کل روزها کرد،یچنان آرامم م شیرایرا نداشتم. حضورش و کالم گ دنشیعذاب کش دنید تحمل

 معذب شده و رو بگرداند. دنمیاز د خواستی. دلم نمبردمیم ادیرا از 
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گرفتن  یعاطفه هم برا یهاگرفتم، بعد از آن در حضورش حجاب کامل داشته باشم. البته حرف میتصم نیهم یبرا

 نبود.  ریتأثیب میتصم نیا

 نیجذاب و دلنش میبرا اریبس حاتشیو توض دمیدر مورد فلسفه حجاب پرساز او  کباریبا او در ارتباط بودم و  هنوز

 اریکه بس یبیساز تحولم شد. ب نهیزم یبیحرکت ب نینبود و حاال ا یچندان کار راحت میبرا رییتغ نیا جادیبود. اما ا

محمدعطا ادامه داشت. از تنها بودن با  یهاکردن یدور ی. ولیاهشد باتریز یبا روسر گفتیبود و م یخرسند و راض

 .شدیاش با من روبرو مخانواده ای یبیو فقط در کنار ب دیهراسیمن م

آمد. در اتاق مشغول درس  یبیخانم به خانه ب بهیدر کتمانش داشتم، اتفاق افتاد. چند روز بعد ط یآنچه سع باالخره

 فت:با وجود باز بودن در چند تقه زده و گخواندن بودم.

 ستم؟یاجازه هست؟ مزاحم ن _

 .دییبفرما ه؟یچه حرف نی! اکنمیخواهش م _

چطور سر حرف را باز کند.  دانستینم ایبه سکوت گذاشت. گو یبود و کم نییتخت نشست. سرش پا یرو کنارم

 نگران شده و گفتم:

 افتاده؟ یاتفاق _

 دستپاچه زد و گفت: یلبخند

 ؟ینه، نه، چه اتفاق _

 گفتم: بشیترغ یبرا

 .دینگران نباش د،یهست بگ یهر چ _

 چطور بگم که ناراحتت نکنم. دونمیراستش، نم _

 راحت. التونیخ د،یبش میباعث ناراحت د،یتونیشما نم دیمطمئن باش _

بروز  یزیشدم چ چشیپاپ ی. هر چزنهیکم حرف م یلیتو فکر، خ رهیشده. همش م یطور هیمحمدعطا  داًیخب جد _

 کرد. فیبرام تعر ییزایچ هی یبیب نکهینداد. تا ا
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 ناراحت و معذب ادامه داد: یدو دستش گرفته و با حالت انیکتاب بود، م یکه رو دستم

 دایپ یاگهیرنگ و شکل د مونیزندگ ،یخونه گذاشت نیپا تو ا یچون از وقت ،یزیعز یلیمن خ یخدا شاهدِ برا _

دادم. اما  شنهادیرو پ یادیز یپسرمُ دارم. تا حاال بهش دخترا یداماد دنید یآرزو یکرده. من هم مثل هر مادر

 نگاه بهشون بندازه. هی کنه،یسرشُ بلند نم یحت

 .ومدهیبه چشمش ن یشکیدلشُ ببره، اما تا حاال که ه یکیکارش  طیمح ایتو دانشگاه  دیخوش بود شا دلم

. به کنندرونیخانه ب نیمرا از ا خواهندیبوده و م یدلهره به جانم انداخت که نکند، از دست من شاک شیهاحرف

 ادامه داد: چشمانم نگاه کرده و

بذارم؟  شیپاپ یخوای. رفتم بهش گفتم مارمیبال در ب خواستمیشُ بهم گفت، محال آشفته لیدل یبیب یوقت _

 دُیجد یزندگ هی رشیپذ ی. اون هنوز آمادگیبش شیباعث ناراحت ینگ یزیوقت چ هیاخماشُ تو هم کرد و گفت 

 نداره.

با خودت  میمستق امیو گفتم ب اینداشتم. دلمُ زدم به در شُیو سرگردون یقراریب نیا دنیخب من هم طاقت د یول

 جلو. ادیبشه ب یکنم راض یکار هیاگه دلت باهاش هست،  نمیصحبت کنم. بب

ا تعلل بود. ب رمنتظرهیغ میوارد بحثش شوند، برا میمستق نطوریبودم، اما انتظار آنکه ا دهیفهم ییزهایخودم چ گرچه

 افتاده گفتم: ریو سر ز

 ....ینطوریبگم؟.. انتظار... نداشتم ا ی....چ دونمیمن... خب... نم _

 گفت: یفشار داده و با مهربان یهم دستم را به نرم باز

 خودش.... دیبا دونمیم زم،یعز دونمیم _

بتونم  ستمی. مطمئن نکنمیمسئله من هستم. من به ازدواج مجدد اصالً فکر نم شما؟ ایخودش  ست،ین نینه، بحث ا _

 ....یکس یبرا یخوش یزندگ

 حرفم آمد: انیم

 بهت نرسه. یبیچطور رفتار کنه که آس دونهیدرس خونده و م نهیزم نی. تو استین یمحمدعطا هر کس _
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و  دختر سالم هیبا  دیبهتر از منِ. با اقتشیل شونی. استمیوجه فکر خودم ن چیمن به ه د؟ینگ ینجوریتو رو خدا ا _

 که.... یسرزنده ازدواج کنه، نه من

 لبم گذاشته و گفت: یاشاره رو انگشت

. قبل دهیحال و روزت د نیاون تو رو از روز اول با هم نِ،یرو خودت نذار. مهم ا بیادامه نده، ع گهی....، دشششیه _

 خوامی. من فقط مدهیتو رو پسند یجورنی. پس اون همدیبود دهیرو ند گهیکه همد فته،یاون اتفاق برات ب نکهیاز ا

 .یبیبسپر به خودم و ب شُهیبق گهینه؟ د ای یوصلت هست نیبه ا یبدونم تو هم راض

 .یاگهیگفتم که من اصالً به ازدواج دوباره فکر نکردم، چه پسر شما چه هر کس د _

انقدر  کردمیفکر م ی. من حتیبه درسات برس یکه بتون ذارم،یتحت فشارت نم نیاز ا شتریحاال بهش فکر کن. ب _

 داماد شدنش آرزو به دل بمونم. یبه ازدواج نشه و من برا یراض چوقتیه دیشا کنه،یم یکه از خانما دور

آقا محمود هم  . بهیمون آوردرو به خونه یبهتر از تو که برکت و شاد یحاال خوشحالم که چشمش تو رو گرفته. ک اما

ه که سرش ب م،یکن دایدوره زمونه از کجا پ نیمثل تو، ا یادهیخوشحال شد. گفت دختر سالم و فهم یکه گفتم، کل

 باشه و دنبال هزار برنامه خالف نره؟ یزندگ

 بزنم، بلند شد و گفت: یگریاش بدون آنکه اجازه دهد حرف دتمام شدن جمله با

 فکر کن. شنهادمیمورد پ فقط در ار،یاما و اگر ن گهید _

 ام گذاشته و مانع بلند شدم شد.شانه یرو دست

 .یبیب شیپ رمیبه درست برس، من م نیبش _

فتم. ر رونیکلمه هم نتوانستم بخوانم، از اتاق ب کی یخانم به خانه خودشان رفت و من حت بهیکه ط یبعد از ساعت  

کوچک کنار  زیم یو رو دهیمبل نشسته و مشغول خواندن قرآن بود. متوجه حضورم که شد، قرآن را بوس یرو یبیب

 مبل گذاشت. دستش را به طرفم دراز کرده و گفت:

 کرده؟ شونیدخترمُ انقدر پر یچ نمیبگو بب ایب _

 کار کنم؟ یمن چ یبیب _
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 ؟یکار کن یچ یُچ _

 د؟یشما که خبر دار _

 خبر دارم؟ یاز چ _

 گفتم: ناالن

 نکن! تمیاذ یبیب _

 و گفت: دیسرم را بوس یام انداخته و مرا به خود چسباند. رودور شانه دست

 سراغ آدم، غصه خوردن داره؟ ادیخواستگار ب هیکه  نیا _

 ...تیوضع نی. با ادیزنیدر موردش حرف م یراحت نیکه به هم ستم،ین یو معمول یدختر عاد هیمن  _

 یلیبار ازدواج کرد و به هر دل هی ی. اگه کسیبزرگش کرد یخودینداره، تو ب یرادیمشکل و ا چیتو ه تیوضع _

اال ح خت،یبه هم ر تیروح تیاتفاق وضع نیبابت ا یمدت هی نکهیا ایحق ازدواج دوباره نداره؟  د،یاز هم پاش شیزندگ

 ؟یریدوباره رو از خودت بگ یزندگ هیشانس  دیبا

 شه؟یم دایبهتر از من براش پ یحتماً کس خورم،یدردش نممن به  _

خودت  ی. فقط به جایریبگ میاون تصم یبه جا دیکرده بود، که تا حاال رفته بود سراغش. تو نبا دایاگه بهتر از تو پ _

 .شکفهیگل از گلش م دنتیبا د نطوریا ش،یکه با همه خوددار دهیدر تو د یزیچ هی. حتماً ریبگ میتصم

 و آرامشش بشم. یبتونم باعث خوشبخت کنمیمن فکر نم _

 دایدر وجود اون پ ،یانتظار دار تندهیکه از همسر آ ییزهایاون چ نیبب ؟یخوایم یخودت چ نیگفتم که فقط بب _

بهش فکر  دیکه اون با ییِزایچ ؟یهست یو چه جور یهست یتو چ نکهیخوشبختت کنه؟ ا تونهیاون م نیبب ؟یکنیم

 کنه، نه تو.

 آرام گفتم: یخجالت و صدا با

 .دمیازش ند یینداره. من تا حاال بد یرادیآقا محمدعطا که ا _
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 ؟یخواستگار انیب یندار یحله؟ مشکل یهمه چ یعنیپس  _

 جدا کرده و مضطرب گفتم: یبیدلهره خود را از ب با

 .ستی. االن وقتش نیبی! نه، بیوا _

 رفتن، وقت و زمان به خصوص داره؟ یرچرا؟ مگه خواستگا _

 خانم هستم. بهیط ی! من هنوز تو شوک حرفایبیب کنمینه، خواهش م _

 کرد و گفت: یاخنده یبیب

 نکن. تیمُ انقدر اذبچه یباشه، فکراتُ بکن. ول _

 گفتم: دیبا تأک بالفاصله

 ....یرفتارا نیاز ا ستمیبشه. من اصالً بلد ن شیکه باعث ناراحت کنم،ینم یکار چیبه خدا من ه _

 و لبخند گفت: یمرا به خود چسباند و با مهربان دوباره

 کنهیم الیحاال خ ده،یکسُ ند چیبوده و ه نیی. پسر منِ که از بس سرش پایندار یریتو تقص دونم،یبسه! م _

 .یِادخترم چه تحفه

 ؟یهست ی! باالخره معلوم هست شما طرف کیبیب _

 گفت: یبلند شد و با خوشحال یبیب خنده

هم دلش بخواد، بهش بله  یلیخ ؟یکم دار ینکن با خودت گلم. مگه تو چ ینجوریپر بغضت برم. ا یقربون اون صدا _

 .یبگ

 .دمیکوب نیپا به زم یبلند شده و با ناراحت میجا از

 .دیکنیم تمی! اومدم باهاتون درد و دل کنم، چرا اذیبیب _

 گفت: یآلودم گذاشته و با مهربانصورت ناالن و اخم یاز جا بلند شده، کف دست رو یبیب
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. ریبگ درست میتصم هی. برو خوب فکراتُ بکن و یایب رونیب یحالت نگران نیکم سر به سرت بذارم، از ا هیخواستم  _

خودش هم حرف بزن و از رو هم بسپار به خدا. با  شهی. بقگهیم یدلت چ نیخورده هم بب هیکن،  یکالهتُ قاض

ره و استفاده بب ینکنم، بتونه از علمش درست و حساب رفک شیاوضاع دلدادگ نیبراش بگو. گرچه حاال با ا هاتینگران

 بهت بکنه. یکمک

 دستش به چارچوب در بود، سرش را به طرفم گرداند و گفت: کهیاش در حالدر آستانه یطرف آشپزخانه رفته ول به

 ؟یدیدرمانتُ ادامه م یدار گه،یدکتر د هین تحت نظر اال یگفته بود _

داخل آشپزخانه شده و از همانجا  یبیکردم. ب دییخشکم زده بود، با تکان سر حرفش را تا میکه سرجا همانطور

 گفت:

 غصه نداره که! گهیکنه، د تییتا راهنما یبا همون دکتر مشورت کن یتونیخب پس م _

شته اشتباهات گذ دینبا نباریا یباشد، ول میرا نداشتم که راهنما چکسیه شیبود؟ دفعه پ دهیبه فکر خودم نرس چرا

 انیرا جمع و جور کرده و با خانم دکتر در م میمشاوره فرصت داشتم، که فکرها ی. تا جلسه بعدکردمیرا تکرار م

 بگذارم.

آزار  میبرا اریبس یریخود درگ نی. امیوبگ دیکه چه با دمیرسیم جهیکمتر به نت کردم،یفکر م شتریهر چه ب اما

تا  شدمیاصالً از اتاقم خارج نم آمد،یم یبیب دنیها که محمدعطا به عادت معمول به دکه شب ینده بود. به طورده

 آمدنم از اتاق نداشتند. رونیبه ب یشده بودند، که اصرار میاهروبرو نشوم. ظاهراً آنها هم متوجه دغدغه با او

*** 

 باز اتاق زده شد و محمدعطا گفت: مهیتقه به در ن چند

 تو؟ امیاجازه هست ب _

 و دستپاچه گفتم: هُل

 .دینه، چند لحظه صبر کن _



 از قنوت تا غنا

 
263 

 

که قبل از  کردمیسرم انداخته و بعد از مرتب کردن لباسم، در را باز کردم. اصالً فکرش را هم نم یرو یشال فوراً 

نشسته  اطیتخت درون ح یبود، که رو یما زمان یطوالن دارید نی. آخرجلسه مشاوره، بخواهم با او هم صحبت شوم

 .میشد روبروبا هم  یاحوالپرس . بعد از آن فقط در حد سالم ومیبود

 مزاحمت شدم؟ ؟یخوندیدرس م یداشت _

با او را  ییارویمادرش توان رو یهاسرم را بلند کرده و به صورتش نگاه کنم. بعد از صحبت دمیکشیم خجالت

 نداشتم.

 ؟یکنیکه خودتُ از من پنهون م ،یدفعه گذاشتم و رفتم از دستم ناراحت شد هیبابت اون روز که  _

 را بلند کرده و با اضطراب گفتم: سرم

 نه، به خدا! من ناراحت نشدم. من فقط... _

 گرفت و حرفم را قطع کرد: اشخنده

 سؤال ساده بود. هی ؟یخوریچرا قسم م _

 ت اشاره کرده و با آرامش گفت:تخ به

 م؟یکم صحبت کن هی م،ینیبش شهیم _

 .کنمیبله، بله، خواهش م _

 نشستن گفت: نیو ح دیهم خند باز

 نکردم. یواال من همون محمدعطام، فرق ؟یچقدر دستپاچه شد _

 با همان آرامش ادامه داد: دینشن یجواب یتخت نشسته و نگاهم به انگشتانم بود. وقت یفاصله رو با

مادرم گفت که باهات صحبت کرده. البته من ازش خواسته بودم که دست نگه داره، اما به حرفم گوش نداده و  _

 .یرفتار کن یرسم نطوریو ا یکه تو ازم رو برگردونشده، نیا شجهینت

 :دیهم تعجب پرس یو کم یو مهربان متیبه زبان آورم. با مال یهم نتوانستم کالم باز
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 ؟یبگ یزیچ یخواینم _

 ادامه داد: یاز مکث کوتاه بعد

ه ب نکهیا شنهادیپ یعنیبشه؟  لیو کم حرف تبد ریدختر سر به ز نیحاضر جواب، به ا یباعث شده اون رعنا یچ  _

 حد ناراحت کننده بوده؟ نیتا ا ،یمن فکر کن

 ام بود، آرام گفتم:نگشتان قفل شدهشده و همانطور که نگاهم به ا ریاشکم سراز اریاختیب

 ...دیباور کن .دیکه معذب نباششما مراعات کنم، یکردم جلو یسع یلیشما بشم. من خ یباعث ناراحت خوامیمن نم _

 حالت خوبه؟ ؟یگیم یدار هیمزخرفا چ نی! انمی!... صبر کن ببی! هیه _

 نه تکان دادم. یرا به معن سرم

 زده که ناراحتت کرده؟ یمامانم حرف _

 هم سرم را به عالمت نه تکان دادم. باز

 ....یاگه درخواست مامان باعث ناراحت ه؟یچ یاشکا برا نیشده؟ ا یپس چ _

 شما باشم. من به درد شما.... قیال تونمیمسئله خودمم. من نم _

بکش و بعد  قیچند تا نفس عم ؟یزنیحرف م یجورنیچرا ا ؟یچرا انقد عوض شد ه؟ی.....! شما، شما چششششیه _

 شده؟ تیشونیهمه پر نیباعث ا یکن، چ فیآروم و شمرده برام تعر یلیخ

 کلمات را در ذهنم سامان دادم. یکه گفته بود انجام داده و به سخت یکار

 .خورمیمن به درد شما نم شه،یم دایشما پ یبهتر از من برا یلیخ یهم گفتم، که دخترا یبیمن به ب _

 داینسبت بهت شناخت پ یمدت به اندازه کاف نیبدم. تو ا صیتشخ دینه رو خودم با ای یخوریکه به درد من م نیا _

بهت داشته باشم.  یباعث شده نگاه متفاوت نیاطرافم نبوده، هم یهاکه تو آدم دمید ییهایژگیو تتیکردم. تو شخص

 پس نگران من نباش.

 .ستمین یمن به اندازه شما مذهب _
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. )با اشاره به شالم( به یخونیکه نماز م دمید ،یخونه گذاشت نیپا تو ا ی... از وقت؟یچ یعنیبودن  یتو مذهب دیداز  _

 ؟یکارا رو بکن نیمجبورت کرده، ا ی. مگه کسیریگیهم که حجاب م یتازگ

گرفتم... با  می.. تصمیشدیم یجور هی یعنی... دیشیم زیموهام.. چ دنیشما با د دمید یوجه! من وقت چینه، به ه _

 هم گهید یمردا یخب برا ،ینیبب ینجوریبرات سخته منُ ا ،یکه دار یشما با همه اعتقادات یخودم فکر کردم، وقت

در مورد حجاب صحبت کردم و  یلیبا عاطفه هم خ بتهبدم. ال دهیعق رییفکرا باعث شد تغ نی. انطورهیحتماً هم

 نبود. ریتأثیاون هم ب یهاحرف

مگه فقط  یترم؟ مسلمونباز هم من از تو مسلمون ،یکه داد ییهاهیرو رییتغ نیبا وجود همه ا یکنیتو فکر م حاال _

هر  یکنیفکر م نکهیا ایو باوقارترِ.  ترنیدارن، سنگ یمسلمون یکه ادعا ییکسا یلیبه ظاهرِ؟ گرچه که ظاهر تو از خ

 باشه. مونیزندگ وهیتو باورها و ش دیبا یو اعتقاد واقع مانیا نبه نظر م ه؟یکاف رهینماز بخونه و روزه بگ یک

مسلمون کنم،  هی هیبخوام ظاهرمُ شب نکهیقبل از ا گفتم،یبا خودم م شهیاعتقاد دارم. هم نیبه هم قاًیمن هم دق _

 باطنمُ اصالح کنم. دیبا

 مشکل کجاست؟ گهیخب، پس د _

 بگم. یچ دونمیمن نم _

 یکه برا در مورد من وجود داره، یزیچ ای ینیبیدر من م یرادیو ا بی. فقط اگه عیبگ یخاص زیچ ستیالزم ن _

 .میبگو تا در موردش صحبت کن کنه،ینگرانت م ندهیآ یزندگ

 فردا با خانم دکتر صحبت کنم و بعد جواب بدم؟ یاجازه بد شهیم _

قدم  نی. بزرگتریو خودتُ کمتر از من بدون یستیکه در حد من ن یفکر کن نیبه ا خوامیالبته! چرا که نه؟ فقط نم _

و  هاییکه تو هم توانا ،یاریب مانیا و یکه باور داشته باش نهیا ،یرو پشت سر بذار یبحران روح نیا نکهیا یبرا

. یداشته باش شرفتیپ یو تو زندگ یو آرزوهات برس دافبا کمک اونها به اه یتونیکه م ،یدار ییهایژگیو

 .یِالک انزوا و افسردگ نیدر اومدن از ا یمالک برا نیتریو اعتماد به نفس اصل یخودباور

فکر کردم.  شیهاکه آمده بود، از اتاقم خارج شد. در سکوت به حرف یبه همان آرام شیهااز تمام شدن حرف بعد

 یزندگ د،ینخواهد بود؟ ترسم از ارتباط جد یمانع خوشبخت مانیهادر کنار او به آرامش برسم؟ تفاوت توانمیم یعنی
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 یبرداشته و با شماره گذار یهمان لحظه قلم و کاغذ کهم،داشت یاریبس یهامان تلخ نخواهد کرد؟ سؤالرا به کام

 شان کردم، تا فراموشم نشود.شروع به نوشتن

 طورنیخوشش آمد، که ا یلیبود. خ میبا صبر و حوصله پاسخگو کیبه  کیو  دمیبعد تمام آنها را از بهشته پرس روز

یکه باعث آزارت م ینوشتن از مشکالت شهیام. گفت همکاغذ آورده یرا به رو میهاینگرانسنج، تمام دلنکته و قیدق

 باشد. دیمف تواندیم اریبس شود،

بت کنم. صح نهیزم نیدر ا شتریو گفت بهتر است با خود دکتر ب رمیبگ دیبا یمیبه من نداد، که چه تصم یقطع جواب

بود. خانم دکتر معتقد بود انتظار  ییزناشو فیدوباره و انجام وظا یمن، ترسم از شروع زندگ یدر واقع مشکل اساس

 شیبا صبر و حوصله پ یستیبا م،یهامقابله با ترس یبرا .دباز گرد یبه روال عاد زیهمه چ کبارهینداشته باشم، به 

 کردن را داشته باشد. یصبور نیکه توان ا ارم،د یکس یبه همراه ازیبروم و قطعاً ن

با محمدعطا راحت باشم و  توانم،یچطور م نکهیو ا کردمیخانم دکتر فکر م یهابازگشت به خانه به حرف ریمس تمام

 .رمیبگ شیرا در پ یعاد یزندگ کی توانمیحرف بزنم؟ چطور باور داشته باشم، که م میهاها و دغدغهاز ترس

 مسئله فکر نیا یرو شتریب ییفکر افتادم، به آپارتمان خود بازگردم و در تنها نیبه ا دمیرس یبیبه خانه ب یوقت

از  ینبود که به راحت یتیادامه دهم، موضوع کم اهم یدیعمرم را در کنار شخص جد یکه قرار باشد باق نیکنم. ا

 شیب نمان،یفاصله ب کردمینداشتم. احساس مرا  یدر زندگ گریشکست د کی رشیکنارش بگذرم. توان و تحمل پذ

ود، ب یگریرو هم مسئله د شیکنم. امتحان پ یمسائل را بررس ترقیداشتم عم ازیو ن رسدیکه به نظر م ستیزیاز چ

ده، ش لمیفکرها مشغول جمع کردن وسا نینکنم. با ا دیجد یهاتنش ریدهم فعالً خود را درگ حیترج شدیکه باعث م

 بازگشت محمدعطا به خانه خود باز گردم. تا قبل از

 گفت: یبا نگران د،ید یمرا چمدان به دست در آستانه در خروج یبیب یوقت

 بهت گفته؟ یزیشده رعنا جان؟ با محمدعطا حرفت شده؟ چ یچ _

 به لب آورده و گفتم: یزورک یلبخند

 .برگردم آپارتمان خودم دیهستم، باالخره با نجایاوقتِ  یلی. خدمشیتا حاال اصالً ند شبیقربونتون برم. من از د نه _

 حرفا رو زدن؟ نیکه ا یاومده؟ از محمدعطا و مادرش دلخور شیها پصحبت نیچرا حاال؟ حاال که ا _

 اش زدم. همانطور کنار گوشش گفتم:محکم به گونه یاحلقه کرده و بوسه یبیدور شانه ب دست
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فکر کنم. تو  شتریب دیمن بشن. من با خودم مشکل دارم، با یباعث ناراحت توننیوقت نم چیوجه! اونها ه چیبه ه _

 .امیبا خودم کنار ب تونمیبهتر م ییتنها

 فاصله گرفته و گفتم: یبیاز ب یکم

 خواهش دارم ازتون. هیفقط  _

 چشم. یباشه به رو ی! هر چزمیبگو عز _

خودمون  نیها، به گوش پدر و مادرم نرسه. بصحبت و انیجر نیا کنمیخدا چشمتونُ سالمت نگه داره. خواهش م _

 بمونه.

 راحت. التیحتماً دخترم، خ _

 د؟یگیخانم هم م بهیبه ط _

 بهش بگم. یچ ؟یچرا رفت دی! نگران نباش. فقط محمدعطا اومد و پرسزمیآره عز _

 .نیفکر کنه، هم شتریداشت ب اجیاحت دیبگ _

 باشه گلم، خدا به همراهت باشه. مراقب خودت باش. _

 تون دادم.همه مدت زحمت نیا دیچشم، ممنونم. ببخش _

 تعارفا رو بذار کنار. نیتون دادم. اخبِ خبِ، زحمت _

و منصرفم کنند، با سرعت از آنجا خارج  دهیمحمدعطا از راه رس ایخانم  بهیآنکه مبادا ط یکرده و برا یروبوس دوباره

 دم.ش

از بازگشتم  یکس ،یبیاز ب ریزنگ تلفن خانه شدم. متعجب از آنکه به غ یحال باز کردن در آپارتمان، متوجه صدا در

 دهینکش ه،یبه ثانتلفن قطع شد. یصدا یپشت خط باشد؟ با عجله داخل رفتم، ول تواندیم یندارد و چه کس یاطالع

 :دیچیپ یمحمدعطا درون گوش یو عصبان یکشا یدر آمد. به محض الو گفتن، صدا شیدوباره صدا

 ؟یدیکه جواب تلفنُ نم یکنیکار م یچ یمعلوم هست، دار چیه _
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 گفتم: یهم دلخور یو کم یبا خونسرد تیحق به جانب بودن و عصبان نهمهیاز ا زدهرتیح

 االن وارد آپارتمان شدم. سوماً... نیاوالً سالم. دوماً تو راه بودمُ و هم _

 گفت: یتربرسد و با لحن نرم انیام به پاجمله نگذاشت

 لحظه فکر کردم... هی... یدادیجواب نم تُیسالم. گوش خوام،یمعذرت م _

متوجه سکوتش  یدارد خود را آرام کند. وقت یو مشخص بود سع آمدیاز پشت تلفن م قش،یعم دنینفس کش یصدا

 پاسخ دادم: یشدم، به آرام

اومدم، فراموش کردم از حالت سکوت درش  رونیب یکردم. وقت لنتیسا مُیبودم، گوش ادنژرانیخانم دکتر ا شیپ _

 آپارتمان خودم. گردمیخبر نداشت، دارم برم یکس یبیاز ب ری. بعد هم غارمیب

 نه؟ ای یدیسالمت رس نمی... اومدم ببیبرگرد یگرفت مینگرانت بود، به من گفت تصم یبیب _

 ؟یینجایاالن ا ؟یگفت ی... چاینگران بود  یبیدارم. واقعاً ب ییبه تنها ازیدادم، ن حیتوض یبیمن به ب _

زده  هیتک نیبه ماش کهیبه دست، درحال لیپنجره رفتم. پرده را کنار زده و او را موبا کیصحبت بلند شده و نزد نیح

 .دمیپنجره آپارتمانم بود د یو نگاهش رو

 .میکنیبا هم صحبت م گهیموقع د هی باشه ،یاخسته یدیاالن از راه رس _

یم یدر چه مورد ستم،ی. در ضمن خسته ندیریخبر بگ دنمیاز سالم رس شدیهم م یتلفن د؟یاومد نجایچرا تا ا _

 چرا برگشتم خونه خودم؟ نکهیا د؟یصحبت کن دیخوا

یبهت داد. م شنهادُیمن واقعاً متأسفم که مادرم اون پ ؟ییهوی نطوریچرا ا یعنی... نکهینه، خب... چرا بدون ا _

 .یندار دُیجد یزندگ هی رشیپذ یهنوز آمادگ دونستم

 از مطرح شدنش؟ دیمونیو پش دیریپس بگ شنهادتونُیپ دیخوایم یعنیاالن  _

 گفت: یباال رفته و شاک یکم شیصدا

 .میتر درموردش صحبت کنموقع مناسب هیگفتم که بذار  ؟یکنیبرداشت م ینطورینه! رعنا، چرا ا _
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 .دمیکش یقینفس عم تلفن نشسته و زیم یصندل یپنجره دور شدم، رو از

 ....دینیمحمدعطا بب یآقا _

 .دیحرفم پر انیشده و م یعصبان دوباره

 ما؟ نیعوض شده ب یآخه چ ؟یشد نیها، انقدر با من سرسنگ. تو آخه چرا بعد اون صحبتکنمیرعنا! خواهش م _

 از کجا اومد؟ گهیآقا د

تا  یادیکه زمان ز یبه فکر کردن دارم. در ضمن خبر دار اجیهم گفتم، احت یبیخب بذار حرفمُ بزنم. من به ب لهیخ _

 خودمُ آماده کنم. دیآزمون نمونده و با

 ؟یتونستینم یبیمگه خونه ب _

 به آرامش دارم. ازیتوأم با استرس و دلهره باشه. من ن دارمونیهر بار د نکهینه و ا شنهادیبعد از مطرح شدن اون پ _

 .یبیخونه ب امینم گهیباشه د زنه؟یوجود من آرامشتُ به هم م _

 برداشت نکن. ینطوریا کنمیخواهش م _

 باال رفت. شیصدا یشده و کم یهم عصبان باز

 .نِیاز ا ریبرداشت کنم؟ مگه حرف تو غ یپس چطور _

 حضور من باعث معذب شدنت بشه... خوادینمهم گفتم، دلم  شبیمن د _

 گفت: تیرا از دست داده و با عصبان شیصدا یکنترل بلند گرید بار

 یه ده؟یم یحرفا چه معن نیکردم؟ پس ا دایکه بهت پ یِاحالِ خرابِ من، به خاطر عالقه یفهمیدِ آخه مگه نم _

نگران حال  یکنم، وقت تیرو رعا ییزایچ هیورم مجب یبهت بفهمونم وقت یمعذب.. معذب.. چه جور یکنیتکرار م

، ت رو مجسم نکنمبافته شده ینکشم، که موها بوبا خودم بجنگم، که نگاهت نکنم، که عطرتُ  دیهستم. با تیروح

 باال. رهیطپش قلبم م دنتیبا د یوقت

 قلب مرا هم به طپش واداشت. شیهاحرف
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تر خواستم دور باشم، که راحت زایچ نیهم ی. من برایکنیمحمدعطا بسه! با حرفات منُ دچار عذاب وجدان م _

 .رمیبگ میبتونم فکر کنم و تصم

 بلند و با ناله گفت: یآه همراه

 ام؟یچطور کنار ب دنتیو ند یپس من با دور _

 چسبانده و گفتم: امیشانیدست سردم را به پ شیهااز حرف کالفه

 . قبولِ؟دمیبعد آزمون به من مهلت بده، جواب م تا

نوع برخورد  نیدور از انتظارِ ا یلیروانشناس خ هی ی. براذارمیهم دارم؟ ببخش تحت فشارت م یاگهیمگه چاره د _

 شه،یکه خوندم باعث نم ییها. درسیآدم معمول هی قیو عال ازهایآدم با همه ن هیمن هم آدمم.  ی. ولیاصول ریغ

مورد برام سختِ.  هی نیاز خودم نشون بدم. واقعاً تو ا دهیبتونم رفتار نرمال و سنج شهیاحساساتم خشک بشه و هم

بود. من واقعا... من بعداً... تا بعد آزمونت  دهیانگار تا حاال احساساتم خواب یعنینشده..  چوقتیرعنا من تا حاال ه

 .ری. شب بخیموفق بش دوارمی. امشمیمزاحمت نم

و طاقت  صبریحد، او را ب نیوجود من تا ا شودیرا قطع کرد. باورم نم یرا بدهم و گوش رشیپاسخ شب بخ گذاشتن

هرگز دست از پا خطا نکرده، چندان هم دور از انتظار  ،یاصول مذهب تیرعا لیکه به دل یکرده باشد. گرچه از آدم

 شتریمرا ب نیصبر و قرار را از او ربوده و هم ،یجسمو  یعیطب الیام یبه محبوب و ارضا دنی. عطش و ولع رسستین

 .ترساندیم

تا  ماندهیمهلت باق یداشتم. در ط تیبه موفق یادیز دیبودم و ام یو خوشبختانه از خودم راض دیآزمون فرا رس روز

ود، ب یسخت اریاز ذهنم بسپارم. گرچه کار بس یارا به گوشه گریاز درس خواندن، مسائل د ریکردم به غ یآزمون، سع

 بعدش کمتر فکر یهاو دغدغه شنهادیبه آن پ یمدت یبرا توانمتر بکرد، تا راحت یادیکمک ز ییو تنها یدور نیاما ا

 کنم.

 ،یمعمول یاز احوالپرس ریهم غ یبیب یبا من نداشت. حت یمدت تماس نیا یهم به قولش عمل کرده و ط محمدعطا

شد.  بلند لمیزنگ موبا یشده و کمربندم را بستم. هنوز استارت نزده بودم، که صدا نی. سوار ماشزدینم یگریحرف د

نام محمدعطا  دنیجلسه، از حالت سکوت خارجش کردم. با د انیبود و بالفاصله پس از پا ادمی بارنیخوب شد که ا

 ن فوت وقت تلفن کرده.آزمون اطالع داشت، که بالفاصله و بدو یبرگزار قیاز زمان دق ایلبخند به لبم آمد. گو
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 :دیچیپ یشادش درون گوش یرا برقرار کردم و صدا تماس

 .یسالم، خسته نباش _

 سالم، ممنون. _

 ؟ییکجا _

 .نمیدر دانشگاه، تو ماش یجلو _

 نمت؟یبب تونمیم _

 خونه. رفتمیآپارتمانم؟ داشتم م یایم _

 .میبخور ناهارُ با هم یندار ی. اگه مشکلفرستمیآدرس برات م هینه،  _

 .ستین یاباشه، مسئله _

 .نمتیبیپس م _

. بعد از دمیزود به رستوران مورد نظر رس یلینبود و خ یادیبعد از قطع تماس آدرس را فرستاد. فاصله ز یاقهیدق

 بود. سالم کرده و گفتم: ستادهیرستوران به انتظار ا یورود یمتوجه محمدعطا شدم، که جلو ن،یپارک ماش

 داخل؟ یچرا نرفت _

 تو. میگفتم منتظرت بمونم تا با هم بر ،یکنیپارک م یدار دمی. ددمیمن هم تازه رس _

 باز نگه داشت، تا اول من وارد شوم. بعد از دادن سفارش غذا گفت: میرا برا در

 شه؟یاشتهات کور نم م،یاالن حرف بزن _

 ندارم. یمن مشکل ،ینه! هر طور راحت _

 امتحانت خوب بود؟ _

 بودم. یراض آره، _
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که  یقرار داده و با آرامش خاص  زیم یمکث، دو دستش را که در هم گره زده بود، رو یخدا رو شکر. بعد از کم _

 .دیبه گوشم رس شیرایگ یصدا زد،یدر کالمش موج م شهیهم

سال و  کی نیا یبه بودنت، به حضورت عادت کردم. تو یبد جور یتحت فشار بذارمت. ول خوادیمن واقعاً دلم نم _

هر روزت برام عادت شده و  دنیمنکرش بشم، که د تونمی. خب نمیبیچه خونه ب مارستانیچه تو ب ر،یاخ یخرده

 م؟یبش کیبه هم نزد شتریب یکه نخوا شه،یم انعم یچ فهممینم اًیهمه خواستن ببندم. دق نیا یسختِ چشممُ رو

. قرار یتا به آرامش برس ام،یپات متوانم باشه، همراه و همکه در  ییندارم و تا جا تیروح طیبا شرا یمن که مشکل

احساساتم ممکنِ برام  یو کنترل بعض یمرد خوددار هیخرابتر کنه. درستِ به عنوان  تُهیروح یکینزد نیا ستین

 حساست وارد نکنم. هیبه روح یبیکه آس بندم،یو تالشمُ به کار م ی. اما مطمئن باش تمام سعهسخت باش

اشکم راه  یعموم یفضا کیشود. دوست نداشتم در  ریو لطف اشکم سراز یهمه ابراز مهربان نیمانده بود با ا کم

 شیهامرا شرمنده محبت نیاز ا شیکنم. پس اجازه ندادم ب جادیشان او قضاوت یکنجکاو یبرا یگرفته و موضوع

 کند.

اصالً به فکر خودم نباشم. من فقط  نکهی. نه استمیم ندر مورد من حرف نزن. واقعاً نگران خود گهید کنمیخواهش م _

تو  ستهیو شا قیکه ال ینتونم اونطور ترسمی. ممیبست برسو به بن امینرمال برب یزندگ هینتونم از پس  ترسمیم

 .یباشه، رفتار کنم و تو ازم خسته بش

 شد. میهامانع ادامه حرف ینرم به

 هیوقتِ. فقط منتظر بودم تو به  یلیخ دم،یمن که گفتم همه جوانبُ سنج ؟یخواهش کنم ادامه ند دیحاال من با _

 یاز طرف یاز زمان مناسب مطرحش کرد. ول شیتا بتونم عنوانش کنم. که مادرم مهلت نداد و پ ،یبرس یثبات نسب

و  فتتشریبه روند پ تونمیبهتر م شتر،یب یکیبا نزد کنمیشد، چون خودم فکر م انیهم خوشحالم که زودتر ب

 کمکت کنم. یعاد تیبه وضع دنیرس

 کار کنم؟ یچ دیحاال من با _

 :دیشد. گارسون پرس جادیا یاها وقفهصحبت نیب زیم یشدن غذا رو دهیگرفت، اما با چ اشخنده

 د؟یندار لیم یاگهید زیچ _

 تشکر کرده و بعد از رفتن گارسون در جواب من گفت: محمدعطا
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 ،یکنیبعد شما اجازه صادر م م،یخوریشده م دهیکه چ ییغذا نی. اول ایانجام بد ستیالزم ن یکار بخصوص چیه _

 ؟ی. موافقرنیگیکارها رو هم بزرگترامون بعهده م هی. بقیمراسم خواستگار یبرا میایکه ما ب

 بودم. که سرش را تکان داده و گفت: اشرهیو چنگال به دست خ قاشق

 ه؟یچ ؟یچرا به من زل زد _

که  کردم،یزده نشد و من داشتم فکر م یدر آن مورد حرف گریغذا د انیه و مشغول خوردن شدم. تا پانداد یجواب

 یتمخالف نیشود، آنها کوچکتر دهیام کشموضوع به خانواده یبه درخواستش بدهم. مطمئن بودم وقت دیبا یچه جواب

 نخواهند داشت.

 قبل از سوار شدنم گفت: م،یبود ستادهیمن ا نیکنار ماش یموقع خداحافظ 

 کنن، چطوره؟ میرو تنظ یکه وقت داشته باشن قرار یزمان هیو  رهیبا مامانت تماس بگ گمیبه مامانم م _

 .میاز هم جدا شد یکوتاه یحرفش سرم را تکان داده و با خداحافظ دییتأ به

که  ی. طورداشتندیت از سرم برنمبه مغزم هجوم آورده و دس ضیو ضد و نق شانیبه محض دور شدن از او، افکار پر 

 داریاز خواب ب یصبح با سردرد بد و دمیدیدرهم و آشفته م یهاخواب کسرهیداشته و  یشب نتوانستم خواب راحت

 شدم.

ر صحبت کرده و د یرا شرح دهم. کم تمیداشته و وضع یبا خانم دکتر تماس ،یبعد تیزیاز نوبت و شیمجبور شدم پ 

 آخر گفت:

ظهر و نصفشُ هم قبل از خواب  چهارمکیچهارم صبح،  کیبخشتُ آرام زه،یریبه هم م تتیوضع نطوریه اک یمواقع _

 .یکن کاریتا بگم چ ر،یدوباره با من تماس بگ ست،یمؤثر ن یدیبخور. اگه د

 مزاحم شدم. دیممنون، ببخش یلیخ _

 . خدانگهدار.فمِیوظ کنم،یخواهش م _

 خداحافظ. _
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روز جمعه قرار  یاز دو روز مامان تلفن کرد و گفت مادر محمدعطا تماس گرفته و بعد از مشورت با بابا، برا بعد

ام. به او نگفته یزیام، چرا تا به حال چاند. متعجب بود اگر متوجه احساس و عالقه محمدعطا به خود شدهگذاشته

 ندانستن زده و گفتم من خبر نداشتم. دادم، خود را به حیترج یبعد یهااز مؤاخذه یریجلوگ یبرا

ینشد. م چمیپاپ ادیز لیدل نیبه بازگو کردنش ندارم. به هم یااما عالقه دانم،یم ییزهایکه چ دیلحن صحبتم فهم از

. رومیتحمل سابق را نداشته و زود از کوره در م صبر و گریام، دکه پشت سر گذاشته ییکه بعد از ماجراها دانست

 ام احترام گذاشته و مراعات حالم را بکنند.یخصوص میبه حر یگرفته بودند، کم ادیخوب بود که 

 

 یهابود و کشمکش یسخت اری. گرچه کار بسرمیبگ یمنطق یمیکردم افکارم را سامان داده، تا تصم یتا روز جمعه سع

شان کرده بودم. کم شدیم یمدت آورم، که یآور روبخش و خوابآزار دهنده. مجبور شده بودم دوباره به آرام امیفکر

 دارم. ییبه تنها ازیمامان خواست جمعه از صبح به آنجا بروم، اما گفتم ن

 دو کلوم باهات حرف بزنم، بفهمم ماجرا از چه قرارِ؟ خوامیبَسِت نبود؟ م یهمه مدت تنها بود نیا یعنی _

 اومدن از خودشون بپرس. یوقت _

در  یزندگ یتونیم ؟یایکنار ب یِمذهب نقدریکه ا یآدم هیبا  ،یتونیبدونم تو م خوامیبه اونا دارم؟ م کاریمن چ _

 ؟یتحمل کن دشیرو با افکار و عقا یکس نیکنار همچ

 دم؟یازش د یرینبود، چه خ یکه مذهب یاون _

 .....یتونستیبا اون هم م _

 تحکم گفتم: با

نکش. پرونده اون آدم بسته شده و تموم شد و رفت. با حرفات  شیرو پ یتکرار یهابحث کنم،یمامان! خواهش م _

 .یدیآزارم م

 نداره؟ یرادیا ،یدیبه خواسته مادرت نم یتیتو که اهم دم؟یفقط من آزارت م _

 .تونمیشون فکر کنم، اونجا باشم نمقبل از اومدن خوامیم _
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 لحظه آخر؟ یبرا یبذار دیفکر کردن، حتماً با یبرا یهمه مدت فرصت داشت نیا _

 به بابا سالم برسون. ؟یندار یکار _

 نپرسم. یزیچ گهیخفه شم و د یعنی نیا _

 باال رفت. میصدا ناخواسته

 مامان؟ _

 نذار لحظه آخر. ا،یخب، خداحافظ. زودتر ب لهیخ _

*** 

قرار  نیماش زیآو یهمرنگش درون کاور گذاشته و رو یداشتم بپوشم، به همراه روسر میرا که تصم یو دامن کت

 نیچرا ا دمیفهمیلباس و آماده شدن داشته باشم. نم ضیتعو یزودتر برسم، تا فرصت برا یکردم ساعت یدادم. سع

را در ذهنم مرور کردم، تا بتوانم به  شیهاصحبتکه با بهشته داشتم،  یاجلسه مشاوره نیهمه استرس دارم. از آخر

 به خانه بابابهروز خوردم. دنیرس بخش هم به محضنصفه قرص آرام کیخود مسلط شوم. 

ازه داشت. ت یوصلت ندارد. برعکس بابا که چهره بشاش و شاد نیبه ا یچندان رغبت داد،یگرفته مامان نشان م افهیق

 که زنگ خانه به صدا درآمد. نم،یبنش ییرایمبل پذ یکنار بابا رو خواستمیآماده شده و م

. محمدعطا آخر از همه داخل آمده و دسته گل را به طرفم گرفت، دندیکه قرار گذاشته بودند، رس یسر ساعت درست

 چهره و اندامش شده و با تعلل سبد گل را از دستش گرفتم. رهیخ یالحظه

که مشخص بود، با دقت متناسب با رنگ  یتنش بود و رنگ تیکه ف ی، کت و شلوار خوش دوختآنکادر شده شیر

و همراه با کت و  یرسم نطوری. تا به حال او را ادادینشان م یگریاز هر زمان دتر پوستش انتخاب شده، او را برازنده

درشت بودن  نیکه ا کرد،یانتخاب م قهیبا دقت و سل ار شیهابودم. با وجود درشت اندام بودن، لباس دهیشلوار ند

 کند. دایپ یباتریجلوه ز

 ، تا به اصل مطلب بپردازد.و تعارفات معمول انجام شد و آقامحمود اجازه خواست یاحوالپرس

 ایکه گو م،یدیفهم یباشه. ما هم به تازگ ییگوادهیبه ز یازین کنم،یمعرف حضورتون هست و فکر نم گهیپسر من د _

متوجه شد و به ما گفت. با  یبیبروز نداده بود. آخر هم ب یزیتا االن چ یول خواد،یوقتِ خاطر دخترتونُ م یلیخ



 از قنوت تا غنا

 
276 

 

 دییفرمایوجود داشته باشه. اگر اجازه م یطوالن یبه نامزد ازین کنم،یکه نسبت به هم دارن فکر نم یتوجه به شناخت

 ...دیکه قبل عقد با ییهاها برن دنبال برنامهکه بعدش بچه م،یکن نییعقد تع یرو برا یزمان د،یو موافق هست

به ناچار حرف آقامحمود را قطع  کردند،یطه ممربو یهااز آنکه من هنوز بله نداده، صحبت از عقد و برنامه متعجب

 کردم.

ه داشت یها، من چند لحظه با آقامحمدعطا صحبت. امکانش هست قبل از ادامه صحبتامیتون مکالم ونیم دیببخش _

 باشم؟

 نمونده. برو دخترم، راحت باش. یباق یصحبت گهیو د دیحرفاتونُ زد کردم،ی. من فکر مشهیحتماً، معلومِ که م _

 گفتم: تیبا عصبان د،یبگو یزیمحمدعطا به اتاقم رفته و قبل از آنکه دهان باز کند چ همراه

 د؟یسفره عقد هم رفت یشما تا پا ،یخواستگار دیایمن فقط قبول کردم که شما ب _

 نرم و لبخند به لب گفت: یانداخت. با لحن ریبه لبش آمده و به زحمت نگاه از من گرفته و به ز یلبخند

 .یشیتر هم مخوشگل یو.... با روسر ادیبهت م یلیلباس خ نیا _

 .زنمیحرف م یمحمدعطا من دارم جد _

 به صورتم نگاه کرده و گفت: یالحظه

سکته کنم  یخوایم کنه؟یو ضربان قلبمُ تندتر م ارهیمحمدعطا گفتنت چه به روز من م یمدل نیا یدونیم چیه _

 رو دستت. فتمیب نجایا

 گفتم: یفروکش کرده و به آرام تمیمهربان و شوخش باعث شد، عصبان لحن

 خدا نکنه! _

 سمت تخت رفته و با حفظ لبخندش گفت: به

 ؟یخوایم یچ نم،یبب و با آرامش بگو نیبش نجایا ایحاال ب _

 گفتم: یتخت نشسته و با اخم و ناراحت یفاصله رو با
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. من هنوز امیتا بتونم با خودم کنار ب م،یمدت نامزد باش هی خوامیدر کار باشه. م یعقد یزود نیبه ا خوامیمن نم _

 .رمیبگ یقطع مینتونستم تصم

 م؟یدیدیرو م گهیو همد یبود یبیکه تو خونه ب یمدت نیداره، با ا یچه تفاوت یدوران نامزد نیبعد ا _

 .میکن داینسبت به هم شناخت پ میتونیم شتری. بمیشیم ترکیبه هم نزد م،ینامزد بش یخب وقت _

 ...ایبکشم که کنارت باشمُ و نتونم لمست کنم  دیبا یمن چه عذاب یکنیاونوقت شما فکر نم _

 .میشیخب موقتاً محرم م _

 شده و گفت: ی. لحنش کامالً جددیلبش رفته و اخم درهم کش یاز رو لبخند

 خوامیبشه؟ م یهر لحظه دست و دلم بلرزه، که بعدش قرارِ چ خوامیداشته باشمت. نم مهینصفه ن خوامیمن نم _

 یخوایو م یمدت منُ نشناخت نیا یط نکهیا ای ؟یدار یمن مشکل اتیمعلوم باشه. تو مگه با اخالق و خصوص فمیتکل

 ؟یبشناس شتریب

 ام،یساساتم کنار بتا بتونم با اح خوامی. مهلت مستمی. من از احساس خودم مطمئن نستین زایچ نینه، مسئله ا _

 .رمیبپذ دُیجد طیبتونم شرا

نشم. مواظب باشم  کتمینزد نیاز ا شتریخودمُ کنترل کنم، که ب کنمیم یدارم سع یاالن هم به سخت نیمن هم _

و ت ،ینداشته باش یراحت بشه و نگران التیخ نکهیا یدستم به سمت دراز نشه. با وسوسه لمس موهات... اصالً برا

. میشیجدا م یبرات وجود نداره، توافق یزندگ امهامکان اد یدیحق طالق با تو. هر موقع د میکنیم دیعقدنامه ق

 خوبه؟

 آمده بود مات ماند. رونیب انشانیها از محرف نیکلفت و خوشرنگش، که ا یهالب یرو نگاهم

 یاز ذهنم عبور کرد. اگر روزخارج شده بود،  شانانیاز م ییهاحرف نیکه چن یآن لب دنیوسوسه بوس یالحظه یبرا

سرم سبز  یاش داده، قطعاً دو تا شاخ روبه دختر مورد عالقه یشنهادیپ نیچن یکه مرد دم،یشنیم یگریاز کس د

ارزش  میحد برا نیبزنم، که تا ا یمرد نیچن نهیس بهدست رد  توانستمی. چطور مکردمیو حرفش را باور نم شدیم

 قائل بود.

 و گفت: دیرا با تکان سر بر امرهیخ نگاه
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 ؟یشد مونیشد؟ پش یچ _

 و گفت: دهیبگذارم، که خود را عقب کش شیبازو یبردم تا رو کیاشک در چشمانم حلقه زده و دستم را نزد _

در عذاب هستم، عذابمُ  یهم به اندازه کاف نجاینکن. تا هم یبا اعتقاداتم باز نیاز ا شتریرعنا! ب کنمیخواهش م _

 نکن. نیز اا شتریب

 لب زدم: یسخت به

 وقت قصد آزارتُ نداشتم و نخواهم داشت. چیمن ه _

 ؟یخوایم یپس چ _

 !یتو بگ یهر چ _

. از گرفت یشتریلبش، ذره ذره عمق ب ی. لبخند شکل گرفته رودهیچه را که شنحاال او بود که باور نداشت آن انگار

 و با نگاه به صورت خندانم گفت: دهیصورتش کش ی. کف هر دو دست رودیدور، دور خودش چرخ کیجا بلند شده و 

 ؟یقبول کرد یعنی. شهیشکرت! باورم نم ایخدا _

ز حرف زدن را ا ییتوانا ایبالفاصله به سمت در رفته و بعد از باز کردنش، با اشاره دست مرا به خروج دعوت کرد. گو و

به  یازیبود و ن زیبه زبان آورد. چهره بشاش و خندان ما خود به خود، گواه همه چ یکالم توانستیدست داده و نم

موضوع نبودم. به  نی. اما نگران ادادیاز خود نشان نم یخوشحال کهتنها مامان بود،  انیم نیدر ا نداشتند. دنیپرس

 نیبودم بعد از ا دواری. امآمدیاو هم از موضعش کوتاه م د،یدیرا در کنار محمدعطا م امیخوشبخت یطور حتم وقت

 .ابدی انیها پاگشوده شده و غصه میبه رو یشاد یدرها

 ازیکه گرچه ن یها و لوازمحلقه و لباس دیبود. انجام مقدمات عقد، خر یرو هفته پرمشغله و شلوغ شیپ هفته

 یخاطر دل من انجام بده. برا به گفتینداشتم، اما محمدعطا اصرار داشت که همه رسم و رسومات را به جا آورده و م

محسوب  هانیاول یحضور نداشتم، به نوع دهایاز خر کیچیقبل در ه یچون سر یدفعه دومم بود، ول کهنیمن با ا

راحت شده و  الشیخ یی. حاال که بله را از من گرفته بود، گوگذراندمیرا در کنارش م یری. لحظات دلپذشدیم

مهربان و  تواندیحد م نیتا ا شد،یکه تا به حال رو نکرده و باورم نم گذاشت،یم شیرا به نما یدیجد یمحمدعطا

 .دمنعطف باش
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 که دست آخر با خنده گفتم: یطور د،یبار حالم را پرس نیو چند کردیمدام نگاهم م م،یبرگشت شگاهیاز آزما یوقت

 نداره. یهمه نگرون نیذره خون دادن ا هی نیباور کن ا _

 ؟یبد شیآزما یخورده هم برا هی یکه حاال بخوا ،یاصالً چقدر خون دار کنم،یکه فکر م یازهیم زهیآخه انقدر ر _

 بکوبم و در همان حال گفتم: شیبه بازو یمشت خواستم

 بدجنس! _

 و گفت: دهیخود را عقب کش یول

 دست و بالم بسته نباشه. ینطوریما بخونه، که ا نیب تیمحرم هی ذاشتمیبه حرف بابام گوش کرده بودم و م یکاشک _

 ؟یچند روز هم صبر کن نیا ،یطاقت ندار یعنی _

 نه، واال! _

 اش گرفت و گفت:کشدار گفتم، که خنده یشیچپ کرده و چ شیرا برا چشمانم

 .رسهیکن! نوبت من هم م یدلبر یحاال ه _

 گفتم: م،یدیکه رس نیمحل پارک ماش به

س. اگه نگران پس افتادن خوشمزه یلیکه خ کنهیسرو م ییایاسپان ینیریمدل ش هیشاپ سراغ دارم،  یکاف هی _

 اونجا که بدجور هوس کردم. میبر ،یمن

 دارن. لیبانو م یهر چ م،یباشه بر _

 :دیرا دادم. متعجب پرس شاپیشده و در حال بستن کمربند، آدرس کاف نیماش سوار

 ست؟یدور و بر ن نیا یاگهید شاپیکاف یعنیتا اونجا؟  میهمه راه بر نیحاال چرا ا _

 ندارن. یکافسیهمه جا چوروس و آ یهست، ول _
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 .دمیرو تا حاال نشن یاون اول یاز اسمش معلومِ، ول یهستن؟ البته دوم یچیچ یکه گفت یینایا _

 یهاهیبام هیشب شافهی. قکننیآماده م ،یدیکه همون لحظه سفارش م ،یِشکالت ینیریجور ش هیچوروس  _

 .شهیاما موادش متفاوته و توش با شکالت پر م خودمونه،

 خوشمزه باشه. دیبا ،یم.. دهنمُ آب انداختماوم _

 هستم. یشکالت یهایس. من عاشق خوراکخوشمزه یلیاوهوم! خ _

 آرام گفت: یلیخ

 تو هستم. یمن هم عاشق بافتن موها _

 .دمیبه طرفش چرخ متعجب

 ؟یگفت یچ _

 دوست دارم. یگفتم من هم شکالت یچیه _

باز هم مرا متهم کند، که او را وسوسه کرده و  دمیترسی. ماورمیب شیبودم، اما نخواستم به رو دهیفهم نکهیا با

 .اورمیبه زبان ن یراه حرف یدادم، باق حیرا بسته. پس ترج شیاعتقاداتش دست و پا

 به طرفم انداخته و سکوت را شکست. یکه گذشت، نگاه یکم

 از حرفم؟ یشد شد؟ ناراحت یچ _

 بشه. میکه باعث ناراحت ینگفت یزینه، چ _

 ؟یپس چرا ساکت شد _

 بگم؟ یچ _

 م؟یانجام بد میمد نظرت هست، که بخوا یبگو برنامه خاص _

به  یکنم تا کم یدر لحظه زندگ دمیم حیفکر کنم. ترج ندهیآ یبه روزها تونمیو گنگم. فعالً نم جیراستش هنوز گ _

 بلند مدت داشته باشم. یزیثبات برسم، بعد برنامه ر
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 یعروس عقد و نیب خوامیشون فکر کن. من نمهم درباره تو و گمیدارم. برات م ییفکرا هیمن  یهم خوبه. ول یلیخ _

مامان کردن  یدستشیهر دو همزمان انجام بشه. اما پ خواستیاگه امکانشُ داشتم، دلم م یعنی. فتهیفاصله ب ادیز

 فراهم کردم.... یمناسب یجا نکهیخونه و به محض ا الدنب فتمی. بعد از عقد مختیبه هم ر مُیزیربرنامه

 گفتم: یحرفش رفته و با شرمندگ انیم

 بکنم؟ یخواهش هی شهیم _

 .دمیدر توانم باشه انجام م یالبته! هر چ _

 م؟یکن یزندگ یبیبا ب شهیبه اندازه ما هم جا داره. نم یبیخونه ب _

 .نیو با چشمان گرد شده نگاهم کرد، که گفتم: مراقب باش! جلوتُ بب متعجب

 چرخاند و گفت: را به سمت روبرو سرش

 !؟یگیم یتو... تو واقعاً.. جد _

. فقط کنهیش استفاده نمخونه یاز همه جا یبیاالن ب نیهستم. هم یبیندارم که. من عاشق خونه ب یآره! شوخ _

 .هیاش کافاتاق خودش بر

 میبه ساختمون اضافه کن رو وونیاز ا یقسمت هی شهی. ممیکن جادیا یراتییتغ هی م،یانجام بد یکم باز ساز هی میتونیم

 نداشته باشه. یمخالفت یبیکه ب یِبه شرط نهای. البته همه امیخودمون بساز یو مجزا برا دیجد سیسرو هیو 

 ؟یندار هیقض نیبا ا یآخه تو مشکل ی. ولمیباش ششیاز خداشِ ما پ یبیمعلومِ که ب _

برام  یخوب یراهنما شهیهم یبی. بعد هم بمیرفت و آمد راحت یو برا میدار نیهر دومون ماش ؟ینه، چه مشکل _

 .دهیو آرامش م یبوده. وجودش بهم دلگرم

 گفتم: یشده و با ناراحت نیگذشته غمگ یادآوری از

ها خونه نبود وقت شتری. بگفتیحسرت محبت مادر و مادربزرگُ داشتم. مامانم فقط بکن و نکن بهم م شهیمن هم _

 یزیبا محبت بخواد چ ومدیم شینکنم. کم پ طنتیو ش نمیگوشه بش هیهم که بود، توقع داشت ساکت و آروم  یوقت

 خودمُ سازگار کنم. دیجد طیراتونم با شیبرام ارزشمندِ. کنارش بهتر م یلیخ یبیبده. وجود ب ادمیرو 
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 ی. ولشهیهم خوشحال م یلینداره و خ ی. گرچه که مطمئنم مخالفتکنمیصحبت م یبیندارم. با ب یباشه، من حرف _

 انجام بشه. یبازساز یتا کارا بره،یباز هم زمان م

 زده و گفتم: زیآم طنتیش یلبخند

 ندارم. یمن که مشکل _

 و با طعنه گفت: دهیکشدار کش یپوف

خب  لهی.... خدی. فقط منم که بایندار یکالً مشکل زایچ نجوریو ا یفاصله و دور هیقض نی. شما با ادونمیبله، م _

 .کنمیبراش م یفکر هی. میبگذر

آمده  اشیاز خانواده پدر ی. از طرف آنها چند نفرمیرا دعوت کرده بود دیعقد از طرف ما فقط خانواده خاله ناه روز

 یریکه با رنگ ش یدی. شال سفدیرسیرانم م انیکتش تا م یبودم، که بلند دهیپوش یرنگ یریبودند. کت و شلوار ش

 .زدینر رونیاز آن ب  میسرم قرار داده بودم، که موها یرو یکار شده بود، طور شیرو

 ایبروم  شگاهیقبول نکرده بودم به آرا نکهیمامان را هم به جان بخرم. از ا یهامجبور شده بودم، چشم غره البته

 گفتی. مکنمیها رفتار مابتدا مثل اُمُل نیچرا از هم گفتیبود و م یبه تن کنم، از دستم عصبان یعروس راهنیپ

هستم و  کارهانیکه خودم عالقمند به ا دانستیحلقه به گوش باش. اما نم زیبعد کن ت،یحداقل برو سر خانه و زندگ

 اند.نداشته میهایریگ میدر تصم ،یدخالت نیاش کوچکترانوادهمحمدعطا و خ

آماده شدم. مدل  داندیم یشگریبودم، آرا دهیفهم ییاز آشنا یکه بعد از مدت مان،یروبرو هیخانه با کمک همسا در

 جهینت یکند. او هم برا ادهیپ میموها یبافت مو بود، انتخاب کرده و از او خواستم، آن را رو یکه نوع نترنتیاز ا ییمو

 صورتم را هم خودش بعهده گرفت. شیسنگ تمام گذاشت. آرا میاکمک آورد و بر یاز دوستانش را برا یکیبهتر، 

 یرا پوشانده و مدل بافتش طور میبا شال موها توانستم،یم یبودم، خصوصاً که به راحت یراض اریکار بس جهینت از

 خواستمیم قیطر نیام است و به ابافته شده یمحمدعطا عاشق موها دانستمی. مختیریشال به هم نم ریبود، که ز

ا ر یاو ساده بایکه مادرش حلقه ز یو زمان شدیم حسوبهم م ینامزد یکه به نوع ،یکنم. روز خواستگار رشیغافلگ

 بعد از آن احساساتم دگرگون شده بود. ییدر دستم انداخت، گو

اش؟ هر چه که بود، ذره ذره خود و خانواده تیمیصفا و صم ایحق طالق بود  یبرا شنهادشیپ دنیشن دانمینم

در روز عقد،  خواستیکه دلم م یکش کرده، به طورفرو جیام به تدرلحظات با او بودن، سبب شده بود ترس و دلهره
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 ریبه عنوان ز یبندمادرش دست ی. وقتامشستهآن سفره ن یو رغبت پا لیاو را خوشحال کرده و نشان دهم با م

را  یو خوش ینگاهش کرده و بله را گفتم. به وضوح برق شاد نهیخوش از آ یبه دستم بست و من با لبخند و رو یلفظ

 .دمیدر چشمانش د

که چقدر آن لحظه اول که  یاش شدم. واچانه یکه متوجه فرورفتگ یتر کرده بود، طورکوتاه شهیرا از هم ششیر

درست شده  یهلند دیرز سف یهاکه از غنچه یهمراه دسته گل کوچک ،یو شلوار مشک در آپارتمانم با کت یروبرو

اش چانه یبه رو یبوسه محکم خواستیدلم م وشدم، لذت برده  یو متوجه آن فرو رفتگ ستادهیبود، به انتظارم ا

 شده بودم. یبراقش و آن فرو رفتگ یبزنم. عاشق عطر خوشش، موها

. بعد از آنکه حلقه را در دست رمیرا بگ شیجرأت نکردم، دستم را به سمتش برده و بازو یحت تیقبل از محرم اما

بزرگش،  یهاکند. دست میرها یالحظه یبرا یدر هم گره شد و حاضر نشد، حت مانیهادست م،یقرار داد گریکدی

 دغدغهیرا به آن سپرد. ب خود شدیم نانیبا اطم هداشت، ک یمحکم گاههیستبرش نشان از تک نهیو س یعضالن یبازو

 رو. شیپ یاز روزها دلهرهیب نده،یآ

دورمان را خلوت کردند،  کاتیو گفتن تبر ایکه مهمانها بعد از دادن هدا یاز خوانده شدن خطبه عقد و زمان بعد

شد،  میشالم را از سرم برداشته و متوجه مدل موها ی. وقتمیگرفت یادگاریهمانجا کنار سفره عقد چند عکس 

تنها به  رد،ی. اما در حضور خانم دوستش که منتظر بود تا از ما عکس بگشدیکنده نم میبافت موها ینگاهش از رو

 از آن نتوانست ابراز احساسات کند. شیاکتفا کرده و ب میپبشان یرو یابوسه

 آرام گفت: یلیخ م،یرا به هم چسبانده بود مانیهاعکس گرفتن صورت یکه برا یهنگام تنها

 س.جمع دست و پام بسته ی. االن جلوامیاما بعداً از خجالتت در م ،یالعاده شدفوق _

 هم مثل خودش آرام جواب دادم: من

 !نجاستینفر ا هیدر حال حاضر که فقط  _

 فعالً... شهی. نمشونشیپ میزودتر بر دیتو رستوران منتظرمون هستن، با هیبق

و از همانجا همه  میها خوردرزرو کرده بود رفته و ناهار را در کنار مهمان که بابا از قبل یاز محضر به رستوران بعد

 نی. قرار بر اشدیبود، که از صبح روز بعد آغاز م دهید کماهِی یرانگردیتور ا کیکردند. محمدعطا تدارک  یخداحافظ

 یرا انجام داده و بعد از بازگشت، همراه با جشن مختصر یبیبخانه  یمدت نبودنمان، پدرش کار بازساز یشد ط
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ا ب یخلوت میخانم رفت، تا ما بتوان بهیشب را به خانه دخترش ط یبیما ب یراحت ی. برامیرا شروع کن دمانیجد یزندگ

 .میهم داشته باش

به  مینبود لیکدام ما چیه اما ناگفته کرد،یفراهم م مانیرا برا یوجود آنکه آپارتمان خودم، مکان دو نفره راحت با

آن  یآنکه، زمان یکه در آن خانه داشتم و محمدعطا هم احتماالً برا یندی. من به جهت خاطرات ناخوشامیآنجا برو

را  مانیو قرار بود زندگ میداشت یبیدر خانه ب ی. خاطرات خوشودهتلخم با او ب یزندگ ادآوریخانه متعلق به باربد و 

 .شدیآغاز م نجایمان هم همخلوت دو نفره نی. پس چه بهتر که اولمیکن یزیرهیخانه پا نیدر ا

سرم  یشال را از رو یدست دور کمرم انداخته و با پا در را بست. به آرام م،یمحض آنکه داخل ساختمان شد به

 صورتم را از نظر گذراند. یمبل انداخت. با دقت تمام اجزا یبرداشته و رو

 داره. یاگهیلذت د ک،یفاصله نزد نیاز ا هاتییبایز دنید _

ام را گرفته و وادارم کرد، نگاه به نگاهش افتاد. با انگشت شصت و سبابه چانه ریبه لبم آمده و نگاهم به ز لبخند

 :دیپرس یبدهم. به نرم

 اجازه هست بانو؟ _

 هم گذاشتم. یزده و پلک رو یهم لبخند باز

 ؟یکنیرو م یکی یکی یکه حاال دار ،یبود یکرد میهمه ناز و عشوه رو کجا قا نیا _

 مان که پر از حس خواستن بود، درتماس عاشقانه نیشده و اول یکیبدهم، نفسم با نفسش  یاز آنکه بتوانم جواب قبل

داشت با  اریشدن، اما تفاوت بس دهیبوس نگونهی. با آنکه دفعه اولم نبود اریو دلپذ یشد. گرم و طوالن ریوجودمان سراز

 .میوجود هر دو از آن لذت برد تمامناب و قشنگ بود. با  یهادفعات قبل. پر از حس

ت با دق داد،یپوست صورتم را قلقلک م کینفسش از آن فاصله نزد یگرما کهیدر حال د،یکنار کش یبه آرام یوقت

 شد. میمشغول تماشا

 .یبود دهیرو نچش یبوسه لذت بخش نیمعلومِ که تا به حال مزه همچ تافهیاز ق _

 بکوبم و در همان حال گفتم: اشنهیبه س یمشت خواستم

 .یبدجنس یلیخ _
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 وافر گفت: یمچ دستم را گرفته و با حظ که

 ؟یِکار کنم، نشانه بدجنس یخوب بلدم چ نکهیا _

 .یِبدجنس یذاریسر به سرم م نکهیا _

 شان شده و گفت:رفته، با دست مشغول نوازش میسمت موها نگاهش

ها رو ببافم؟ رنگ موهاتُ بار موهاتُ لمس کنم و اون هیموهات، فقط برام آرزو شده بود،  دنیهر بار با د یدونیم _

 رنگشون نکن. چوقتیدوست دارم، ه یلیخ

و به حقم کجاست؟  یواقع گاهیجا دمیفهمی. تازه مکردمیاز آن بود، که تصورش را م باتریبودن با محمدعطا ز لحظات

 ام.به حال از آن محروم بوده و چطور تا

 نگاه نکهیدر کنارش داشتم. ا نیو دلنش ندیخوشا یو حس دادیاو نمونه کامل انسان بودن را به من نشان م رفتار

 و زن بودنم ارزش قائل بود. تیشخص یبه من نداشته و برا یابزار

که در  یندیناخوشا یدونفره یهاده و از تجربهبرقرار کر یامانهیتر توانستم، با او ارتباط صمبعد که راحت یروزها در

 یتلخ را به فراموش یکرد، تا با محبت و احترام آن روزها یسع شیاز پ شیبازگو کردم، ب شیداشتم برا یقبل یزندگ

 .ابمیرا در شیخو ستهیدرخور و شا گاهیسپرده و جا

بعد از دوسال با فراغ بال و  کهی. به طورشدیکاسته م میهایکرده و از نگران دایپ یبه روز حس و حال بهتر روز

 .میخود بود یمیمنتظر ورود دخترمان به جمع گرم و صم صبرانهیب

دفاع کرده و مانع از آن  شیخو یآنکه بتواند از حقوق انسان یبرا ابدیب یتا راه م،یانتخاب کرد شیرا برا لیراح نام

بار آورم که بداند، از لحاظ  یدخترم را طور استمخویشود. م مالیپا اشیعیشود، تا به جرم زن بودن حق طب

 ارج و قرب دارند. اندازه کیخداوند به  شگاهیهمه با هم برابرند و در پ تیانسان

پدر و  افتهیدست ن یبه حق خود باشد، نه آرزوها یهایآرزو یابیبه دنبال دست یستیانسان با کیکه به عنوان  بفهد

 کند. مالیگرفته و پا دهیرا ناد گرانیباالتر، حقوق د گاهیبه جا دنیرس یراه اجازه ندارد، برا نیمادرش؛ و در ا

 

 شود. نگونهیمان اجهان یکه روز دیام                          



 از قنوت تا غنا

 
286 

 

 «باد ارتانیحق »                                      

 انیپا                                                

۱7/۱۱/۱3۹6     

 

 تان هستم.سازنده شنهاداتینظرات و پ منتظر

 فرازاندام ی: زهرا محمدسندهینو

 یرازیش روزهی: فیکاربر نام

 :سندهینو یدیآ

@ZMF45 

 :سندهینو نستاگرامیا

dastanhay_man 

 :سندهیآثار نو گرید

 راه_انیپا#

 بشنو_را_سکوتم_یصدا#

 وصال_معجزه#

 افتاد_یبرگ#
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