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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی

 

   سایت آدرس
 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ مان های عاشقانه ر نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

 این رمان بصورت فروشی میباشد

 

 

 :دمینشان دادم و پرس شهیرا از پشت ش نیانگشتر پر از نگ 

 چطوره؟ یکیاون  -

 بدهد که مادرش زودتر از خودش لب باز کرد: یتکان داد و خواست نظر یاشاره انگشتم را نگاه کرد و سر ریمس دیام

 ستیبنظر من که اصال خوب ن -

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 یاما او ب "نظر شما رو نخواست یکس " میو نگو اورمیکه تا نوک زبانم اومده بود را به زبان ن یبستم که حرف چشم

 به حالت چهره من حرفش را ادامه داد:توجه 

 خرنیهم ازت نم یدیکه خر یمتینصف ق شیبفروش یپر از سنگه پس فردا بخوا -

 و متعجب از حرفش چشم دراندم و گفتم: رمیرا مشت کردم تا کنترلم را بدست بگ دستم

 مادر جون؟ نیکه از االن به فکر فروشش هست فروشهیحلقه ازدواجش رو م یآخه ک -

بعد از خشک شدن مهر  هیصدم ثان کیکه از  یبود که به خودم دادم زن ییاخر جمله ام انگار ناسزا یجون اجبار مادر

داشته باشد بجز  توانستیم یمن کرده بود هر لقب یمسائل زندگ نیتر یدر شخص یعقدم شروع به دخالت و نظرده

 مادر. 

گذاشته روز سوم حلقه ازدواج که  نیه ات سر گشنه زمبچ ینیکه بب گهیدو روز د یفهمینم یخام یتو هنوز جوون -

 .یفروشیات هم م هیکل چیه

 نگذارد. یریلحن به ظاهر مهربانم تاث یزن رو نیکردم نفرتم از ا یرا لعنت فرستادم و سع طانیل*ب ش ریز

که بتونه شکم و  یشوهر نکردم. باباش انقدر یبگذاره؟ خدا رو شکر به آدم ندار نیبچه ام سر گشنه زم دیچرا با -

 کنه داره. ریزن بچه اش رو س

 به سر و گردنش داد و گفت: یام رو گرفت و ابرو باال انداخت و و قر هیکنا

کل ارثش رو به حساب  دیدختر خانم ام یکور خوند یول یپسرم بوده که باهاش ازدواج کرد هیارث الیبگو پس به خ _

که  یمورد با زن یکل کل ب یتونه ازش سواستفاده کنه االنم جامثل تو ن یدختر آهن پرست نکهیا یبرا ختهیمن ر

 نه! ایاندازت هست  نمیرو دست کن بب نیبدون نگ هبرو اون حلق ایتو و شوهر و بچته ب  یریداره شکم س اریاخت

 بد خودش سفارش قهیشد و به سل یکند. داخل مغازه طالفروش تیو آتشم زد و نماند که آتش وجودم به او سرا گفت

 شاهد جرو بحث من و مادرش بود تشر رفتم: یکه تمام مدت فقط  با نگران یدیحلقه داد چشم از او برداشتم و به ام

 ؟یبهش بگ یچیه یخواینم _

 جمله از سر باز کرد: کیمعمول با  طبق
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رو نگه  ختهیمن ر یکه پا یاحترام جوون یگیعمر هم پدر بوده برام هم مادر، االن م هیمادرمه.  زمیبگم عز یچ _ 

 ندارم؟

برد برگشتم و به او  ادمیکه آماده کرده بودم را از  یاز داخل مغازه جواب دندان شکن دیزدن مادر ام شهیبه ش یصدا

نگاه کردم و اتش فشان درونم که از صبح فقط قل قل  دادیرو با ذوق نشانم م یکیساده و بار نگیکه از داخل مغازه ر

 دادم و داد زدم: نشانگشت مادرش را نشاباالخره فوران کرد با  کردیم

 . توم فقط سکوت کن.ارهیفقط لج منو درب کنهیکارا رو م نیا گه؟ید ینیبیم _

 نهیهوا مانده را محکم به قفسه س یدهد که همان انگشت رو لمیاش را تحو شیشگیهم یباز کرد حرف تکرار دهان

 و گفتم: دمیاش کوب

شش ماه واسه  نیا دهیجونم به ل*بم رس می. از دخالتاش تو زندگدیام ستین ایریاز اون تو بم گهید یریتو بم نیا _

 مامانت ایمن  ای یانتخاب کن دیلحظه به بعد با نیبوده از ا یهفت پشتم کاف

 دست گرفت و با التماس کن: یرو تو انگشتم

مادر شوهر بد ذات قصه ها . از مامانم واسه خودت یبه خدا بد برداشت کرد ینجوریبرم نکن ا تتیقربون عصبان _

 باشه؟ ایفقط کوتاه ب کمیتو رو جون من  خوادیرو م مونیفقط صالح زندگ ستیتو دلش ن یچیمامان من ه یساخت

 یروز خواستگار ره؟یبگ میمن تصم یکنه؟ که مادرت جا یمن زندگ یکه مادرت جا ؟یکه چ امیکوتاه ب ام؟یکوتاه ب_ 

 دونستمیرو نداره نگاه ظاهر مظلوم نماش کردم و گفتم باشه نم یارم جز من کسمادرم رو تنها بز تونمینم یبهم گفت

اگه راست  یکه منو دوسدار یگیاگه راست م گمیم کباری دیام نی. ببشهیرو به اون رو م نیمهر عقد خشک نشده از ا

سقف بدون  هی ریبا هم ز میبر یایبعد م یریگیخانه جدا برام م هی یریپس م یکه چهار ساله عاشقم یگفته باش

تا مدل حلقه ازدواجم رو مادرت  ییوگرنه که من تحمل ندارم تا آخر عمرم از رنگ دمپا میکن یدخالت مادرت زندگ

 کنه بانتخا

 نیزدم و رد شدم که آخر یکه سد راهم بود تنه ا دیشدم و خواستم راهم را بکشم که بروم و به ام یو خال گفتم

 لحظه دستم رو گرفت و گفت:

 مثال... میکردیم یعروس دیخر میحاال؟ داشت یریا مکج -
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 یوالیبه جز تحمل آن ه نکهیمعلوم نبود؟ بخاطر ا لشیشده ام! دل یچرا از بعد از عقد عصب دیپرسیوقت مامان م آن

بودم آن وقت  دهیهمه حرف زده بودم و خط و نشون کش نیا کردم،یپشرش را هم تحمل م یعرضگ یب دیهفت سر با

 !یریکجا م دیپرسیآورد تازه م ادیبه  یحرفم را حت نکهیبدون ا

 یطالفروش واریزده به د هیکه تک میبکشم مادر عجوزه اش رو د دینگاه خشنم را به رخ ام نکهیو قبل از ا برگشتم

 آتشم شد و دودش به چشم پسرش رفت: ی. ل*بخندش آب رودادیمن م لیل*بخند فاتحانه تحو

 مشیتقد یکه دو دست یا هیبا پول ارث فتی. دنبالش راه بکنهیم دیجونت داره خرمادر  میکنینم دیما خر رینخ _

دست از سر کچل  رهیدلش آروم بگ یکن بلکه عقده ها دیو حاال با همون پا رو خرخره من گذاشته براش خر یکرد

 من برداره.

 یکه نم دانستمیم دیایدنبالم بپاساژ پا تند کردم انتظار نداشتم  یو به سمت خروج دمیکش رونیرا از دستش ب دستم

که مادرش از بعد از عقد به راه انداخته بود  یبازنده باز دانستمیومن شروع نکرده م دادیمادرش اجازه آمدن نم د،یآ

مجال نفس  گریخرخره من گذاشته بود که د یزن از بعد از عقدم چنان پا رو نینداشتم. ا نیجز ا یمنم، اما چاره ا

نکرده بودم که  یآزاد و مستقل زندگ یرا تحمل کنم، عمر یزندگ نیتوانستم ا ینم یحت گریدهم نداشتم.  دنیکش

 یدر حد مدل ل*باس عروسم هم آزاد یو استقاللم را سل*ب کند و حت دیایزن ب کی یو دو  سالگ ستیدر آستانه ب

 !شدمی. نمشدمینبودم و نم ینوع زندگ نینداشته باشم. من زن ا انتخاب

نگاه را  نیبه درب ورود و خروج پاساژ آخر دوارانهیتکان دادم و سوار شدم و ام یکه رد شد دست یتاکس نیاول یبرا

تابستان آبادان من را  یقبول نکند در گرما رتشیغ یحرفها بود که حت نیتر از ا الیخ یانداختم. نه، انگار همسرم ب

دختر  "؟یکنیگر انتخابش مادرش باشه چکار ما"زد  بیرحمانه در سرم نه یب یتنها رها کند. کس ابانیخ انیم

از دست  یراحت نینه خودش گفت ک چهار سال عاشق من بوده منو به ا"ساده لوح خانه کرده در قل*بم جواب داد 

 :دیکش رونیجدل عقل و احساسم ب انیراننده مرا از م "دهینم

 کجا برم خانم؟ _

 جواب دادم: قمیمآه ع انیآخر را به در پاساژ انداختنم و از م نگاه

 یذولفقار _
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را  ییضربه نها امیاز تماس و پ یصفحه خال دمیکش رونیام رو ب یبردم و گوش فیحرکت کرد و من دست به ک راننده

دادم و  هیتک یصندل یانداختم و سرم رو به پشت فمیرا ته ک یحوصله گوش یزد. انگار واقعا انتخابش مادرش بود ب

 خودم ساخته بودم فکر کردم. یکه برا یچشم بستم و به زندگ

 طیرو دوست داشتم کور کورانه همه شرا دیاگر ام دیشا ،یعشق چیبدون ه ،یازدواج سنت کی ،یخواستگار سنت کی

آن مادر فوالد زره اش را در  دیبا دیبودم اما حاال به چه ام یکنار او م نکهیا یفقط برا رفتمیپذ یرا م یزندگ نیا

 به خانه روشن شد. دنمیرس محضسوال به  نیجواب ا زدم؟یدم نمو  کردمیام تحمل م یزندگ

بلند  یکردم و با صدا یزد سرفه ا میسرکه به گلو یزیکل خانه را برداشته بود در رو که باز کردم ت ریسرکه و س یبو

 خاله پروانه از آشپزخانه جوابم را داد: یسالم کردم صدا

  یسالم دختر گلم خوش اومد -

در وارد  یتنه ام را از لوال میمادر که جوابم سالمم را نداده بود به سمت در آشپزخانه رفتم و ن از سکوت کنجکاو

کرد  یکه در قابلمه فرو م یبود و با هر بار قاشق ستادهیکردم خاله پروانه دوست دوران دبستان مادرم، پشت گاز ا

جز خودم دردم رو نفهمد  یانم که کسبنش میعصب چهره یرو یکردم ل*بخند یسع شدیبلند م یشتریسرکه ب یبو

 گفتم: یطنتیو با لحن پر ش

 نورا؟یاز ا یسالم خاله جون راه گم کرد -

 و گفت: دیخند زیبدون چشم برداشتن از قابلمه ر خاله

 شده نیشما سنگ هیسا نجامیمن که هر روز ا یوجب مین زیکم زبون بر -

 موضوع بحث را عوض کردم: بحث به ضررم تمام شود نیا شهیمثل هم نکهیاز ا قبل

 مامان کجاست خاله؟ _

 به من انداخت و جواب داد: ینگاه مین باالخره

 تو چرا نصفت فقط داخله؟  ایواسه ترش ارهیدبه ب یرفت انبار -

 هل دادم و فقط تا گردن داخل آشپزخانه خم شدم و گفتم: واریتنه ام هم پشت د مین نباریا
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 من یپا فتهیباز ب شیو سبز ریپاک کردن س امیداخل ب ترسمیم -

 از پشت سر جوابم را داد: مامان

 دختر؟ یتنبل بودنت رو به رخ بکش دیهمه جا با _

 رنگ وارد خانه شده بود را نگاه کردم و مودبانه سالم دادم: دیسف یکیبرگرداندم و مامان که همراه دبه پالست سر

 سالم مامان خانم _

 اد:دستور د شهیتوجه به من مثل هم یب

 تو دبه. میزیفقط مونده بر می. نگران نباش همه کاراشو کردایسالم. برو ل*باستو عوض کن ب _

 :دیمشکوک پرس نباریکرد و ا میبه سرتا پا یقیدق نگاه

 دات؟یپس کو خر ؟ینرفته بود دیمگر تو واسه خر -

چشم و ابرو  یبرا یفرصت دمید یوقت خاله را که باز حواس و نگاهش را به من داده بود از نظر گذراندم  و یچشم ریز

 دادم: حیترج قتیدروغ را به حق ستیمادر را صاف کردن ن یآمدن و دو زار

 .ارهیبا خودش برد خانه گفت شب خودش م دیبود ام ادیز -

 در کرد: یقُپ مشیو ند میفخر فروختن به دوست قد یگفت و برا یآهان مامان

هم  امیدن گهیم شهیالزمت م یانقدر خرج نکن اول زندگ گمیم یهرچ پسر ولخرج و دست و دل*بازه نیبس که ا -

 باز کمه زمیبر ایسام یپا

 :دمیشن مهیل*باس به اتاق رفتم و جواب خاله را نصف و ن ضیتعو یدروغ شاخدار زدم و برا نیبه ا یپوزخند

 ..تو عروس. اوردمیذره هم شانس ن هیتو داماد من که  یشانس اورد هیخوش به حالت سم -

 نیشدم از بس ا قیشدم و در همون حال به خودم دق میمانتو یو مشغول باز کردن دکمه ها ستادمیا نهیآ یجلو

 ریو ز زدیخوش دوختم به تنم زار م یدو ماه من رو حرص داده بودن الغر شده بودم و مانتو نیمادر و پسر در طول ا

شونه ام  یآزادانه رو میشالق اهیس یو موها دمیشم کظاهر شده بود. شال را از سر یهاله محو از کبود کیچشمم 
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نبود و من  یکردم. هنوز هم خبر مینگاه را به گوش نیتخت انداختم و آخر یکالفه مانتو و شالم رو رو ختیر

 تفاوت باشم. یب کردمیم یمفتضحانه سع

 ه پروانه تازه باز شده بود:عوض کردم و به سمت آشپزخانه رفتم. سر درد دل خال یغیرو با شلوارک قرمز ج شلوارم

 طالق گرفته کباریتا نگو دختره قبال  میکرد قیتحق میرفت -

 مامان که گونه اش را چنگ زد انگار به قل*ب من هم چنگ انداخت: دست

 خاک عالم پسرت عاشق دختر مطلقه شده؟ یوا -

 تکان داد و گفت: یمطلقه در گوشم زنگ زد و خاله متاثر سر ی کلمه

زن مطلقه  یبر یخوایبعد تو م دنیپسر من دخترا واسه تو صف کش گمیم ی. هرچشمیم وونهیخودم دارم دنگو که  -

 یاتفاق شهیکه نکردن انگار مثال تو عقد نم یگفته زن مطلقه ست فقط عقد بودن عروس یمامان ک گهیم ؟یریبگ

 فتهیب

بنظر  میدیوقت ند چیا بودند که ما هپسرش کج یخواستگارها لیصف طو نیخواست از خاله بپرسم ا یدلم م یلیخ

پاک  مطهر نبود اما  نیشاخشمشاد هم همچ نیبود چرا که خود ا ادیپسر ز نیمن که اصال همان زن مطلقه هم از سر ا

برعکس بود و در انتها  قایجامعه دق نیا دهیپوس ارحرف ها در افک نیچن نیا ریتاث یداشت وقت یا دهیگفتنش چه فا

 و گفت: دیبه کمرش کش یبا دوستش دست یهمدرد ی. مامان برایشدیکن بودن متهم مخودت هم به تابوش

من  بُرهیو دل م شهیم ریازش س ادیاز سرش افتاد دوبار که باهاش بره و ب دمیخودتو ناراحت نکن پروانه جون شا -

 دلم روشنه آخه کدوم مردِ که زن دست خورده بخواد

جدا شوم.  دیاز ام میشانیپ یپشت سرم و مهر طالق رو یونم بدون حرف هاهرگز بتا ستیمطمئن شدم قرار ن نباریا

همجنس  یحت ی. وقتمیحقوق برابر با مردها داشته باش یاجتماع بسته جهان سوم نیدر ا ستیما زن ها هرگز قرار ن

 یانتظار چیبه حکومت بر زنان را داشتن که ه تکه قرن ها عاد ییاز مردها کندیم یخودمان هم پشتمان را خال

 وارد بحثشان شدم: یتیجنس ضیهمه تبع نیاز ا ی. عصبرفتینم

کرده طرف رسما و شرعا  میمگر خالف شرع کرده که دست خورده باشه هرکار ؟یزنیم هیچه حرف نیوا مامان ا -

 .ستیشوهرش بوده گناه که ن
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 مامان جوابم را داد: ینازک کرد به جا یپشت چشم خاله

زن طالق  هیبرو  خوادیرو هم دلت شوهر م ختهیاومده با پسر مجرد ر نهیگناهش ا یه ولنه خاله جون گناه نکرد -

 کن تورو چه به پسر مجرد دایداده مثل خودت پ

 خاله چشم گرداندم: یبار برا نیا

تو  یمگر گناه کرده طالق گرفته  حتما مشکل دهیبع یکرده ا لیاز شما که تحص یزنیم هیچه حرف نیخاله جان ا _

 نداره؟ گهیازدواج خوب رو د هی اقتیبوده که جدا شده حاال چون جدا شده ل شیزندگ

 به سر و گردنش داد و با ناز گفت: یقر خاله

 رم؟یرو برا پسرم بگ گهیمرد د هیبرم تفاله دهن  دیبا کرده ام لیوا حاال چون تحص -

چنگ  دهیپوس سمانیر کینجات به  یبرا یچاه افتاده بودند و همگ یکه تو ینداشت بحث کردن با جماعت دهیفا

به ته چاه  شتریست و شما را ب دهیطناب پوس نیا یو برهان ثابت کن لیبود. حاال هر چقدر هم که با دل هودهیب زدندیم

جدا شوم؟  خواهمیبچه ننه بودن شوهرم رو ندارم و م حملکه ت میجماعت بگو نیقرار بود به ا قایاندازد و من دق یم

 بود؟ ریپذاصال مگر امکان 

نبودن را نداشتم و  یتوان تظاهر به عصب گریکردم نامحسوس ترکشان کنم د یبرداشتم و سع نتیام را از کاب هیتک

آوردم و  یدرم سمیدو همجنس مثال فمن نیو مادرش را هم از ا دیگناه ام یتالف ماندمیآنجا م گرید یاگر کم دیشا

را به کل  دیمادر ام دیبزرگترها با نیبود ال*بته از ا ورش بود به دمن که احترام به بزرگتر رکن اول تیاز ترب نیا

 نکرده بود که من بخوام باز هم احترامش رو نگه دارم. یکه اصال در حق من بزرگتر گرفتمیسانسور م

 یلعنت یگوش نیچه مدام به ا ینبود. اصال من برا یخبر چیام را چک کردم ه یتخت انداختم و باز گوش یرا رو خود

به سقف اتاق صادقانه جواب خودم را دادم، نه نگرفته بودم.  رهیآخرم را نگرفته بودم؟ خ میمگر تصم کردم؟ینگاه م

دوباره  یخوشبخت قیبداند و او را حت ال تکاریرا جنا لقهمادر خودم زن مط یقبل از آن بود که حت یمن برا میتصم

را  یگریکه زن د یمرد ایمرد زن مرده  اقتیفقط ل ییاز جدامادر خودم اعتقاد داشت که زن مطلقه بعد  ینداند وقت

 یکس نکهیداشتم؟ از تصور ا یجامعه چه انتظار نیا هیآمده را دارد پس از بق دترشیبدبخت کرده و حاال سراغ جد

جان به ل*ب کرده بود به  یکه سه زن را در همان دوران نامزد یآخر کوچه ا هیپسر همسا ریاکبر خان پ یمثل عل

ست که  ییها تیبهتر و سرتر از موقع یلیخ دیعقلم هم اعتراف کرد ام یبدنم رعشه گرفت و حت دیایب میواستگارخ

بود و  پیعرضه بودنش مهربان و خوش ت یاز ب یجدا نکهی. حداقل ادانندیمن م قیبعد از طالقم ال یجماعت برا نیا
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ظاهر  نیاز هم دمیکشیظاهرش بود که هرچه م نیهم ردیکه توانسته بود جواب بله را از من بگ یلیاز دال یکی دیشا

 بست.  یزندگ یها تیواقع یرا به رو میداد و چشم ها بیجذاب بود که روز اول مرا فر

سرش گذاشته بود تا رفتنش را  یاز عمد خانه را رو ختیافکارم را بر هم ر یبلند خاله پروانه موقع خداحافظ یصدا

بدرقه ملحق کند اما من خسته تر از آن بودم که بخواهم به  میم کند و من را هم به تبه من هم که در اتاق بودم اعال

 ام فکر کردم. ندهیاش به سقف چشم دوختم و به آ هیاز کنا رپ یتوجه به خداحافظ یبدهم پس ب یتیاهم زهایچ نیا

 ت تر بود.مملکت از شکستن شاخ گاو هم سخ نیساختنم چون دوباره ساختن در ا یو م سوختمیم دیبا

 کیبار مامان شروع به سالم و عل نیخاله قطع شده بود و آرامش به خانه برگشته بود که ا یخداحافظ یصدا تازه

 مدام همه در رفت و آمد بودند. یانگار مثل هتل عباس مینداشت شیخانه آسا نیدر ا ریکرد. نخ

 تو تعارف نکن ایپسرم ب یخوش اومد -

تخت نشستم.  یو شوکه رو دمیاز جا پر عیق سه فاز به من وصل کرده باشند سرانگار بر دیام یصدا دنیشن با

 بود؟ دیبودم؟ واقعا خود ام دهیاشتباه نشن

 مزاحم شدم. هستش؟ دیببخش -

 حوصله ست. یکسل و ب کممیآره پسرم تو اتاقش خوابه  -

گردد  ابیدهد و حضورا شرف وقت بعد از دعوا به خودش جرات ب چیانگار واقعا خودش بود. سابقه نداشت ه نه

خدمت  یمنت کش یو برا  کردینبود بعد قدم رنجه م یاگر طوفان دیسنج یرا م طیاول از پشت تلفن شرا شهیهم

کردم و  یرا عمل دیکه به ذهنم رس یزیچ نیاول دادم؟ینشان م یکردم؟ چه واکنش یم کاریچ دی. حاال بادیرسیم

با او را نداشتم. اگر قرار  ییارویبودم و توان رو یچشمم را بستم. هنوز عصب و دمیدمر خواب واریپشت به در و رو به د

تمام  هیامد تخل یکه از من برم یضعف اعصاب تنها کار نیکردم با ا یاول خودم را آرام م دیبر دوباره ساختن بود با

 بود. دیام یبه رو میدرون ینفم یانرژ

 یکی یکیبدنم  یهمان وقت اعضا قیهم فشردم و دق یرو شتریرا ب به در خورد و بالفاصله در باز شد چشمم یا تقه

 گذاشتندیم یخودم را به خواب بزنم سر ناسازگار خواستمیبود تا م نطوریهم شهیشروع به خارش کردند. هم

کنار گوشم بدتر تنم رو  دیگرم ام فستشک بکشم که خارشش برطرف گردد اما ن یرا رو میخواستم نامحسوس پا

 رد:مور مور ک
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 عشقم؟ یبخشیمنو م -

اگر  یحت دیرا بدتر کرد. حق با من بود ام طیشد تحمل شرا دهیسرم کش یموها یندادم اما دستش که ال به ال یجواب

 یرا داشتم. باز با صدا اقتشانیبود که طبق عرف بعد از طالق ل ییعرضه و بچه ننه بود اما صد برابر بهتر از مردها یب

 وشم ل*ب زد:بم و مردانه اش کنار گ

 .دهیکس تو خواب انقدر چشماش رو بهم فشار نم چیه یداریب دونمی. مگهیکن د یبام آشت -

 گفتم: ریپلک باز کنم آهسته و دلگ نکهیاولم که لو رفت نقشه دوم را اجرا کردم. بدون ا نقشه

 شن؟یتو خواب دلخور هم نم -

 کنه؟یم ینجوریقبال که بهت گفتم چرا ا یول کنهیم یرو ادهیمامانم داره ز یحق دار دونمیقربون دلت برم م -

 خودآگاه بهم گره خورد: میناخودآگاه باز شد اما ابروها چشمم

 بدم؟ دیتقاص بدجنس بودن مادربزرگ تورو من با -

 گذاشتم و گفتم: شیرا به نما ظمیو به سمتش برگشتم و اخم غل بلندشدم

 عمر تحمل کنم؟ هیچطور قراره  دهیرس نجامیدو ماه نشده به ا دیام تونمینم -

 که انگار خودش هم باور نداشت جواب داد: یلحن با

 باهاش حرف زدم قول داده مراعات کنه -

 شدم: براق

وقت  چی. من هیدونیخودتم م دیبا من، ام کنهیم ینجوریکه قول داده بود. از عمد ا نیآره مثل هفت بار قبل از ا -

 ارهیبرام در ب یر شوهر بازبراش نبودم که بخواد ماد یعروس بد

 صورتم افتاده بود را پشت گوشم انداخت و گفت: یکه رو ییمو دسته

کنم جفتتون رو دوسدارم و از هر دو تون هم  کاریچ دونمیشما دوتا موندم نم نیبه خدا من وضعم از تو بدتره ب -

 راه بده. هی . تو بهمارهیشما دوتا داره منو از پا درم نیجنگ ب نیدست بکشم ا تونمینم
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 حیمرد را به اکبرخان ترج نی. من قرار بود امییایکردم کوتاه ب یزده اش کردم و سع بتیمص یبه چشم ها ینگاه

 دهم:

 . ریبرام خانه جدا بگ -

 رم؟یخانه جدا بگ یبا چه پول دهیلج کرده پولم رو بهم نم ینیبیمگر نم یقربونت برم اله -

داشتم حتما که از  دیمامان و خاله با ام ی "نداره یخوشبخت اقتیزن مطلقه ل" نیریمکالمه را قبل از بحث ش نیا اگر

اجتماع چقدر واال و بلندمرتبه است  نیزن مطلقه در ا کی گاهیجا دانمیآمدم اما حاال که خوب م ینم نییموضعم پا

 گفتم: اهجز کوتاه امدن نداشتم. به ناجار و با اکر یچاره ا

 اما شرط هم دارم. کنمیبازم تحمل م. باشه قبول یگیراست م -

 گذاشته باشند ذوق زده گفت: شیرا در کف دستها ایدن انگار

 باشه قبوله. یهرچ -

خانه مامانم شب به شب قبل خانه رفتن  نجایا امیم مونمیمن تو اون خانه با مامانت تنها نم یکه تو سرکار ییوقتا -

طرف من  یما رو نگاه کن یستیا یکنه مثل امروز مثل ماست نم تمیاذ خوادیو م میهم که خانه ا ییدنبالم. وقتا یایم

 قبوله؟ یریگیرو م

تکان داد و  یبخش باشد سر جهینت شیبرا یزود نیبه ا کردیکه فکر نم یبحث دنیرس جهیاز به نت یو راض خوشحال

 گفت:

 باشه قبوله. -

شلوار  بیرو از ج یزیچ کردیم ید و سعکه به سمتم خم شده بو یکرد و در حال کیبه من نزد شتریرا ب خودش

 بکشد گفت: رونیکتانش ب

 نشون خانمم بدم که خوشحالش کنه یزیچ هی میکرد یحاال که آشت -

من  یگرفتم و درش را باز کردم و حلقه انتخابو سمت من گرفت جعبه را از دستش دیکش رونیب یمخمل کوچک جعبه

 کرد. یکجدهن  میکنار حلقه پسند مادر شوهر جان به رو
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*** 

من و  نیبرخورد ب نیکرد کمتر یهم سر قولش ماند و سع دیجز مدارا نبود و من مدارا کردم هرچند ام یا چاره

رفت پنهان  یم دیتر بود. بدون من همراه مادرش به خر زیآم تیموفق یاز قبل یاستراتژ نیو ا ردیمادرش صورت بگ

پسرش و خودش را به من  قهیسل الشیو مادرش هم که به خ کردمیفرستاد من انتخاب م یاز چشم مادرش عکس م

اندک ما دو نفر با هم صبر  یاما باز همان برخورد ها دیبخشیهمسر من به خودش م هیاز ارث تیقال*ب کرده با رضا

 .دی*بطلیم وبیا

آن  یبو یه حتپخته شده ک ییغذا ینیو بب یدعوت بشو یناهار به بهانه آشت یبا اصرار برا نکهیا خواستیمدارا م 

از رو بسته شده اش  ریشمش نیا الیخیب یحوصله مبارزه هم نداشته باش گرید یو تو حت کندیهم حالت را دگرگون م

 و گفتم: ختماندا یگل سرخ یظرف ها یتو یلیبه کله پاچه چرب و چ ینگاه

 ندارم. لیصبحانه خوردم م ریممنون من د -

خندان زهره خانم  ینگاه از چشم ها کنند؟ینم لیرا به عنوان صبحانه مغذا  نیفکر کردم که اصال مگر ا نیبه ا و

اما  دیایکرد طبق قولش طرف من درب یسع دیچشم دوختم نگاهم رو که د کردیکه با التماس نگاهم م دیگرفتم و به ام

 بسوزد و نه کباب. خیکه نه س یجور

. ال*بته ادیاز رنگش خوشت م نیق رو نشونت بدم؟ بباتا میبر یموافق رهینم نییاز گلوم پا یزیمنم که بدون تو چ -

 خشک بشه. یکه تا روز عروس کنمیتا آخر هفته حتما تمومش م یهنوز تموم نشده ول

 مادرش متوقفش کرد: یشد که صدا زیخ مین

 .یدوسداشت یلیپسرم غذاتو بخور، کله پاچه که خ یریکجا م -

 کرد: تینگاهم به لحن همسرم سرا یسرما

 که زنم دوست نداره منم دوست ندارم یبه بعد هرچ نیوست ندارم مامان از اد گهید -

ام به مذاق سرکار خانم  روزمندانهیرفتم مبادا ل*بخند پ شدیکه تا آخر ماه اتاق مشترک مان م دیسمت اتاق ام به

 .ندیبب میبرا یگریو خواب د دیایخوش ن

 بلند مادر شوهر جان رو شست و برد: یبا صدا یرهاام رفت و غرغ ینیب ریرنگ ز یباز کردن در اتاق بو با
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 یمن شد هیمن نذاشته مغزت رو شستشو داده عل یبگو پس هنوز پا تو خانه  -

داده بود موقع  هیشانه ام تک یکه رو یرا شست و برد و چانه ا تمیکه از پشت دور کمرم گره شد کل عصبان یدست

 :دیحرف زدن لغز

 بخرم که دوست داره؟ یاهیگ تزایبرم واسه خانمم پ -

 :دمیناز پرس یگذاشتم و با کم شیدستها یآنکه به سمتش برگردم ستم را رو بدون

 تزا؟یپ ریپر از پن -

 تکرار کرد: تیرا با رضا حرفم

 .تزایپ ریپر از پن _

 آغوشش تاب خوردم و رخ به رخش قرار گرفتم دستم را دور گردنش حلقه کردم و گفتم: در

 شدم ریانقدر حرص خوردم س ستیم ننه فعال گرسنه ا -

 چهره خندانش بگذارد و بالفاصله بحث را عوض کردم: یرو یریام تاث هیندادم کنا اجازه

 قشنگ شده ها. یلیخ نجایا -

 :دیپرس دمیپسند یاش را در انتخاب رنگ زرشک قهیسل نکهیزده از ا ذوق

 .شهیرنگ بزنم قشنگ ترم م هم وارید یکیخوشت اومد؟ تازه هنوز تموم نشده سقف و اون  یجد -

 :دمیخم کردم و مظلوم پرس سر

 م؟یرنگ بزن گهیهم با همد کمشی شهیم -

 از تعجب گرد شد و باز حرف من را تکرار کرد: چشمهاش

خوشگل  یدستها نیا یریدستت رو باال بگ قهیسخته قربونت برم پنج د ؟یرنگ بزن یخوایتوم م یعنی م؟یرنگ بزن -

 .کنمیخودم سر فرصت تمومش م رهیگیدرد م کتیو کوچ
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زهره خانم و  یشکست خورده  افهیبروم و مجبور باشم تا عصر ق رونیاز آن اتاق ب خواستمیزدن بهانه بود نم رنگ

از  تونستمیبود حداقل م یخانه اجبار نیرا تحمل کنم حاال که مهمان بودنم در ا کردیکه بارم م ییو درشت ها زیر

 دوست دارم استفاده کنم پس بهانه آوردم: فرصتم درست و آنجور که

برام  کنمیاتاق که نگاه م یوارایتجربه کنم دوست دارم به د خوامیتو باال، م زنمیرو رنگ م نییمن پا رهیگینه درد نم -

 م؟یخاطره قشنگ باشه. رنگ کن هی

 زد و گفت: مینیبه ب یانگشت ضربه کوچک با

 من بگم نه؟ یبخوا یزیشده چ یتو بخوا یباشه خانم خانما هرچ -

 خودش گفته نه یخواستم و مادرش به جا زهایچ یلیکه تا حاال خ اوردمین شیمن به رو و

 گفت: رفتیم رونیذوق همون طور که ب با

 نشه فیل*باسات کث یبپوش ارمیدست ل*باس خونه برات ب هیپس صبر کن  -

 و شوق را من ندارم؟ ذوق نیپشت سر به شوقش نگاه کردم و با خودم فکر کردم چرا ا از

 برگشت و گفت: یو شلوار چهار خانه ا یشرت صورت یت همراه

 شه؟یاندازه ات م نیکردم بپوش بب دایرو پ نایهم -

 را به خنده انداخت: دیکه کردم بو کردنشان بود واکنشم ام یکار نی*باس ها رو از دستش گرفتم و اولل

 بابا، بپوش. زهیتم -

 :دمیپرس ییو با پررو بهش انداختم یچپ چپ نگاه

 .گهید رونیتو بپوشم! برو ب یجلو ینکنه انتظار دار -

 گفت: طنتیزد و با ش یکرد و چشمک یبلند خنده

 .ستایخبرا ن نیاز ا گهیماه د نیبگما تا آخر ا یول رونیب رمیباشه االن م -
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خنده اش خانه را برداشته بود  یاکه صد یداد و در حال یحرص شلوار را به سمتش پرت کردم اما به موقع جا خال از

 :شدیم دهیهم شن دیخنده ام یصدا نیب یپر طعنه زهره خانم حت یرفت و در را بست صدا رونیب

 هنوز شهیخوبه که ل*بت به خنده هم باز م -

خانه  کیدر  شدیکردم حرفهاشون رو نشنوم اما مگر م یو سع دمیخودم پوش یشلوار ل یرا همونجور رو شلوار

 صدا به صدا نرسد؟ یتاد مترکوچک هش

 پسرت خوشبته؟ یستیخوشحال ن خندم؟یجفتمون من م یخودم برم بده مگر جا یقربون مامان اخمو -

رو هم  تیزن اشکت رو درآورده اون زمان خوشبخت نیکه ا نمیبیرو م یاز االن اون روز یهم خوبه ول یلینه خ -

 .نمیبیم

 :دمیسرگرم کردم و باز شن رهنمیپ یاو خودم را با باز کردن دکمه ه دمی*ب گزل

 ن؟یباهاتون کرده که انقدر باهاش لج یدختر چه بد نیمامان من مگر ا -

کرد و فراموش کردم در حال باز کردن دکمه ها بودم و از نو تک به  یهق هق زهره خانم اعصابم را خط خط یصدا

 تکشان را بستم.

 یمن دراومد یتو رو یمن نزد یبخاطر اون ل*ب به غذا ره،یگیکه داره تورو ازم م شتریب نیاز ا یبد -

منو  تونهینم چکسیه غمبریبه پ ریبه خدا به پ یکنیما هم شکنجه م یدیفکرا خودتو عذاب م نیمادر من چرا با ا -

مادر و همسر قابل  گاهیمگر اصال جا یخودتو تو قل*ب من دار یبخدا هنوزم مثل روز اول عاشقتم  تو جا رهیازت بگ

 اشکا رو پاک کن فقط نیتو ا خورمیهم م غذاتنکن. چشم از  تیست؟ دورت بگردم انقدر خودتو اذ سهیامق

 ییپرت کردم. باز با مظلوم نما یو گوشه ا دمیکش رونیرا از سرم ب رهنیبدون باز کردن مجدد دکمه ها پ یعصب

نبودم بلد  استیس یاما من هم ب مرد دست مادرش بود نیبنشاند. رگ خوابه ا یموفق شده بود حرفش را به کرس

 .رمیبودم چطور مردم رو مثل موم در دست بگ

که شروع نشده خون به  یزندگ نینشستم. عاقبت ا نیزم یل*باس فرو کردم و همان جا پشت در رو قهیرا در  سرم

 شود؟ دهیل*بم کرده بود قرار بود به کجا کش
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که وارد اتاق شد نگاه کردم با  دیتنه ام میتم و با تعجب به ناز پشت در از جا پراندم از در فاصله گرف یکس فشار

 به من کرد و گفت: یتعجب نگاه

 ؟یچرا پشت در نشست -

 گفت: یمن کرد و به شوخ یبه سرتا پا یکامل وارد شد و نگاه جا بلند شدم و از در فاصله گرفتم از

 شده ینگاش کن چه داف یوا -

تا بلکه بشود  خوردیتا م دیکرده بود و با ریپام گ ریکه پاچه هاش ز یگل گشادخودم نگاه کردم شلوار  یسرتا پا به

 یمشت آروم دیرسیآرنج م ریمن تا ز یکوتاهش برا یها نیو آست زدیکه به تنم زار م یشرت یگفت اندازه ام شده و ت

 و از لحظاتم لذت ببرم: مکنم که دلخور کردم فراموش یزدم و سع دیام نهیبه س

 دتو مسخره کنگمشو خو -

 کرد و با لذت گفت: ریو مرا در آغوشش اس دیو دستم را کش دیخند

 چیه ننیبیخودشون م یرو تو ل*باس ها شونیزن کوچولو و بغل یوقت برنیم یمردا چه لذت یدونستیتو اگه م -

بپوشه و راه بره پنج ساله کفش پاشنه بلند مامانش رو  یدختر کوچولو هی مونهیم نی. مثل ایزدیحرف رو نم نیوقت ا

 لقمه چپ کنم هیتورو  خوادیمثل من که االن دلم م شیبخور خوادیاون وقت دلت م

 

 خنده گفت: نیو ما ب دیکردم از دستش فرار کنم خند یو سع دمیکش یآرام غیهوا گاز گرفت ج یرو که ب گوشم

 ملخک یملخک آخرش تو دست یملخک دوبار جست یجست کباری-

 گفتم: طنتیبا ش زدم و مثل خودش یچشمک

 حاال کو تا آخرش -

 که به در اتاق خورد خنده ام را خفه کرد: یو از دستش فرار کردم ضربه محکم دمیبرداشت خند زیو سمتم خ دیخند

 بخوابم خوامیم نیآروم باش -
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 گفت:آهسته  دیزمستان زود رس را در آغوش هم پناه گرفتند ام نیا میل*بم پژمرد و ابروها یل*بخند رو شکوفه

 بخوابه خواستیسرش درد بود م ریقربونت برم به خودت نگ -

 دیام یتکان دادم و به آهستگ یبوده که تحمل شاد بودن مرا ندارد فقط سر نیا دیسر دردش شا لیکه دل نگفتم

 گفتم:

 .میباشه شروع کن -

حرف دست به کار شد  یهم ب دینگاهش را چند لحظه حس کردم و بعد از آن ام یرگیبود اما خ دیپشتم به ام نکهیا با

قرض گرفته  هیکه از همسا یغلتک دستم داد و از نردبان کیرنگ و  یقوط کیحرف  یمخلوط کرد و ب نریرنگ را با ت

صورتم  یکه احساس کردم چند قطره رنگ رو کردمیرنگ م ار نییپا واریبود باال رفت و شروع به کار کرد و من هم د

ام کند چپ چپ نگاه کردم که همان  یتا رنگ تکاندیسرم م یکه برس رنگ را باال دینشست سرم بلند کردم و به ام

 و من نق زدم: دیام جا خوش کرد خند ینینوک ب یقطره رنگ رو کیموقع 

 یکرد مینکن رنگ یعه روان _

 گفتم: دیو ناام دمیصورتم کش یرو یدست

 .رهینم گهیکنم؟ د کاریحاال چ_

 شرت گل گشاد تنم نشست و دادم هوا رفت: یت یرنگ رو نباریا دینگ پاشباز هم به سمتم ر ییدلجو یبجا

 شد. یل*باست رنگ وانهینکن د_

نردبان  یپله ها ینق نق مادرش موقع شستن ل*باس باشد رو ینگران ل*باس و احتمال قو زیاو ن نکهیا یجا به

رفتم و به شدت تکان دادم خنده اش نردبان را گ هیفکر پا یشدم و ب یحرص دینشست دلش را گرفت و قاه قاه خند

 :دیاز ترس لرز شیقطع شد و صدا

 ایشیم وهیناکام ب رمیمیم فتمیم اینکن سام_

 ینکرد گهیناکام و کوفت پسره منحرف مگه من بهت گفتم نکن تو د _

 و گفت: دیدار خند منظور
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 چشم خانمم نییپا امیتو بذار ب یناراحت یخو از اول بگو از چ_

از قبل  دتریسرخ از خجالت شد ییایح یهمه ب نیاز ا دمیمنظورش را فهم یزده نگاش کردم و وقتلحظه بهت  چند

 ها را لرزاندم. هیپا

 و وحشت زده گفت: دیبه پله ها چسب سفت

 شمایم یضربه مغز فتمیم یجد ینکن جد ایغلط کردم سام_

 یباال عیشد سر نیچشمم نقش زم یلوکه ج دمید یا هیبزنم که تعادلش را از دست داد و صدم ثان یحرف خواستم

 گذاشتم و نگران گفتم: میپاها یسرش را رو خوردیسرش رفتم چشمانش بسته بود و تکان نم

 جان، جون من چشماتو باز کن. دیچشماتو باز کن . ام زمیعز دیام -

 یزیخون ر نکنه ختیدلم ر کهویراحت شد که سرش نشکسته  المیاز خون نبود خ یاما اثر دمیسرش دست کش به

 هق هقم گفتم : نیداشته باشه اشکم دراومد و ب یداخل

در جا منم  یافتاد نجوریا نهیبب ادیاالن مامانت ب دیپاشو. پاشو ام میکشیم یدار دیپاشو تورو خدا ام ایجون سام -

 پاشو جون من کشهیم

بود؟ از  نیمشترک من هم یگاوج زند یعنیشدم  وهیناکام ب یجد یکرد باورم شد که جد یداد نه حرکت یجواب نه

 ی. من قاتل شوهرم شده بود؟ ادمیبوس یرا م شیبلند قهوه ا یهق هقم موها نیغصه سرش را در آغوش گرفتم و ب

آمد در عالم خودم  یبودم که نفسم درنم ختهیمادرش اگر بفهمد حتما مرا خواهد کشت. آنقدر اشک ر ایخدا یوا

چند  یو برا دمیغلت نیزم یعوض شد رو میجا کهویکه  کردمیم یزادارشوهر مرحوم چند ماهه ام ع یداشتم برا

که با تمام احساس چشمانش را  دیچشمانم را باز کردم و شوکه به ام ستادیا رینظ یب ییقل*بم با حس گرما هیثان

صابم مدت سرکار بودم اع نینگاه کردم، از شوک خارج شدم و متوجه شدم تمام ا کردیم هبسته بود و ل*بش را مز

 گفت: یهلش دادم. عقب رفت و با ل*بخند دل*برانه ا یشد و عصب کیتحر

 .رمیخودم دست به کار شدم سهمم رو بگ یکن زنده ام یبد یبهم تنفس مصنوع یتو قصد ندار دمید ه؟یخب چ -

 و حق به جانب گفتم: دمیاش کوب نهیتر شدم با دست تخت س یکفر دمیاش را که د خنده

 ؟یروان یخوایم یتنفس مصنوع یق شدغر ایمگه تو در -
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 یزنانه ا یکرد با خنده و صدا یبا حرص برس رنگ را به سمتش پرت کردم به ل*باسش خورد و ل*باسش را رنگ و

 من را درآورد: یادا

 شد. فیکث ل*باسم وانهینکن د _

او هم در حال قهقه تر شدم و هرچه که دم دستم بود به سمتش پرت کردم و  یمزه اش حرص یحرکات لوس و ب از

پرتاب نمانده  یبرا یزیچ گرید دمید یزدن و لذت بردن از کتک خوردنش دستش را سپر صورتش کرده بود وقت

 دیرسیاش نشستم وهرجا دم دستم م نهیس یافتاد و من رو نیزم یشد و رو ریخودم را به سمتش پرت کردم غافلگ

و قهقه  خوردیکرد دستانم را مهار کند. کتک م یم یسع شیهاخنده  نیهم ب دیو ام دادمیمشتم قرار م تیمورد عنا

 :گفتیخنده م نیو ب زدیم

 ها از ما گفتن ستیهم کارساز ن یتنفس مصنوع نباریا ایشیم وهیدوباره ب اینزن سام_

 یحرکت ناگهان هی یط دیرسیخالص شوم اما توانم نم کردمیمن تقال م نباریکند ا ریموفق شد دستانم را اس باالخره

 ماند. رهیمتر خ یلیشد و صورتم مماس با صورت او به فاصله چند م دهیدستم کش

 یوقت حت چینور شمع باشد و ه ریعطر شمع بودار و گل رز ز یبو نیپر قو ب یتجربه ام ال نیاول کردمیفکر م شهیهم

باشد.  نیریش نقدریاهم بتواند  یکیرنگ پالست یبو نیسفت ب یکییموزا نیزم یبار رو نیتجربه اول کردمیفکر نم

 .نیکه دلت خوش باشد. هم یطخوشبخت بود به شرو فالکت هم  یوسط بدبخت یحت شدیم یگاه

 دیرو دوست داشتم؟ او شوهرم بود با دیبازوانش گذاشتم و ل*بم رو مزه کردم. ام یاو فاصله گرفتم و سرم را رو از

 دوستش داشته باشم.

 ؟میبخواب کمی نجایهم ارمیبرم بالشت ب -

جمله را گفت و من آنقدرها هم خنگ نبودم که منظورش را متوجه نشوم پس  نیا طنتیو نگاهش کردم با ش برگشتم

 گفتم: میبرداشتم و همان جا کنارش نشستم و در حال محکم کردن کش موها زیخ

 د؟یخواب شهیرنگ هم مگه م یوسط بو -

 شده جواب داد: زیخ میزد و ن هیآرنجش تک به

 ستیدرست ن شهیمامان رد م وقتی شهیکه نم خب تو سالن -
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را دوست  دیبه افکارش زدم و فرصت نشد به خودم اعتراف کنم که ام یپس درست حدس زده بودم! پوزخند خب

 نه؟ دست به زانو گرفتم و در حال بلند شدن گفتم: ایدارم 

 خانه نباشم شهیم یعصب رسهیم اریسام گهیبرگردم خانه االنا د دیبا رهید -

 نق زد: اریمعمول با خبر برگشت سام بقط

 چه آخه؟ اریبه سام یمی. بابا تو زن عقدرمیاز برادرش اجازه بگ دیبودن با زنم با یبرعکسه برا ایخدا دن یا -

 صورتش پرت کردم و گفتم: یبودم را از پا دراوردم و رو دهیشلوار خودم پوش یکه رو یشلوار

 ی. زنم زنمت رو هم بذار واسه بعد از عروسادیکم نق بزن پاشو زنگ بزن آژانس ب -

 ها قرقر کرد: رزنیو راست نشست و باز مثل پ دیرو از صورتش کش شلوار

 بزن تو برجک من. یتو هم ه -

 جواب چشم غره رفتم: یجا

 که هنوز ینشست گهیپاشو د -

 برگشت و با خنده گفت: طانشیباال انداخت و آن لحن ش ییابرو

 یاریشرتت رو در ب ینشد منتظرم ت دمیعا یزیکه چاز شلوار درآوردنت  -

 و وسط خنده داد زدم: دیخنده ام را کنترل کنم خند نتوانستم

 ایتا باز ناکام نفرستادمت اون دن رونیپاشو برو ب -

شرتم را دراوردم و گوشه اتاق انداختم و  یرفت و من ت رونیب دنیدر حال خند دیقهقه اش دلم را لرزاند، ام یصدا

 میمانتو گفتیکد اشتراک رو م آژانس یمنش یخانه دستش بود و داشت برا یرفتم گوش رونیو ب دمیرا پوش هنمریپ

تماسش را  قطع کرد و به سمتم برگشت و باز نق  ممانتو شد یبرداشتم و مشغول بستن دکمه ها یرو از چوب رخت

 زدن را شروع کرد:

 داش تو راحت شم؟دا یخرک رتیغ نیمن از دست ا شهیآخر ماه م یک -
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و  هیزیجه دی. انقدر سرگرم خردیسر رس کردمیکه فکرش را م یزیزودتر از آن چ یلیو آخر ماه خ دیآرزوش رس به

مانده هم به سرعت برق و باد گذاشت و  یروز باق ستیو منو شام شدم که آن ب کیو انتخاب ک شگاهیارا میتست گر

 .دیمن هم از راه رس یروز سرنوشت ساز زندگ

من فقط  ینبود. برا نطوریمن ا یاو ست اما برا یروز زندگ نیقشنگ تر یهر آدم یبرا یکه روز عروس ندیگویم همه

که  یا یزندگ ندهیفکر کنم که آ نیبه ا توانستمیشده بودم فقط م داریبود از صبح که ب یسرشار از استرس و نگران

زنگ زد و با  دیشد که ام دیتشد یوقت ندهیآ یبرا یراننگ نیدر آن پا بگزارم چه خواهد شد و ا خواستمیدانسته م

اش بود متوجه شد  ندهیکه نگران آ یمادرش را ندهم و عروس یعنوان جواب تماس ها چیاضطراب خبر داد که به ه

 نگران حالش هم باشد. دیکه با

 یتماس از دست رفته و دو  یصد و س نیکه عاقبت ا دیچیپ یو دل من به خود م دیچیپیو مو م زدیموس م شگریآرا

 چه خواهد شد! ریسه ساعت اخ

به خودم آمدم که بالفاصله بعد از  یمتوجه گذر زمان نشدم و وقت یکردم که حت یو خودخور ختمیدر خودم ر آنقدر

چند ساعت چند صد برابر شده بود جواب  نیا یکه ط یزنگ زد و من با نگران دیتماس از دست رفته زهره خانم، ام

 دادم:

 کباری یا قهیشده مامانت چشه پنج د یچ نمیچهل باز زنگ زدم، بگو بب ؟یدیپس چرا جواب تلفنم رو نم دیو امال -

 زنه؟یزنگ م

 کند: فیفضا را تلط خودشیو خواست با طنز ب دیخند

 .زمیعز رینفس بگ هی -

 تشر زدم: یعصب

 نزدم زیهمه چ ریجواب منو بده تا ز -

رفت و من  یکرده چشم غره ا ونیشن یمن نشست مامان از پشت سر با مو یروحرف  نیبا ا شگریارا ی رهیخ نگاه

 رو بشنوم: دیکردم تا جواب ام یمحل یبه هردو ب

 به خدا تو نگرانش نباشه من حلش کردم. ستین یزیچ -
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 توجه ماندم و با طعنه گفتم: یهم ب میبوق پشت خط یصدا به

 مده؟چهار بار پشت خطم او زنمیم بات حرف مکه دار یا قهیدو د نیکه تو هم یآهان حلش کرد -

 بار لحن او هم پر از اضطراب شد: نیا

  زنه؟یهنوز زنگ م -

و اشاره به من  مایرا با ا "داره رادیا"و  "بهیع"بود و  دهیکه از بس ل*ب گز یمادر یبستم که کنترلم را جلو چشم

 رسانده بود از دست ندهم و آهسته گفتم:

 میروز زندگ نیباز مثل بچه ها لج کرده و داره قشنگ تر یبگو مادرت چشه؟ سر چ پرسمیم گهید کباریفقط  دیام -

 کنه؟یرو به کامم زهر م

 که با من و من جواب داد: دیترس شتریاز لحن آرامم ب انگار

 ادیبات ب یدعوت کن یعروس زنگ نزد شگاهیداده بود چرا واسه آرا ریگ شبیبابا از د یچیه -

 واکنش بود. پر تمسخر جواب دادم: نیپوزخند کمتر ،یمسخره و دم دست یبهانه  نیا یبراام گرفت،  خنده

اله اونجا بله  نجاتیکرده ا رتیپ شیآرا نیا غهیرنگ رژ ج نیجونمو به ل*بم برسونه، ا خواستیم ومدیمامان تو م -

 اوردمش؟یبا خودم م یگیبعد م کردیم وونمید

اوقات  گهیامروز د هیتورو خدا  ،یاعصاب تورو خرد نکنه گفتم جوابشو ند هنکینگفتم، منم واسه ا نویمن که ا -

 گفت پشت گوش بنداز یخودتو تلخ نکن هرچ

 لحنش را مهربان تر کرد و گفت: گذاشت؟یملکه عذاب م نیمگر ا شد؟یم

 زن خوشگلم رو بردارم ببرم امیب تونمیم یفکر نکن فقط بگو ک گهیاونو ول کن بهشم د -

 :دمیپرس شگریفه فوت کردم و از آرارا کال نفسم

 دنبالم؟ انیب شهیکارم تموم م یک پرسنیداماد م یخانم شبانکاره آقا -

 من برداشت و گفت: یشده  ونیشن یموها یکردن تافت رو یدست از خال شبانکاره



 به بهشتم برگرد

 
25 

 

 برسن کار شما هم تمومه شونیتا ا نیفقط نصب تاج مونده بگ بایتمومه تقر -

 تماس را قطع کردم. یمنتقل کردم و بدون خداحافط دیه امشبانکاره را  ب حرف

 الیچشم غره، با خ ینصب تاج و تور هم که تمام شد حاضر و آماده کنار مامان نشستم تا فرصت دهم به جا کار

 کند. حتمیراحت نص

 زنهیحرف نم ینجوریصدبار گفتم ادم با شوهرش ا -

 م:کردم و آهسته گفت  کی*بم را به گوش مامان نزدل

اون زمان گذشت مامان  ن؟یشما بگ یهرچ گهیچشم؟ م گهیمامان؟ همش م زنهیحرف م یآدم با شوهرش چطور-

 هم. یهستن نه برده  گهیهمد یزندگ کیاالن زن و شوهر شر

 یکرد دشیتهد نیتو باشه همچ یانگار اون برده  یزندگ کیاز شر شتریب یکنیم دشیکه تو تهد نجوریواال فعال ا -

مردم  یگینم ؟یروز عروس یبزن یخوایم یچ ریها؟ نه بگو ز ؟یبزن یخوایم یچ ریز دم،ین بنده خدا ترساو یمن جا

 گن؟یم یچ

 خفه شد: شگریآرا یم با صدا"عذاب بکشند یزندگ نیمن در ا یجا خواهندیمردم مگر م" ادیفر

 دیعروس خانم شوهرت هم رس -

 بود اما فقط به عنوان مثال. میروز زندگ نیهترکردم آرام باشم امروز مثال ب یجا بلند شدم و سع از

با  دیصورتم انداختم و سالنه سالنه به سمت در رفتم. ام یل*بم نشاندم و تورم را رو یمدارها را رو استی*بخند سل

 .کردیکه مطمئنم اگر زهره خانم بود هرگز نم یکار دیو نقل پاش دیل*بخند زد. مامان از پشت سرم کِل کش دنمید

بردم و کف هر دو دستم را در دست گرفت و باال برد و به نوبت  شیستش را به سمتم دراز کرد دستم را پد دیام

 از پشت سر تشر زد: لمبرداریف دیتور بوس یرا هم از رو میشانیهل شد و پ دیبوس

 دیرو ببوس شونیشونیباال بعد پ نیتور عروس رو بد دیداماد با یاقا -

 خانم شبانکاره با خنده و هزار عشوه گفت:نکرده  ریبه تور گ دیام دست

 ما فراموش نشه ینیریداماد ش یاقا -
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 :دیفرو کش نیمن رو آب کرد  و تا اعماق زم دیام جواب

 هیکاف گهید نیدیدستمزدتون کش یرو رو ینیریده برابر ش -

 شد؟یچه م دادیمن م یصدقه سر یپنجاه کیاما حاال اگر  دیاز درست بودن حرف ام میدست خودم نبود بگذر اخمم

 شگاهیآرا نیبه ا ییبه بعد با چه رو نیبرد از ا میشگیهم شگریآرا شیمن را پ یآبرو شد؟یافتاد و گدا م یم یاز شاه

را  یهرگز طعم خوش گریهمانطور که مطمئن بودم د اشتمگذ ینم نجایرا ا میهرگز پا گریآمدم؟ نه مطمئنم که د یم

 .نمیبینم

 ببرنت ستیکن شکنجه گاه که قرار ن عروس خانم اخماتو باز -

 من بود کم از شکنجه نداشت؟ یرو شیکه پ یا یزندگ دانستیرفتم او چه م یچشم غره ا لمبرداریف یخوشمزگ به

 کنار گوشم تنم را مور مور کرد: دیام زمزمه

  یباز کن اخمت رو آبرومو برد -

 خودش پچ پچ کردم: یآهستگ به

 کف دستش؟ یبزار یپنجاه هیازت  شدیگفتم؟ کم م یزیچ یمنو برد یمگه تو آبرو -

 رفت گفت: یم لیکه ب سمت اتومب یدور دستش حلقه کرد و در حال لمبرداریف یرا گرفت و طبق دستور بعد دستم

 .دمیهم نم یکه من نرفتم پول یشگاهیکنم مامان پول نداد. گفت واسه آرا کاریچ رسه؟یخودم عقلم نم یفکر کرد -

پول خودت هم کف دستت  یخودته که حت یعرضگ یاز ب" میبه شوهرم نگو میروز زندگ نیکه بهتر دمی*بم را گزل

 دادیمن دست تکان م یبود و برا ستادهیگل زده اش ا ییو شش ال*بالو ستیو به برادرم که کنار دو "ندازهینم

گرفتن هم  نامهیگواهعرضه  یحت تخبتشوهر من"کرد  یاز اعماق ذهنم دهن کج یدادم کس لیتحو یل*بخند زورک

و حسنات  ینیبیکوچکش رو م یها بیکه ع یانقدر دوستش ندار یتو که حت"زد  بیتر نه یمنطق ییو صدا "نداره

ذهنم نداشتم. با  یحرف منطق نیبه ا یجواب "؟یباهاش ازدواج کن یپس چرل قبول کرد ادیبزرگش به چشمت نم

من سنگ تمام  یکه برا یاشت حرصم از مادر شوهر را سر برادرند ی. لزومکردمتر از شوهرم برخورد  یمیصم اریسام

 ایعروس دن نیخوشگل تر"و زمزمه کرد  دیام را پر مهر بوس یشانیکنم. مرا در آغوش گرفت و پ یگذاشته بود خال

 "ایعروس دن نیو ال*بته بدشانس تر"و من در دل اضافه کردم  "یخواهر یشد
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پشت کنار  یپشت فرمان نشست و من هم صندل اری. ساممیسوار شد یگهم لمبرداریگفتن ف "شد رید" یصدا با

 که خانم شبانکاره خبر کرده بود شد تا زودتر از ما به تاالر برسد.  یآژانس نیو مادر هم سوار ماش دیام

 یقتخواهرش و دامادش با خبر گردد و فقط و مانهیحرف هم نزدم مبادا برادرم از رابطه صم یحت دیرا با ام ریمس کل

 .میو دست تکان بده میل*بخند بزن نیبه دورب خواستیم ادیبا فر یکنارر نیاز ماش لمبرداریکه ف دمیخند یم

درب تاالر پر شد از اقوام  یجلو هیاز ثان یبوق ممتد ورودمان را اعالم کرد و در کسر یبا صدا اریبه تاالر سام کینزد

 یهمه آدم جا نیکه با وجود ا بیبود و عج ستادهیشم اشک بار او در راس آنها مادر که با ظرف اسپند و چ لیو فام

 لیمن را مقابل فام یباشد و آبرو امدهیبر سر لج به کل ن کند. نکردیم یدر من دهان کج زمیمادر شوهر عز یخال

 ببرد؟

 دیو امشده اش انداخته بود پاک کرد و اسپند را دور سر من  ونیشن یموها یکه رو یاشکش را با پر شال مامان

 نیطاقت من را در آغوش گرفت انگار نه انگار که تا هم یداد و ب ییاسپند را دست زن دا ینیگرداند و بالفاصله س

 یمردم شده و رفتن گرعروسیلحظه باور کرده بود که دخترش د نیانگار که تازه هم میقبل با هم بود قهیچند دق

 بعِد من بود.اسارت مِن یاشک ها، بدون آن که خودش بداند برا نیا دیست و شا

بود  لمبرداریشدم و دست آخر به حرف ف یو عمه و عمو پاس کار ییآغوش مامان به آغوش بابا بزرگ و از او به دا از

 .میبغل کردنم شدند و به سمت تاالر راه افتاد الیخیکه دختر عمه ها ب

کردن  یشروع به رقص محل میپا یدست جلوبه  یدستمال رنگ ل،یمسن تر فام یورودم را اعالم کرد و زن ها یجید

 ورود باز کنند. یرفتند که راهم را برا یقدم عقب م کیو با هر قدم کوتاه من 

را که گرفتم حدس  دیام دیجد ریشد رد مس دهیدستم کش کبارهیکه  میرفتیم گاهیبه سمت جا دیدر دست ام دست

بود که آمده بود فقط دماغش  یشکرش با یود باز جادست بوس مادرش راه کج کرده برام سخت نب یبرا نکهیزدن ا

که  یتر بردم و آهسته طور کیسرم رو نزد مبه خواسته شوهرم تن بده هیکنا یباد داده بود. دلم نگرفت ب یرا کم

 ساز و آواز به گوش شوهرم برسد گفتم: یهمه صدا نیا نیب میصدا

 فکر کنم رسم مادر تو برعکسه انیاستقبال عروس و داماد ب هیواال تا بوده رسم بوده بق -

دست مادرش که  یجواب خم شد و رو یندهد و به جا یجواب دنشیکه از ترس شن میبود کیبه مادرش نزد انقدر

 نشسته بود افتاد. شیو با قهر سر جا یهنوز هم عصب
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چه "دم زمزمه کردم من نشست آب دهانم را قورت دادم و پلک بستم تا آرام شوم با خو یزهره خانم که رو زیت نگاه

آرامش خودم هم  یمن هست پس بهتره برا یزندگ یها هیلحظه به بعد تو تک تک ثان نیزن از ا نیبخوام چه نخوام ا

 "امیشده باهاش کنار ب

 در گوشم نشست: دیپر التماس ام یصدا

 پسرته یعروس نیبب گهیمامانم اخم نکن د -

به  شینبود قطعا صدا یقیبلند موس یکه اگر صدا دیکش ادیفر یطور بایرا به شدت پس زد و تقر دیخانم ام زهره

 :دیرسیگوش همه سالن م

 یکه تو انتخاب کرد یزن نیپسرم بود بهتر بود با ا یعزا -

بودند  یکه در سن رقص در حال خودکش یبه اندازه کسان شیبرا ادیفر نیا دنیبود و شن ستادهیکه کنارم ا مامان

سرم رو  یزیآبرور نیو من شرمنده از ا دیایبه زباش ن یکه حرف دیکرد و ل*ب گزسخت نبود، متعجب چشم درشت 

 انداختم. نییپا

مضحکه واقعا هم که مبارک بود.  نی. ادیآهنگ به زحمت به گوشم رس "انشاهلل مبارکش باد" نیبار ب نیا دیام یصدا

 با التماس گفت: دیام

 نکن. یزیمامان تورو جون من آبرور -

 الزم نبود: یزحمت چیزهره خانم ه یداص دنیشن یبرا

 یننگه قشنگ معلومه ننه بابا درست حساب هیعروس انتخاب کردنت سر تا پا ما نیبا ا یرو تو کرد یزیآبرور -

 بدن ادشینداشته که شعور و نذاکت رو 

کرد و همه به آهنگ را قطع  یجیکه د یالزم نبود وقت یادیاما پر درد مادرم هم زحمت ز یعصب ادیفر دنیشن یبرا

 شدند. رهیگوشه سالن خ نیا یکمد شیصحنه نما

پشت سر شوهر خدا  زارمینم یو هفت پشتت خودم جهنم ول یکس و کار خودت یب کهیحرف دهنت رو بفهم زن -

 . یحرف بزن امرزمیب

 نداشتم؟ یشدن فاصله ا امرزیسوخت که تا خداب یمن م یدلش برا یدرام خنده ام گرفت چه کس شینما نیا نیب ما
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گرم  یسرش تو کدوم آخور ستیپدر بزرگ شده و ننه اش هم معلوم ن یکه ب یدختر دونستمیم دیاز همون اول با -

 باشه تیترب یهم ب دیبوده با

سرم اکو شد و با هر بار تکرارش انگار در  یکرده زهره خانم را سرخ تر کرد تو بزک یمادرم که گونه ها یلیس یصدا

 .نددیکوب یمغزم تبل م

از  یزیچ گریشد و د دمید یکه باعث تار دیکوب یکه در سرم م یپتک ایاشک کنج چشمم بود  یسیخ دانمینم

 .دمینفهم میروز زندگ نیبهتر

*** 

در  یل*باسم که باال زده شده بود کردم و کس دیسف یتور نیبه آست یسوزش آنژوکت سُِرم چشم باز کردم نگاه از

 پوزخند زد: انهیسرم موذ

 کرد. دیبختت رو هم سف د،یر هم که ل*باس سفچقد -

 شد: دایسرم پ یباال یقل*بم، اما بلند شد و بالفاصله سر و کله پرستار ایناله ام از درد انژوکت بود  دانمینم

 ؟یشد داریبه به عروس خانم پس باالخره ب-

 :دمیاخم کردم و پرس هیکنا ایبود  یاز سر دلسوز دانستمیکه نم "عروس خانم"لفظ  به

 خانواده ام کجان؟ -

 و جواب داد: نمیسرگرم کرد که تاسف چشمانش را نب دیچیپ میکه دور بازو یرا با فشارسنج خودش

 کمکت. ادیدنبال مادرت ب فرستمیرو م یکیکرد. االن  رونیبرادرت و شوهرت دعواشون شد حراست همشون رو ب -

 سنج را باز کرد و ادامه داد: فشار

 سر خانه ات. یبر یتونیم گهیوشکر دفشارت خوبه خدار -

 لحظه به بعد کجاست؟ نیخانه ام از ا دانستمینم یحت یدست خودم نبود وقت پوزخندم
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چسباند و رفت و من را با افکار  یشده از رگم  پنبه ا دهیقطره خون چک یو رو دیانژوکت را از دستم کش پرستار

 .دیبر اریبعد ورود سام قهیند دقافکار را چ نیام تنهام گذاشت. رشته ا ییاییخویمال

من بود  یبدبخت یبرا دانستمیکه م یو با غصه ا دیکش یآه دمید یبار بود م نیرا اول اریسام یچشم ها ینگران

 :دیپرس

 ؟یبهتر -

سوزناک تر از آه  یآه شدمیبهتر م دانمیهم م دیام؟ نه نبودم بع یاز دوران مجرد ؟یبودم؟ بهتر ازچه زمان بهتر

 وفقط سر تکان دادم دمیخودش کش

 سمتم گرفت و گفت: یرنگ یمشک یِو روسر مانتو

 مارستانیسر و شکل تو راهرو ب نیبا ا ینخوا ارهیل*باسا رو برات ب نی. مامان رو فرستادم خونه امیبپوش تا بر ایب -

 .یبگرد

 یدیآمد تا سف یمن م یدگبه زن شتریرنگ ب نیکردم و پوزخند زدم مسلما ا یتر از ذغال ل*باس نگاه اهیرنگ س به

 مثل برف ل*باس عروس تنم.

امدن از تخت کمکم  نییپا یکمک الزم نداشتم برا نکهی*باس رو از دستش گرفتم و تن کردم دستم را گرفت و با ال

 :دمیکرد آهسته پرس

 بهم خورد؟ یعروس -

 خودم جواب داد: یآهستگ به

 بهش فکر نکن. -

 رمنده گفتم:مطمئن شدم و ش یبهم خوردن عروس از

 من شد. ریآبرومون رفت. همش تقص -

 گفت: یباال رفت و عصب یکم صداش



 به بهشتم برگرد

 
31 

 

که ال*بته خودم بلدم  ستهیاون مادر شوهر ابل ریتوه؟ تقص ریتقض گهیم یفکر نکن؟ ک یچیبه ه گمیمگه بهت نم  -

 کوه پشتته. هینباش داداشت مثل  یچیبه بعد نگران ه نی. از ارمیچطور حالش رو بگ

فراموش کنم چقدر  دادیمردم به عروس آواره در اورژانس اجازه نم رهیفکر نکنم اما نگاه خ یزیبه چ تمخواسیم

 بدبختم

نداشت که ببندم و پچ  یاما گوشم پلک نمینب یزیرد شدم که چ نایناب کیانداختم و چشم بستم و مثل  نییرا پا سرم

 مردم رو نشنوم. یپچ ها

 کردمیو دعا م رفتمیرا کش م نشیماش چییکه با استرس سو یتمام مواقعبرعکس  اریسام نیماش ریدزدگ یصدا

 بود. ریاخ قهیچند دق یصدا نیآرام بخش تر میبرا نباریمبادا دستم رو شود، ا دیایدرن ریاز دزدگ ییصدا

 اریسام آفکیفرستادم اما از ترس ت رونیرو پر صدا ب جلو پرت کردم و نفس فرو رفته ام یصندل یرو رو خودم

 وحشت زده چشم باز کردم و با ترس و لرز گفتم:

 واشی اریچه خبره سام -

 کرد و گفت: و سرعتش را کم دیکش شیشانیپ یها نیچ یشست و سبابه اش رو رو انگشت

 دیببخش -

 بود. دایپ اریاعصاب خراب سام نیاز ا زی. هرچند همه چدمیترسیاما م "چه شده؟"بپرسم  خواستمیم

را  یخانه پدر یآشنا ریمس یرا با خودم داشتم  و دست اخر وقت دنینپرس ایبهتر است  دنیسدلهره پر ریمس تمام

 :دمیزدم و پرس ایدل را به در دمید

 خانه مامان؟ میریم -

 غره اش رو به سمتم هدف گرفت و حرص آلود گفت: چشم

 ش کنمصفت ویعرضه ات و مادر د یاون شوهر ب میتقد یببرم دو دست ینکنه انتظار داشت -

 نداشت: یتیل*بم نشست اما حرفم با ل*بخندم سنخ یاراده ل*بخند رو یگرم شد و ب اریسام یبانیاز پشت دلم

 هنوز خونه شوهر نرفته طالق گرفت گنیم ارنیمردم پشت سرم حرف در م -
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 ..فقط. شهیکه هست نم نیپشت سرمون حرف زدن نگران نباش بدتر از ا یاالنش هم به حد کاف نیمردم هم -

 رو نصفه رها کرد و با خودش پچ زد: حرفش

 شهینم انگار تا کتک نخوره آدم رینخ -

 نی. از همدمیدوشش بود رس یتن رو یاش به جا یکه کت داماد یدینگاه پر از حرصش را گرفتم و به ام ریمس

 نشده است. بود و من با خودم فکر کردم انگار با کتک خوردن هم آدم دایگونه اش پ یرو یفاصله هم کبود

 شدن تشر زد: ادهیدر کرم رنگ خانه توقف کرد و قبل از پ یرو به رو اریسام

 ؟یدی. فهمایسام ایشینم ادهیپ -

 دایپ بانی. بگذار حاال که پشتخواستیشدن نداشتم. جراتش را هم داشتم، دلم نم ادهیهم، جرات پ دمیفهم ینم

 ردن نگاه کنم.تحمل ک یو به جا نمیراحت فقط بش الیکرده بودم با خ

را به رخ  شیصدا یبلند نباریو ا ستادیآمد ا یم نیبه سمت در ماش لیمن در اتومب دنیکه با د د،یمقابل ام اریسام

 :دیکش دیام

 کجا؟ -

 نگاهش را از من بردارد جواب برادرم را داد: نکهیبدون ا اریتوجه به سام یب دیام

 با زنم حرف بزنم. خوامیم -

 گذاشت و در حال هل دادنش گفت: دیام نهیس یدستش را رو اریسام

 .یعرضه نداره حاال هِر یب یبا تو یهم حرف ایسام دمیرو شن فتیمنم اراج یحرفاتو به من زد -

نقشِ  دِیام نکهیبود که حواله چانه اش شد از ترس ا یمشت یتوجه یب نیا جهینداد و نت یتیاهم اریاما باز به سام دیام

تر از قبل کرد  یرا عصب اریکارم سام نیو هم دمیپر رونیب نیبرادرم شود از ماش یبرا یدیشده، دردسر جد نیزم

 :دیسرم هوار کش شیبر رفتار و ولوم صدا یکنترل چیبدون ه نباریانقدر که ا

 زود. نمیبرو تو خانه بب اینشو؟ ب ادهیمگر بهت نگفتم پ -
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گذاشتم و برنداشتم. مامان هراسان با چادر  زنگ یرا روو به سمت در رفتم و دستم  دمیرا د دیپر التماس ام نگاه

مامان کنار  ی دهیترس یهل دادم و وارد شدم و در را پشت سرم بستم. صدا یبرعکس به سمت در آمد مامان را کنار

 گوشم نشست:

 ا؟یشده سام یچ -

 :دمیسر گرفته بود نال یک دانستمیکه نم یا هیگر نیب

 رو! دیبکشه امشده نزنه  یباز عصب اریسام -

 و گفت: دیاز گونه اش کش یچنگ آهسته ا مامان

 شد یچ نمیخاک به سرم برم بب -

 هم همان: اریباز شدن در همانا و عربده سام اما

 روشن کنم نویا فیمامان برو تو درم ببند تا من تکل -

 فتهیخونش گردنت ب شینکش -

نگاه کوتاه  نیفشرده شده بود نگاه کردم و هم اریسام یکرده مشت گره  نیاش ما ب قهیکه  دیچادر مامان به ام ریز از

 باز شود: یبه حرف دیبود تا دهان پر خون ام یکاف

فقط  یچشم تو چشم بش یبا مامانم حت ذارمینم گهید رمیگیخونه جدا م رمیاصال م یتو بگ یبه خدا هرچ ایسام -

 کنمیدرست م ویازم جدا نشو خودم همه چ

شد و  دهیجمع شده بودند کش دیو ام اریدور سام یکه با کنجکاو ییها هیبه همسا دیب اماز خون کنج ل* نگاهم

 نیتا ا اریدر پنهان کردم اما هوار سام یرا نشنوم خودم را  پشت لنگه آهن شانیپچ پچ ها نیاز ا شتریب نکهیا یبرا

 آمد: یسمت در هم م

 ؟یدرست کن یتونیاونم م ه؟یکه مادرت تو سالن از خواهر من برد هم جمع شدن ییآبرو -

 بهم فشرده اش گفت: یدندان ها نیحواله گونه اش کرد و آهسته و از ب یگریضربه د مامان

 میکنیتو با هم حلش م نییایب یختیر هیآبرومو تو در و همسا شتریتو که ب ارینکن سام -
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 شیصدا نباریا اریسام ستادیو رق ا داد و شق یکرده باشند به خودش تکان قیتزر دیام یخون دوباره به رگ ها انگار

 بلند کرد: هیدر و همسا یرا برا

 تموم شد شینما تونیسر خانه زندگ نیبر ن؟یکنینگاه م ویچ -

ماند   رونیب هیهمسا نیبود به سمت در هل داد و خودش تا لحظه رفتن آخر ریرا که هنوز در چنگش اس دیام قهی

نزد  یبود که حرف اریسام ی ختهیاز ترس اعصاب بهم ر دیه کرد اما شااما داخل آمد و با التماس به من نگا دیام

 هم باالخره داخل آمد و در را پشت سرش بست و گفت: اریسام

 مارستانیدم ب فیداره بگه بجز اراج ینون چه حرف فیح نیا یاز آبروت مامان جون آخه فکر کرد نمیا -

 نش را دوباره بست:دها اریدهان به اعتراض باز کرد اما  تشر سام دیام

جا  هی. برو گهیبسته د یشده سه جا ابرومو برد لیبرو تو حرفاتو داخل بزن امروز کوپنت تکم ادیصدات در ن سیه -

 .یسوال برد ریتنه ز هیرو خودت  یو مردونگ ینفهمه مرد ینرسه حداقل کس یصدات به گوش کس

ثابت کرد نه تنها مقابل مادرش  دیام نکهیاز ا شتریاشت بقبول ند یبرادرم، همسرم را به مرد نکهیگرفت نه از ا دلم

 اش را ندارد. یمقابل برادر من هم عرضه دفاع از خودش و زندگ یحت

دو  نیمامان که انگار مرز ب میمنزل وارد شد یو از درب فلز میرا دور زد اطیچهار نفر حوض شکسته وسط ح هر

شده  ونیشن یوسط سالن چادر از سرش کند و موها یمبل ها یوکشور را رد کرده باشد با عبور از در و نشستن ر

سوار  ،یخانه پدر یاکنون به جا دیگرفت. من با شتریآراسته مامان دلم ب یموها دنیگذاشت. با د شیاش را باز به نما

ون خودتو روشن کن ا فیتکل"زد  بیاز اعماق ذهنم نه ی. کسرفتمیبه خانه بختم م لیعروسم با بدرقه فام نیماش

انقدر  دیاگر ام"،  "نبود دیاگر مادر ام"سوال سرشار بود از اما و اگر  نیاما جواب به ا "نه؟ ای یخواستیرو م یزندگ

را با تصور مادر شوهر مهربان و  یزندگ نی. من ا"قبل از عقد بود یروزها یبه خوب دیاگر مادر ام"،  "عرضه نبود یب

به  یشباهت چیکه االن درش گرفتار بودم ه یزندگ نیل کرده بودم اما اقبو شهیو با جنم و عاشق پ   پیشوهر خوشت

 .اشتکرده بودند ند میمن ترس یبرا یکه روز خواستگار یزندگ

 ایسام -

 به مامان نگاه کردم مامان دوباره گفت: یجیبا گ دیکش رونیمامان من را از افکار درهم و برهمم ب یصدا

 مادر داداشت با توه. ییکجا -
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 داد: حیبا درک حالم دوباره توض اریسر کج کردم و سام اریسام سمت به

 نه؟ ای یخوایمرد رو م نیبا ا  یبا توه خواهرم. زندگ میتصم -

 کرد و گفت: یاخم مچهیپراند. مامان ن دیام یآمد رنگ از رو رونیگلوم ب یکه از انتها یآهسته ا "نه"

 مینش یزیو آبرور یبدبخت نینه که حاال گرفتار ا یگفتیهمون روز م ؟یپس چرا از روز اول قبول کرد -

حرف ثابت کرد نظرش با نظر  نیاما مامان با ا کندیم تیمن حما میگفته بود از تصم اری. سامدیمن هم پر یاز رو رنگ

 توجه به حال من ادامه داد: ی. مامان اما بستین یکی اریسام

 یمردم چ یریطالق بگ یاالن بخوا یدونیم یآقا ندارم ول نیاز به اصطالح مادر ا یمن خودم بعد از امشب دل خوش -

 گنیم میکه ما طالق خواست گنیداشته. نم یرادیو ا بیع هیعروس  گفتهیالبد مادر شوهره راست م گنیم گن؟یم

 بود یقشعروسش  گفتیپسره طالقش داد چون مادر شوهرش تو تاالر راست م

دل خوش  اریسام تیحما مچهین نیتر از آن بودم که بخواهم به ا یعصب گرانه مامان را صدا کرد اما من خیتوب اریسام

 داد دلم را داد زدم: یباال رفت وقت اریمن هم به اندازه سام یکنم صدا

کرد و به خود تو حرف درشت زد ببوسم و  نیتوه امرزمیکه به پدر خداب یکنم مامان؟ برم دست زن کاریچ یگیم -

 بعد از عقدم یروزا یهم مثل باق میروز زندگ نیو بهتر ینکردم که به جونم نق بزندعوتت  شگاهیبگم غلط کردم آرا

سمت صورتم هم  نیا یخوایم ؟یبرد هیو همسا درو  لیآبروم رو تو فک و فام یکرد ی! بگم خوب کاریخراب کن

ترت رو بدبخت واسه حرف مردم دخ شهیم یرفت؟ آره مامان؟ تو دلت راض ادتی نورویا یطرفش بگم اونور زد ریبگ

 ؟یکن

 زد: ادیبود که مامان هم کنترل خودش را از دست داد و فر نیشدن اعصاب خانواده راد لیامشب شب تعط انگار

و  ستیهمش ب یشیخوشبخت م یریطالق بگ یمو. فکر کرد چشیمن پ ینیبی. تو مو میفهمیچه م یتو بچه ا -

دستش رو  زنگ  فتهیخونه ب نیکالهش تو ا یکی زنه؟یو نمخونه ر نیدر ا یکس یتا عمر دار گهیسه سالته اما د_دو

مادر  یدونیطالقش داد تازه نم شیلشوهر قب نیواسه هم یِدختره غش نیا یریکجا م گهیم یبغل هینرفته همسا

 که پشتش نزد یا گهید یچه حرفا شیشوهرش شب عروس

هم  خواستمیبعدش ترسانده نم یزیاز آبرور نطوریگفته شده که مادر را ا ییزهایبعد از غش کردنم چه چ دانستمینم

 زدم: ادیها فر وانهیهم طاقت از کف داده بودم. مثل د نطوریبدانم هم
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که جلو چشم خودش مادرش به من و خانواده ام تهمت بزنه و  نهی. اگه شوهر ارنیخب به جهنم همشون برن بم -

قراره حال و روزم باشه  نیگفتم نه چون بهم نگفتن ا. اگه روز اول نخوامینگاه کنه من تا آخر عمرم شوهر نم سهیوا

 یمادر و پسر دروغ گفتن روز خواستگار نیچون روز اول ا ارنیدرم ب مارستانیکه با ل*باس عروس از تو اورژانس ب

 یکه به سخت دمیشوهر با جنم د هیرو بکنم من  شیزیکه حاضر بودم تا آخر عمر کن دمیمادر شوهر فرشته د هیمن 

 یزندگ نیکرد ا میدردسر ترس یآروم و ب یزندگ هیآقا واسه من  نیکرد با ازدواج ما موافقت کنه. ا یرو راض اریسام

 به من وعده داده بودن ناینبود که ا یاون

 هم درآمد: دیام یهمه مدت صدا نیبعد از ا باالخره

که جلو مامانم  دید با چشم خودش داما مادرت که بو یدینفهم ینگاه کنم تو از حال رفت نستادمیبه خدا وا ایسام-

 دراومدم

زانو زد  نیزم یمن آمد و مقابل من رو یپا شیاز جا بلند شد و تا پ دینزدم ام یدوختم و حرف دیدلخورم را به ام نگاه

 یسراسر یپنجره رفت و ل*به سکو شیفوت کرد و از جا بلند شد و تا پ رونیبه ب ینفس کالفه اش را عصب اریسام

 دیسرد من را در دست ام یشد تا دست ها رهیخ نی. به زمدیت و نگاه من را هم به دنبال خودش کشپنجره نشس

 دوباره دهد یفرصت دیمامان کوتاه امده بود و قصد داشت به ام ی. انگار که برادرم هم در مقابل استدالل قوندینب

 جان منو نگاه کن ایسام -

 دیدادم نگاه مرا که به خودش د دیپر التماس ام یفتم و به چشمهاگر اریبهم گره زده سام یرا از مشت ها نگاهم

 حرفش را شروع کرد:

انقدر بخاطر من  دونمیم کردیمامانم رو تحمل نم یایکس اندازه تو بدرفتار چیه یبه خدا حق دار دونمیعشقم م -

پسرش رو هم  یکه عروسبزنه تا اونجا  ییرو هرجا یبه خودش اجازه داد هر حرف ینجوریکه مامان ا یسکوت کرد

 رمیگیام رو ازش پس م هی. ارثینیبیرو نم امانمم گهیلحظه به بعد د نیاز ا دمیبه خدا بهت قول م یخراب کنه ول

باهاش رو  یکه تو نخوا زنمیبهش سر م رمیم ییبار هم تنها هی یماه میکنیم هیخونه جدا کرا هیبا هم  ییدوتا میریم

من ساده  یکنیفقط بهم بگو ترکم نم ایسام سازمیکه بهت وعده داده بودم رو برات م یآروم یهمون زندگ یدر رو بش

همون مرد  شمیحرف مادرم ساده از دستت بدم. تو فقط بازم به من بله بگو. به خدا بازم م هیکه بخاطر  دمیبهت نرس

 .نهیتورو کنار من بب کنمیم یرو راض ایکه دن یبا جنم
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بله که  یمنتظره بگ"از پس ذهنم پوزخند زد  یر جواب مثبت من بود نگاه کردم کسمنتظ اقیمامان که با اشت به

 یکه برا یقتیدلم از حق "مادر شوهرت راست بوده یو حرفا یهست یتو غش کننیراحت بشه مردم فکر نم الشیخ

تو هر "ته بود به من گف نانیکه با اطم یکسشدم تنها  رهیخ اریبه سام نباریخودم هم واضح و روشن بود گرفت.  ا

 ریز نیبودم به زم کردهریکه من وسطش گ یتوجه به دو راه یهم ب اری. اما سام"من پشتت هستم یریبگ یمیتصم

اگه خواهرم با  گهیبرادرت هم با مادرت موافقه احتماال االن داره با خودش م "بود. باز ذهنم بدجنس شد  رهیخ شیپا

تا آخر عمر کنار  دیبه من دختر بدن منم با شنیحاضر م یم خانواده اکدو گهیتو دستم بمونه د یزیآبرور نیهمچ

  "راحت بشه الشیخ یمادرم بمونم منتظره تو بله بگ شیر خیخواهرم ب

 ذهنم را خفه کرد: یصدا دیام یصدا

من بله بگو تا  بهم گهیبار د هی. شهیم یتو بگ یبه بعد هرچ نیاز ا ینیزتریبه جون خودت که برام عز ایسام -

 بشم ایمرد دن نیخوشبخت تر

که گفتم هم مثل همون  یا "بله"برادرم انداختم و  یعنیام  یتنها حام یطرف یآخر را به برق چشم مادرم و ب نگاه

 صدا بود. یجون و ب یاول ب "نه"

ر از قرا یب اریو سام دیمامان کِل کش دیکه گرفت دستم را گرفت و پر شور بوس یا یسرخوش از جواب اجبار دیام

 قرار گفت: یپنجره برخواست و ب یل*به 

 .یقول بد دینه به منم با ایفقط به سام -

 اریشانه سام ی. دستش را روردیقرار بگ اریمن بلند شد و مبل تک نفره را دور زد تا مقابل سام یاز مقابل پا دیام

 گفت: نانیگذاشت و با اطم

 خوشبختش کنم دمیقول م -

 کرد و طعنه زد: یخال دیدست ام ریشانه اش را از ز اریسام

فرق داره.  نباریاما بهت بگم ا یچه خوب عرضه اش رو داشت دمید یخوشبختش کن یهم قول داد یروز خواستگار -

چه مادرت، من روزگار خودت و هفت نسل  یخودت باش لشیدختر بچکه چه دل نیاز چشم ااشک  گهید کبارهی

 .یباش انیه در جراز االن بهت بگم ک کنمیم اهیبعدت رو س

 دراز کرد و مردانه گفت: دیدستش را به سمت ام نباریباز از رو نرفت و ا دیام
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 قول مردونه. دم،یفرق داره بهت قول م نباریا -

 ریقول دادن به سمتش دراز شده بود زد و ز یکه برا یدست ریبرآمد. با دست ز دیکردن ام عیباز از در ضا اریسام

 ل*ب گفت:

 امشب میدید تمیمردونگ -

از  شیو به سمت در رفت و در حال برداشت کفش ها ندیرا بب دیام زانیآو یگره کرده و ل*ب ها یتا اخم ها ستادینا

 گفت: یجا کفش

سر و وضع نرم لطفا تو هم ساکم رو ببند  نیبا ا هیبرم عسلو خوامیرو بکنم فردا م نیماش یگل ها رمیمامان من م -

 . خداحافظستین یاگه زحمت

 از جا بلند شد و گفت: امانم

واسه شوهرت جا  یل*باستو عوض کرد یمامان توام وقت ایآماده کنم. سام شیواسه تو راه یزیچ یکتلت هیبرم  -

 اونور رفتم نوریکوه مو ا هیانقدر با  نهیموهامو باز کن سرم سنگ نیکمک من ا ایبنداز بخوابه ب

مگر نه  کرد؟یچه م کردیمامان اذن دخول را صادر کرد؟ نم یراحت نیبه هم د؟یخوابیم نجایا دیبندازم؟ امشب ام جا

 یکوبینرفته بود. آن از جشن و پا یمعمول یبه عروس و داماد ها زمانیچ چیبود اما ه مانیامشب شب عروس نکهیا

 یبرا یدر اتاق مجرد یدر خانه پدر دیکه با مانیاز شب حجله  نیختم شد و ا مارستانیکه آخرش به اورژانس ب

 بود؟  یتر چه عروس یرمعمولیغ نی. از اکردمیپهن م نیهمسرم رختخواب جدا کف زم

را هم پشت سرم حس کردم. کنار در اتاق به سمتش برگشتم و  دیام یحرف به سمت اتاقم راه کج کردم و قدم ها یب

 از نگاهم هم سرد تر بود: ینگاهم را دوختم و لحنن حت نیمشتاقش سرد تر یبه چشم ها

 ل*باسم رو عوض کنم خوامیم ؟یبمون رونیلطفا ب شهیم -

 بود گفت: یم دیبود که با یهمانطور زیانگار همه چ یعاد یلیتکان داد و خ سر

 گهیکمکت کنم د امیخب م -

 لحنش گفت: نیحرف نگاهش کردم نگاهم را که ترجمه کرد با مهربان تر یلحظه ب چند
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رفته؟ گفتم از بعد  ادتیرسما و عرفا شوهرتم. قرارمون رو  گهیعد دعشقم؟ من از االن به ب یکشیخجالت م یاز ک -

 یاز من خجالت بکش دینبا گهید یاز عروس

 خورد و صورتش را در هم جمع کرد: دیکالمم با ضرب به صورت ام خیکوه  یکه باز کردم سرد دهان

بمون  رونی. باههیبخِت عروست سرختِ  ؟ینیبینم د؟یام یرفته. کدوم عروس ادتیانگار تو قرارمون رو  ینه ول -

 برو رو تخت بخواب ایل*باسم رو که عوض کردم ب

 صورتش بستم. یو در را به رو نمیرا بب دیهم مثل برادرم نماندم که نگاه دلخور و چهره درهم ام من

ت باز کردن بند پش یتخت پرت کردم اما برا یرا از تن درآوردم و رو دمیل*باس عروس سف یرو اهیس یمانتو

 رونشیب یوقت"شمرد  متیدر سرشتم فرصت را غن نهینهاد عیو زن مط دیرس یل*باس درمانده شدم. دستم نم

تنه ل*باس را در تنم دور دادم تا  باال یکردم و به سخت یزن دهان کج یبرا "یکردیرو م نجاشیفکر ا دیبا یکردیم

 کیرا با تون دیآن دکلته سف یآوردم و جااز تن در بتیو ل*باس را با مص  ریل*باس مقابلم قرار بگ یبندها

 کیکردم مبادا  زانیآو زیرا از رخت آو هیعوض کردم. ل*باس عروس کرا ریسبز س یو شلوار راحت یخاکستر

و سرانجام  دمیکش رونیاز کمد ب زیدست ل*باس تم کیدستم بگذارد.  یرو یچروکش خسارت چند صد هزارتومان

 یاما من تمام دلرحم اوردیم پشت در منتظرم بود تا با نگاه دلخورش دلم را به رحم بهنوز ه دیرفتم. ام رونیاز اتاق ب

 همان فاصله صدا زدم. ازبه سمت آشپزخانه رفتم و  دیتوجه به ام یام را وقت بله گفتن دوباره به او خرج کرده بودم ب

 برم بخوابم. خوامیم ادیموهاتو باز کنم خوابم م ایمامان ب -

 برداشت و از ته دلگفت: ینیزم بیس یورز دادان تکه هادست از  مامان

 بچه ام یتو غذا زهیتو هال مو نر میبر ایبده سردرد گرفتم پاشو ب رتیخدا خ -

 نیاول یاش قدرت گرفت و برخواست و جلوتر از من به سمت سالن رفت و رو یشگیهم "یاعلی"به پا زد و با  یدست

 نیربع از وقتم را گرفت و ع کیرنگ مامان  یشراب یموها یال به ال اهیکوچک س یها رهیمبل نشست. باز کردن گ

 کردن گذراند: حتیربع را مامان به نص کی نیا

 دهیشده منت تورو کش الیخیمادر. به هر حال مردِ، غرور داره. غرورشو ب ینزد اشنهیدست رد به س یخوب کرد -

خودش هم که گفت  میسیبنده خدا بنو نیا یبه پا دینبادوستت داره. بعدشم گناه مادرش رو که  یلیخ یعنی نیهم

 یشد و چ یامشب چ اریهم به روش ن گهیشه. د دلرد و ب نتونیب یکه بخواد حرف نهیمادرش تورو بب ذارهینم گهید
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تو  ،ی. تو زنزدلمیعز کنهیرو هم خراب م ندهیآ اهیجا خاک کن. گذشته س نیاتفاق افتاد رو هم نتونیب یرفت هرچ

همه  نیا نیب یبشه اما اگه بخوا یمخف رشیز یاهیکه اون س یانقدر رنگ بپاش تیبه زندگ یتونیم یز هرکسبهتر ا

رو خوند. مردا اسمشون مرده اسمشون  یزندگ نیفاتحه ا دیبا گهیکه د یرو به چشمش بزن یاهیاون س یرنگ ه

 نیوگرنه مردا که ع رهیرو به عهده بگ خانه تیریمد دیزنه که با نیداره ا استیزنه که س نیا یخانه ست ول سییر

از تو بهتر واسش هم  یکی هیتگارخواس رهیفرداش م کشهیآه م نهیشیروز م هی. تورو طالق بده هم  ستین الشونیخ

زنا انگار که  یبر یتو هر جمع گهی. دخورهیم تیشونیمهر طالق تو پ یشیبخت م اهیکه س یی. توستیو عار ن بیع

گوشت به مشامشون خورده باشه به سمتت پنجول  یمردا هم انگار که بو کننیفرار مازت  یطاعون داشته باش

مرد که باال  ی هی. سایتو مشتت نگه دار یشوهرت رو دو دست ریبگ ادیاز تورو بچشن. پس  کهیت هیکه  کشنیم

چه خبرته سمتت نظر بندازه. آخ مادر  شهیجراتش م یبهت چپ چپ نگاه کنه نه مرد تونهیم یسرت باشه نه زن

 تر پوست سرم کنده شد. واشی

کردم به دردِ سر مادرم هم  یو سع دمیکش رونیحرکت ب کیکرده بود را با  ریسنجاق سر را که با سماجت گ نیآخر

بود که  نیمهم ا مد؟یفهم یداشت که مادر خودم هم من را نم یتیتفاوت باشم. چه اهم یمثل درد قل*بم خودم ب

انبوه  یسر را رو ریاز سرم کسر شود. گ شکوهشپر  ی هیمشت گرفته بودم مبادا سا یتو یمَرَدم را امشب دو دست

 مادر از پشت سر گوش دادم یحوصله به سمت حمام راه کج کردم و به صدا یانداختم و ب زیم یرو اهیس یسرها ریگ

  ؟یکمکت کنم موهات رو باز کن یخوایکجا نم -

ل*باس از تن درآورم و با نوازش  کردیرفت آن کس که کمک م یم شیب پخو زیکه اگر همه چ اوردمیخودم ن یرو به

 مسلما خودم نبودم.  کردیرا از بند رها م میموها متیدستش با مال

و  دمیکش رونیب یمتصل به تاج سرم را به راحت یسنجاق سر ها ستادمیحمام ا یومینیپشت در آلم یقد نهیبه آ رو

باشم. من را به ملکه شب و  یتاج باعث نشده بود من امشب تاج سر کس نیاشدم.  رهیبه تاج پر شکوه کف دستم خ

جا  ینداشت؟ تاج را رو یآمد اگر قدرت یپر زرق و برق به چه کار م نیهمه نگ نینکرده بود. ا لیعروس قصه ها تبد

 یمن به سخت یوصله به موها یسرها ریخودم شدم. کار باز کردن گ یسنجاق سر ها ی لهیپ نباریانداختم و ا یرخت

من آسان تر از مادر هم بود.  یمن از مامان ساده تر و بازتر بود تحمل درد برا ونیاز آنکه شن یسر مادرم نبود. جدا

که  دیدرد بزرگ من کدام بود؟ مادر ام ی. راستبردیم ادمیکوچک درد بزرگترم را از  یدرد ها نیبود ا نیا قلشحدا

من را  یزبان یمادرم که امشب با زبان ب ایکند  یبود را سر من خال دهیشوهر د که از مادر ییزجر ها یتالف خواستیم

 دیسر ام هیکرد. خنده دار نبود؟ مادر من سا میبود تقد هکرد اریمادرش سکوت اخت یکه در مقابل تهمت ها یبه مرد

 .دانستیام بهتر م یرا از برگشت من به خانه پدر
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سرم  یدرشت را تا باال یکش کوچک که فرها کیکردم و حاال فقط با  باز یفر آبشار نیآخر را از آخر سنجاق

 ماند.  نهیدر آ میو رقص موها یچیق نیبرداشتم و نگاهم ب ییکنار روشو وانیرا از ل یچیبود طرف بودم ق دهیکش

 !کندیرا کوتاه م شیرا نه، موها یکم آورده زندگ یکه از زندگ یخوانده بودم زن کجا

 .شدینه محو م دیباریکه نه م خواستیچه از جانم م میگلو ی لهیبغض بد پ نیاگر نه پس ا کم آورده بودم؟ من

شدم. مادر  رهیخ دادیجلوه م شهیدرشت تر از هم یمصنوع یکه به کمک  خط چشم و مژه  میعسل یچشم ها به

 یها ییقل خاطره گون شهیرا از پدرم به ارث برده ام و پدر من مرد کم آوردن نبود. هم میچشم ها گفتیم شهیهم

. من کردیم فیو تکل نییتع زیهر چ یبرا اهنگ کیو فقط با  زدیکه حرف نم یپر ابهت بابا بود. وقت یمادر چشم ها

آوررم درست مثل پدرم. پدر من مرد کم آوردن نبود پس من هم  یدختر همان مرد بودم با همان نگاه، من کم نم

به دختر  نهیآ یسو نیا یبا نگاه وحشت زده  وسیحرف را دختر ما نیا "ماما من که مرد نبود"اوردم.  یکم م دینبا

 منصب، کامال رسا بود: سییها گفت و جواب قاطع دخترِ ر الیخ یآن سو ابهتمصمم با نگاه پر 

قول و  نیعمر ا یدونیکه خودت هم م یپسر بچه لوس و مامان هی. شوهرت ایسام یندار تیزندگ یتو یتو مرد -

رو  از  ستادنیخودت ا یپا ی. رویمرد خودت باش دیکه دلتنگ مادرش نشه پس خودت با هیتا وقت قرارهاش فقط

 . خودت مرد خودت باش.رهیبگ یبخواد ازت سوار یو کس یفتیزانو ب یرو نکهیقبل از ا ایسام ریبگ ادیاالن  نیهم

 نی. باز نگاهم بشدمیمشترکم م یمرد زندگ دیبه مذاقم خوش آمد حق با او بود من با نهیآ یدختر تو یها حرف

کش سر  یچیمکث کردم و دست آخر ق یکم میموها یرا باال بردم رو یچیو موج موها رفت و آمد و با شک ق یچیق

 .ختیر میشانه ها یسنگ یمثل آبشار به تنه  میو موها دیرا بر

درونم که از  دهیدختر ترس یبخاطر اشک ها شتری. نه به خاطر نظافت، بدیطول کش یگریاز هر وقت د شتریب حمامم

 دنیبرخواستم و بعد از پوش دیاشکم خشک یصدا زار زدم تا چشمه  یدوش آب ب ریبود. آنقدر ز دهیمرد شدن ترس

و در حمام را باز کردم. بخار حمام همراه من از  تمبس سمیخ یکه با خودم آورده بودم حوله را دور موها ییل*باس ها

انقدر در حمام مانده بودم که نه تنها اهل خانه  یعنیمطلق خانه محو شد.  یکیدر تارزد و  رونیبسته حمام ب یفضا

تخت را  یرو دیدر اتاق را آهسته باز کردم گربه سف دیخواب بودن ام یکه خود خانه هم به خواب رفته بود. با آرزو

 یبدن نرم گربه  یشت روبال یسرم، سرم را به جا یرو یکف اتاق پرت کردم و با همان حوله  یترک یقال یرو

 گذاشتم. یعروسک
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آدم "گفته بود  دیامد که بار قبل ام ادمیهم فشار بدهم  یفنر تشک تخت باعث شد ناخودآگاه چشمانم را رو یصدا

را که  دیفشار پلکم را برداشتم و فقط چشم بستم لغزش دست ام "دهیخواب چشمش رو انقدر محکم به هم فشار نم

ام باعث لرزش بدنم شد و دستم  قهیشق کنار شیل*بها یشکمم نشست حس کردم و گرم یرورد شد و  میاز پهلوها

 پچ پچش کنار گوشم نشست: یرا رو کرد. صدا

 ازم جدا نخواب. گهیوقت د چیه -

 سکوتم. ینیبود به سنگ یادیآه فر نیدادم و ا رونیآه ب کیدلم را فقط با  یرو نیسنگ یحرف ها تمام

 انیم یینم دارم جا یموها دیحرکت حوله را از سرم کش کیو با  دیسرم کش یگونه تا رو دستش را نوازش نباریا

 کرد بیرا تعق میموها ریمس دیام یشانه و گردنم نشست و ل*ب ها

موقع  یاشک ب نی. به ادیگونه ام چک یرو یداد و باز قطره اشک یگردنم سوخت و جا خال شیل*بها یلمس داغ از

 خشک نشده بود؟!  یلعنت نیگر العنت فرستادم، اصال م

با  بایفاصله گرفتم و تقر یاش قرار دادم و کم نهیس یبار رخ به رخش قرار گرفتم کف دستم را رو نیخوردم و ا تاب

 ناله دستور دادم:

 دیبه من دست نزن ام -

 دلخورش در گوشم نشست: یاتاق هم به چشمم آمد و صدا یکیدر تار یگره خورده اش حت یها اخم

 ایسام یتو زن من -

پدر و مادر و مادرم رو به هزار کار نکرده  یگفت ب یکه مادرت به من م یزنتم؟ زمان فتهیم ادتی ازتیفقط وقت ن -

 زنت نبودم؟ ختیبهم ر شگاهیآرا هیرو بخاطر  میروز زندگ نیمحکوم کرد و بهتر

 گفت: ییو با دلجو دیکمرم نشست و من را به سمت خودش کش یدستش رو باز

 .یدیکردم تو هم که بخش یمن که عذرخواه -

 :دیچک اشکم

 اما فراموش نکردم. دمیبخش -
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 .کنندینم هیبه بعد خودم مرد خودم هستم. مردها گر نی. من از اایبس کن ن یلعنت اشک

 انداخت: یدر گوشم به راه م یزلزله ا گفتیکه م یالله گوشم را لمس کرد و با هر کالم نباریا شی*بهال

 . قول مردونه.دمیبهت قول م یفراموش کن کنمیم یکار کنمین مجبرا -

 "دهندیفقط مردها قول مردانه م"که در وجودم متولد شد با طعنه اش سوزاندم  یمردِ مردانه ا و

 نییبود که از تخت پا دیام یدست ها دمیکه د یزیچ نیشدم و اول داریاز اتاق از خواب ب رونیب یسروصدا ها از

که به بالشت فشرده شده بود نگاه  دیام غیشش ت یخواب آلودم به گونه  یلند شدم و با چشم هاافتاده بود. ب

رفتم هوا هنوز  رونیدنبال منبع صدا از اتاق ب بهکردم و  یام از دستم خارج شد دهان دره ا ازهیکردم. خم ییگذرا

 کند: دادیآهسته داد و ب یبا صدا کردیم یبود و مامان سع شیگرگ و م

 شهیتا فرودگاه چقدر پول آژانس م یدونیدنبالت االن م ادیب سیسرو یگفتیم خب -

 :کردیبرعکس مادر واقعا آهسته صحبت م اریسام

 چه مربوط؟  هیمن بد موقع خراب شد به بق نیمامان من، ماش -

 کرد و گفت: یگاهن مین کردمیداده بودم و بحث شان را تماشا م هیراهرو تک واریپف کرده به د یمن که با چشم ها به

 یته تغار ای. بیکرد دارشونیب یکرد دادیبفرما انقدر داد و ب -

ستبرش آرام  نهیس انیم ییکه سمت من دراز کره بود و به آغوش بازش واکنش نشان دادم و در جا ییدست ها به

 گرفتم

 را دور شانه ام حلقه کرد و کنار گوشم با محبت زمزمه کرد: دستش

. فکر نکن بابا رمیگیبه خودم بگو تقاص دونه دونه اشکاتو خودم از عالم و آدم م ایکرد ب تتیاذ یاگه کس نباریا-

 خودم مثل کوه پشت خواهرمم یکس و کار یب ستین

از پشتم  لومترهایماه تمام، ک کی یکوهم قرار است برا دانمیکه م یقل*بم جا خوش کرده وقت یرو یچه کوه نگفتم

 بمیکوه ماندن کوه غر یکند. سکوت برا زشیخودش دلخور شود و ر یخال یاز جا دور باشد. نگفتم مبادا کوهم

 راه بود.  نیبهتر
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زنم که کوهش  شهیخودم نزد فرهاد ت یو من با پا دیچشمم چک یاشک از قله  ختمیاو ر یکه رفتم من جا کوهم

 برگشتم. زدیام م یزندگ شهیبه ر شهیمن بود و با ت یزندگ

 بود یضربه بعد یبه دست آماده  شهیدم فرهاد تاتاق را که باز کر در

 :دمیکردم و پرس یکه باز در تنش جا خوش کرده بود نگاه یا یکت شلوار داماد به

 ؟یریم یکجا دار -

 را در شلوار فرو برد و گفت: راهنشی*به پل

شدم  داریب یکجا رفته بود کت شلوار نتونستم بخوابم. تو نیتا خود صبح با ا ارمیو ل*باسا رو بردارم ب لیوسا رمیم -

 یستین دمید

 همان آه گفتم: یاز نهادم برخواست و به آهستگ یتخت نشستم و آه آهسته ا ی*به ل

 هیکنم رفت عسلو یخدافط اریرفتم با سام -

تخت  نییپولش را از پا فیو ک لیخم شد و موبا دیرا نفس راحت برداشت کردم. ام دینفس ام یچرا صدا دانمینم

 گفتم: داشتیدست از سرم برنم شبیکه از د یتوجه به حالت افسردگ یبرداشت. ب

 ه؟یخب حاال برنامه ات چ -

 جوابم را داد: لشیبه صفحه موبا یکتش فرو کرد و با نگاه بیپول را در ج فیک

 میم بربا ه یایب زنمیبخواب بهت زنگ م کمیدنبال خانه. تو  میکه بر رمیگیکارت هم از مامان م ارمیم لیوسا رمیم -

 بنگاه

 نداشت. مانیمن بود که به مستقل شدن شوهر بچه ننه ام ا یل*بم دست من نبود دست آن رو یرو پوزخند

و به ل*باس  دمیمادرم بود دراز کش یقسمت مهمان خانه  شبیکه د یتخت یدر واقع خوابم نبرد رو دم،ینخواب

 شدم. رهیاز کمد خ ختهیعروس آو

را جهنم کند؟ به  میمانده زندگ یباق یروزها توانستیوز عمرم را به کامم تلخ کند نمر نیکه توانسته بود بهتر یزن

زن  کینبود که  یشوهر و مادر شوهرم خواهم داشت بدتر از جهنم ی هیسا ریکه ز یجهنم یعنی. توانستیخدا که م
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 یم گرفتم و به صفحه گوشنگاه از ل*باس بخت یبه سخت دواتساپ مرا از فکر دراور امیپ یصدا کرد؟یمطلقه تجربه م

 شدم. نگار بود: رهیخ

 امینذاشت ب یشناسیمنو که م یداداش زورگو امیب تینتونستم واسه عروس دیسالم عروس خانم. ببخش -

 "رفتیدانشگاهت هم آبروت م یدوستا نیوگرنه ب ومدیبهتر که ن"زد  یدر سرم پوزخند صدا دار یکس

 :نوشتم

 کنمیجبران م تیسرت انشاهلل واسه عروس یفدا -

 فرستاد و پشت بندش نوشت: یمانیپش کریاست

 چطور بود؟ خوش گذشت؟ یشب متاهل نیاول -

 حرفم کردم: یدروغ چاشن یتا قسمت یکه فرستاده بود پوزخند زدم و کم یزیآم طنتیچشمک زن ش کریاست به

 گذره؟یبدون تو مگر خوش م -

 ارسال شد امیقطع شد و پ عایسر پشیحال تا در

 یکرد داینجات پ یدگیاز ترش گهیخوش بگذره د دیبا -

 اراده دستم، دلم را رسوا کرد: یب

 ...یول دهیازدواج. حاضرم صد سال دختر خانه بمونم و بهم بگن ترش نیا یارزه به صد تا یم یدگیاون ترش -

 جواب داد: عینماند. سر میبرا یکه گفتم حرف یا یول دنباله

 ؟یستین یراضاز ازدواجت  ا؟یشده سام یزیچ -

 نه نبودم اما نوشتم: ؟یراض

 یتو رمانا خونده بودم. خبر ای میبود دهیکه شن ستین یزیاون چ هیمشترک اصال شب یزندگ یول ستین نیبحث ا -

 گهید رسهی. شوهرت که خسته از راه مستیو بوسه و بغل ن یو چهار ساعت دل و قلوه دادن و دلتنگ ستیاز ب

 گهینم رهیراست م رهیچپ م خوادینم دهگرم و آما یجز غذا یزیدلش چ نهیبیاپه نمجز  تخت و کان یچیچشماش ه
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که مدام  ستیقصه انقدر خوب ن ی. مادر شوهرت مثل مادر شوهرالرزهیعاشقانه اش نم یدوست دارم. دلت با نگاه ها

رمان  یک به قشنگمشتر یزندگ زیچ چیدور سرت بگرده و پز تورو به کل خاندانش بده. بهمون دروغ گفتن نگار ه

 .ستیعاشقانه ن یها

 بود و دست آخر نوشت: نیآنال پیبدون در حال تا قهیچند دق دینرس عیسر امشیبار پ نیا

 ؟یکنی. هنوزم به سامان فکر میشوهرت رو دوسندار نهیواسه ا دیشا ایسام -

 "فراموش کردم شهیهم یو برانه من سامان ر" پیتا یدادند اما دستم برا یناخودآگاه با هم دست دوست میها ابرو

 عوض شد: تعلل کرد و دست آخر نظر دست و دلم با هم

 سهیرو با سامان مقا دیباشه که مدام ام نیبخاطر ا کمشی دیکه من شوهرم رو دوسندارم اما شا ستین نیواسه ا -

 کنمیم

کردم چهره سامان را بخاطر  یسع یلحظه ا یصفحه افتاد مانع خواندن پاسخ نگار شد. بر یکه رو دیخندان ام عکس

اگر در حد فکر  یام حت یشدم. من زن شوهردار بودم و فکر کردن به عشق اول زندگ مانیپش هیآورم اما در صدم ثان

 و تماس را برقرار کردم کردم لیصفحه موبا یبه ساعت باال ی. نگاهشدیمحسوب م انتیباز خ

 یمدویبستن تو هنوز ن ایظهر شد. بنگاه دیپس ام ییکجا -

را سست کرد. ناخودآگاه از جا برخواستم و نگران  میکه از آن سمت خط در گوشم نشست پاها یهق هق یصدا

 :دمیپرس

 شده؟ یچ د؟یام یکنیم هیگر-

 :دینال

که مامانم رو تنها گذاشتم. همش  میآخه؟ من چه پسر میسکته کرده. من چه پسر شبیمامانم د ایمامانم. سام -

 منه. ریتقص

تنها ماندن در  نیا ری. مطمئن بودم تقصدیآوار شد و بر سرم بار "مامانم رو تنها گذاشتم"کنار جمله  "ریتقص" کلمه

 :دمیبر سر من خراب خواهد شد پس بدون فکر فقط پرس تینها

 مارستان؟یاالن؟ کدوم ب ییکجا -
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 دیخورش ریش -

در  یچوب رخت یام از باال یمشک ینتوما دنیپشت در اتاق رفتم و در حال کش یشده  زانیآو یسمت چوب رخت به

 تلفن ل*ب زدم:

 امینکن من دارم م هیباشه گر -

 بلند گفت: یشتاب و با صدا پر

 نجاهایا یاینه نه ن -

 نشستم و با هزار زحمت جمله ام را بر زبان راندم: نیزم یو خودم ناتوان بر رو دیدر دستم خشک مانتو

 ام؟یچرا ن -

 تر نکند: نیدلم را خون یخنجر نشود و خونابه پته اش باعث نشد حرفش  تته

باز  نتیبب ادیبه هوش ب خوامی... نمای... چطور بگم؟ تورو خدا ناراحت نشو سامنیستی... با هم خوب نهوشهیمامان ب -

 دوباره حالش بد بشه

 کردن من بود. دینهاده بود؟ او که متخصص هزاران بار نا ام دیمرد را ام نیاسم ا یکس چه

 دست من نبود چیه مینهفته در صدا نزمستا

 امیباشه نم -

 که از آن خراب ترم کند تلفن را قطع کردم و کنار دستم نهادم نماندم

کردن  یو مردانگ یبه فکر مرد شبیدرونم که از د یایرا در بغل فشردم و خطاب به سام میبه در دادم و زانوها هیتک

 شبیغم بغل کردن داره؟ تو که از همون د یزانو ؟یحاال چ"داد  قلدرانه جواب "؟یخب حاال چ"افتاده بود گفتم 

اتفاق  نیهمون آش و همون کاسه ست فقط االن با ا وبارهو د گردهیمامانش تنگ بشه برم یباز تا دلش برا یدونستیم

وجب  کیمطمئنم  یآره اونم چه آش"ها به خودم پوزخند زدم و گفتم  وانهیمثل د "زودتر برات آش پختن کمی

 "روغن روشه
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 دیو لرز دیقل*بم ترس "ادیوقت بهوش ن چیکاش ه ره،یکاش بم"وجودم از اعماق ذهنم آهسته گفت  ثیخب طانیش

اگر  یوقت نخواه حت چیرو ه یادم جیخدانکنه. بد ه"کرد و تظاهرات به راه انداخت  امیق کبارهیو کل وجودم 

همه کاسه کوزه ها سر  رهیاگه بم " زدآهسته ل*ب  انیآن همه طغ انیوجودم م ی دهیو کودک ترس "دشمنت باشه

 و آهسته زمزمه کردم:  دمیو مغموم ل*ب برچ دهیمثل همان کودک ترس "شهیتو شکسته م

 رهیکاش نم یگیراست م -

مرا تا مرز مردن برد. همان شب پزشکان خبر دادند که خطر رفع  یمستجاب شد و زهره خانم نمرد، نمرد ول میدعا

باز هوس برگشتن کند. اما سکته اثر خودش را  لییمبادا زبانم الل عزرا میمراعاتش را کن شتریب دیشده و فقط با

 یو شانس من بخت برگشته بود انگار که تنها عضو ندلمس شده بود نییگذاشته بود و مادر شوهر جان از کمر به پا

از هم باز شود تا  شیاجازه نداده بود پلک ها ی. خانم حتیافع شیزبانش بود. ال*بته زبان که نه ن کردیکه خوب کار م

و بعد  دانشتیو لحظه بعد من را مقصر حال و روزش م کردیم نیلحظه نفر کیبه جان من را شروع کند.  نینفر

 .کردیم نیبه نفر شروعمجددا 

آرام  قیو تزر به سرم آورد که به کمک پرستارها ییبار هم بال کیرفتم آن  مارستانیبه ب ادتیع یبرا کباریجمع  سر

تا  داریترس از د نیشوم. و ا یآفتاب شیبخش از دستش رها شدم و بعد از آن پشت دستم را داغ کردم مبادا جلو

 یگرفتن حرفها میشد و تصم زیحرف زدن ل*بر رپشت س یکه صبر مردم برا یادامه داشت درست تا وقت کماهی

 را به گوشم برسانند. شانیپستوها

بود. تا  نیا یبه پارک رفته بودم. قسمت من از زندگ میو عرف یشوهر شرع دنید یبرا ریه اخما کی نیعادت ا طبق

 نیو زخم زبان وضع هم نیرا و من طاقت فحش و نفر دنمیمرا نداشت خودش طاقت ند دنیمادرش چشم د یوقت

به  یو شرج شناختیمدم غروب هم ن یحت هبرگشتم هوا انقدر گرم بود ک یاز خستگ یبود. طبق معمول با کوله بار

بخاطر حرف  نمانیصدا وارد خانه شدم. باز ب یانداختم و ب دیپشت در ماندن کل یصبر برا یبود. ب یقوت خودش باق

کردن را نداشتم در سالن را باز کردم و  بلند سالم یشکراب بود و دل و دماغ با صدا یلعنت یدور نیمادرش و ا یها

 کرد: خکوبمیمامان م یشتم اما پا به داخل نگذاشته صداسالن جا گذا یآهن رکفشم را پشت د

 کنم؟ رونیب شیپدر یدخترم رو از خانه  یگیخواهر من؟ م یگیم یچ -

 خاله پروانه را رسا تر بشنوم: یراهرو ماندم تا صدا واریکه باز کرده بودم بستم و پشت د یرا به همان آهستگ در
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بدتون رو بخوام؟ من فقط خواستم به  یدیتو و دخترم؟ تا حاال د . مگر من دشمنزمیکن عز رونیگفتم ب یمن ک -

مادر شوهره دروغ  یاگه حرفا گنیم ننیشیبا وقاحت م نی. نقل مجالس شدگنیپشت سرتون م ایگوشت برسونم چ

 یزیچ هیالبد شوهرش  گنینشسته. م ادرشباشه تو خانه م شیسر زندگ نکهیا یدختره جا کماههیبود پس چرا االن 

 شیببره سر زندگ رهیدست زنش رو  بگ ادیکه نم دهید

 صدا بلند کرد: یشیآت مامان

دختر چهار سال راه دور  نیا ده؟یمن راه خطا د یایاز سام یکس ؟یدید یزیتو تا حاال از دختر من چ ده؟ید یچ -

عقده  کهیزن هی که حاال حرف دهید یزیاز دختر من چ ینگشت. ک یمگس نر دور دفتر کتابش حت هی باریدانشجو بود 

 برن؟یسوال م ریا رو باهاش زیسام یریو نجابت و سر به ز کننیرو سند م بهیصد پشت غر یا

من و چهار نفر  نهیحرف من ا خورمیمن سر دختر تو قسم م ست؟یپاک ن ایگفته سام یجان. ک هیآروم باش سم -

کن  یکار هی گمیمن م چسبونهیانگ م ونهدینم شناسهیکه نم یکیالهه نجابته  میدونیم میشناسیدختر تورو م گهید

 در دهن دشمنت بسته بشه.

 که پشت سر دختر من بخواد حرف بزنه حقشه همون دشمن بمونه ی. کساهیبسته نشه صد سال س خوامیم -

 تا بتوانم بشنوم: دمیهال کش واریخودم را سمت د شتریب یآمد و من به ناچار کم نییپا یخاله کم یصدا

 شیرفتم خانه اکرم حرف دخترشو پ ی. هفته گذشته همونجور که خواستیبگم مبادا غصه بخور بهت خواستمینم -

گفت نه نه نه نه نه من دختر دست گلم رو بندازم تو دامن اون  دیپر عیسر هوی خوامیم اری. تا گفتم واسه سامدمیکش

 خانواده همه کاره

 :دیکش غیاما مامان حرف دل من را جبزنم  ادیرا مشت کردم مبادا مثل مادرم از ته دل فر دستم

 هی یسالگ یدختر اون دماغ گنده رو خواست اصال بمونه ور دل مادرش بلکه تو س یهمه کاره هفت جد و آبادشه ک -

 زنه؟یبودن االن پشت سر خانواده من حرف م ی. انتر هفت نسلش مفنگرتشیبگ ادیشاگرد مغازه مثل باباش ب

 :یرگیبه همان ت ی. به همان تلخختیمم رخاله مثل قهوه تلخ در مشا حرف

طال که پاکه چه منتش به  گمیست من دارم م گهید زیدورت بگردم. اکرم نه اعظم، اعظم نه اقدس. حرف من چ -

تا هفت پشت امثال  گهیهم د ریدر دهن مردم رو گل بگ شیخاکه. مگر دامادت بده؟ دختره رو بفرست سر خانه زندگ

 . شهیننگ از روتون برداشته م نیندارن هم ااکرم جرات حرف مفت زدن 
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 تر از قبل سخن گفت: میمال نباریکه ا دیمادر را مردد د انگار

. تو چی. حاال دختر اکرم دماغش گنده ست هگهیجا د هیجا باشه شوهر  هی. زن یکه نشد زندگ نیاخه خواهر من ا -

با  هیباز چهار تا همسا قیتحق انیاشن باز مهم ب بهیواسه پسرت هفت پشت غر یبر یهر ک یاز فردا خواستگار

 ؟یرو بدبخت کن رتپس یخوای. مکننیگوششون رو پر م دنیو خودشون حکم بر دنید یهرچ

 :دیو دون پاش ختیشد خاله باز آب ر ریبار تکث نیمامان در گوشم چند دیآهسته و پر از ترد "نه"

. از فوالد که ادیو عاقبت مادر شوهرش باش سر مهر م آخر شیسر زندگ رهیبهتره. م نجوریهم ا ایواسه خود سام -

 ادیباهاش راه م شهیم دهیآب د نهیرو بب ایمحبت سام کمی ستیباالتر ن

حرف به چشمانم برود و اشک  نیمبادا دود ا دمیمامان از گاز اشک آور سوزناک تر بود. ل*ب گز "یگیراست م"

 شد؟ دنید راه شنس شدیم یا لهیبا چه وس یگردد. راست دنمیسد راه د

 زنمیخانه باهاش حرف م ادیب -

 کجا رفته مگه؟ -

شوهرش رو تو  شیبعد از عروس یبگم اون دختر خودش هم دلش خونه. کدوم دختر یبا شوهرش رفتن پارک. چ -

 اخه؟ نهیبیم ابونیپارک و خ

 دهیازش د یزیا شوهره چحتم گنیو با خودشون م ننیبیمردم م شیبه قول تو پدر یتو خونه  نهیکه بش یتا وقت -

 .شیاریسر عقل م یزنیخودش. حاال انشاهلل اومد باش حرف م یببردش سر خونه زندگ ستیکه حاضر ن

از دامن خودم و خانواده ام پاک  یبا بدبخت دیلکه ننگ را من با نیا "گفتیراست م"من سر عقل آمده بودم. خاله  اما

به  ماندمیخانه م نیمن معلوم الحال در ا یتا وقت یخانواده ا چیه گفت اعظم نه اکرم، اما ی. خاله راست مکردمیم

من بود نه رفتار و کردارم، آش  یمردم مالک و سند پاک حرف ی. تا وقتدادیم دختر دسته گلش را نم یبرادر حام

 آش بود و کاسه همان کاسه. نیهم

 ادهیسنگ مرمر پ یبا نما ییالیو یخانه  یزرد دست تکان دادم و رو به رو یتاکس نیاول یآمده را برگشتم برا راه

 یکند. پوزخند دبختیبود اما قرار نبود مرا سف دیبخت هم مثل ل*باس بختم سف یخانه  نیشدم. خنده دار نبود؟ ا

که بدون حرف فقط در  دید فونیآ شگریاما پر از ماتمم را از نما یفشردم. انگار چهره جد فونیآ یزدم و دستم را رو
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کنار  دیپر تعجب ام ی افهیرفت و در را باز کرد و وارد شد. به ق شیپ میاما پاها رفتینم شیدست و دلم پ را باز کرد.

 .دیدم رونیآه مانند ب قمیسالن نگاه کردم و نفس عم یدر ورود

و  مرد با صورت گرد نیفکر کنم من ا نیتنها به ا کردم یو سع دمیکه نامم را خواند را شن دیام یشگفت زده  یصدا

عذاب به  نیدوست دارم، بلکه ا کنمیکه حس م یزیاز چ شتریب یلیرنگ را خ یدرشت عسل یچانه و چشمها یگود

 عشق کمرنگ تر گردد. نیا نیتلق منتیم

 ا؟یسام یکنیم کاریچ نجایا -

 بود که به قل*بم کردم. ینیتر از تلق ی*بخندم زورکل

 ه که شوهرش هست.باش ییهمونجا دیخونمه. زن با نجایباشم؟ ا دینبا -

 کرده بود را در آغوش گرفت: یاریفقط تا کنار در  میآمد و من را که پاها شیقدم پ پنج

 به خونت خانمم. ی. خوش اومدییحرفا نیتو خانم تر و بخشنده تر از ا دونستمیم یقربونت برم اله -

وزخندم را ل*بخند جلوه دادم و زدم. پ یمادرش هم بود؟ به جواب آماده ذهنم پوزخند ایبخشنده بودم اما آ من

 گفتم:

 ببندم. لهیخانه وس نرفتم گهیمتحول شدم د هویانقدر  اوردمیچمدونم رو ن -

 کرد: تیرا پشت کمرم نهاد و من را به داخل هدا دستش

 ارمیرو م لتیوسا رمیعصر خودم م یخوب کرد -

 لیتبد دنیبا د بتیل*ب گفتم، مص ریرا ز "بسم اهلل" یبدبخت ی هیآ نیشروع ا یبه سر در خانه کردم و برا ینگاه

 نشسته بود شروع شد لچریو یکه رو یل*بخند به اخم زن

قشنگ دلت  نی. خوب ببیخوش اومد ؟یفرما شد فیدسته گلت تشر دنیبه به سالم عروس خانم. باالخره واسه د -

 خنک شه



 به بهشتم برگرد

 
52 

 

 نمیچشم بستم که ذلتم را نب "ن بدبخت شهبخاطر م دینبا اریسام"و مدام با خودم تکرار کردم  دمیکش یقیعم نفس

 یبه بلند ییو با صدا دمیرا گرفتم و بوس لچریو یحس افتاده رو یب یزانو زدم و دستها نیزم یرو لچرشیمقابل و

 شکست غرورم گفتم:

 دیببخش -

 ریسراز میاز ل*بها دلم یمبادا حرفها دمیل*ب گز نمیگرد شده شان را بب یبلند نکردم که گرد شدن چشمها سر

 تک برادرم فکر کنم و حرف بزنم: یخانواده و خوشبخت یکردم عاقالنه فقط به آبرو یشود و سع

 . اومدم جبران کنم.دیاشتباه کردم ببخش -

 ناتوانش نگاه کردم، درست آنجا غرورم افتاده بود یپاها ریز ییو پلک باز کردم و با جا دیچک اشکم

 رو کنم تونیزیاومدم کن -

من نبودم فقط بازمانده  گریمادرش جمع کرد و به اتاق برد مسلما د یپا ریبغلش را گرفت و از ز ریز دیکه ام یکس

 از جسم له شده من بود. ییها

 و آهسته گفت: دیمرا گرفت و بوس یمن زانو زد و با هر دو دستش دستها یپا نییتخت نشاند و خودش پا یرو مرا

 ایسام کنمیوقت فراموش نم چیرو ه تیگذشتگ از خود نی. ایکارو کرد نیممنونم که بخاطر من ا -

کردم  یبلندش نگاه یروشن و مژه ها یمن از تمام خودم گذشته بودم. به چشمها گفت،یراست م ؟یخود گذشتگ از

بود که بغض  یخودم باور نکردن یو دروغم انقدر برا "چشمهام نیمن عاشق ا"و باز احمقانه در دل تکرار کردم 

گرفت و مرا به سمت  یدر کنارم جا نباریو ا ستناگهان اوج گرفت. از مقابلم برخوا و هق هقم دیترک میگلو نیسنگ

گاهم باشد خفه کردم. انقدر زار  هیبه بعد قرار بود تک نیکه از ا یا نهیرا در س میناله ها یو من صدا دیخودش کش

خفه اش کرده  یکم فمیکه چرم ک لمینگ موباز ینماند. صدا یاشک گریکه د ختمیغرورم اشک ر یعزا یزدم و برا

 زیکرد که همه چ یادآوریبه من  اوردم،یمادرم پشت خطش منتظر من مانده تا سر عقل ب دانستمیم دهیبود و ند

غرورم برنخواهد  گریکه هستم هم کنم د یزیرا متورم تر و سرخ تر از آن چ میاگر چشمها یتمام شده و حت گرید

 گشت.

که  یو در حال دمیتخت باال کش یهوا جا ماند خودم را رو ینوازشگرش رو یکه جدا شدم دستها دیآغوش تنگ ام از

 گفتم: شدمیدر خودم جمع م
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 بخوابم؟ کمیمن  شهیم -

 بود اما باز هم دلم را آرام نکرد: کردیساعت گذشته که کنار گوشم عاشقانه نجوا م کی نیتمام ا یبه مهربان شیصدا

 جواب بده بعد راحت بخواب. تویبخواب عشقم. گوش -

 آه شد و جگرم را سوزاند: نفسم

اون هم  الی. خمونمیبه بعد کنار شوهرم م نینگران شده خودت جواب بده بگو از ا نجایا امیمامانمه بهش نگفتم م -

 راحت بشه مثل تو.

را لکه دار  یعموم عفت ستیقرار ن گریراحت من به آغوش شوهرم برگشتم د الشانیخ دیبگو به مرُدم بگو نگفتم

 گذشتم. بداند که من به خاطر او نه به خاطر حرف مردم از تمام خودم دیکنم مبادا ام

 .دمینشن یزیچ گریو بستن در د فیک پیشدن ز دهیکش یبستم و بجز صدا چشم

. قبول بود دادیاتاق نشان از شب شدن روز نحسم م یکیو تار دمیزهره خانم از خواب پر یها نیناله و نفر یصدا با

 کند. دایادامه پ نیهم با نفر دیبا ینحس نیبه ا یروز

 یبه داد من برسه. صدام به کس یکیالناس  های. ادهیاومده مثل ملکه ها رفته گرفته خواب یزیکن یگفت برا -

 رسه؟ینم

ا بلند شدم حوصله از ج ی. بدیرسینم کسچیمن بود که به گوش ه یصدا نیبود ا دهیاو به گوش همه مردم رس یصدا

 ادیفر سیخ یافتاده بود و با ل*باس ها نیزم یرو یبهداشت سیکه کنار  در سرو دمشیرفتم. د رونیو از اتاق ب

 گفت: عیسر دی. مرا که از گوشه چشم دزدیم

 پرنسس. یشد داریچه عجب ب -

 اعتراض نداشتند. یبرا ییصدا زهایندادم. کن یشدم و جواب الل

 لچریو یبغلش را گرفتم و به زحمت بلندش کردم و رو ریواژگون را راست کردم و ز رلچیحرف به سمتش رفتم و یب

 تر از قبل داد زد: یعصب دیل*باسش د یسیخ ینشاندمش. نگاهم را که رو

 چقدر تحمل دارم لیو ذل لیعل رزنی. مگر منه پیومدیصدات کردم ن یهرچ -
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گوشه حمام را پر کردم و بعد از  یکیدمش وان پالستقرار گرفتم و به سمت حمام بر لچریحرف پشت و بدون باز

اما زهره خانم باز هم  زدمیو از درون زار م دمیکشیم سهیبه زحمت داخل وان نشاندمش. ک شیدرآوردن ل*باس ها

 داشت: یطل*بکار بودن راه یبرا

 دنیکش سهیمحکم کهات رو با  یهمه پدرکشتگ یکه حاال بخوا شدینم نجوریا یزدینم دنیاگه خودت رو به نشن -

 یاریاز تن و بدن من در ب

 دیشنیزده بودم. آدم الل که نم دنیآن زمان نه، من اکنون خود را به نشن دانستینم رزنیپ

 ماساژ دادن جمع کردم یرا برا شیو موها ختمیرا کف دستم ر شامپو

 یکنیم یعقده هات رو سرم خال ینجوریمگر پدرت رو کشتم ا واشیآخ  -

 بود که من از خود او داشتم یسوال قایدق نید؟ ادار نبو خنده

بماند که وقت بلند  دمیرا به جان خر شیو تمام نق و نوق ها دمیرا سشوار کش شیرا پوشاندم موها شی*باس هال

حرف مردم به جان  متیبود که به ق ییبال نیزد؟ ا یحرف شدیبود. اما مگر م دهیکمرم بر لچریکردن و نهادنش بر و

 بزنند؟ یکه درباره اش حرف دندیدیرا م خوب یاصال کارها زدند؟یهم م یریمردم حرف خ ی. راستبودم دهیخر

 غرورم گذاشت یکه باز پا به دوو قصد خروج داشتم  دمیاش باال کش نهیس یرا تا رو پتو

 شینره بشور ادتیشد  فیفرش هم کث -

 را خاموش کردم و قبل از خروج اطاعت کردم: چراغ

 ییشویقال زنمیگ مچشم االن زن -

 کی. کندیحرکتش غرورم را لگدمال م یب یکه چطور با پاها دمید یشک م یکه چراغ خاموش بود وگرنه ب افسوس

 .یگریضربه پس از د

 یبمون یکه کرد یکار تیمسئول یچطور پا یریبگ ادیخودت بشور تا  _

ندادم بداند توانسته نابودم کند در را  نزدم اجازه یحرف م؟یمن چکار کرده بودم بجز امضا کردن سند بدبخت من؟

 دیشده در پلکم چک ریبستم و پشت در قطره اشک اس
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 فرش لکه دار شده بود. نیبه فرش کرم انداختم و با خودم فکر کردم روح من هم مثل ا ینگاه

نبال خودم به د اطیداشته باشم فرش را تا ح یآن تماس سیبا قسمت خ نکهیکردم بدون ا یرا لوله کردم و سع فرش

بود و هوا هنوز هم گرم بود. فرش را کف  دهیمعروف آبادان نرس یها یبکشانم. آفتاب غروب کرده هم زورش به شرج

جان فرش  یب یپر گل را آب بدهم گل ها یشده پهن کردم و شلنگ آب را باز کردم و انگار باغچه ا کییموزا اطیح

 کردم. یاریرا آب

 گوشه حمام بستم. سیو خ فیکث یل*باس ها یبه حمام رفتم و چشم رو دیو تا آوردن برس یرا قطع کردم برا آب

 دیبستن در را که شن یصدا کردیخورده نگاه م سیهم آمده بود و با تعجب به فرش خ دیکه برگشتم ام اطیح به

 داد: شیتعجبش را از نگاه به صدا دنمیشد و با د دهینگاهش تا من باال کش

 ؟یبشور یقال یخوایم -

 یدق و دل دیبا کردم،یگفتم دق م ینداشتم اگر نم یدست خودم نبود. اما سالم نکردنم از عمد بود. راه زخندمپو

 :دیدوباره پرس دیام را که د ییصدا یآوردم. ب یمادرش را سر او در م

 ؟ییشویقال یچرا زنگ نزد _

 گرفت: یظیرا اخم غل شیپوزخندم هم خشک شد و جا یحت

 .خوادینم زیاز همون کن شتریکنه منو ب یادآوریبهم  خواستیدستور مادرت بود. م _

 حلقه شده اش را دور کمرم فقط حس کردم یبستم تا اشکم پشت پلکم بماند و دستها چشم

 شورمیبرو داخل استراحت کن خودم م دورت بگردم -

سمت صورتم گرفت و  را دو شیکرد دست ها دایبسته ام هم راه خودش را پ یپلک ها یو اشک از ال دیترک بغضم

 پلک و گونه ام نشست یرو یگریپس از د یکیگرمش  یبوسه ها

خوشبختت کنم  یها جور نیتمام ا یبه جا دمیقربونت برم ببخشش بخاطر من ببخش. قول م یدورت بگردم اله -

 ارهینتونه اشکت رو در ب زیچ چیکه ه

 نبود. یبود که قطع شدن یلعنت یاشکها نیخشک شد اما هق هقم انگار لجباز تر از ا اشکم
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 زانو زد: شیپا ریز سیخ یقال یرو دهیاتو کش یکنار در نشاند و خودش با همان شلوار پارچه ا یسکو یرو مرا

 فقط بگو ؟یچکار کنم بخند -

 کدام بود؟ مرا بکشد و راحتم کند. نهیگز نیبهتر

 اوج گرفت مستصل گفت: شتریرد تکان دادم و هق هق خشکم ب سرم

 خانم شدم؟ زیکن هیشب یبهم بگ ،یِام رو بپوشم با اون دستمال سر اسکلت یصورت لوارکبرم ش -

و بالفاصله کنارم نشست و سرم را در آغوش گرفت  دیباعث شد چشمه خشک اشکم باز بجوشد بدتر ترس زیکن اسم

 چسباند. نهیو محکم به س

 و آسمون رو سرش خراب کنم؟ نیزم تونمیاشکت رو درآورده؟ چکار کنم که نم زمیعز یچکار کنم وقت -

هم در  دیو ام ختمینزدم در سکوت اشک ر یو آسمان بر سرم خراب شده بود؟ حرف نیزم یوقت کردمیم دیچه با من

که بند آمد از  میچشم ها یآسا لیکه آرام گرفت نفسم که برگشت باران سداد. دردم  یسکوت نوازش کرد و دلدار

 گفتم: یگونه ام آهسته و تو دماغ یخشک شده رو یال پاک کردن اشک هاآمدم و در ح رونیب دیآغوش ام

 بشورم برم واسه درست کردن شام. عیشب شد سر -

 اخم کرد: یرا محکم در دست گرفت و تصنع میبازوها

سرم  یباال ستیتو فقط با شورمیبخوره همشو خودم م یقال نیبه ا کتیخوشگل و کوچ یبه خدا اگه بزارم دستا -

 کن. باشه؟نظارت 

 ختیصورتم ر یرو میو با تکان دادن سر موها دمیام را باال کش ینیب

 زد و گفت: میموها یرو یا بوسه

 .امیو م پوشمیل*باس خوشگالم رو م یزیرو بر دیتا تا -

 بود. دهیاش را پوش یزیکن یرفت و با همان سرعت برگشت و به قول خودش ل*باس ها عیگفت سر راست
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عباس  ی. قصد داشت با خواندن ترانه هادیبرس کش یفت و در حال آواز خواندن و مسخره بازرا از دستم گر برس

 نمانده بود. یمن باق یبرا دنیخند یبرا یآنها مرا بخنداند اما حوصله ا یو در آوردن ادا یساریو جواد  یقادر

به دو  یوخت. ل*بخند دلسوزانه ااز خودم س شتریاو ب یکردم و دلم برا ینگاه دادیو قر م دیکشیکه برس م دیام به

 به دلش دل دهم. یچپ برود زدم و دلم خواست کم یراست و کم یکم  کردیم یمانده بود و سع نشانیکه ب یا یراه

 دل به کار بده کممیکم قر بده بچه  -

 باال آورد و گفت: میو دستانش را به نشونه تسل دیمن ترس یو  تصنع زیآم دیلحن تهد از

 . غلط کردم.گهیوقتا ساختن د نیواسه هم غلط کردم رو_

 نازک کردم و گفتم: یچشم پشت

 تکرار نشه لطفا گهید _

از کف  یداشتم مقدار یداده و من هم قصد شوخ جهیشاد کردن من نت یبرا شینشان دهم تالش ها نکهیا یبرا و

 .دمیمال شینیرا برداشتم و به ب یقال یپخش شده رو

 اش گفت: ینیکردن ب زین و تمکرد و درحال بال بال زد اخم

 به صورت من؟ شیمالیم فهیکث یقال نیا ،یعه سام _

 تکان دادم و با عشوه گفتم: یرا به کمر گرفته و سر و گردن دستانم

 شورمشیاالن برات م زدلمینداره که عز یکار _

 داد راه انداخت:و  غیآب کنارم را به سمت صورتش هدف گرفتم طبق عادت دستش رو سپر صورتش کرد و ج شلنگ

 اینگه دار دیبا ضیرو دستت اون وقت دوتا مر فتمیم خورمیسرما م شمیم سیزن؟ نکن خ یشد وونهیباز د _

 یگشت و در تالش برا یپس مقابله کردم. او دورم م خواستمیکرد شلنگ آب را از چنگم درآورد و من نم یسع

 یباران رو یآب مانند دانه ها یرفت و قطره هاکشاکش سر شلنگ باال  نیبدست آوردن سر شلنگ بود و در هم

 نثارم کرد و گفت: یگشود و چشمک یدست دیصورتمان نشست. ام
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 اش گرفت هیمن گر تیهمه مظلوم نیو ا یاریکه تو سرم م ییهمه بال نیخداهم از ا نیبب _

 یو من برا دیپاش یاب ممکثم سواستفاده کرد و باالخره موفق شد و شلنگ را تصاحب کرد حاال اون به سمت من  از

گذاشت.  یمسخره باز یکردم و او باز بنا یفرش را به سمتش پرت م یرو فیکث یباشم کف ها امدهیکوتاه ن نکهیا

 گفت: یو م دیکشیم غیج یمثل زن ها

 .  عجبا!!!فهینکن زن کث _

 یم دیو تهد دمیخند یم. اوردیپرت کند و خنده بر ل*بم ب میها یموفق شده بود حواس من را از بدبخت باالخره

 کردم:

 تا منم کف نندازم سمتت نیشلنگ رو بزار زم _

 من دست به کمر گرفت و عشوه آمد و گفت: مثل

 بزرگت کردم. شناسمی. من تورو میکنیتو بازم کف پرت م نیمن شلنگ رو بزارم زم ؟ی. زرنگرینخ _

 باال سرمه ها ات هیکال دو روزه سا ؟یکه بزرگم کن یمن کجا بود یگمشو تو بچگ_

 و گفتم: دمیحرفم ذوق زده قهقهه زد. از خنده اش خند از

 هم داره واال یسر من بودن خرذوق هیسا ستین یزیبله کم چ _

دستم  رمیبردم تا دوباره قدرت را از دستانش بگ ورشیدفاع ماندم پس به سمتش  یو ب دیسمت من ته کش یها کف

 یخوردم و با سر رو زیکه خودم سمتش پرت کرده بودم ل ییکف ها یمن روداد و  یرا خواند و درست به موقع جاخال

 سرم شد. قیعا سیخ یفرود امدم و فقط شانس اوردم قال نیزم

بودم و اون سرم کاله گذاشت تا  دهیباز تکرار شد درست همانطور که او افتاده بود و من ترس یزیروز رنگ آم حوادث

سرم  یترس را تجربه کند. انگار نقشه ام گرفت که باال یو نوبت او بود تا کممن را بترساند حاال من افتاده بودم 

 گفت: یبا نگران زدیام م ونهکه آهسته به گ یحاضر شد و محکم بغلم کرد و در حال

. عشقم نمیباز کن بب یکنیم تمیاذ یدار دونمیچشماتو باز کن. م دیجون ام یفتیب کردمیفکر نم دیببخش زمیعز_

 توروخدا
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 نکهینبودم چرا که حس کردم هر لحظه ممکن است از خنده منفجر شوم قبل از ا یخوب گریانگار من مانند او باز اما

زد و من را رها  ادیباز وسواس گونه فر دمیدست چپم را پر از کف کردم و به صورتش مال یخنده ام را شکار کند پنهان

 فمیو کث سیخ یشکمش نشستم و دست ها یرده و روک دهکرد از غفلتش سواستفا زیکرد و با دست صورتش را تم

از من به قلقلک دادنم متوسل  یخالص یو برا اوردیهم کم ن دیام دمیکند مال زشیداشت تم یرا به صورتش که سع

به جان هم افتاده  طانیتخس و ش یکردم مثل دو بچه  یم فشیو کث دمیخندیشد اما من دست بردار نبودم قه قه م

 یقال نیا نکهیا الیخیو هردو ب میاز نفس افتاد یتا وقت میدیخند یم یزندگ یغم ها الیخ یب و وشو سرخ میبود

 کیفکر کردم وسط  نیاش گذاشتم و به ا نهیس یسرم را رو میدیدراز کش سیخ یقال یاست، رو فیهنوز هم کث

 یصورش را هم نمت یتوقت ح چیکه ه یزیچ دمیدر آغوش شوهرم خواب فیو کث سیخ یقال کی یرو یفسقل اطیح

 نه تنها چندش آور نبود بلکه لذت بخش هم بود. نکهیکردم و جال*ب ا

غرق لذت بودم که بعد از  سیآرامش خ نیو من چشم بسته از ا خوردیمن تاب م سیخ یموها نیماب دیام دستان

 هوا گفت: یب کبارهیسکوت پر از ارامش  قهیچند دق

 ایخوشبختم سام یلیمن خ _

خوشبختم مرا از خودش فاصله داد و با تعجب نگاهم  یلیخ میبگو توانستمیم گرفت کاش من هم محرفش خنده ا از

نداشت او  یلیکردم دورش بزنم. دل یسع یسوال دنیزدم و بدون شن یرا بپرسد ل*بخند میخنده ها لیکرد تا دل

 خالف نظر خودم دادم: خوشبخت کردن مرا ندارد پس جواب سوال نگاهش را ییمادرش هست توانا یبداند تا وقت

 یاحساس خوشبخت یفسقل اطیح هیتو  فیکث یقال هی یتصور کنه دو نفر از جنگ و دعوا رو یحت تونستیم یک _

 کنن؟

 دهد جواب داد: رییاش را تغ تیتا موقع دیمن چرخ یکه رو یو در حال دیخند

 مهربون داره یفرشته کوچولو هیکه مثل من  یفقط کس _

 شد. یزده بود کم و کمتر م مهیخ میکه به رو یحظه به لحظه فاصله من تا مردچرا ل دمیمن نفهم و

*** 
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باز در اطراف چرخاندم و  مهیشدم. چشمانم را ن داریاز خواب ب یواریروغن نخورده کمد د یلوال زیو ق ژیق یصدا از

زدم وبا  یتفاوت قلت یم. بشکار کرد اریهوش مهیمعلق در هوا را با همان چشمان ن یچند جفت جوراب لنگه به لنگه 

 گفتم: یدورگه ا یصدا

 .زیاتاق رو بهم نر -

کنار آمد و با  یواریاز کنار درب کمد د دیماساژ دادم که سر ام یو آهسته و دوران دمیشکمم کش یرا رو دستم

 عجول گفت: یل*بخند

 .کمیزوده که، بخواب  ؟یشد داریعه ب -

 :دمیحال نال یدت درد کاسته شود و باز ش یرا محکم به هم فشردم بلکه کم چشمم

 .دمیاز درد از خواب پر کباریساعت  میدرد دارم تا صبح ن یلیکه، خ برهیخوابم نم -

 یاش را رو هیو سا ستادیسر تخت ا یشکل شد و از کنار کمد بلند شد و باال کیکردن دو جفت جوراب  دایپ الیخیب

 تنم انداخت:

 دنبالت ببرت دکتر؟ ادیزنگ بزنم مامانت ب یخوایمنه. م ریتقص دیببخش یاله رمیبم -

 ینگران نیخوردم که چشمانم ا یگلو به روح و روان پر زخمم چنگ انداخت. بد عنق باز قلت یحرفش بغض به جا از

 نق زدم: یرا از چشمانش نخواند و با بدخلق یظاهر

 ببرم دکتر؟ ادیمگر مامانم درد به جونم انداخته که ب -

 داد: حیفقط توض صالیکه با است امدیقل*بم انگار به گوشش ن بیصدا و زلزله مه فیش خفاز لرز یا ذره

 اونجا چکار؟ ادیکاره ب هیمرد پاشه  هیزنان.  گهیمن ببرمت دکتر زنان؟ اسمش روشه د یگیم یعنی -

 میبگو امدیرند میاما صدا ختیبالشت ر یکرد و رو دایچشمم پ ریتازه ملحق شده به ز یراه خودش را از گود اشک

کمک به هم  یما فقط خودمون رو برا دادیبود که شعار م یک م؟یرو ندار یکه ما بجز هم کس گفتیبود م یپس ک"

 "قرار بود به خود من کمک کنه؟ یفقط شامل حال من بود؟ چه کس یا شهیکل یحرف ها نیهمه ا م؟یدار

 نشست:تنم  یرو دیدست ام یخورد و گرما یسفت تخت تکان آهسته ا تشک
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مامان و  مارستانِ یب یجا تا آخر سال داشتم رو گرفتم دنبال کارا یندارم هرچ یاز اون به خدا مرخص یجدا -

 م؟یبخور میاریها. اخراج بشم از کجا م کننیازش تو اون چند روز رفتم. امروز نرم سرکار اخراجم م ینگهدار

 رفت یساسات من فرو نممنطق به گوش اح نیبود ا یاگر حرفش منطق یندادم. حت یجواب

 و گفت: دیبه حال خرابم گونه ام را بوس تیاهم یشده بود ب رشیانگار که د دیجواب ماندنم را که د یب

 یتا اون موقع تو هم آرومتر شد میبا هم حرف بزن امیشده شب م رمید -

ام کاشت و با  ختهیبهم ر یموها یرو یهول هول ینه؟ با عجله بوسه ا ایتا بخرد  کنمیناز م ایآ ندیبب ینماند حت منتظر

 گرفت. شیعجوالنه تر راه خروج را پ یخداحافظ

 نی. مگر اکردمیم یسپر ییدر تنها هیبا درد و گر دیزن را با کیبه عنوان  دمیجد یروز زندگ نینبود؟ اول قشنگ

 شکل نبود. نیمشترک من اصال به ا یزندگ یاینبود؟ به خدا که نبود. رو یهر زن یآرزو

و دو دستم را ستون بدنم کردم و  دمیساتن بنفشم کش یروبالشت یرا به رو سمیخ یو گونه ها دمیام را باال کش ینیب

 رفته بود، من مرد نداشتم. من مرد خودم بودم. ادمیبرخواستم. انگار 

 کردمیها به دنبال قرص مسکن با خودم زمزمه م نتیحال گشتن کاب در

 .اشهیاز مزا شتریعوارض قرص ب یبندازم گوشه لپم با معده خال ریپن لقمه نون و هی دیقبل از قرص با -

 و رو کردم: ریوسط را باز کردم و جعبه قرص ها را ز نتیکاب

 آلفن ندارن؟ بروفن؟ ژلوفن؟ -

 درون سبد ماتم برد. یبه انبوه قرص ها رهیقرمز رنگ ژلوفن را در دست گرفتم و خ خشاب

کردم و تک به تک با خواندن اسم هر قرص به دنبالش گشتم اما نبود.  یخال سبد را یرفته بود؟ عصب ادمی چطور

سرد  یها کیسرام یرو یو عصب دمیکش یخفه ا غیشدم و تک به تک کشو ها را به دنبالش گشتم، نبود. ج وانهید

ه بود را چه که در مغزم فرو رفت یدرد مته ا ادلم شد ام ریدرد ز نیها باعث تسک کیسرام یآشپزخانه نشستم. سرما

 کیداشتم؟ در خانه  یها را گشتم. نه نبود که نبود. چه انتظار نتیکاب یبلند شدم و باق دینا ام کرد؟یآرام م یکس

ها و  یتوجه یاما مهم نبود. با ب دیکش ریکنم؟ بلند شدم. دلم ت دایپ یمطلقه مگر قرار بود قرص اورژانس رزنیپ
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 یدرد به سمت رختکن رفتم و مانتو ام را از رو الیخینده مهم نبود. بدرد کش نیاصال ا دیام شبید یها یالیخیب

 :دیکش یگرید قیام خط عم یروان خط خط یرو رزنیپر خشم پ یچنگ زدم که صدا یچوب رخت

 ؟یریم یکجا دار یدیکجا خانم خانما؟ تا چشم شوهرت رو دور د -

 جوابش را دادم: هیبگو مگو نداشتم پس بدون کنا حوصله

 گردمیتا سر کوچه برم رمیم -

 کرد و گفت: یرو ادهیاعصاب من پ یرو شتریمتر ب یسُر داد و چند سانت لچریو یچرخ ها یرا رو دستش

 کش. شیصبحانه پ یرفته بد ادتیقرص هامو هم   ی. حتیقراره به من برس یپس ک یرونیب ای یخواب ایخوبه واال  _

 خچالیکش. نفسم را کالفه حبس کردم و به سمت  شیو پا یخودم هم فراموش کرده بودم قرص ها یقرص ها من

 و دستش دادم و گفتم: ختمیر وانیل کی ریرفتم و با دراوردن پاکت ش

 تا قرص هاتون رو بدم نیبخور نویا -

کن پر کردم و همراه خشاب  هیآب از تصف وانیل کیمنتظر تشکر بمانم  نکهی. بدون ادیرا سر کش وانیتشکر ل بدون

سمت  میبرداشتن کفش ها یحرف برا یگذاشتم و ب شیپاها یو روقرار دادم  یدست شیپ کی در شیقرص ها

 زهره ام را ترکاند. غشیج یرفتم که صدا یجاکفش

 دست من؟ یداد هیچ نیا -

نگاه متعجبم را  "!وانهیل دونهیانقدر خرفت شده که نم یعنی" دمیشدم و از خود پرس رهیدستش خ یآب تو وانیل به

 زد: ادیرا در دست گرفت و فر دانیباز م دیکه د

 ؟یدیلجن رو م نیدست مادر خودتم ا -

آمد. تازه  یبه چشم م شهیتر از هم زیاغراق آم یدستش نگاه کردم که گچ و امالح همراه آب کم یبلور وانیل به

 :دمیموقعش توپ یب یها ییبازجو نیاز ا یفرستادم و عصب رونیمتوجه منظورش شدم و نفس کالفه ام را با فوت ب

تو  زهیریکه دولت م یآب گهی. دنیخبر ندار نیشما تو خانه هست نهیزهره خانم چند روزه وضع آب کل آبادان هم -

االن شلف آب  کردنیم یقاپ فیمردم هم مقصرش منم؟ مردم افتادن به جون هم سر آب، قبال ک یخانه ها یلوله کش
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 میشست یقال شبی. دمیشیم یحموم بدتر گِل میریاالن م میشدیم زیحموم تم میرفت ی. اون موقع مدزدنیم یمعدن

کشته شدن. شما  ابونیتو خ ختنیلجن ر نیِگلِش بره، مردم بخاطر هم میدیآب کش یرو با آب معدن یتهش قال

 دیبرم خر دهیمامانم پولمو نم گهیبرو آب بخر م گمی. به پسرت ممیندار ی. آب معدنمیندار ؟یخوایتقاصش رو از من م

 کنم.

 ادامه دادم: یشتریب تیو با عصبان دمیکش یرا با لحن مسخره ا مامانم

 پس بدم  دیپسر شما هم من با یعرضگ یشما و ب یتقاص حق خور -

که قبل از  یانقدر اوج گرفته بود را قطع کرد و تنها صحنه ا یبودم ک دهینفهم یکه حت یادیفر یصدا غشیج یصدا

 یاش ب یریبود که به سمتم پرت شد. ناز شستش که نشانه گ یآب وانیداشتم ل ادیبه  میچشم ها یاراد ریبستن غ

راستم را  یکنار ابرو شیاز تکه ها یکی زیو ل*به ت دام اثابت کرد و در جا خُرد ش یشانیدرست به پ وانینقص بود ل

 .میایفرود ب نیزم یرو وانیشکسته ل یو باعث شد من هم همراه تکه ها دیخراش

 یو از حدقه درآمده  دهیترس یحس و حال فقط به چشم ها یب دیده از صورتم که پشت دستم چکش یجار خون

 :میزهره خانم نگاه کردم و فقط توانستم بگو

 اورژانس نیتورو به جون همون پسرتون زنگ بزن -

*** 

 :دیسخونسرد پر یلیخ دیبازم را که د مهیکارشناس اورژانس چشم گشودم. چشمان ن یدر پ یضربات پ از

 خانم؟ ینیبیمنو م -

 :دیرا آهسته تکان دادم. مجدد پرس سرم

 ؟یدونیاسمت رو م ؟یکجا هست یدونیم -

 گفت: نباریاسمم را بپرسد ا نکهیسر جوابش را دادم بدون ا فیبا تکان خف باز

 لطفا دیانگشت منو دنبال کن -
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دم. باالخره دست از سوال و جواب با مردمک چشم دنبال کر دیکشیاشاره اش را که به چپ و راست م انگشت

 داد: حیاش توض یپزشک فیبرداشت و در حال بستن ک

 بده یا سالمتضعفتون بود. انشاهلل که خد یکردم از حال رفتنتون هم برا هیزخم ساده ست بخ هی. ستین یمشکل -

 جا برخواست و گفت: از

 خدانگهدار -

مرد را داد و در را  یو جواب خداحافظ دیبه جلو کش یمرا ک لچرشیو یافتاد که چرخ ها یبه زهره خانم چشمم

 نشسته بود! یمانیچشمانش پش ین یدر ن نکهیا ای دمید یپشت سرش بست و به سمت من برگشت. من اشتباه م

تعلل کردم  یرفت کم یاهیکردم از جا بلند شوم چشمانم س یگرفتم و سع واریاز نگاهش برداشتم و دست به د چشم

کردم خودم را تا درب  یسع واریکمر راست کردم و به مدد د ستمیخود با یپاها یرو توانمیدم ممطمئن ش یو وقت

 :دیپرس صالیخودش که با است یو بعد صدا دمیرا از پشت سر شن لچرشیو یچرخ ها یاتاقم برسانم. صدا

 ؟یروش به شوهرت گزارش بد یدو تا هم بزار یخوایاالن البد م -

 نباریندادم. ا یجواب شد؟یم جشیو افل ضیمادر مر الیخ یب دیام شد؟یچه م دادمیم نه. مگر گزارش خواستم؟یم

او از تنها ماندن خودش بود نه از  ینگران دمیحاال فهم یلحن نگران کالمش کند. راست یقدرت چاشن یکرد کم یسع

 جانب نشان دهد. بهکرد خودش را حق  یبود اما سع دیحال رفتن من. نگران واکنش ام

 .زنهیپسر خودم که منو کتک نم شه؟یم یچ یاگه بگ ی فکر کردحاال -

 رهیاست؟ دستم را بند دستگ رزنیپ نیحق با ا دانستمیخودم هم م یوقت دادمیم دیبا یکردم. چه جواب یمحل یب باز

 آخر را زد: ریاتاق کردم و در را باز کردم. ت

 ندارم. تیبه کار یکار گهینگو منم د دیبه ام یزی. تو چمیبا هم صلح کن ایب -

به عقب برگشتم و به   شد،یم دهیکه در سرم کوب یچکش ایدر باز اتاق  الیخیصلح؟ ب دند؟یدرست شن میها گوش

 شدم و گفتم: رهیمضطربش خ یچشم ها

 ن؟یکنینم تمیاذ گهید یعنی -
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 شرطش را تکرار کرد: باز

 نه. ینگ یزیچ دیاگه به ام -

 فتم:گ یدیتکان دادم و در کمال ناام یسر

 .گمیباشه نم -

 که گفت: دمیرا شن شیداخل اتاق رفتم و در حال بستن در صدا دیدرخش چشمانش

 .نیزم یکرد به فرش خورد ریبهش بگو پات گ -

. دیاراده اشکم چک یشدم و ب رهیسقف خ یرو زیتخت انداختم و به ترک ر یندادم و در را بستم و خودم را رو یجواب

 هم دست خودم نبود. میهااشک یحت گرید گرفته بودم یانگار افسردگ

*** 

 چشم گشودم. کردیام را نوازش م هیبخ یرو لیکه گاز استر یحس حرکت دست از

نمود.  یهم روشن نم ادیکردم که ز یرا م یا ندهیو مدام فقط با خودم فکر آ بردیلحظه هم خوابم نم کینبودم  خواب

نداشتم.  ییرها یبرا یمرگش را نداشتم اما جز مرگش هم راه یآرزو قرار بود زنده بماند؟ یزن تا ک نیا نکهیفکر ا

کم از قتل ندارد؟ اما من  یباش یاگر منتظر مرگ کس گفتیم ینشستن؟ چه کس یبود منتظر مرگ کس یانصاف یب

 خسته بودم. رزنیپ نیا یکه قاتل نبودم من فقط از هر روز مردن به دست ها

 ؟یدرد دار -

و دردناک  نیگذاشتم و گشودم. سرم انقدر سنگ نگاه کردم و پلک بر هم دیام نیغمگ یشم هابلند کردم و به چ سر

 گوشم را پر کرد: شیتوان سر تکان دادن هم نداشته باشم. باز صدا یبود که حت

من به  یسر نخوره ول کیسرام یمنه. مامان گفته بود واسه فرش ها، ترمز فرش بخرم که رو ریهمش تقص دیببخش -

 رفته بود. ادمیکل 
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 میهم صدا کباری یکرد؟ حت یاز صبح کجا بود؟ چه م یپس دروغ خودش را به خورد پسرش داده بود. راست خب

گفته بود اگر راسِت دروغش را به  یباشد. نه راست دهیام به گند کش هیتنب یرا برا یگرینکرده بود. نکند باز فرش د

 استش را نگفتم:. پس من هم رکندیصلح را برقرار م مینگو دیام

 از خودم بود. یدقت یب -

را تا انتها دنبال کرد و با احساس  میو تاب موها جیرا جدا کرد و با همان انگشت پ میاز موها یانگشت تار کی با

 :دیپرس

 رمیمیبشه من م تیزیتو چ یگیدقت کن عشقم نم -

 بودم. ممنونش یحساب گفتیجمله را م نیاما اگر او به مادرش هم گفتمینم من

 :دیپرس دیصدا ماندنم را که د یب

 ست؟یات ناز صبح؟ گرسنه یخورد یزیچ -

بود که به  یروح آرامش ی. غذاکردیروح کتاب است؟ اشتباه م یغذا گفتیم یروحم گرسنه بود. چه کس گرسنه؟

 :دمیربط پرس ی. بکردیخانواده داده بودم و درست از همان روز از من فرار م لیدنبالش تشک

 را مامانت دوسم نداره؟چ -

 رنگ سوال گرفت اما جواب داد: چشمانش

از  نکهی. اگه بخاطر ایاز حال رفت یوقت کردهیداشته سکته م گهیمامانم دوست نداره؟ بنده خدا م یکنیچرا فکر م -

 .رهیگ نیاون بنده خدا خودش زم یدار یکه چه انتظار یگیدرست نکرده م ییصبح غذا

بلند  یاهایرو یچه که پا چارهیسو و آن سو برود. منه ب نیبه ا لچرشیبا و توانستیحداقل م بود درست اما ریگ نیزم

 با خودم آهسته تکرار کردم: نانیاطم یبسته بودند. برا یواریچهار د نیپروازانه ام را به ا

 مامانت دوسم نداره. -

 و گفت: دیکش یآه دیگفته بودم اما شن آهسته
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روش فشار بوده به  شی. کل زندگستیاخالق مامانم دست خودش ن نی. ایکنیتو فکر مکه  ستین ینجوریبه خدا ا -

 نیهم یکنن عادت کرده برا تشیدوسش نداشته باشن و بخوان اذ اشیدور و بر نکهیفشار بودن عادت کرده به ا ریز

ومد مادر و پدرش ا ای. تا به دنیرو ندار رشتو قصد آزا کنهیباور نم نیهم یبرا یتو دوستش دار کنهیباور نم

 نکهیبخاطر ا ومدیفرزند خونده گرفتن م یبرا یخانه بود هر خانواده ا میتیخانه. تا تو  میتینخواستنش و انداختنش 

و عاشقش شد تا اومد فکر  دشیخانه د میتیمن تو  ی. بعدم که باباخواستنشیتر بود نم کیسانت کوچ هیپاش  هی

دست  ینداشت وقت یتر براش ساخت. بابام که سن نیجهنم آتش هیتموم شده مامان بزرگم  نمشجه گهیکنه د

نداشت فقط چهارده سالش  ی. همش هجده سالش بود. مامانم هم سنرونیب دشیخانه کش میتیمامانم رو گرفت و از 

 . امیم گهیدو سال د یازسرب رمیبود. بابام اومد دست مامانم گرفت گذاشتش خونه کنار دست مامانش و گفت من م

و  دیبه پهلو چرخ دیتخت دراز کش یانداخت و کنار من رو نیزم یاش را رو یفرش یرو ییو دمپا دیکش یگرید آه

 گوشم را قلقلک داد: نشیغمگ یشد و آه سوم هم زمان به صدا رهیرخ من خ میبه ن

بزاره اما با  گهیبابا دستشون رو تو دست همد ی. قصد داشت بعد سربازخواستیمامان بزرگم خواهر زاده اش رو م -

گرفت. تقاص عاشق شدن بابا رو مامانم پس داد. عمال شده بود برده  نهیبه سنگ خورد و ک رشیوجود مامانم ت

. مامانم تحمل کرد تا دو سال گفت خوردیکتک م نونلقمه  هی یکارش به جا یو در ازا کردیمادربزرگ، کار م دیزرخر

باطل مامان بزرگ  الیخ یمن بلند کنه اما زه یدست رو کنهینمجرات  گهید شهیدرست م زیهمه چ ادیشوهرم که ب

کرده بود. چو انداخت اجاق زهزه کوره هر روز و  دایعذاب دادن مامانم پ یبرا دیبابا راه جد یبعد از تمام شدن سرباز

 به جا بمونه. یتا ازت نسل ریزن بگ خوندیتو گوش بابام م بهر ش

 میه سمت خودش گرداند حاال چشم در چشم بودبازوانم گذاشت و مرا ب یرا رو دستش

. زن رفتیبار نم ریز مادربزرگ یپونزده سال مامانم بچه دار نشد. پنج تا هوو رو تحمل کرد. مشکل از بابا بود ول -

رو نداشت بره.  ییجهنم موندگار بود چون جا نیمن تو ا چارهیرفتن اما مامان ب یو م ومدنیم یکی یکیباباهام 

 عذاب مامانم تموم شد؟ یکنیاومدم. فکر م رشیمن گ ربابام سوخت تا دست آخ یاجاق کور شیل تو آتپونزده سا

 تمام خواهد شد. یعذاب خودم ک دانستمینم یداشت؟ من حت یچه انتظار دیتکان دادم. ام دانمیبه نشانه نم یسر

پونزده سال  ا؟یسام ستینده دار ن. خیبچه رو از کجا آورد نیا شهیبدتر شد بهش انگ زدن غالم که بچه اش نم -

واقع نگر شدن. انقدر تهمت و افترا زدن تا بابام هم باور کرد و مامانم  هویاما تا من اومدم  مهیباور نکرده بودن بابام عق

نبود که نشه زن حامله  یکس ول کرد و رفت. اون موقع که قانون یزن حامله رو تنها و ب شه؟یرو طالق داد. باورت م

و رفت  دیمامان خر یبرا هیبه عنوان مهر یخانه فکستن هیکرد که  یمردونگ یلیخودش خ الیق داد. فقط به خرو طال
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سال رو  رو چها ستیب نیبابا داشتم اما کل ا یو چهار سالگ ستیو شش سالمه تا ب ستیمن ب ایبه امان خدا. سام

 دمیهم بابامو ند کباری

 یسوزاندم؟ برا یدل م دیمانده بودم. با یبود. اما من سر دوراه دیات جدکرد. انگار منتظر واکنش من به اطالع مکث

 یخبر یاز هم درد دیفهم دیسوخت؟ سکوتم را که د یدلم م دیگرفت با یرا از من م گرانیکه تقاص گناه د یزن

 پس گفت: ستین

 .یمامان من رو بفهم یکارا لیرو نگفتم که دلت بسوزه. خواستم دل نایا -

را پس داده  گرانیکه خودش تقاص گناه د یشده بودم. گناه من آن وسط چه بود؟ زن جینه فقط بدتر گ بودم؟ دهیفهم

 بودشان؟ دهیند یو شش سال بود حت ستیگرفت که ب یراپس م یگرانیاز من هم تقاص گناه همن د دیبود چرا با

 سکوت ممتدم خسته شد که باالخره از جا برخواست و گفت: از

 . شکمم به صدا افتاد به خدا.میدرست کنم سه تامون بخور یزیچ یاملت هیبرم  -

 یبه سمت من برگردد با صدا نکهیگذاشت اما قبل از گشودن در بدون ا رهیدستگ یدر رفت دستش را رو یجلو تا

 گفت: یمغموم

 یبرا یدیمباشه اما حاال که فه که قابل درک ستین یرفتار مامان من منطق دونمیدرکش کن چون خودمم م گمینم -

 هست حداقل ببخشش. یلیدل شیعصب یماریب

 یسوال در ذهنم رژه م نیجواب رها کرد. پر رنگ تر یسوال ب یرفت و من را با انبوه رونیرا زد و از اتاق ب حرفش

 ."ست؟یگناه من چ"رفت 

*** 

 یبد رفتار یحترام هم چاشنا یبه طور کل دست از آزار من بردارد اما حداقل کم نکهیآرامش برقرار بود. نه ا یمدت تا

بودم که ورق  یرنگ آرامش قبل از طوفان بود. مدام منتظر لحظه ا شتریمن ب یکه برا یکرده بود. آرامش شیها

 .ودروز بعد ب زدهیبرگردد و آن روز موعود درست سه ماه و س

. گذاشتیراحتم نم یحظه ابود و حالت تهوع ل دهیامانم را بر جهینداشتم. سر درد و سرگ یبود حال خوب یروز چند

دست به دست هم داده بود که  لیدال نی. همه اکردینم یگریکردنم کمک د جیگ شتریهم بجز ب یمصرف یمسکن ها
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 جیچرا گ"، "حواست کجاست؟"شده بود  مشانداختن داشته باشد ورد کال هیکنا یبرا یشتریزهره خانم بهانه ب

 یها جیاز پ یکیکرده بودم. در  اریوقت بود لخت یلیبود که خ یسکوت شیحرف ها یو جواب من به همه  "؟یزنیم

 نیجدول اعداد ا ییابتدا ده رقم نیو تا ده شمرد و ا دیکش قینفس عم دیبا تیخوانده بودم در حال عصبان یتلگرام

 خواستمیه نموج چیدانستم زهره خانم به دنبال بهانه است و به ه یشده بود. م یش از اندازه تکراریمن ب یروزها برا

 .دیبه رخ کش یبودنش را حساب زدهمیبهانه را به دستش بدهم تا آن روز نحس که شکوه س نیا

 دیبود اما ام دهیرس انیبود به پا یام چند روز یدرمان مهیب خیخوابم نبرده بود. تار چهیشب قبل، از شدت دلپ از

لم باالخره دلش به درد آمد و گفت امروز حتما وضع و حا دنیبا د شبیکردنش نداشت. د دیبردن و تمد یبرا یفرصت

 رود.  یدفترچه م دیتمد یقبل از کار برا

چند روز انقدر  نیباعث سرسامم شده بود. ا شیو با حرفها و طعنه ها گرفتیخانم از صبح بهانه حمام کردن م زهره

زهره خانم، اما مگر  نیوزن سنگ هم نداشتم چه رسد به بلند کردن ستادنیراه رفتن و ا یبرا یناخوش بودم که توان

 زن درک هم داشت؟ نیا

  ؟یکنیرفتار م نجوریا لیکه با من عل ینیهفته ست حموم نکردم. مگر از قوم الظالم هیبو گند گرفتم  -

محلت  شیل*ب شمردن کردم اما تداوم نق زدن ها ریدر فنجان شروع به ز یچا ختنیندادم و در حال ر یتیاهم

 :دادیح و روانم نمآرام شدن را به رو

 ؟یمن به جهنم خودت از بو گند من خفه نشد -

اگر تا صد هم  یبودم اما انگار حت دهیگذاشتم و فنجان دوم را در دست گرفتم. به عدد هفت رس زیم یرا رو فنجان

 نداشت. یریتاث شمردمیم

ازم مراقبت  برهیم سوزهیدلش م کنهیم دامیپ یکی. حداقل ابونیخو ببرم بنداز گوشه خ یاگه ازم خسته شد -

 ؟یزجرکشم کن ی. نگهم داشتکنهیم

 نیخودش استاد ا د،یفهم یحتما م د؟یفهم یزجرکش شدن هم م یزن اصال معن نیشدم. ا یموفق شد. عصب باالخره

 شده ام گفتم: دیکل یدندان ها یاز ال به ال یخفه ا یکار بود. عدد ده را کالفه پوف کردم و به صدا

 بس کن -
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آب جوش در   ختنیر یرا برا یبرق یندادم و کتر تیرا به سمتم چرخاند. اهم شیصندل یاند و چرخ هادر چشم

 :دیکش غیج یدستم زد و عصب ریبفهمم از کجا خورده ام با دستش ز نکهیپر رنگ برداشتم اما قبل از ا یفتجان چا

 خفه شم؟ یگیبه من م که؟یزن یچه )...( خورد -

زن سوزاندم.  نیکالم ا شیاز ن شتریدستم وارانه شد و آب جوش اش ب یرو یبرق یکتر از دستم خارج شد و تعادل

که باالخره توانست من را به نقطه جوش برساند از کوره در رفتم  رزنیپ نیا یحرف ها ایبود  یآب جوش کتر دانمینم

و از  دمیاش را چسب قهیه به سمتش برگشتم و با همان دست  تاول زد دمیکه از شدت درد کش یبلند غیو بعد از ج

بلندشم کردم و در صورت وحشت زده اش  لچرشیو یسانت از رو میآنقدر قدرت گرفته بودم که ن تیشدت عصبان

 :دمیغر

 .ریخرفت بم رزنیپ گهید ریتا از دستت راحت بشم. بم یریمی. چرا نمریآره خفه شو. خفه شو. اصال بم -

 یسوختگ یجا یکند. دستش که رو دایاز من پ یخالص یبرا یاند راهدستم گذاشت تا بتو یلرزانش را رو یدستها

 یرو لچرشیکردم. تعادلش را از دست داد و به همراه و شیاراده رها یو ب دمیکش یگرید غیام نشست از درد ج

 واژگون شد. نیزم

م تا بلندش کنم. از سر دردش تازه مرا به خود آورد. من چه کار کرده بودم! با وحشت به سمتش رفت ادیفر یصدا

 دیانداخت و با قدرت کش میپاها ریمن، دستش را ز تیکارِ از سِر عصبان یِتالف یبرا دمیانقدر نگرانش بودم که ند

در  ایو دن دیهم نرس ادیبه فر ی. از شدت درد کارم حتمشد نیآنچنان که تعادلم را از دست دادم و با کمر نقش زم

 مطلق. یاهیبرگشت. س اشیمقابلم به رنگ اصل

*** 

مادرم که  یآشنا یپلک بستم و فقط به صدا عیاتاق چشمم را زد. سر ییچشم باز کردم. روشنا یا هیگر یصدا از

 گوش دادم: کردیم ونیسرم ش یباال

عقل گوش ندادم.  یبهتر از فرداست ها منه ب میریمادر، داداشت گفت امروز طالقش رو بگ اهتیبخت س یبرا رمیبم -

نگذره زن  راتتی. خدا از سر تقصیرو تو دامن مون انداخت تهیعفر نیکه ا میبه درگاهت کرده بود یهخدا چه گنا یا

در حقت کرده بود که  یای. گل من مگر چه بدیتکمرت بشکنه که کمر منو شکس یبه حق پنج تن آل عبا. اله

 یپرپرش کرد
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 مادر را قطع کرد: ی هیمرث ار،یسام یصدا

حزف  گهیشد پس؟ مردم د یحرف مردم، االن چ ینکن. اون زمان که بهت گفتم طالق، گفت هیبسه مامان انقدر گر -

 کاریتو چنگ مادر فوالد زره حاال بکش. حاال مردم چ یحرف مردم انداخت یات رو برا دونهی یکیدختر  زنن؟ینم

خوش به  گهین داره مبلند کنه؟ کدومشون اال نیو از رو زم رهیکدوم از اون مردم اومد دست دخترت رو بگ کنن؟یم

 لهیعل رزنهیپ ؟یریدر دهنشون رو ِگل بگ یتونست زنن؟یمردم حرف نم گهیچقدر خوشبخته؟ االن د هیحال دختر سم

 .دادینم لتیاش هم تحوبه روز دخترت آورده فکر کن اگر سالم بود جنازه نجوریو ا

 :دیرا بر اریپر از خشم و نفرت کالم سام دیام یصدا

 .کهیبفهم مرد حرف دهنت رو -

ل*باس برادرم که در  قهیاز زور تعجب چشمانم را باز کردم و به  شدیبود! باورم نم دیام یپر تحاکم، صدا یصدا نیا

 موقع. یهم باالخره با جنم شده بود! چه ب دیماندم. ام رهیخ شدیمچاله م دیام یدست ها

برد و با  نیل*باسش را از ب قهیو  دیام یت هاحرکت اتصال دس کیحلقه کرد و با  دیدستش را دور مچ ام اریسام

 :دیغر یکنترل شده ا یصدا

روز  نیمادرت خواهر دسته گل منو به ا یوقت یبود یزنت مرد باش. کدوم قبرستون یبرا ؟یمن مرد شد یحاال برا -

 ؟یش کنخوشبخت یرفت قول داد ادتی ؟یکردیدر خانه چطور التماس م یرفت جلو ادتی یانداخت؟ روز اول عروس

. رمیگیآخه؟ خواهرمو ازت م یبودن بلد دتو مر اقتیل یب یعرضه یتخت خوشبخته؟ ب یگوشت رو کهیت نیاالن ا

راحت طالقش رو ازت  یلیو بعدش خ رمیگیضرب و شتم م ی. گواهرمیگیخانه و براش طول درمان م برمشیم

 .رمیگیم

 گفت: یبا قلدرهُل داد و  یگذاشت و کم اریسام نهیس یکف دستش را رو دیام

و  لیضرب و شتم؟ من چهل تا شاهد دارم که اون ساعت خانه نبودم مادرمم که عل ی. کدوم گواهذارمینم ،یتونینم -

 کرده و افتاد. ریراه بره چه برسه کتک بزنه. خواهرت پاش به فرش گ تونهیافتاده نم لچریرو و لیذل

رمق به  ینداشتم پس ب دیکشیم دکیهمسر و همدم را که اسم  یو دروغ از مرد یرحم یهمه ب نیا دنیشن تحمل

مادر نگران برسد و  نیو ا یانقدر قدرت نداشت که به گوش آن دو مرد عصب میصدا ایاما گو "دروغه"زبان آوردم: 

 ادامه داد: یرحم یهمچنان با ب دیام
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 یازه بردن اون رو هم داشته باش. اجیباز اجازه بردن زن منو نداشت یضرب و شتم رو ثابت کن یتونستیاگر م یحت -

عالقه  چیه یخواهرت رو ببر یایب یتونیاومد م ایخونه بچه ام که دن برمی. زنم رو میاجازه بردن بچه ام رو اصال ندار

 ندارم. کنهیفلج حمله م رزنیپ هیبه  لیدل یکه ب یا وونهیبه نگه داشتن زن د یا

در ذهنم  کلمهکیو تنها  دمیدیو نم دمیدیرا م اریشده سام. نگاه مات دمیشن یو نم دمیشن یرا م دیام یصدا

 ."اومد ایبچه ام که دن" شدیمرتب تکرار م

 ."بچه؟ کدام بچه!"با خودم تکرار کردم  یجیگ با

 نیتر یضرور دیکه خر ختیبر سرم ر یآمد که آنقدر بدبخت ادمیبه  یو ناگهان روزگاران دور دمیرا بر دلم کش دستم

 شقته ام را فراموش کردم.آ یِقرِص زندگ

 دم،یبلند خند یانداخت. با صدا یبه خنده م دیمن خنده دار نبود؟ خودم را که شد اهیدار نبود؟ حال و روز س خنده

 توانستندیرا م یکمد لمیف نیمن حتما درام تر یها یبدون توجه به سه جفت چشم متعجب و نگران. از بدبخت

 .ستمیبلند گر یصدابا  دم،یبلند خند یبا صدادار  هیگر لمیبسازند. از تصور آن ف

*** 

 یحلقه شده بود رو میکه دور بازو دیبا فشار دست ام اریسام یها دیو تهد نیمادر و توه یها نیناله و نفر نیب ما

دستت  نباریحواست به خودت باشه ا " گفتیکه با تشر م اریصورت سام یزرد رنگ افتادم. در را رو یتاکس یصندل

 کینزاع  نیکه با تعجب به ا یبست و رو به راننده ا "کنمیو کبود م اهیمثل تن و بدنش س تویهرم بخوره زندگبه خوا

 دستور داد: کردیطرفه نگاه م

 نه. نیاحمدآباد ل رمیحرکت کن آقا. م -

را با  میاصد یب یو اشک ها دمیام را باال کش ینیاش برداشت و دنده را جا زد. ب رهیباالخره دست از نگاه خ مرد

 بار من را هدف قرار داد: نیا دیخشم ام ریگوشه شالم پاک کردم. ت

 .سوزونمیدستت هم من م یکی نیکه ا ادیخفه شو تا خانه صدات در ن -

 مداخله کرد: یراننده با دلسوز مرد

 زنه؟یحرف م نجوریچه طرز حرف زدنه؟ آدم مگر با زنش ا نیمرد مومن؟ ا یچ یعنی -
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 راننده تشر زد:بار به  نیا دیام

 .ریبه تو چه راهت رو برو پولت رو بگ -

کرد سر در گوشم  ینگاه راننده را بر سر من تالف دیل*ب استغفار کرد. ام ریانداخت و ز ینگاه نهیچپ چپ از آ مرد

 :دیکنترل شده غر یکرد و با صدا

 .کنمیرو روشن م فتیتا خانه اونجا تکل ریخفه خون بگ ؟یخواستیم نویهم -

 که از حد تحملم خارج بود گفتم: دیام دیاز رفتار و منش جد یعصب

 ؟یکه با هم مثل گناهکارا رفتار کن یآورد ی. منو به زور برداشتیحرف بزن ینجوریبا من ا یحق ندار -

 :دیبه من رفت و طل*بکار پرس یغره ا چشم

تا  یبه جونش افتاد یهلش داد یترو به اون روز انداخ لیبدبخت عل رزنیپ یدیخجالت نکش ؟یستین یگیم یعنی -

من اون زن رو به تو سپرده بودم حاال چون فلجه  ؟یپس چ یمگر گناهکارم؟ گناهکار یپرسیحاال م شیزد خوردهیم

 ؟یکرده و عاقل و بالغ لیتو مثال تحص ؟یکرداز سوادت شرم ن چیاز خودت که ه ؟یرفتار کن یباهاش اونجور دیبا

 ؟یرحم کرد ضیکربال رحم کرد تو به مر یضایهم نکردن. شمر حداقل به مر دیزیشمر و  یکه تو کرد یکار

 :دمیرا تار کرده بود نال دمیکه د یتوجه به پرده اشک یب

کرده. شب و روز  وونهیکرده. منم مثل خودش د ضیمادرت منم مر ستم؟ین ضمیمن مر ضه؟یفقط مادرت مر ض؟یمر -

با خودم نگم چقدر بد شانسم که خواب به خواب نرفتم. مادر تو از شم  داریاز خواب ب ستین یست. روز هیکارم گر

به روز روح و روانم آورده  یچ ینیبب یستین شبدلم خوش باشه؟ از صبح تا  یزندگ نیا یکرده، به چ رمیس یزندگ

تو  نیبزنخنجر  هیخب  نیقصد جونمو کرد دته،یرفتار جد نیاالنم که ا یخوابیبه من و م یکنیپشتتو م یایشبم که م

 دمی! به خدا برنیندازیبه روح و روانم م قایعم یخور وهیبا کارد م هیها چ یخط خط نیا گهید نیقل*بم راحتم کن

 ندارم خالصم کن. انشوتو گهید

در  دیام یدر گوش دینچ نچ دلسوزانه راننده هم زمان با تهد یصورت نهادم و از ته دل زار زدم. صدا یرا رو دستم

 گوشم فرو رفت:
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. اون موقع که ی. تموم شد اون زمان که برام قابل احترام بودیخرم کن یتونیبازم م ایباز یکول نیفکر نکن با ا -

که رو مادرم بلند شه  یبلند نشده بود. قلم دست لیو ذل لیعل رزنیپ هیبود که دستت رو  یدوست داشتم واسه وقت

 ییکس و کار ول کردم تا تو هر بال یمادرم رو ب گهید یعنیچون دوبار پشت تو دراومدم  ی. فکر کردشکونمیرو م

اگه هنوز  کنمیم اهیس شویچپ نگاهش کنه زندگ یدارم کس میکه تو زندگ هیمادر من تنها کس ؟یاریسرش ب یخوایم

دعا کن که ناخواسته اومد و جونت رو نجات داد. االنم صداتو ببر. تا  یانگشتم بهت نخورده برو به جون اون بچه ا

 حاال. نی. ببیکف دستت بعدشم ِهر زارمیبعد از اون حقت رو م به کارت ندارم یکار ومدهیبچه ام ن یوقت

 یا یمرا به زندگ خینشانده بود! همان که م اهمیاش به روز س یکه با آمدن ناگهان یهمان گفت؟ی! کدام بچه را مبچه

 نبود. یبچه ناج نید؟ به خدا که اام را داده بو یبچه لقب ناج نیکوبانده بود! به هم خواستمیکه نم

*** 

 

 هست. یهم رنگ یاهیاعتراف کنم باالتر از س توانمیاست اما اکنون م اهیام س یزندگ کردمیسه ماه قبل فکر م تا

سوختم،  ی. مشودینم دهیاش شن نهیاز س یادیاما فر گدازدیو م سوزدیآتش، م ریدر ز یذغال یاهیبه س هیشب یرنگ

 دنیشن یبرا ی. آنقدر گوشزدمیدر چشم همسرم اما دم نم یگرفته شدن حت دهیاز ناد ،یمهریاز ب ،ییاز تنها

شک  یخودم را فراموش کرده بودم. اصال حت یداخودم هم ص یتکان نخورده بود که حت مینداشتم و آنقدر ل*ب ها

 داشته باشم. ادیداشتم که هنوز هم حروف الفبا را به 

خودش را نشانم داد مرا در اتاقم حبس  یآن رو دیبرگشته بود. ام میورق زندگ ده،زیبعد از آن روز نحس س درست

خودشان که  دنیرا بشنوم، د شانیچه برسد که بخواهم صدا نمیعکس خانواده ام را بب دادیاجازه نم یکرده بود و حت

 یگاه گشتیشب برم مهیبعد از ن یو کم رفتیها م ح. صبدمیدیبه زور م یرا هم حت دیجزء محاالت بود. خود ام

را  میکه اصال وجود ندارم که بخواهد صدا کردیمن انگار م "؟یکجا بود" یو در مقابل سوال ها گشتیبرنم یحت

نزد پزشک زنان برد و خانم دکتر هشدار داده بود  نهیمعا یکه مرا برا یبشنود تا مجبور به جواب باشد. از بعد از روز

بهبود حالم مرا به حال خودم رها  یتالش برا یندارم به جا یوضع خوب دمیدش یو افسردگ یضعف بدن بخاطرکه 

کرده بود  زیتجو میکه پزشک برا یاستراحت مطلق لیبود که به دل نیکه در حقم کرد ا یکرده بود و تنها لطف

کرد که  دیروزمندانه اش نباشم و تاکیپ ینحس و ل*بخندها افهیمادرش گرفت تا مجبور به تحمل ق یبرا یپرستار

بودم که خودم گفته  یم یزیتا آخر عمر همان کن دیکودک در راهم هستم وگرنه که با ونیآوانس هم مد کی نیا

 بودم.
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شکمم نشست. پسرم همراه  یو دستم رو دمیساخته بود به پهلو قلت میبرا دیکه ام یتکرار یروزها نیحوصله از ا یب

 یو ب دمیکش یبود که کامال به خودم رفته است. آه دایاالن پ نیزد و مثل خودم آرام گرفت. از هم یمادرش قلت

 دمیفهم یاز جلسات چکاپم بعد از سونوگراف یکی. پسر بودنش را در "کاش بختت به من نره پسرم"حوصله گفتم 

بدون  دیام یمانده بود و وقت دیذوق و شوق ام ینگاه سرد و ب یکه نگاه متعجب خانم دکتر رو یدرست همان روز

. "بچه رو نداشته یانگار شوهرت آمادگ" دیپرس یبرخواستن اتاقک را ترک کرده بود با دلسوز یبه من برا کمک

و  توریبه مان زیو قل*ب ل*بر سیخ یبودم که با چشم ها یبرنامه تر و ناآماده تر من یهمه ب ازکار بود که  یکجا

 .ستیاشک ها اصال اشک شوق ن نیبفهمد ا یسک نکهیبدون ا کردمیدرون شکمم نگاه م یایلوب یدست و پا زدن ها

 من را از جا پراند: دیام یخیسرد و  یصدا

 برم. دیکار دارم با میبپوش بر عیبرات نوبت دکتر گرفتم سر -

 آمده بود؟ یدر داخل شده بود نگاه کردم و با خودم فکر کردم اصال ک یکه از ال یا مهیسر نصفه ن یخال یجا به

پشت در  یشکمم قدم اول را به سمت چوب رخت یتوجه به سفت شدن لحظه ا یا بلند شدم برخوت و آهسته از ج با

 را شروع کرده بود گفتم: شیها یبرداشتم و هم زمان خطاب به پسرم که لگد پران

که هر وقت  یبابات عادت نکرد یمهر یبه ب ؟یرو ندار یکه جز من کس یدینزن مادرم نزن. مگر هنوز نفهم -

 یفقط مامان ینجوریتورو ناراحت کرده ا فهمهیکارت نم نیاون که با ا ؟یفتیبه جون من م نجوریا ینیبیرو م شیسرد

 یکنیم تیرو اذ

مهم بود؟ نکند بخواهد پسرم را  دیام یپسر من برا یو ناراحت یاصال خوشحال یهم زمان با خودم فکر کردم راست و

 به نام مادر پشتش داشت. یکس و کار بودم اما پسرم کوه ی. من بدهمیهم با چوب من بزند! نه هرگز من اجازه نم

 اتاق در گوشم نشست: رونیاز ب دیام ادیفر یصدا

 انقدر لفت دادن داره؟ دنیمانتو پوش هیمگر من معطل توام!  گهیبجنب د -

ه زحمت مانتو رفته. ب میشده ام و توان راه رفتن از پاها نیسنگ تینها یکه ب دمیکه انقدر خوردم و خواب دانستینم

قدم  نیمن که سنگ دنیرفتم. با د رونیاز اتاق ب یسرم انداختم و بدون بستن گره روسر یرا رو یرا تن زدم و روسر

سقوط کنم به  نیزم یراه رو مهیمنتظرم بماند مبادا ن یحت ای دییایکمک به سمتم ب یبرا نکهیبدون ا داشتمیبرم

 ل*ب گفت و رفت. ریرو ز "زود باش آژانس دم در"سمت در رفت و 
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 در رفتم و سوار شدم. یسمند جلو نیام را پا زدم و به سمت ماش یطب یو بدون خم شدن کفش ها دمیکش یآه

 کردیفکر م نکهیگذرا انداختم. ا یجلو نشسته بود مبادا با من هم کالم شود نگاه یکه صندل دیپرپشت ام یموها به

از پنجره به  میروزها نیرحم ا یتوجه به زندان بان ب یه دار بود بمن خند یبا او دارم برا یهنوز هم حرف مشترک

 یا شهیدرب ش یشدم. باالخره رو به رو رهیخ دمید یم مکه ماه به ماه فقط به وقت چکاپ ماهانه ا ییها ابانیخ

ا کمک از که به ضرب و زور و ب یبدون توجه به من هیشد و بعد از پرداخت کرا ادهیپ دیتوقف کرد. ام لیمطب اتومب

رفتار  نیبه ا یبکشم به سمت درب مطب رفت. پوزخند رونیب نیرا از ماش نمیدر تالش بودم بدن سنگ لیبدنه اتومب

 دیام یرا برا شیراننده آژانس کالفه شد و صدا دمیکش رونیب نیکودکانه اش زدم و باالخره باالتنه ام را از ماش قهرو 

 بود، باال برد: ستادهیاکه کنار درب مطب با ژست خاصش منتظر من 

که تا شب منتظر  ستمین کاریشه ب ادهیبه خانمت کمک کن پ ایب یستیمثل آفتابه دست به کمر با نکهیآقا به جا ا -

 .سمیشما وا

اکتفا  یتنها به نگاه چپ چپ بردیمن باال م یبرا شهیکه هم ییصدا دنیباد کردن و به رخ کش رتیرگ غ یبه جا دیام

گوشه  یوحش دیکمک به من جلو آورد دستش را پس زدم به کمک درخت ب یآمد و دستش را براکرد و به سمت من 

را محکم به هم  نیبرخورده بود که درب ماش احضرت آق یقبا شیبه تر ایاما گو دمیکش رونیرو خودم را ب ادهیپ

 یزندگ نیلخور و دل زده از اکنار در هم منتظرم نماند. د یحت نباریو باز بدون من به سمت درب مطب رفت و ا دیکوب

 ی. روکردیرا پرداخت م تیزیو نهیبود و هز ستادهیا یمنش زیکه پشت م دمیرس ینکبت پشت سرش روان شدم. وقت

شدم. مرد  رهیآن سو تر نشسته بودند خ یکه دو صندل ینشستم و پر حصرت به زن و شوهر یدلصن نیتر کینزد

 نی. چشم از اکردیشکم زن بود کنار گوشش عاشقانه نجوا م یرو که دستش یکنار همسرش نشسته بود و در حال

از آن نگاهم را به  سگذرا انداختم و پ ینشست نگاه یمنش زیکنار م یصندل یکه رو دیحسرت بزرگ گرفتم و به ام

 یاعاشقانه  یبه حتم زندگ کردمیداشتم. فکر م اهایچه رو یها انداختم. زمان مجرد کییقصد کنترل کردنش به موزا

را به  یدلتنگ نیو تا ا کردیم یمن اظهار دلتنگ یآمد برا یکه از کار که م یخواهم داشت. شوهر عاشق و دلخسته ا

است. در  دنیام دوران ناز کردن و ناز خر یدوران باردار کردمی. تصور ماشتگذ یچشم برهم نم کردیرفع نم ینحو

 یحت دی. خنده دار نبود؟ امکندیم هیته میسنگ برا ریام از ز شهیو شوهر عاشق پ کنمیهندوانه م اریزمستان و

 من چند ماهه باردارم! دانستیم دیام نمیماه است هوس لواشک دارم، اصال بگذار بب کیمن  دانستینم

 .نیراد ایخانم سام -



 به بهشتم برگرد

 
77 

 

ون انداختم و بد ریکردم و سرم را به ز ینگاه یو به سمت اتاق پزشک رفت به نگاه متعجب منش دیاز جا جه دیام

آب دهانم را به  نهی. تمام مدت معامانمیپش یهمسر نیچقدر از داشتن چن ندینب یکمک به سمت در رفتم بگذار کس

 .کردیم یاالکلنگ باز میگلو خیها ب هبود که ما یفرو بردن بغض یبهانه ترس قورت دادم اما قصد اصل

را  شیباز کردن ابروانش اخم ها یدکتر به جا دکتر نشستم، خانم زیمقابل م یصندل یرو یباالخره وقت نهیاز معا پس

 :دیتر کرد و رک پرس ظیغل

 ن؟یدار تونیتو زندگ یشما مشکل -

 به تته پته افتاد: دیام

 چ... چطور... خانم دکتر؟ -

 ذارهیهم اثر م نشیجن یحال بد صد در صد رو نیو ا ستیخانمتون اصال خوب ن یحال روح -

بار از  نیمن نگاه کرد و ا یبه حرکت پر از نگران نانهیزبیست. خانم دکتر رشکمم نش یبرم داشت و دستم رو ترس

 :دیخودم پرس

 زنهیکتکت م ست؟یشوهرت باهات خوب ن -

 جواب داد: دیمن خود ام یجا به

 صفتم که دست رو زن حامله بلند کنم یمگر من وحش -

 "زدیروح و روانم نم شهیبه ر شهیبا ت نطوریاما ا زدیکاش م "از اعماق ذهنم داد زد  یکس

 ادیاش بر سرم فر رهیبا نگاه خ دادیداد و ب یبه جا دیام نباریسوالش را تکرار کرد ا دیام یتوجه به لحن عصب یب دکتر

 حس گفتم: یانداختم و آهسته و ب ریو سر به ز دمینگاهش را د دیکش

 .زنهینه نم -

دکتر تا چند لحظه همراهم بود و بعد از آن  نینگاه سنگفرار کرد دست خودم نبود.  نهیکه بعد از جمله ام از س یآه

 باشد پر حرص گفت: دیام نباریتازه کرد و انگار که مخاطبش ا یکالفه نفس
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 یبچه ات. وقت یرو هیمنف یانرژ دیزن کش نیکه االن ا یآه نیبه بچه خودت رحم کن. هم یکنیبه خودش رحم نم -

بچه ات  یدیپس فردا اگر د ذارهیم یمنف ریهم تاث نشیجن یاشه روداشته ب یمشکل روح یمادر در دوران باردار

 و خودت رو مالمت کن. فتیحرف امروز من ب ادیداره  یمشکل عصب

 را برداشت و در حال نوشتن نسخه ادامه داد: خودکارش

 یحرو طیمتعدد رحم که بر اثر شرا یاسپاسم ها ستین یخوب طیسر جاش هست بچه در شرا میقبل یها هیتوص -

تولد زود هنگام بچه بشه پس حداقل نگران زن افسرده ات که از  ایهمسرتون هست هر لحظه ممکنه منجر به سقط 

 مانیزا ییبچه ات باش. سنگ توانا نحداقل نگرا یستینداره ن یسنگ فرق کهیت هیاومده متوجه شدم  با  یوقت

 تینوشتم هرچند تقو یتیکه گفتم. براتون تقو یقبل یو ورزش ها مینداره. همچنان استراحت مطلق باشن و تحت رژ

 نداره. دهیفا نیکن تیهمسرتون رو تقو هیروح نینتون یجسم تا وقت

 بق کرده بود گرفت و جلسه را ختم کرد: یصندل یکه غضب آلود رو دینسخه را به سمت ام برگه

 به سالمت. -

من  یکمک به سمت من آمد و دستش را دور بازو یخانم دکتر بلند شد و برا یها هیکنا افتنیاز ترس ادامه  نباریا

نداشته باشم. در مطب  یکه در گوشت تنم فرو رفته بود واکنش یبود در مقابل ناخن نیحلقه کرد و تنها تالش من ا

 و تشر زد: دیکش رونیب من یکه پشت سرمان بسته شد باالخره چنگالش را از دور بازو

بفهمن زن منِ  دیهمه عالم و آدم با ؟یداشتیو واسه خونه نگهش م یاوردیر نماداهاتو جلو خانم دکتر د نیا شدینم -

 ست؟ وونهید ،یمهندس افخم

من  وانهیکرده بود؟ د شهیخون من را در ش لیدل یکه ب ییاو ایمن بودم  وانهید وانه؟یبه من بود که گفت د وانه؟ید

به  ستیکه گفته بود ن یوحش وانید باز مثل همان حدکتر نگذشته بو دیاک هیاز توص قهیاو که هنوز پنج دق ایبودم 

 جان من افتاده بود؟

 شد و تنها با خشم گفت: هیو تنب خیتوب الیخیام ب رهیبدون جواب فقط با نفرت به چشمانش خ دید یوقت

و  یعشق و عاشق یگرمم زد نی. خودت که به زمامیب رمیرو بگ تیکوفت یداروها نیجا تا برم ا نیهم ستیبا -

و بازم  خورمیبه سرم بزنه که انقدر به خاطرش حرف م یتحفه ات قراره چه گل نیا نمیبب یرو به کامم تلخ کرد یگزند

 مجبورم تحملت کنم.
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 !اوردیهم دوام ن کسالیهمان که  ؟یو رفت و فرصت نداد بپرسم کدام عشق و عاشق گفت

شدم.  رهیرب نشستم و به رفت و آمد مردم خپله سکو مانند کنار د یمقابل درب مطب رو دیام ریتوجه به تاخ یب

کوچه رد شدند  چیآنها که از پ کردم،یرا با چشم دنبالم م گذاشتنیم گریاز دختران که با خنده سربه سر همد یگروه

و بعد از آن  دیکشیرا گرفته بود و دنبال خود م دکشدست کو یبستن دنینخر یکردم که برا ینگاهم را معطوف مادر

بودند و قصد سرقت پسر تحفه  بشانیدر تعق یدست پسر کنارش را چنان گرفته بود که انگار دزدانکه  یبه دختر

با  یکه ساعت ها یبساط دستفروش کیشلوارش را هم نداشت تا نزد دنیتوان باال کش یکنارش را داشتند که حت

 هیبا عجله در حال عبور بود به ثانشد که  ینگاهم قفل دختر نباریکردم و ا بیتعق زدیرا هوار م یمانتو ستیب تِ یفیک

دشداشه اش کت  یکه بر رو یسبزه و شکم گنده ا انسالی. مرد مدمیعجله دختر را پشت سرش د لیدل دهینکش

 دمیفهم یگفت که نم یم ییزهایچتند تند  یآمد و به زبان عرب یبود پشت سر دختر م دهیپوش یراه راه یقهوه ا

از ترس  چارهینبود. دختر ب کسانیخوزستان   یمرد با لهجه عرب ها نیا یکه لهجه عرب دانستمیقدر م نیهم

خوش از دختر کارساز  یِ رو دنید یکالمش، برا دیمرد د یو اشکش بر گونه راه گرفته بود و دست آخر وقت دیدویم

 از ترس به خود چارهیکرد. دختر ب ریضمختش اس یرا در دست ها دختر فیبرد و مچ ظر شیدستش را پ ستین

به مرد ساعت فروش افتاد  هیصدم ثان کی ی. نگاهم برادیدوشش به صورت مرد کوب یرو فیو با ک دیکش یغیج دیلرز

برگشت که  یدختر و مرد عراق نینظاع ب یبرداشت و دوباره به رو زیدختر به سمت مرد خ غیج یصدا دنیکه با شن

کند و دست نجسش را بر دهان دختر  ریغوشش اسآ نیفرصت کوتاه توانسته بود اندام لرزان دختر را ب نیدر هم

خاک چه  نیکه مردم ا دانستیچه م سیمردم را به سمت شان بکشاند اما ابل شیها ادیبگذارد مبادا با فر چارهیب

آمده  رونیکسب و کار و درب باز مغازه ها ب الیخیها ب اراول تمام مغازه د غیبر سر دخترانش دارند. با همان ج یرتیغ

 .شدیروان م یاجنب سیمشت و لگد بود که به سمت آن ابل هیاز ثان یدر کسر بودند و

 .کنمیدستت رو قلم م ؟یزنیم یرانیمردک خرفت دست به ناموس ا ناموس،یب -

تو خاک خودمون دست رو ناموسمون بلند  یحاال اومد فتهیخاک و ناموسمون دست تو ن میدیهشت سال جنگ -

 .شکنمیدستت رو م ؟یکنیم

از جا بلند شدم تا به سمت  شدیم یوجدان عراق یمرد ب بیکه نص ییها و فحش و کتک ها ادیجه به  فرتو یب

 زدیو زار م دیلرزیدر خود م یبود بروم. طفل معصوم جور ختهیاز مهلکه گر یک دمیکه نفهم یو لرزان انیدخترک گر

مقابل  یاول را به دوم نرسانده مانع سبز رنگبود. هنوز قدم  زیدر مقابل اندام لرزانش ناچ یشتریده ر یکه زلزله ا

 راهم سد شد:
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 که نشده؟ تیزیچ ؟یسالم ؟یخوب ایفاطمه زهرا، سام ای -

که از سمت چهار راه دوان دوان خود را  یسیشانه اش به مامور پل یاز باال دیمرتعش و نگران ام یبه صدا تیاهم یب

 به شدت تکانم داد: دیشد و دستان لرزان ام ریاس دینگاه کردم که شانه ام در دست ام رساندیبه مهلکه م

منو نگاه کن.  یمثل جت خودم رو رسوندم. مُردم از نگران دمینشد؟ تا شن تیزیتو که چ ؟یبه من نگاه کن، خوب -

 .میقربونت برم منو نگاه کن تا نکشت

و  سیرا گرفت. پل شیجا دیام "قربونت برم"خاموش شد و  کبارهیو فحش و ناسزا همه به  ادیفر یبرد. صدا ماتم

چه گفت؟  دیپر رنگ شد. ام دیمردمک لرزان ام ریهمه دود شدند و به هوا رفتنت و تصو یدختر و مردم و مرد عراق

که سه ماه بود زندان  یرحم یخود همان مرد ب نم؟نمرده نگاهش ک ینگران من بود؟ خودش بود که گفت تا از نگران

 دم؟یباز هم قربان صدقه ام رفت؟ درست شنشب و روز من بود؟  پیبان خوشت

 ومدن؟یکه سمت تو ن نایبچه خوبه؟ ا ا؟یسام یخوب -

 بچه؟ ایمن بود  یبچه؟ قربان صدقه اش برا ایشدم. نگران من بود  جیگ

چنگ نشد، چقدر گرم بود.  میدور بازو گری. دستانش ددیرا گرفت و به سمت مخالف آن جار و جنجال کش دستم

 چقدر...

 خونه. می. برنجایاز ا میبر -

پر خاطره چند ماه قبل؟ کدام را خانه  یآن اتاق رنگ نشده  ای ریخانه کدام بود؟ همان زندان سه ماهه اخ خانه؟

 خطاب کرد؟ 

 زرد رنگ دست تکان داد: یتاکس نیاول یبپرسم اما مهلت نداد و برا خواستم

 دربست -

 یخودش هم کنارم نشست و من ب نباریا گشود و من را سوار کرد و ار بلیدرب اتوم دیترمز زد. ام یرو عیسر راننده

 انگشتان من جا مانده بود. یماندم که هنوز ال به ال رهیخ یحرف به دست

نشست ماندم و جرات نکردم بپرسم  شیشانیپ یفوت شد و دست آزادش که رو رونیکه به ب دینفس کالفه ام رهیخ

  "؟یآشت"
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 نشست: دیمن به گوش ام دواریام یاصد یمرد راننده به جا یصدا

جرات بازار اومدن  یکولر نشستن کس ریساعت روز مردم تو خانه هاشون ز نیچه خبر بود شلوغ بود؟ معموال ا -

 نداره.

 از آن کم نشده بود گفت: یکه درصد یبرداشت و با همان نگران یشانیدستش را از پ دیام

کنه مردمم  تشیرو گرفته اذ یدختر هیتو کوچه جلو  یعراق هیمد گفت او یکی هویمن تو داروخانه بودم  دونمینم -

 الیخ دهیزن منو تنها د رتیغ ینکنه ب دمیزن منم تو کوچه منتظر من نشسته بود. ترس زننشیسرش دارن م ختنیر

حت شد که ز خانم خودم را المیآخه بارداره. خ بدمزنم رو نجات  رونیب دمیشد فقط پر یچ دمینفهم گهیبد کرده د

به خانمم زن و بچه ام با هم از دست  خوردیعقب، م شدیوسط دعوا پرت م نایاز ا یکیشده.  یچ نمینموندم بب گهید

 داده بودم.

 کرد و گفت: یسرش را با تاسف تکان داد نچ نچ راننده

 میدیجنگ یتوپ و تانک با دست خال ینگذره. هشت سال جلو شیخدا ازشون نگذره. خدا از باعث و بان یحق دار -

و به دخترمون نظر  رنیراه م ابونامونیکردن راست راست تو خ یها دستشون به ناموسمون نرسه حاال کار یبعث نیا

دار و ندارمون رو با  ،یخارج ستیاز تور صلو به اسم درآمد حا کننیو خورد و خوراکمون رو غارت م ندازنیم

آقا چقدر نگران اوضاع مملکتم به خدا زن و بچه رو تو  نیدونی. نممیو ما هم جرات حرف زدن ندار برنیخودشون م

شهر از  نینمونده تو ا تیامن گهید شهیر یب یملخ خورا نیاز ترس هم نینر رونیبدون من ب گمیخانه حبس کردم م

هم برو  یخوایتومن اگه نم ستیدو لویک گهیفروشنده تو روم م رمیُصبُور بگ لویک هیرفتم  وزاون ر نا،یدست ا

تو فرودگاه به زن  رتایغ یب نیاز هم یکیهم  شیچند وقت پ دمی. تازه شنخرنیاونا خوب م ایبه عراق وشمشفریم

سرش و تا  ختهیر تینام سیرو داده خود پل فشونیکث یاون دالرا شنهادیمردم جلو چشم شوهر و برادرش پ

ردا خود ما رو هم به جون هم نام نینداره. ا تیدر حضور خودمون هم ناموسمون امن یحت یعنیزدتش  خوردهیم

 مردم رو بشنوه! یکه صدا هیکه بفهمه؟ ک هیک یانداختن با اون پول حرومشون ول

تنها به  کردمیو باز نگاه نگرانش که کم کم داشتم فکر م دیل*ب جو ریرا ز "دییفرمایدرست م"حوصله  یب دیام

 :دیآمده را به من داد و پرس المیخ

 نه؟ ایاصال دارو هات رو گرفتم  دمیانقدر نگرانت شدم نفهم نشد؟ به خدا تیزیتو که چ -

 :دمیپرس دیکه انتظارش را داشت با ترد یخوبم یخوش رنگ چشمانش رفت و برگشت و به جا یعسل یرو نگاهم
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 ؟یکرد یآشت -

ل*بخند  آن نگاه خندان را یبود جا خورد و مکث کرد و بعد از آن جا دهیجواب شن یکه به جا یاز سوال هیثان چند

گذاشت و من را  میبازو یبود. دستش را از پشت سرم رد کرد و رو بهیمهربانش گرفت که مدتها بود با من غر

به خود  یها بود، کم یمجوز عراق یگفتن از مشکالت عبور ب رینامحسوس بدون جل*ب توجه راننده که هنوز درگ

 فشرد و آهسته کنار گوشم زمزمه کرد:

 د.دلم برات تنگ شده بو -

به  میتنها دلخوش یکه زندان بان، در خود قورتش داده بود تنگ بود. دل من هم برا یمهربان دیام یمن هم برا دل

 نیحسرت تمام ا ینیبه سنگ نیسنگ یکه آوار شده تنگ بود. آه ییایرو یازدواج تنگ بود. دل من هم برا نیا

 و گفتم: دمیکش میروزها

 لم از نبودن تو هم گرفتد یلیرو ندارم خ یمن که جز تو کس -

 ل*بش برگشت و آهسته گفت: ی*بخند مهربان سابقش رول

 .دمیفرشته کوچولو قول م کنمیهمه رو برات جبران م -

 دیقل*بم آب شد. چه شد که زندان بان رفت و ام یزده رو خی یو از بخارش تمام برف ها دیجوش یگیدلم د ته

 برگشت؟ من فرشته کوچکش بودم!

آمدن نداشت  نییکه انگار قصد پا دیشدم و به ام ادهیقابل خانه توقف کرد سر از شانه اش برداشتم و پکه م لیاتومب

 نگاه کردم. سوال نگاهم را خواند و پاسخ داد: یسوال

  زم؟ی. باشه عزمیکه با هم حرف بزن امیکار دارم. زود م یسر هی ابونیتا سر خ رمیم -

 آن. یچند ساعت هم بر رو نیکرده بودم ا یهمه صبور نیحرف فقط سر تکان دادم. من که ا یب

ننشسته  یشاس یفشردن زنگ باال رفت اما رو یکوچه که گذشت دستم برا چیبه راه افتاد. از پ نیرا بستم و ماش در

سالم و  چیبه من انداخت و بدون ه یآمد نگاه رونیب یدر باز شد و پرستار زهره خانم در حال صحبت با گوش

 از سر راهم کنار رفت تا وارد خانه شوم و در همان حال به شخص پشت خط گفت: یخداحافظ یحت ای یاحوالپرس
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اشکال نداره بات  یول زنهینق م رزنیپ نیهستم از بس ا یلی.خسته که خامیتموم شده دارم م مینه تازه ساعت کار -

 .میکنیوقت نم گهید امیم

کرده بودند که  یحرمت یمدت انقدر اهل منزل به من ب نیکردم. ارا نگاه  اشیحرص رفتن بدون سالم و خداحافظ با

 پرستار نوپا اصال دور از انتظار نبود. نیا یاحترام یب

پسرم خوب نبود. تا به حال  یبرا ادیتفاوت باشم. استرس ز یماجرا ب نیکردم نسبت به ا یو سع دمیکش یقیعم نفس

شکمم گذاشتم.  یگوشه ل*بم نشست و دستم را رو یسرم ل*بخنداز حد ناراحتش کرده بودم. با فکر به پ ادهیهم ز

 .شدیم دیبه ام هیشب دیپسر حرف گوش کن مادر... نه، نه پسر من نبا رفت،یکه اگر به پدرش م یوا

رفتم و در حال  یبه سمت در ورود اوردندیباز هجوم م شدمیکه از هر طرف که سد راهشان م یتوجه به افکار منف یب

بر سرم  عیاما، سر تی. در آهسته باز شد و واقعدمیدر را کش رهیراستم دستگ یچپ به کمک پا یپا درآوردن کفش

 خراب شد.

 اتفاق را هضم کنم. نیماندم و چند لحظه زمان برد تا بتوان ا رهیخ میرو شیو مبهوت به صحنه پ مات

راحت وزنش را تحمل کرده بود،  یلیکه خ ییتا پاها د،یکشیزهره خانم که به دامنش م سیخ یاز دست ها نگاهم

 زهره خانم برگشت. یوق زده  یچشمها یشد و به رو دهیکش

 بود؟ ستادهیخودش ا یپاها یزن رو نیا دم؟یدیم چه

 "گفتهیمدت دروغ م نیتمام ا"از مغزم مخابره شد  امیپ باالخره

و با  ییکه به زحمت و به تنها ییاز ذهنم عبور کرد. حمام ها لمیمثل ف دمیکه کش ییها یکمر دردها و بدبخت تمام

که به  ی. روزشدیتخت با کمر درد شروع م یزن از رو نیکه بخاطر بلند کردن ا یی. صبح هابردمشیم یچه سخت

کور  ایاحمق  کیبا  نکهیا الیبه خودش آمد و به خ همن و فلج بودنش فرش را خراب کرده بود. باالخر دنیبهانه خواب

مثال  یکرد. لرزش پاها دنیشروع به لرز دیآن نشست و مثل ب یرفت و رو رشلچیطرف حساب است به سمت و

خاطرات  رهیو ترکش ها بدتر از کمرم به محل ذخ ریت نیآخر را به ذهنم زد. درد تمام ا ریت لچر،یو یرو یفلجش حت

 یمغز تکه پاره  بود که نیچن نیو ا "یحمله کرد لیعل رزنیپ هیبه "در مغزم تکرار شد  دیام یدادر مغزم زد و ص

 .دیکش نییمن کرکره را پا
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. دنبالش دیحرکتش را نخورده ام از ترس از جا بلند شد و به عقب دو بیفر دیبردم. فهم ورشیفکر به سمتش  یب

 یپاره شد. اما صدا یبد یبا صدا رهنیپ قهی. دمیرا به چنگ آوردم و به سمت خودم کش راهنشیپ قهیکردم و 

اش را  قهیکرد.  شتریو خشمم را ب شستصدا در گوشم ن نیا یمدت به جا نیکمرم در ا یشکستن تک تک مهره ها

وحشت  یچشم ها انینشست. چشمانم م شیگلو یرو قهی یرها کردم و اورا به سمت خود برگرداندم و دستم به جا

 :دیآرام من غر شهیهم یصدا یو کلفت به جا بم ،یمردانه ا یزده اش دو دو زد و صدا

و بدون عذاب  عیمن چطور سر نیحاال بب ؟یذره ذره زجر کشم کن یکه بهانه داشته باش یمدت دروغ گفت نیتمام ا -

 .کشمتیم

 را پاره کرد و پشت سر هم داد زد: که پرده گوشم دیکش یغیترس ج از

 منو بکشه. خوادیکمکم کنه م یکیکمک  -

. دیرسیو به دستم نم خواستیکمک م یذره اماه تمام دلم  نیخودم آورد که چند ادیکمکش مرا به  درخواست

 خودم نبود گفتم: یکه برا ییپوزخند زدم و با صدا

 شنوهیرو نم گهیکمک کس د یخانه صدا نیتو ا یراحت کس التیخ -

 و گفتم: با لذت گوش دادم کردم به خِرخِر افتاد و من شتریب شیگلو یدستم را رو فشار

 شمیم لتییخودم عزرا ستین یالیهم خ ومدین ینه ول ای ادیهم م سیسراغ ابل لییعزرا دونمینم -

 نعره زدم: شیتوجه به تقال یرا از چنگال من رها سازد. ب شیکرد گلو یمن گذاشت و سع یدست ها یرا رو دستش

 ؟یبزن بیبه پسر و نوه خودت آس یحاضر شد یوجدان عذاب دادن من انقدر برات لذت بخش بود که حت یب -

 اعصاب من رفت: یرفته رو لیتحل یبا همان صدا شدیهم از تالش خسته نم دم آخر نیا یحت

 .خوامیرو نم یکه تو مادرش باش ینوه ا -

 نیفرصت کنم و کار ا نکهیاما قبل از ا دیچشمم جوش یدرون کاسه  ده،یپمپاژ شده به سمت مغزم به سرم نرس خون

 و خانه را با هم لرزاند:چهار ستون من  دیام ادیفر یکنم صدا کسرهیمجسم را  سیابل

 ا؟یسام یکنیم یچه غلط یجا چه خبره؟ باز دار نیا -
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 زد: ادیو با قدرت من را از مادرش جدا کرد و فر دیدو گام بلند به سمتم آمد و دنباله شالم را گرفت و کش با

 ؟یشد ریش دمیباز به روت خند یموش بود روزیتا د ؟یتو باز شروع کرد دمتیدو ساعت نشده بخش -

نشسته بود کردم و  واریکه مثل موش کنج د شیبه مادر مظلوم نما یو اشاره ا دمیقدرت شالم را از دستش کش با

 زدم: ادیفر

 موش مرده... نیواسه ا سوزه؟یم نیدلت واسه ا-

 .دیحرفم در دهانم خشک یهم زمان با دلم سوخت و باق صورتم

 ادیکرده بود فر دایراه پ یک دانستمیکه نم یاشک نیو ما ب دمیصورتم کش یبر رو دیرد انگشتان ام یبه رو یدست

 زدم:

 بود. ستادهیپاهاش ا یرو دمیبه جفتمون دروغ گفته. از من و تو سالم تره. خودم د -

 گفت: یرفت و برگشت و با بد گمان دیلرز یم دیمن و مادرش که از ترس مثل ب نیب دیام نگاه

اما نه  ینداشته باش یازش دلخوش دمیبهت حق م کردیم تتیاذ یزمان هی گناه داره. رزنیپ نی. اایآدم شو سام -

 .شیاز چشم من بنداز یبخوا یدروغ شاخدار نیبا همچ نکهیا

من از  ادیبلند شد اما فر ادشیزهره خانم کردم که از شدت درد فر ینثار پا یبه سکسکه افتادم و لگد تیعصبان از

 بود: تیشدت عصبان

فلجه چطور حس داره که درد رو بفهمه؟ جفتمون رو گول زد از ترحممون سواستفاده کرد. من که  ییپا ؟ینیبیم -

تخت بلند بشه  یمن که از رو یرو نداختیمادرت صبح به صبح تمام وزنش رو م یبدبخت بچه تورو باردار بودم وقت

وه خودش هم رحم نکرده. سه به ن یگیکه م ضیمر رزنیپ نیببرمش. نه فقط به من و تو ا ییحمامش کنم و دستشو ای

 انجام بده تونهیراحت م یلیکه خودش خ ییواسه کارا یپول پرستار بد کنهیتورو مجبور م یپول یب نیماهه داره تو ا

 شد: دهیمادرش به زحمت شن هیگر یصدا انیم دیمبهوت ام یصدا

 مامان!  -

 :دیکش غیطاقت ج یخانم ب زهره
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 . گهی. به خدا دروغ مگهیدروغ م -

 :دیکش ادیبار بر سر مادرش فر نیاول یبود که برا یعصب قتیحق دنیهم به اندازه من از فهم دیام دیشا

 کجاش دروغه؟ نیتو حس داره، ا یمامان؟ پا گهیدروغ م ویچ -

 خانم باز هم انکار کرد: زهره

 گهی. حس نداره. دروغ مدمیبزنتم ترس نکهی. از ادمیترس -

 تکون داد و گفت: یسر دیام

 . لرزهیم دیکه حس نداره چطور داره مثل ب ییبد لرزش پاهاتم از ترسه مامان. پاال -

ناراحت و  دیتر شد. ام دیاش شد هیکرد و گر ییمظلوم نما شیاز پ شتریدستش رو شده ب دیخانم که فهم زهره

 حال زمزمه کرد: یکنار مادرش نشست و سرش را در دست گرفت و فشرد و ب واریگوشه د وسیما

معامله رو  نیبا من چطور ا یمتنفر بود ایاز سام ؟یکن نکارویر دلت اومد مامان؟ چطور دلت اومد با من اچطو -

صد جا قسط و قرض دارم با من  یکه تو خرابش کرد یبخاطر اون عروس یدونستیبدهکارم م یدونستیم ؟یکرد

 ؟یرو کن نکاریچطور دلت اومد ا

را با بغض صدا  دیو سرش را در آغوش گرفت و نام ام دیپسرش کش تمارض، خودش را به سمت الیخ یخانم ب زهره

 و داد زد: دیکش رونیسرش رو از آغوش تنها کسش ب بیهمه فر نیاما خسته از ا دیزد ام

خسته  گهیتوان ندارم. د گهی. دیخودت و عروست لهش کرد نیاز بس ب شیُمرد. کشت دیبسه مامان بسه. مُرد ام _

 دیبا یدونینم یکه حت تیشتر  نهیک نیاز دست تو و ا ؟یفهمیم دمی. بررمیکدومتون رو بگ طرف دیبا دونمیشدم. نم

 .یکن پسر ندار الی. از امروز به بعد خدمیبر یکن شیخال یسر ک

 دیام یبغل گرفتن پسرش و دست رد زدن ها ینشستم و به تالش زهره خانم برا واریکشمکش گوشه د نیاز ا خسته

و تنها  دمیبه سمت من حمله کرد. ترس ،یآشت یثمر برا یب یزهره خانم خسته از تالش ها ماندم که ناگهان رهیخ

و به سر و گردن و  دیکشیم غیخانم اما ج هرهدر شکمم بود. ز یکه فرصت انجامش را داشتم محافظت از بچه  یکار

 :دیکوبیکمرم  مشت م

 راحت شد؟ التیخ ؟یباالخره پسرمو ازم گرفت ؟یکار خودتو کرد -
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به کمکم آمد دست  دیو باالخره ام دمیکش غیخون را حس کردم ج یکه بر گردنم زد سوخت و گرم یچنگ یجا

 مبل انداختش و هوار زد: یو رو دیمادرش را گرفت و کش

 . بسه.خوامی. از جفتتون خسته شدم. جفتتون رو نمنیکرد میبسه، روان گهیبسه د -

توجه به ترس من، من را به سمت  یب دیاما ام دمیکش غیه از وحشت جک دیکش کبارهیمن را گرفت و چنان به  دست

 کشاند و گفت: یدر خروج

خانه مادرش حداقل اونجا از دست تو  زارمیم برمیهم م ای. تو بمون و خانه ات مامان، سامخوامیجفتتون رو نم گهید -

 حداقل اونجا آرامش دارم. زارمیم ابونیسر به کوه و ب وونهیداره، خودمم از دست شما دوتا د تیامن

کرده بود. نفر سوم پسرم بود که با وحشت به دلم مشت  وانهیما را د یزن هر سه  نیشده بود. ا وانهیداشت. د حق

 ما را دارد. یبود پدرش قصد فراموش دهیمن انگار فهم چارهی. طفلک بکردیو اظهار وجود م دیکوبیم

*** 

و کلمات رو شکل دهند، پس چرا ذهن من از  ندیتا گرد هم آ دندیرقصیمکدام بودند؟ همان ها که در ذهن  واژه،

 بود! یرقص واژه خال

 بود!  یتا حرف را بسازند، پس چرا ذهن من از صدا ته نواختندیکدام بودند؟ همان که م کلمات؛

 دیکه ام یروزسکوت کرده بودم؟ درست از  نطوریمادر ا یوقت بود در جواب تمام حرف ها و آه ها و اشک ها چند

 .دانمیخانه گذاشت و رفت. کجا؟ آن هم نم نیمرا در ا

که هر روز با  ییو آبرو شدیکه هر روز زده م یرا از در نیاش که نبود. ا یو راستگو و دوست داشتن زیمادر عز کنار

 .دانستمیم رفت،یاز ما م ابانیزن در کوچه و خ نیا  "نیپسرم رو پس بد" یها ادیفر

حرف  یمردم، اکنون ب یکه من از ترس حرف ها یعنیآوردم. آبرو  یم ادیرا خوب  به  یکی نیچه بود؟ اآبرو  یراست

 . کردمیام را تجربه م یزندگ یروزها نیتر

مانده که از خودم کنم؟ آنقدر نگفته ام که حرف و واژه با هم از ذهنم پر  یاما مگر دفاع نم،یبیشنوم، م یم نم،ینشیم

 مردم هستم. یروز ها نینقل محفل ا نیتر آبرو یو من ب دهیکش
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برده ام.  ادیهم مثل واژه ها از  خی. تاردانمیگذشته؟ نم کردمیصورتم را سرخ م یلیکه من با س یبار نیماه از آخر کی

پسرم؟  یفهمی. مدمیکش یصد سال را خط م نیعمرم، گذر ا یروزها نیزندان تر نیداشتم تا در ا یکاش حداقل گچ

 هه نه، صد ساله باردارم.تو را هشت ما

 .فهممیپر درد شکمم م یو اسپاسم ها ینیاز گوشه نش تیروزها نیا یاز کم تحرک ،یدانیکه م دانمیم

 .ستیماندنت کم از معجزه ن گفتی. دکتر مینرفت ،یوفا نبود یمثل پدرت ب ؟یچطور تو هنوز کنار من مانده ا یراست

بچه چطور  نیا "که دکتر گفت  دمیبرده بود شن ین مرا به پزشک قانونگرفتن طول درما یبرا اریزمان که سام همان

حاد و  شیباردار تیکه انقدر وضع یکتک بزنن؟ اونم کس دهید یتا االن دوام آورده من موندم، آخه زن باردار رو ک

  "زن رو زده؟ نیا یوونیکدوم ح تاستراحت مطلق کنه بعد اون وق دیل*ب مرز هست که فقط با

 دارد. شیپا ریکه بهشت را ز یمجسم بود در ل*باس فرشته ا طانینبود که، ش وانیح وان؟یح

از اشک مادر مجددا  سیخ یمجسم را فراموش کنم و چشم ها طانیدر و ورود مادر باعث شد آن ش یشدن ناگهان باز

وا  هیمادر مرا به گر وانستتینم نیجز ا یزیبه راه انداخته بود چ یزیآورد. حتما باز آمده بود و آبرور ادمیاو را به 

بودم؟ نکند مانند  دهیرا نشن شیبار صدا نیپس چطور ا یمن. راست یزندگ یروزها نیدارد، ال*بته بجز حال و روز ا

 گم کرده بودم؟ زیواژه ها و حروف، صدا ها را ن

نگاه  نهیبود در آ یکاف واضح بود لیرا بپرسم. دل لشیتا دل دیچرخ یمادر بود اما زبانم نم یبه چشمان باران نگاهم

 کنم

 :دیکش ادیمن هم صداها را فر یمن کالفه شد و به جا یشگیهم رایاما از سکوت اخ مادر

روز  نیخودت و ما رو به ا یک یبرا ا؟یسام یواسه ک یکشیخودت رو م یو دار یزل زد واریبه در و د نجایا ینشست -

 آخه؟ یواسه ک ؟یانداخت

 یرانیمردم فقط ا ینفر بود؟ راست ونیلیهشتاد م رانیا تیه، مردم چند نفر بودند؟ جمعنفر دو نفر نبودند ک کی ؟یک

 بود! رانیمردم ا یمن مهم نبود، برا یمردم جهان که زندگ ینه برا شمردم؟یجهان را م تیجمع دیها بودند؟ نبا

 اوج گرفت: ادشیفر یاش با صدا هیگر یحال خراب و عدم تمرکزم تکان داد و صدا یبه افسوس برا یسر مادر
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آقا سرش تو کدوم آخور  یدونینم یریمیاز دست اون مردک پست و مادر فوالد زره اش م یدار نجایا یتو نشست -

 بنده.

زن اسم مادر فوالد  نیبود، ا ییبایکه تنها گناهش دوست داشتن فرزندش و ناز بیاز آن زن نج فیفوالد زره؟ ح مادر

لنگ  دیزهره با یدر زمان فوالد زره لُنگ هم بود؟ مادر فوالد زره جلو یاخته. راستاز شکوه اند ییزره را هم به تنها

 ایدن نتیرا به تمام زنان بد ط یو بدجنس یتوانست بد ذاتیشک مکتب بود م یانداخت. لنگ هم اگر نبود ب یم

 کرد؟یدر آخور چه م دیمادر چه گفت؟ آخور؟ ام یآموزش دهد. راست

را  دیمادر شود بلکه بدانم ام یها نیلک به هوا فرستادم بلکه حواسم جمع ناله ها و نفرهپروت را با بستن پ عالم

 آخر؟ خواستهیکردند؟ آخور چه م دایباالخره کجا پ

سرت خراب  تیزندگ واریماتت کرده که د یشوهر بدجنست جور یدونینم واریمات مونده به ترک د نجایا ینشست -

 شده

که  دمینداشت؟ مادر که ل*ب از ل*ب باز کرد فهم یشخص میداشت؟ پس چرا حر هم واریمن مگر د یزندگ وار؟ید

 ماندم. یآوار نم رینفس ز یب نطوریداشت وگرنه من ا

 مرام رفته سر دختر قشنگ من هوو آورده ینامرد ب _

 زار زدم: میآوار آرزوها ریاز ز دهیبر نفس

 ایخرده، بچه که دن  نمونیب یدور نیمامانش و ا یز حرفادوستم داره مطمئنم، اعصابش ا دیمامان ام یکنیاشتباه م _

 سابق مطمئنم دیهمون ام شهیسابق، اونم م یایهمون سام شمیمن م ادیب

آمد و من ساده  یبه خانه نم روقتیشب ها تا د یوقت ها حت یلیاواخر خ نیبود که ا یکس دینبودم ، ام مطمئن

 شده، مطمئن نبودم پس زار زدم: یه است که فرارفرار از جو متشنج خان یبرا کردمیلوحانه فکر م

 ننشستم. مامان بگو اهیدوستم داره. بگو به خاک س دیبگو ام یگیمامان بگو دروغ م _

 گفت: هیگر نیشد و ب دتریمادر شد هیگر

 یمفهیات کنه .خودت م وونهید نجوریدست اون زن که ا ریز یکه گذاشتم بر رمیبم یدورت بگرده مامان. اله یاله _

 لحن حرف زدن و نگاه ترسناکت نیاز ا نیماه روزه سکوتت ا هیاون از  ؟یزنیحرف م کیستریچه ه
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بودم اما الزم نبود جار  وانهینشوم. د یوانگیکردم محکم باشم که متهم به د یرا با پشت دست پاک کردم و سع اشکم

 کرده بودند: وانهیمادر و پسر مرا د نیبزنم. ا

 .ستیمالحظه ست. اما خائن ن یب نه،یبچه ننه ست، دست بزن داره، دهن ب دی. امکنمیور نممامان با یگیدروغ م -

 مادر هم محکم شد و تند گفت: یصدا

 وقت شب کجاست نیرو بگم ببرت بهت نشون بده شوهرت ا اریبپوش سام _

*** 

گوش اتاق  خیاتاق کوچک ب ماندم و فکر کردم رهینشانم داده بود خ اریکه سام یکیتعجب  به مجتمع ده طبقه ش با

 یهمان فاصله ا قایتا اسمون، دق نیاز زم دیخانه چقدر متفاوت است؟ شا نیمن در نظر گرفته بود با ا یمادرش که برا

 بود. دیمن و ام نیکه اکنون ب

 داد: حیبازوانم را گرفت مبادا تلوتلو بخورم و توض اریسام

خودش رو نشون داد اگر  ریساکن هستن. د نجایت چهار ماهه که اس کهیکردم اجاره نامه به اسم اون مرد قیتحق _

 اما االن... رونیلجن زار ب نیاز ا دمتیکشیبچه بود مطمئن باش م نیقبل از وجود ا

عدم  ایحضور  یکه مردها برا میا چارهیبه برادرم به تنها کوهم نگاه کردم و فکر کردم ما زن ها چقدر ب رهیخ

 .زندیبال بهانه و دست آوحضورمان در لجنزار به دن

 ینبود که حال و روز زندگ نیرا داشتم که از دست آن زن نجاتم بدهد حاال اوضاعم ا یداشتم، اگر کس یاگر حام من

 کنم. سهیاز من فراهم کرده بود مقا ریغ یگریزن د یکه همان مرد برا یفالکت بارم را با زندگ

قائل نبود که اگر بود به مادرش اجازه زدن  یبود و نبود آن ارزش یپدر خود بچه هم برا یکه حت دانستیچه م اریسام

 میمرد تصم نیدر لجنزار دست و پا نزدن بچه هم یام برا یآن وقت برادر من، کوهم، حام دادیزن حامله اش را نم

 من را در لجنزار نگه دارد. گرفتیم

و نباشد بهتر  دییایمعشوقه اش قصر را همان ن یو برا پسنددیدر جهنم را م یمادرش زندگ  یکه پدرش برا یبچه ا 

 است.

 گفتم: یو با لجباز دمیکش اریرا از دست سام میبازو
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 خودم رو از آب بکشم. به سالمت میگل تونمیخودم م یمن باش یممنون الزم نکرده تو فکر لجنزار زندگ _

تنها گذاشتم. حق داشت تعجب  شیها را با دهان باز و بهت چشم اریبلند به سمت ساختمان رفتم و سام یقدمها با

چه؟  یبرا یکند کم نخواسته بود مرا نجات دهد، کم دست کمک به سمتم نگرفته بود اما خودم نگذاشتم؟ راست

 حرف مردم شدن را داشت؟ چهیمن ارزش باز یزندگ

زباله  یها سهیه کک داریسرا رمردیپ یماندم که صدا رهیواحدها خ یبه شماره  فیو بالتکل ستادمیساختمان ا یجلو

 :دمیآمده بود را شن رونیدر دست از ساختمان ب

 ؟یدخترم با کدوم واحد کار دار -

کنم و هم  یآبرودار دیفکر کردم که با نیکار دارم. به ا ایمرد دن نیبا نامردتر دانستمیدانستم اما م یرا نم واحدش

 . کردمیکه تره ُخرد م حرف مردم بود یدر سرم اکو شد. هنوز هم برا یپوزخند یزمان صدا

 کدوم واحد هستن؟ دیدونیم یافخم یاقا  -

 به ل*بخند باز شد و خوش رو گفت: صورتش

 شهیمحترمن هم یلیهستن خ می. چه زن و شوهر خوبدونمیآره دخترم معلومه م ن؟یمهندس هست یمهمون آقا  -

 . تازه عروس دومادن.کننیم کیسالم عل شنیرد م

و مرد من  دانستیساده، مرد نامرد مرا مرد م کیسالم و عل کی ی. برادمیابرو در هم کش ردرمیپ نیا یالیاز خوش خ 

 زده بود. یگریرو به نام زن د

 ؟یالشونیاز فام -

 گفتم: یلرزان ینسبتم را پنهان کردم و با صدا نیرو خوردم و مهم تر بغضم

 میقد یاز آشناها -

اصال  شد،ینم شیدایام پ ینداشتم، کاش نبود، کاش اصال در زندگ یهم نهادم و فکر کردم کاش نسبت یرا رو چشمانم

 من که اصال نشناختمش. م؟یگو یرفتم که بخواهم بشناسمش، چه م ینم یکاش به آن دانشگاه لعنت

 گفت: یگشود و به آسانسور اشاره کرد و با مهربان میتوجه به حال من در را برا یب رمردیپ
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 و سه.  ستیحد بطبقه پنجم رو بزن دخترم. وا  -

 به جهنم که تشکر الزم نداشت. ییالنه کرده پشت پلکم را پاک کردم و بدون تشکر وارد شدم. راهنما اشک

 ماند. رهیخ یدر قهوه ا یرو ییو سه طال ستیبعد چشمم به شماره ب یشماره پنج آسانسور را فشردم و لحظات دکمه

از پشت در مانند  یزن فیلط یا به صدا درآوردم.  صداتا بغضم را قورت دهم و زنگ در ر دمیکش یقیعم نفس

 در قل*بم فرو رفت یخنجر

 حتما اومدن واسه شارژ _

فراموش کرد  یکه سست شد و حت یو دست دیرا از رنگ سف نیمن روح از تنش جدا شد ا دنیرا گشود و با د در

قرمز  ریاش فقط به ل*باس خواب حر دهیرتوجه به رنگ پ یاما نگاه من ب دمیسرش را نگه دارد فهم یچادر گلدار رو

 یو بد برداشت کند. من حت ندیخانم در تنم بب رهبودم مبادا زه دهینپوش دیام یوقت برا چیچادرش بود که من ه ریز

 زن دو روزه قصر داشت. نینداشتم و آن وقت ا یشخص میهمسرم حر یبرا

بر غلط بودن خبر شلوار دوم شوهرم، کور  یهم مبن را دمیام یکورسو دیکه از درون خانه به گوشم رس دیام یصدا

 کرد:

 پس؟ یایبود ستاره جون چرا نم یک -

شرمنده شدن نداشت و فقط  الیانگار خ دیاز شرم آب شد و رفت اما ام میپا ریز نیدر آستانه در زم دنشید با

محکم به نظر برسم. جمع کنم و حداقل  یکردم خودم را کم یآن همه وقاحت من هم سع دنیمتعجب بود با د

 و با تمسخر گفتم: موجودم بود. پوزخند زد زیکه به باد رفته بود غرورم تنها دست آو میزندگ

 یمهندس افخم ریشب بخ  _

ادامه  ضاحیچادرش را جمع کند خم کردم و پر است یکه هنوز هم قصد نداشت دست و پا حیبه سمت آن زن وق یسر

 دادم:

 و بانو _

 :دیکه با لکنت پرس کنمیز هم هضم نکرده بود من پشت آن در چکار ماما انگار هنو دیام
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 ؟یدیچطور فهم یعنی...  نجایتو؟ تو ا -

 کرد و با اخم گفت: دایخودش را پ باالخره

 نجا؟یا یایبهت گفت ب یک -

ود کرده بودند وگرنه چطور ممکن ب وونهیمادر و پسر مرا د نیا گفتیام دست خودم نبود. مادرم راست م خنده

 یمچاله م یحل*ب یکه قل*بم در مشتم مثل قوط یو در حال نمیزن با ل*باس خواب قرمز بب کیشوهرم را کنار 

 دیگرفتن ام دهیشکمم دست نهادم و در حال ناد یو رو دمیدست از خنده کش کبارهیبلند بخندم!  یشود با صدا

 خطاب به کودکم گفتم:

تو  یبابا گهیاما چکار کنم د ستیمامان خودت ن یبه خوشگل دونمیم هدتیخانم مامان جد نیمامان جان؟ ا ینیبیم _

 بوده. اقتیل یو ب قهیسل یقدر ب نیهم شهیهم

که خودش ساخته بود،  یدیجد یایسام نیکه هنوز هم مات ا دیشدم، ام رهیخ دیام یو با نفرت به چشم ها گفتم

 گفت: تینمانده بود ستاره جانش اما باالخره از شوک در آمد و با عصبا

 کهیحرف دهنت رو بفهم زن _

که رژ ل*ب از مرزش فراتر رفته بود نگاه  ییو ل*ب ها یعمل ینیکه با خط چشم درشت کرده بود و ب ییچشم ها به

 کردم و داد زدم:

 یوجب پارچه دوره بگرد میجلوش با ن شهیو شرمت نم یدزدیالقبا، که شوهر مردم رو م هی ییتو کهیزن _

 دیاوردند و ام رونیسرها را از واحدشان ب دیجد یینمایس لمیف دنید دیها به ام هیچند نفر از همسا ادمیفر یصدا با

و داخل برد و در را هن  دیکرد و  دستم را با خشونت کش یکه به راه انداخته بودم دندان قروچه ا یزیاز آبرور یعصب

 پشت سرم بست، به جلو پرتم کرد و هوار زد:

 .یمردم رو هم ببر یآبرو شهینم لیدل یخودت آبرو ندار یزنی؟ چرا داد مآبرو یچه خبرته ب _

ظاهر  نی. خسته از اکردمیخطاب م یساخته بود را زندگ میکه برا یآبرو نداشتم؟ من که از ترس همان آبرو جهنم من

 :دمیکش غیناعادالنه باالخره از کوره در رفتم و ج یساز

 هر... نینار همچوقت شب ک نیا دیکه با ییآبرو تو یب _
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در مقابل من دفاع کرد  ایح یب نیدر گلوم خفه شد. پوزخند زدم. از ا میشد صدا دهیدهانم کوب یکه رو یا دهیکش با

 وقت دفاع نکرده بود چیمادرش ه یاما از من جلو

 :دیسرم داد کش دوباره

که منو بچه  خورهیلش ازم بهم نمکه حا یکه دوستش دارم زن یوقت شب کنار زنمم. زن نیکردم؟ ا ییآبرو یچه ب  _

که تو عرضه اش رو  یزیآرامش آورده چ میکه تو زندگ دهیخودش و مادرم قرار نم نیکه منو ب نهیبیعرضه نم یننه و ب

 یاریبرام به ارمغان ب ینداشت

 . دیخانه نه، چهار ستون تن من لرز یوارهاید ادشیبار از فر نیا

 که از بغض خش دار شده بود گفتم: ییو آهسته و با صدا دیدر مقابلش ضعفم را به رخ کش اشکم

 خجالت بکش کمیحداقل  _

 :دیرا به رخم کش شیصدا یهم بلند باز

 کنار عشقمم؟ نجایا نکهیخجالت بکشم؟ از ا یچرا خجالت بکشم؟ ازچ _

به  نکهیابراق شدم عشقش تا چند وقت قبل فقط من بودم تا قبل  حشیو وق دهیدر چشمان در سمیخ یچشم ها با

 :دمیحال نال یاما مقصر که من نبودم، مادرش مقصر بود ب ردیمن و مادرش قرار بگ نیقول خودش ب

ادعا هات  ؟یرفته چطور چهار سال عاشقم بود ادتیرفته؟  ادتیمن زنتم من عشقتم من مادر بچه اتم ،  شعوریب _

مادر بچه ات، مچت رو گرفته اونم تو خانه  نکهی. از ایخجالت بکش دیآره معلومه با ؟یچ داتیرفته؟ وعده وع ادتی

 المذهب چرا؟ یکشی. چرا نمیخجالت بکش دیبا دهیکه لخت جلوت جوالن م کهیزن نیا

 چیه میمقابل اشکها نباریزدم و ا هیتک واریبه د ختنیپا بمانم در حال فرو ر یتوان تر از آن بودم که هنوز هم رو نا

و آتش  ندیرا نب دیماندم تا نگاهم، نگاه حق به جانب ام رهیخ میپا ریز ییانکرد، به فرش کامو ییقدرت نما یسد

 :زاندپرده گوشم را هم زمان با دلم سو شیاما صدا ردینگ

چطور شوهرت  یگرفتیم ادیازش  کمی. گناه که نکردم. میا غهی. زن صمیزنمه. زن شرع یگیلخت که م کهیزن نیا  _

 هیبه سا هیعاشقت بودم چهار سال دانشگاه رو سا یگی. آره راست ممینبود نجایکدوممون ا چیاالن ه یرو نگه دار
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بود نه اون  ندهینش یخنده بلندش رو کس یصدا یتشدم که ح یدنبالت بودم اما من عاشق اون دختر آروم و محجوب

 فشار خواسته هاش له کرده بود. ریو منو ز زدیرو کتک م رزنیپ هیکه  یشرم یزن ب

 گفتم: هیاش ماندم و با  گر رهیخ زیاشک ترحم برانگ پشت پرده تار از

 یمن به پات نشستم نامرد، من بخاطر زندگ م؟یبرس نجایتحمل کنم که به ا یو خواست یمادرت سوزوند یمنو به پا _

 مادرت هم تحمل کردم. اقتیل یب یکنار تو

 پوزخند زد: الیخیب

چرا  ؟یندارم چرا به حرفش گوش داد اقتینگفت من لمگر مجبورت کردم؟ مگر برادرت بهت  ینکن یخواستیم -

منم از خانه و  دمیمنم عذاب کش ؟یدیاصال مگر فقط تو عذاب کش ؟یکه منم مثل خودت بدبخت کن یمونیم یگفت

 دهیبودم منم کارد به استخونم رس دهش وونهیشده بودم منم از دست شما دو نفر د یو مادر و همسرم فرار یزندگ

 بود.

خانه خراب کن و  نیشکستم حداقل مقابل چشم ا یدر گوشم حکم مرگم را داشت اما نم سیند آن ابلپوزخ یصدا

 یگونه ها یرا رو میشکستم بلند شدم و بدون فکر به سمتش حمله ور شدم. ناخون ها ینم اقتشیل یشوهر ب

اش جدا کرد و به  یز سوگلد و مرا ایل*باسم را کش قهیاز پشت  دیرا چنگ زد. ام میزد و موها غیج دمیکش شیعمل

و  دیچیتا مغز استخوانم پ ینیدرد سنگ ن،یشدم و با برخورد کمرم با زم نیتعادل نقش زم یسمت مخالف هلم داد ب

و با  دمیدست کش میبه پاها قه،یهمه بال فقط در چند دق نیاز ا ریحس کردم. متح میپاها نیرا ب یلزج عیما یسیخ

 :دمیکش ادیدستم فر یخون رو دنید

 نه نه منو  با بچه ام امتحان نکن ایخدا _

*** 

 یبود و بعد از آن ب میاز سر درد و وحشت از بد اقبال یها غیکه در خاطرم مانده ج یزیساعات بعدش تنها چ از

 ماندم. یم یخبر یدر آن ب شهیآن که هم یو بعد تر آرزو یخبر یبود و ب یخبر

و ل*بخند به ل*بم آمد.  دمیشکم تختم کش یرو یمان بسته دستشدم. با همان چش داریب یکودک هیگر یصدا با

و  دیسف یها واریکردن پسرم از نظر گذراندم. از د دایپ یآمده بود. پلک از هم باز کردم و اطراف را برا ایفرزندم به دن

به نوزاد  کردیم یسع یرساندنم. اتاق دو تخته بود و همراهِ تخت کنار مارستانیبود که به ب دایتنم پ یرو پوش صورت
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را پس  یموهبت اله نیا هیکند تا گرسنه نماند و نوزاد با گر هیمادر تغذ نهیاز س دیتازه متولد شده بقبوالند  که با

 .زدیم

اطراف تختم را از  یکوتاه زن تخت بغل غیتوجه به ج یاز نوزاد من نبود؟ ب هیگر یاراده در هم رفت. صدا یب میها اخم

آمدم. همراه  نییگذاشت تخت را پا دلم ریکه از ز یتوجه به درد یمن نبود. پتو را کنار زدم و بنظر گذراندم. نوزاد 

 :شتتخت بغل باالخره متوجه من شد و به سمتم برگ

 .ستیخانمم بلند نشو حالت خوب ن یوا یا -

 زد: ادیفر یو خطاب به شخص دیمن که از شدت درد خم شده بودم به سمت در اتاق دو الیخ یو ب گفت

 . عروست به هوش آمدایخانم، خانم ب -

 یبرا دمیام شیپا یهر دو یرفت و کلمه عروس در سرم تکرار شد. با وارد شدن زهره رو ادمیشدم. درد از  خشک

 شد. دیکه ممکن بود رخ داده باشد ناام یاشتباه

 را هم صاعقه زده بود میموها شهیبعد بجز دلم، ر یبا دو قدم بلند خودش را به من رساند و لحظه ا زهره

. االن دلت خنک شد؟ االن یمادر شدن هم نداشت اقتیل ی. تو حتاقتیل یعرضه ب یدختره خنگ، ب شعور،یاحمق ب -

 دلت خنک شد؟ یکه بخاطر حرص و حسادتت نوه ام رو پر پر کرد

قرار داده بود فقط  که عروس حامله اش را در معرض خطر سقط یفراموش کرده بود آن کس نکهیماندم، نه به ا مات

 کبارهیو حسادتش خودش بود من به جمله آخرش مات شدم. چه گفته بود؟ نوه اش پرپر شد؟ پسر من!  نهیک یبرا

 دمیکشیم یروسر ریرا از ز شیکه موها یحال ر. به سمتش حمله ور شدم و ددیآتش گرفتم و آتش به دامن او هم رس

 :دمیمن نبود هوار کش یکه برا ییبا صدا

 بچه ام کو؟ ؟یکرد کاریمن زنده ست. بچه ام رو چ یانشاهلل. بچه  یری. خودت بمیفه شو. خفو شو عوضخ -

 حرکت مرا از او جدا کرد و وحشت زده گفت: کیو با  دیبه دادش رس یتخت کنار همراه

 نیا ؟یبزن دیرو با چارهیب نینبوده ا ایقسمت نبوده. عمر بچه ات به دن ه؟یبنده خدا چ نیگناه ا ؟یکنیخانم چکار م -

 ه؟یچ ایباز وونهید
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تخت  یرو دهیبه زن خواب گفتند؟ی. به من دروغ مدادمینشان همشان م یا وانهیبود . د دهیند وانهیزن د نی! اوانهید

در مغزم روشن  یبغل گرفته بود نگاه کردم و جرقه ا یو نوزاد در آغوشش را با نگران کردیکه با وحشت به من نگاه م

و از او  رندیگیطرفش را م نطوریا نیهم یکند. برا وانهیمرا د اداده ت یزن روان نیاست، فرزند مرا به اشد. خودش 

بچه را از دسترس من  کندیم یمانده و سع رهیو وحشت به من خ یبا نگران نطوریا نیهم یبرا کنند،یم یجانب دار

دزد  چهبه سمت زن ب کبارهی. به خواهدیودش را مپسرم مادر خ زد،یاش را پس م نهیبچه س نیهم یدور نگاه دارد، برا

 یو در حال دیکش یبلند غی. جرمیزنِ دزد پس بگ نیبه کودکم، او را از ا یبیکردم بدون آس یمقابلم هجوم بردم و سع

 زد: ادیزده بود فر مهیکودک خ یکه رو

 . برو گمشو اونور.یبچه ام رو کشت ،یولم کن روان -

دردناک  میتخت پشت سرم فرود آمدم و کمرم از محل اثابت با تخت به دو ن یشدت رو شدم و با دهیپشت سر کش از

 زدم: غیترس از دست دادن فرزندم که ج ایاز شدت درد بود  دانمیشد، نم میتقس

 به دادم من برسه ستین یکی هاالناسی. اخوامیبچه دزدا. بچه خودمه. بچه ام رو م ن،یبچه ام رو بد -

بردم و باز همراه تنومند تخت بغل بود  ورشیپس گرفتن پسرم به سمت زن  یبا وجود درد باز برابلند شدم و  دوباره

 هل داد و هوار زد: واریمرا به سمت د نباریکه ا

 ؟یدیفهم کشمتیم سوزهیو دلم برات نم یتازه سقط کرد کنمینگاه نم یبش کیبه نوه من نزد گهید کباری -

ل*ب آن  یرو ینه پوزخند سرخوشانه  دمیفهمیدرد را م ینه معن گذاشتندیمتا پسرم را در آغوشم ن دم،یفهمینم

 .نیهم خواستمیگوشه اتاق را، من فقط پسرم را م سیابل

 :دمینال هیگر نیزدم و ما ب رونیاز اتاق ب ینخواهم شد پس به دنبال کمک یکلیزن ه نیا فیحر دانستمیم خوب

 .دنیز روشن بچه ام رو دزدبه من کمک کنه؟ تو رو ستین یکیمردم  یآها -

 به سمتم آمد: یدر دست داشت با دلسوز یکه سبد نوزاد یدر حال یانسالیم مرد

 برده؟ یشده خانم؟ بچه تون رو ک یچ -
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به چشمان من  هیاندازه شب نیبچه چطور تا ا نیا یدر سبد ماندم. چشم ها گوشینوزاد باز ی رهیجواب خ یجا به

اومده  نهیخودشه دزد بچه ام هم"به ظاهر دلسوز مقابل رفت و برگشت و فکر کردم نوزاد و مرد  نیبود؟ نگاهم ب

 "نه؟ ای دهیدزد یبچه ام رو ک دمیفهم نهیبب

 غیقدرتمندش بکشم ج یسبد را از دست ها کردمیم یکه سع یدسته سبد در دستش چنگ انداختم و در حال به

 :دمیکش

 رو پس بده تا آبروتو نبردمدزد، بچه ام  شناسم؟یبچه ام رو نم یفکر کرد -

 به دورمان جمع شدند: یمرد که چهار ستون تنم را لرزاند مردم با کنجکاو ادیفر یمن که نه، از صدا غیج یصدا از

 ول کن بچه رو. ومده؟یبهت ن یخوب ؟یشد یوحش هویچته زن؟ چرا  -

بار با  نی. باز دسته سبد را گرفتم و اسمشنایخودم را نم یمن بچه کردندیبودند که گمان م نهایمن نبودم، ا وانهید

 التماس زار زدم:

 بچه ام رو پس بده نیرو ندارم. تو رو به امام حس یبچه کس نیتو رو خدا بچه ام رو پس بده من جز ا -

 ینوزاد درون سبد بلند شد و مرد را به واکنش واداشت. دست دور بازوانم انداخت و من را به سمت صندل هیگر یصدا

 انداخت و گفت: وارینتظار کنار دا یها

 ستیکه بعد ب یدیچرا خِر من بدبخت رو چسب دهیبچه ات رو دزد یک نی. برو ببیبچه رو ترسوند وونهیول کن د -

 سال تازه بچه دار شدم.

 :دیپرس نمیبنش یصندل یصاف رو کردیکه کمک م یسمتم آمد و در حال یبا دلسوز یزن

 ده؟یدزد یخانم؟ بچه ات رو ک یخوب -

 گفت: نهیبا ک انسالیم مرد

ها  وونهید نیدلت به حال ا زنهیست بچه تورو هم به نام خودش م وونهیخانم، بچه ات رو سمتش نبر، د نوریا ایب -

 نسوزه.
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فرزندش را  یبو توانستیمادر م کینبود اما مگر  دایدر آن پ یکوچک در آغوشش افتاد که بچه ا یبه پتو نگاهم

پس  یپسرم باز به تن دردمندم جان دوباره داد، بلند شدم و در حال تالش برا یو بو دمیندهد؟ بو کش صیتشخ

 گرفتن پسرم گفتم:

 بده من بچه رو بده من. -

سرم که  یبه مرد باال نییشدم و از پا نیو همان مرد باز مرا هل داد، نقش زم دیعقب کش غیج کیو با  دیترس زن

 نگاه کردم: زدیهوار م

 پرستار و حراست نداره؟ مارستانیب نیرو جمع کنه؟ ا وونهید نیا دایب ستین یکی -

از جا بلند شدم  واریو به مدد د دمیکش وارید کیکرد. تن درد مندم را تا نزد اریاز دور مرا هش ینوزاد ی هیگر یصدا

چهار  نینگاهم ب از آن بلند شده بود نگاه کردم و هیگر یکه صدا یبه اتاق شهیو از پشت ش دمییو به دنبال صدا دو

 ماند و با خود نجوا کردم: رهیکودک پشت دستگاه خ

 کدومشون بچه منه؟ -

 کردم: شیو آهسته صدا دمیکش شهیبه ش دست

 کنم؟  داتیهمه بچه پ نیا نینشونه بده؟ من چطور ب هیمامانم؟  -

که سرم را آهسته  یدر حال سُر خوردم و نیزم یسر دادند و من خسته از حکمت خدا رو هینوزاد ها هم زمان گر همه

 زار زدم: دمیکوبیمقابلم م واریبه د

 بگو که نمرده خدا ایبچه من کجاست؟ خدا ا،یخدا -

و پر تمسخر  رهیهم برود نگاه خ یاز شدت درد رو میهوار زدم و قبل از آنکه چشم ها یآخر را با درد و ناتوان یخدا

 .دمیمانده بود را از پشت پلک بسته ام د رهیخبود و به من  ستادهیدور از من ا یکه گوشه ا دیام

*** 
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خودشان بود اما گله  ستهیبه من دادند که شا ینسبت و،یبسان د ای وگونهید یبه معن یروانشناس شهیاز نطر ر وانه،ید

 رحمانه فرزندم را از من گرفتند و مرا تا مرز جنون یکه ب ییوهایبود. د وهایبا د ینیهمنش یاینبود، از مزا یا

 رساندند.

بعد از آن را خوب بخاطر دارم. انزوا و گوشه  یدر خاطرم نمانده اما روزها یزیچ یوانگیبودن و د ویسال د کیآن  از

خاطرات آن سه ماهم بود. تنها  نیمادر و برادرم پر رنگ تر یبه پچ پچ ها و آه و افسوس ها یتوجه یو ب ینینش

اشک و آه ها منبع  نیا دنیو شن دنیبود که د اورمداشت مش میها هیگر دنیصدا و د دنیبه شن لیکه تما یکس

 درآمدش بود.

درک  یاما چه کس میسفر شد یراه میبر ل*بها ینشاندن طرح ل*بخند یهمان مشاور بود که برا شنهادیپ به

 برگشتنش ممکن بود؟ ایدوباره من برگشتن پسرم بود، اما آ دنیکه تنها راه خند کردیم

من داشت  یسفر برا نیکه ا یاما تنها ارمغان دیکش رونینشاند نه مرا از انزوا ب میخند بر ل*بهانه ل*ب شیبه ک سفر

 موقت بود. یفراموش یبرا یزیدستاو

 یِتکرار حیهتل نشسته بودم و در حال مزه مزه کردن قهوه ام به نصا یالب یراحت یمبل ها یخاطرم هست که رو در

که  دادمیگوش م اریدارمِ سام یادیازدواج موفق و مادر شدن وقت ز یتم و براادامه دارد و من هنوز جوان هس یزندگ

 .دمیاز پشت سر شن یگرید یصدا

که مصاحبه کننده  یرساند که شعل نیقیبود، آشنا بودن لعات و اصطالحات شک مرا به  یمصاحبه کار کی ایگو

پشت  یبه صدا اریسام یتکرار یحرفها دنینفرار از ش یبرا ست،یمن ن یلیربط به رشته تحص یب پرسدیدرباره آن م

مرد مسن پشت سرم از جد  کبارهیکه  دادمیبه سواالت جواب م یاراده و به آهستگ یسرم گوش سپرده بودم و ب

با ترس بلند شدم و به سمت مرد مسن  "ن؟یبلد یلیخ ایگو" دیپرس تیخطاب به من با عصبان نباریبلند شد و ا

 یمهندس سانسیل"پشت سرم ماند و با تته پته جواب دادم  یو مرد بور و چشم رنگپشت سرم برگشتم نگاهم به د

 "دارم یمیش

 یساده بلد سانسیل هیاز  شتریب یلیخ ایاما گو -

 انداختم و گفتم: اریبهت زده سام افهیبه ق ینگاه یچشم ریز

خونه من انجام  اوردنیرو مشون  یمحاسبات یاوقات کارها یپدر و برادرم هر دو مهندس شرکت نفت بودند گاه -

 .دادمیم
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 دیام خط کش افتهی میترم مهیاعصاب ن یسابقم را فاکتور گرفتم. پوزخند مرد رو رتیوسیبودن همسر د مهندس

 گفت: یوقت

 ن؟یپس سابقه کار دار -

حساب  میسابقه کار میکارورز کماهیفقط  میریبرادر و پدرم رو فاکتور بگ یانجام کارها یاگر از شونزده سالگ -

 .شهیم

و  دیاو خواب یمن ادعا یبود که به جا بیترت نیو به ا دیتر پرس یمن چند سال تخصص یخواباندن ادعا یبرا مرد

 استخدام شدم. یدو متخصص پر توقع روس یچشمانش گرفت و من به جا نیپوزخندش را برق تحس یجا

 یفکر م نیو به ا کردمیشرکت بود نگاه م وتریدل با کامپ یب یمشغول باز تیکه با جد یمهندس صالح یمنش به

 برسم نجایکه پشت سرم گذاشتم تا به ا ییزهایکردم چه چ

 یحماقت را م نیشدم و بعد خودم جواب ا ینم دیام انتیکه هرگز متوجه خ کردمیاوقات  ساده لوحانه دعا م یگاه

 یلیکردم که خ یم ییرا گدا یاز او محبتو  ماندمیم اینامرد دن نیآن  زمان ممکن بود هنوز هم کنار پست تر"دادم 

تکان دادم و دل خوش کردم به  یآن نامرد سر ادیفراموش کردن  یبرا "وقت بود چوب حراج به آن گذاشته بود

 تمام اتفاقات گذشته را هم در همان گذشته چال کنم. ادیبتوانم  اریاز د یدور نیبا ا نکهیا

من سالم و  دنیکه با او جلسه داشت از جا بلند شدن مهندس با د یمرداز اتاقش به همراه  یخروج مهندس صالح با

 کرد: یمعرف یمقدم گفت و خطاب به من چ ریخ

شن لطفاً با  یدوم مشغول به کار م فتیدر ش اتیبخش نظارت بر عمل ریاز امروز بانوان مد نیخانم مهندس راد -

 خانم مهندس شرح بدن. یرو برا طیحو کار و م ارنیب فیتشر نیو بگ دیریتماس بگ یمهندس رمضان

من تکان داد و بالفاصله به سمت تلفن رفت و در حال شماره  یبرا ییبه نشانه آشنا یگفت و سر یچشم یمنش 

 کرد و گفت: ممیتقد یرا بست. مهندس ل*بخند دلگرم کننده ا یگرفتن نامحسوس پنجره باز

 .میبا هم داشته باش یفقمو یو همکار یباش یراض نجایاز کارکردن ا دوارمیام -

 دادم مجددًا گفت: لشیرا آهسته تحو دوارمیزدم و ام ی*بخندل
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رو  فتونیو کار و وظا ارنیم فیمهندس تشر یبرم. آقا یسرکش یدوستمون برا نیهمراه ا دیبا اجازتون من با _

رو به  فتیهردو شما  طیهستن که استثناء بخاطر شرا کی فتینطارت ش ریهم مد شونیخود ا دنیبراتون شرح م

 .دیبپرس شونیاز ا نیتونیم نیداشت یمدت هر سوال نیبرسه، در ا دیکه شما باش دیعهده گرفتن تا همکار جد

گذاشت تا اورا به سمت  یکمر مرد همراهش م یکه دستش را رو یکرد و در حال یتشکر کردم خداحافظ آهسته

 یدستگاه گذاشت و در حال باز کردن باز یرورا  یهم گوش یکند رفت. مهندس گرفت منش ییراهنما یخروج

 ناتمامش خطاب به من گفت:

منتظرشون  نجایلطفا هم رسوننیدارن اما در اسرع وقت خودشون رو م کیکار کوچ هیگفتن  یمهندس رمصان-

 .دیباش

 باالخره شر شدیانداختم. باروم نم ینشستم و به اطراف نگاه سرسر یقبل یصندل یکردم و رو تشکر

 

و چه  گشتمیفکر نکردن به گذشته م یبرا یزیدنبال دست آو دیکار کرده باشم دنبال کار نبودم اما شد به وع

 من را از افکار مخربم دور نگه دارد. توانستیبهتر از کار م یسرگرم

 یانتخاب هم مثل قبل نیکمکم کن ا ایخودت پشت و پناهم باش خدا ایخدا "چشم بستم و در دل نجوا کردم  

 "اما معجزه ات رو بهم نشون بده هینشدن دونمیم ایرو بهم برگردون خدا میخودت آرامش زندگ اینباشه خدااشتباه 

 درنگ معجزه اش را به سمتم فرستاد. یخدا بدون لحظه ا و

همه مدت باز هم  نیبعد از ا شدیرفت شوکه شدم باورم نم یمنش زیکه بدون توجه به من به سمت م یکس دنید از

جز  یزیجا اگر چ نیلحظه هم نیاون درست هم دنید خواستمیکه از خدا معجزه اش را م یدرست زمان آنهم نمشیبب

 گرد بود. یکوچک ما حساب یایتوانست باشد؟ الحق که دن یمعجزه م

 و گفت: ستادیا یمنش زیم یرو به رو 

بودن نتونستن  اتیعمل چییسو ریدر گ شونیا دیکرده بود جیرو پ یمهندس رمصان ایخانم پاکباز گو ریروز به خ -

 مهندس فرستادن که معطل نشن. یبنده رو خدمت آقا انیب

 اصالح حرفش به من اشاره کرد و گفت: یزد و برا یپاکباز ل*بخند خانم
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 خانم مهندس هستند. دمونیهمکار جد -

 یوکه شد. خانم پاکباز اما بدوباره ام ش دنمیکه او هم به اندازه من از د دمیو من د دیباالخره من را د یاشاره منش با

 توجه به دهان باز ما ادامه داد:

 ستیمهندس راحت شدن الزم ن یآقا گهیدو هستن. د فتیش اتیبخش نظارت بر عمل ریمد نیخانم مهندس راد _

 باشن. فتیشانزده ساعت در روز ش

خانم  یحرفها انیو تا پابود  رهیرا متوجه نشد تمام مدت به من خ یمنش یکلمه از حرف ها کی یاما حت سامان

تواند  ینم ایدن نیکه ما را در ا دی. انگار باالخره پاکباز فهمدیچرخ یصورت من م یاجزا یپاکباز نگاهش نا باور رو

 :دیباال برد و پرس یرا کم شیکه صدا ابدیب

 د؟یبنده شد ضیمهندس متوجه عرا -

. سامان زودتر از من خودش را جمع میبرگشت یواقع یایخاطرات به دن یایو از دن میخورد یاو تکان یدو با صدا هر

مهربان  یو با همان صدا دیوقت بود فراموش کرده بودم باز هم به رخم کش یلیاش را که خ یشگیکرد و ل*بخند هم

 گفت:

 خوشحالم خانم مهندس. یلیدوبارتون خ داریاز د -

 خره خوشحال بودم.و سه ماه باال کسالیبار بعد از  نیاول یهم خوشحال بودم. برا من

شرح  میآن را برا یو خروج ینام هر دستگاه، طرز کار و ورود م،یزد یقدم م تیونی طیهم در مح یبه شانه  شانه

 .دادیم

بود.  دهیپرس یاز خودم زده بودم نه او سوال یتا اکنون فقط حرف از کار بود. نه من حرف دارمانید یهمون ابتدا از

احساس پنهان را با آنکه از  نیو ا میزدینم یاحساسمان حرف ایدرباره خودمان  تچوقیدرست همانند گذشته که ه

ما، درس بود.  نیتنها حرف ب شهیو هم میخودمان نگه داشته بود یاما برا میخواندیبه وصوح م گریهمد یچشم ها

 .شدین همکالم مو با م کردیهندوستان م ادی لشیال*بته سامان که اهل درس و کتاب نبود و فقط زمان تقل*ب ف

احساس  نیبه ا یمیبود اما هرگز اشاره مستق دایمشتاق و توجهات از راه دور و پنهانش، پ یبه من از نگاه ها عشقش

 یدوره  میهردو از ترس شکست غرورمان سه سال و ن دیآوردم. شا ینم شیبه رو زیچ چینکرده بود و من هم ه
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 یصدا یحت چگاهیه مینشستیکه کنار هم م ییسر جلسه هاو جز زمان تقل*ب  میرا عاشق هم بود یکارشناس

 من را مخاطب قرار داد خوب در خاطرم هست. مایکه مستق یبار نی. اولمیبود دهیرا نشن گریهمد

 یو از شانس قشنگ من ساعت امتحان با امتحان عمل میداشت یعموم یمیش شگاهیو امتحان آزما میدو بود ترم

بروم و با او صحبت کنم.  کیزیپس مجبور شدم قبل از امتحان به سراغ استاد آز ف تداخل داشت کیزیف شگاهیآزما

 فیدر رد یا یخال یجا رمیتاخ لیاما به دل دیشک رونیمار هم  از النه اش ب شودیال*بته که با زبان چرب و نرم، م

ر و در باطن با ذوق کنارش کنار سامان بود در ظاهر به اجبا افتمیکه  یا یخال ینکردم و تنها صندل دایدخترها پ

 یبار مرا مخاطب قرار داد و به من سالم کرد. با تعجب اطرافم را نگاه نیاول یکه برا دمینشستم و در کمال تعجب د

کالمش با من بوده و با همان  یندادم مطمئن شدم که رو صیرا به عنوان مخاطبش تشخ یکس یوقت اماکردم 

 طمع نبوده. یکه متوجه شدم سالم گرگ بچشمان گرد شده جواب سالمش رو دادم 

 ن؟یخوند یزیچ نیخانم راد _

 من جواب داد: یاز پشت سرم به جا یمردانه ا یبدهم صدا یفرصت کنم جواب نکهیاز ا قبل

 امروز دوتا امتحان داشته فرصت نکرده بخونه. نیخانم راد رینخ _

من با خبر است  یاز برنامه امتحان قیانقدر دق یچه کس نمیمتعجب تر از سابق به پشت سرم برگشت تا بب چشمانم

 یدر اطرافم ندارم. ال*بته اسم اصل یگریمرد فصول د نیراحت شد که به جز ا المیو خ دمیرا د "یچ یچ" یکه اقا

 میبود دهیاو برگز یخودش با خبر باشد برا نکهیرا بدون ا نیاسم وز نیها ا یهمکالس ریبود اما با سا یگرید زیاو چ

اتالف وقت با  یاز آن برا تواندیدارد که م زین یاورد زبان یم ادیشروع آنتراک ها به  ایکه به محض اتمام کالس چرا 

 "، "ه؟یدستگاه چ نیکارکرد ا"مثل  یارزش یسواالت ب دنیاستفاده کند و با پرس شیها یارزش استراحت همکالس

 .گرفتیداخت که وقتمان را هم مان ینه تنها خودش را از چشم همه ما م "ه؟یاسم اون ماده چ

 :دمیبه عمد پرس دانستمینگاهش کردم و با آنکه جواب را م باتعجب

 امروز دوتا امتحان دارم؟ دیدونیشما از کجا م _

 آورم که با تعجب جواب داد: ادیخودم هم بهتر به  لیاز نام و فام یانتظار داشت او را حت انگار

 تا حاال؟ نیدیمنو ند ی. جدمیهست یاشتم. هردو تا کالس رو با هم همکالسچون خودم هم امروز دوتا امتحان د _
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خوب و سر  یما دخترها نکهیو تظاهر به ا یظاهرساز یو برا نمتیبیم زیهم ر نمتیبب یعنیچپ نگاهش کردم  چپ

و  میه کندور از چشم شان آنها را مسخر نکهیچه برسد به ا میشناسینم یرا حت یپسر چیو ه میهست یو پاک ریبه ز

 گفتم: میاندازیدست ب

 !میهست یبا هم همکالس ییچه کالسا نی. گفتنمیبیباره شما رو م نیراستش اول _

انداختم اما  نییاز کالس با ما بوده شرمنده سرم را پا یمیپسرها متوجه شدم که حواس ن یخنده بلند باق یصدا با

سامان در دلم آب شد. وقت  یبود که از قهقه یقند من یخنده لیال*بته دل رمیخنده ام را بگ ینتوانستم جلو

و مشتاق سامان  رهی. از نگاه خدیرقصیم یشانیپ یبلند و لختش رو یو موها خوردیم نیگوشه چشمش چ دنیخند

 خودم را جمع و جور کردم و صاف نشستم که سامان دوباره گفت:

 د؟یب برسونلطفا به من تقل* شهیبخونم م یزیمن فرصت نکردم چ نیخانم راد _

 و از جانب من با توپ پر تشر زد: دیدو کبوتر عاشق پر یمکالمه نیاول انیم یچ یچ یهم آقا باز

 .یبخون ینیخودت بش یخواستیم رسونهینم یچیبهت ه نیمعلومه که نه، خانم راد _

 :دید و با اخم به او توپسامان کالم من را منعقد کر نباریگرد شد و ا دیجد یوص لیوک نیا ییهمه پررو نیاز ا چشمانم

و وقت درس خوندن  یبردت محضر برات وکالت نامه امضا کرد فضول؟ به تو چه اصال؟ توم اگه شاغل بود یکس _

 .یکردیکار رو م نیهم سوختیات م هیو دلت واسه پول شهر ینداشت

 سامان را درآورد و با حرص گفت: یبا تمسخر ادا یچ یچ یاقا

 .یستین شیب ینفته. خوبه راننده آژانس ریوز شاغل انگار گهیم نیهمچ _

 .رمیبگ یبیاز بابام پول تو ج هیکه مثل بق نِیبهتر ا _

 خاتمه بحث گفتم: یرخ دهد برا یریدرگ نشانیب نکهیاز ا قبل

 .کنمیآبان حتما کمکتون م یآقا دینگران نباش _

 ذوق زده تشکر کرد و ابرو سامان
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 یو آقا "دونهیاما اسم منو م دهیتورو تو عمرش ند یشد عیضا"مفهوم که  نیه اباال انداخت ب یچ یچ یآقا یبرا یی

 کرد. درهم سرش را با جزوه اش گرم یا افهیدستش آمده بود خودش را جمع و جور کرد و با ق یهم که گوش یچ یچ

تقل*ب برسانم اما کرد و نتوانستم به ساماِن شاغِل  مستقلِ خودم،  ضیآن روز استاد سالن امتحان را تعو هرچند

سر  شهیبا سامان هم یبود، هم کالم یکار م ایاگر به بهانه درس  یحت دیبه من چسب یحساب یهم کالم نیلذت اول

 آوردیذوقم م

 ن؟یمتوجه شد _

داده و چقدر از سخنانش را  یحاتیبفهمم  چه توض نکهینگاهش کردم ذهنم اصال آنجا نبود چه برسد به ا شوکه

 ام. دهینشن

 زد و مهربانانه گفت: یل*بخند دیهم پر سوالم را که دنگا 

 داده. حیدارم طرز کار همه دستگاه ها رو توض پیکل هی رسونمیبار من بهتون تقل*ب م نیا دینگران نباش _

 دست چپ اشراه کرد و گفت: یبود که من بودم. به راهرو ی*بخند زدم پس او هم در همان فکرل

 دیاریب فیطرف تشر نیاز ا _

 داد: حیزمان با قدم زدنمان توض مه

 تیونیرو بفرستم براتون، داخل  پیبدم هم کل حیاونور رو توض یکارا میسمت اتاق کنترل هم بر رهیسمت م نیا _

 .میداریرو تو کمد رختکن نگه م ایگوش نیممنوع واسه هم لیموبا

 تا به او برسم و بعد صحبتش را ادامه داد: ستادیا منتظر

اون  ،یمهندس رمضان فتیخب االن ش یخاص ول طیفقط شرا ستیمربوط به اتاق کنترل ن ادیشما زال*بته کار  _

رو  فتونیرو درست نکردن و هستش براتون وظا فتشیچند روز که ش نیمخالف شماست تا ا فتیش یفیناظر ک

 نباشه. یبده که مشکل حیتوض

 و ادامه داد: ستادیا یدر بزرگ آهن یبه رو رو

 رسمیداخل اتاق کنترل  من هم االن خدمت م دییشما بفرما -



 به بهشتم برگرد

 
107 

 

 راهرو، وارد اتاق کنترل که با خط قرمز ورود ممنوع زده بود شدم. چیکردم و بعد از محو شدنش در پ دییسر تا با

حاضر در اتاق کنترل به سمت در سر چرخاندند تا ورود  یتوسط من، مهندس ها یباز شدن در بزرگ فوالد یصدا با

تذکر باز شده بود با تعجب بسته شد. من هم با  یکه برا یمن، دهن دنیاق را تذکر بدهند که با دممنوع بودن ات

 جمع بود. انجمعش یحساب نجایدهانم از تعجب باز مانده بود انگار ا دنشید

نگاه  کرد،یرا نطاره م گریهمد دنیدوباره باز شد. برگشتم و به سامان که با ل*بخند، شوکه شدن ما دو نفر از د در

 کردم.

 به تعجب چشمان ماهان نگاه کرد و با خنده گفت: سامان

 فتیش نیگزیجا یدو هستن. باالخره راحت شد فتیش دینظارت جد ریمد نیخانم مهندس راد کنمیم یمعرف _

 .دیمخالفت رس

 نیالخره چگفت ماهان هم با یتکان داد و خوشوقتم میبرا یشناختم با ل*بخند سر یحاصر در اتاق که نم گرید مرد

 اش باز شد و ل*بخند زد و گفت: یشانیپ

 خانم مهندس نمتونیبیخوشحالم دوباره م _

متشخّص که تنها  یسامان بود پسر یمیپسر دانشگاه و دوست صم نیتر یو خجالت نیمحجوب تر یرمضان ماهان

در تمام خاطرات  بایو تقر میبود دهیبرنگز شیبرا یو لقب میدخترها سوژه اش نکرده بود هیپسر دانشگاه بود که با بق

هم حضور داشتند. ل*بخند پر رنگ ماهان مرا به  یکاسه ا دینو گرشانیمشترکم با سامان، ماهان و دوست د ریغ

 خاطرات دورم برد.

 .می. من و سامان و دوستانش باهم سر آن  واحد مشترک بودمیداشت یکارگاه عموم یدارم که امتحان کتب ادی به

 ادیتعداد ز لیکوتاه من و سامان جذاب تر بود. به دل یاز اتفاقات و برخورد ها یم کالس حتتر انیپا امتحان

حواله کرد. و به لطف کار  یتمام پنج سکشن را به دو روز متوال یِ کارگاه استاد، امتحان کتب یدانشجوها و کمبود فضا

من بود. قرار  یمراقب جلسه امتحان رایو سم رایسم نبود که من مراقب جلسه امتحا ادمانیو شانس ز ییدانشجو

از  دیبه من جواب ها را برساند و شا رایو سم رایو من به سم میاستفاده را ببر تینها یخوش شانس نیکه از ا میگذاشت

هم  یکاسه ا دیمن بود که به محض ورود به جلسه متوجه شدم که مراقب جلسه سامان و ماهان و نو یبایشانس ز

 هستم.
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 ادهیپ یپاشنه بلندم که از عمد برا یکفش ها یکه سامان و دوستانش نشسته بودند رفتم و صدا ییسمت راهرو به

 .دیچیبودم در سالن پ دهیاعصاب دانشجوها پوش یرو ،یرو

بستن دهان حراست بود کرد و به طعنه  یسرم که برا یبه چادر رو یمراقب که نشستم سامان نگاه یصندل یرو

 گفت:

 مراقبه. یاونجا جا نیم رادخان نیاشتباه نشست_ 

 نگفتم یزیکه به طعنه انداختنش عادت نداشتم کردم و چ یبه سامان یچپ چپ نگاه

 یبا صدا یحجت یدانشجوها پخش کنم  و رفت با رفتن اقا نیبه سمتم اومد و برگه ها رو دستم داد تا ب یحجت استاد

 بلند اعالم کردم:

سرش از رو برگه اش بلند کرده  یکس نمیبب هیه پخش کردم کافست برگه ها رو ک قهیوقت امتحان شصت دق _

 رو داره شیاونوقت که از کارگاه فقط نمره عمل

همان  یبود مراقب حوضه اش دانشجو دهید نکهیاعتماد استاد را که از لحطه ورود و ا نکهیا یفقط برا زدمیم بلوف

با اصرار مراقب جلسه آن  میها یبه هم کالس ترمش است را جل*ب کنم وگرنه که از اول به قصد تقل*ب رساندن

دو  درسکی یهشت نمره کتب یرا که برا ییانشجوحال د کردمیامتحان را گرفته بودم. خودم دانشجو بودم و درک م

بلوف هم همشان را ترسانده  نیرا دارد اما انگار با هم یبیاما انتطار امداد ع کندینم یمسلما تالش یعموم یواحد

مانده بود. ل*بخند حرص  رهیبودند. به سامان نگاه کردم که با چشمان گرد به من خ رهیاسترس به من خبودم که با 

سوال را دست ماهان دادم و  یل*بم نشست و چهار عدد از  برگه ها یرو ششیحرف چند لحطه پ یبه تالف یدراور

 گفتم:

 لطفا. دیپخش کن اتونیکنار دست نیب _

 :دیشوکه بود پس برگه رو نگرفته، پرستعجبش رفع نشده بود و  هنوز

 ؟یاخه ؟ مگه خودتونم امتحان ندار یچطور ؟یشما مراقب یجد یجد _

به گردن  یداشتن پارت دانستندیکرد، آنها چه م دتریبه حرف ماهان اخم سامان رو شد دنمیام گرفت اما خند خنده

 چه! یعنیمعاون آموزش  یکلفت
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 شده بود قند در دلم آب شد. یرتیمن ع یبرا نکهیصور ادر هم سامان دلم را برد و از ت اخم

که شک داشتم را از  یینشستم تا جواب ها میشده را برگشتم و سر جا یط ریبرگه ها را پخش کردم و مس یهمه

سر از برگه بلند نکند و  یبا دقت مراقب بودم که کس یلیکنم و هم زمان خ دایکه همراهم آورده بودم پ یجزوه ا

 .رمیزهرچشم بگ یمتحان حسابا یابتدا

 اشیرا با نفر کنار اشیافتاد که کم مانده بود صندل یکردم از جا بلند شدم و نگاهم به پسر دایها را که پ جواب

 سرش رفتم و با اخم گفتم: یگرفت و باالآشکار خنده ام طنتیش نیجفت کند از ا

 جا بود؟ نیهم یصندل نیا یجا دیمطمئن _

 ظیدهد اما ،فقط اخمم را غل بمیحرکت مثال فر نیتا با ا دیکشزل خورده اش یموها نیتش را بباز شد و دس ششین

 تر کرد. تشر زدم:

 رو برگردون سرجاش تا برگه ات رو پاره نکردم  یصندل _

 به برگه اش نگاه کردم و گفتم: همزمان

 ، الف،  الف ، دال ، ب میالف ،ج  _

اما خودم  زدمیکه مرتکب شده بود سرش داد م ییخطا یکم دارم که برا کردیام شد حتما فکر م رهیتعجب خ با

 اخم کردم و گفتم: میگویجواب همان سواالت را به او م

 ؟یکنینگاهم م ینجوریمنه ا یشونیمگه جواب رو پ گهید سیبنو _

 یر کرد. سرزد و تشک کیکه گفته بودم را ت ییها نهیشده بود گز بشیکه نص یایاز جواب مفت و مجان خوشحال

 دمیکه سامان را در حال تقل*ب گرفتن از ماهان د نمیبنش یصندل یراهرو برگشتم تا رو یتکان دادم و باز به ابتدا

 بردم: باالرا  می. پشت سرش رفتم و صدارمیبگ یحساب یدلم خواست زهرچشپ

 سرت رو برگه ات باشه.  ؟یفتیکارگاه رو ب یهوس کرد _

با  کردیرا تکرار م یکه همان حرکت دل*برانه پسر قبل یرفت و در حال شیکه دلم برا ینگاهم کرد نگاه مظلومانه

 نیو گور شده بود ا دلم کجا گم یکجا؟ راست یکیکجا و آن  یدل*بر نیاما ا دیجذابش کش شیبه ته ر یالتماس دست

 !انیم
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 آهسته زمزمه کرد: دیماتم را که د نگاه

 اد؟ی. دلت مفتمایب کنم متقل* یخانم نذار اینخوندم سام یچیه _

 یمن اسمم از زبان او معن یخدا یآمدن نداشت؟ وا الیکجا رفته بود که خ یدل لعنت نیآمد اصال ا یدلم نم دلم؟

تاالپ و تلوپ قل*بم  را گرفتم که  ی. به زحمت جلوشدیم یبهمن ماه را از دست داده بود و خود خود بهار معن

 گفتم:  یظاهر اخم کردم و سرسر فظح یاو اعتراف نکنم و برا همانجا با آن حال نزار به عشقم به

 سرت رو برگه ات باشه _

 تیبا نها و

 

رو کند و سر وقت  شیمشتاقم برا یاز آن دزد قل*ب در روز روشن فاصله گرفتم مبادا دست دلم را چشم ها سرعت

را پرت کنم  یتقل*ب رساندن بتوانم حواس ان قل*ب لعنت فیدانشجوها رفتم بلکه با سرگرم شدن به کار شر هیبق

 را به خاطر آورد. دنیبلکه تپ

از سواالت داشت، اشتباهات  یمینشانه از اسان بودن ن نیها را جواب داده بودند و ا نهیگز یدانشجوها، همه اکثر

کردم و  حیا به من داده بود تصحراهرو حواسش ر یمداربسته و استاد که از انتها نیشان را دور از چشم دورب یهمگ

 دیدرست را رساندم و همزمان حواسم بود که ماهان و نو وابکه هنوز جواب سواالت را نداده بودند هم ج ییبه آنها

از انها که دو طرفش نشسته بودند  یکیرا از تقل*ب رساندن به سامان منع کنم هربار که سر سامان سمت  یکاسه ا

 به جز من حق نطر لطف داشتن به سامان را نداشت. یتا بترسانمشان. کس دادمیدکر مبلند ت یبا دا دیچرخ یم

برگه ماهان چپ  یجدابش رو یمراقب مقابل چشم سامان نشستم و به سامان که چشمان مشک یصندل یو رو رفتم

اش انداخت برگه  یکردم که حساب کار دستش آمد و سرش را رو یشدم. مچ نگاهم را که گرفت اخم رهیشده بود خ

 را نشنود گفتم: میکه که سامان صدایگوشش آهسته طور کیشدم و نزد رهیسر ماهان رفتم و به برگه اش خ یباال

 .شهیجفتش الف م یمونده به اخرم دال پونزده و شونزده هم اشتباه نوشت یکیدال  یاول الف هفتم یدوتا _

خودش به دانشجوها پاسخ  یریسخت گ نیقب به امرا شدیباورش نم هینگاهم کرد او هم مثل بق رهیو خ برگشت

 گفتم: نانشیاطم یزدم و برا یل*بخند دیرا بگو حیصح
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و  یباش یاگرم تا اخر امتحان پسر خوب د،یراحت جواب ها رو از جزوه نوشتم درسته شما هم درستش کن التونیخ _

 هم بهت بگم. یحیتشر یجواب سواال دمیقول م ینرسون تیبه بغل

 گفت: یکرد و به شوخ یبه من که سرم کنار گوش ماهان بود، نگاه یظیاه کرد که با اخم غلسامان نگ به

 میزنیحرف م یدر گوش میاالنشم به خون من تشنه است که دار نیهم نیدر ننداز نیتورو خدا منو با ا _

 ده شدم و گفتم:ذوق ز بردندینسبت به من با خبر بودند و از اوحساب م رتشیدوستانش هم از حس و غ نکهیا از

 شما نگران نباش اونش با من _

رفتم و بعد از گفتن جوابها  یکاسه ا دیبه موافقت تکان داد، موافقت ماهان را که گرفتم سراغ نو یو سر دیخند

 تر کرد گفت: یچشمک که ابروان سامان را جدانشدن کیو با  دیاو هم تکرار کردم که خند یحرفم را برا

 دشیخودتون بچزون ذارمیراحت م التیخ _

 ییدانشجوها هیسراغ بق یسامان که آشکارا قهر کرده بود و نگاهش را از ما برگردانده بود نگاه کرد و با ل*بخند به

که هنوز هم تمام نکرده بودند رفتم تا با دادن جواب و دست به سر کردنشان زودتر با سامان در راهرو تنها شوم و 

چشمش با عشقش خوش و بش کرده بودند لج کرده بود و  یکه جلو یا دوستانهمزمان حواسم به سامان بود که ب

 .کردیقهر هم کرده بود و نگاهشان نم چیه گرفتیتقل*ب که نم

از همه بانمک  رفت،یو م دادیم لیبرگه اش را تحو ریخ یتشکر و دعا یبعد از کل گرفتیکس که جوابها را از من م هر

که  گرید یکیجبران کند و  میفرصت برا نیو اصرار داشت تا در اول خوردیها ماش به معتاد افهیبود که ق یتر پسر

. کردیها فقط نگاهم م جیو مثل گ شدیباز هم متوجه نم گفتمیجواب ها را م مایانقدر کودن بود که هر چه هم مستق

 تا شروع به نوشتن کند. رمیدر دستم را مقابل چشمانش بگ یآخر کار مجبور شدم برگه

 مقابلش.  دیسف یفقط من ماندم و سامان و برگه آخر دست

 :دمیسامان نشستم و پرس یرو به رو میصندل یو رو رفتم

 پس؟ آخر وقته عجله کن. یسینویچرا نم _

 کرد و گفت: هیرا به من هد نشیحال خشمگ نیو در ع نیغمگ نگاه
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تار  ینداره فدا بیع نیمن خانم راد جز یبه همه رسوند ؟یلیچرا ظرف مرا بشکست ل یلیبود م گرانشیاگر با د _

 موت.

گذاشتم  اشیدسته صندل یدر دستم را رو یجواب ها یپنهان کالمش زدم و برگه یقربان صدقه نیبه ا ی*بخندل

 و گفتم:

 .یسیاسمت رو بنو هیکاف _

ل*ب باز  نگاهش گرفت اهیس یرا ستاره باران شبها شیلحظه عم از مردمکش پر بست و جا کیکه در  یچشمان با

 کنمیفکر م نیبه ا یو من هنوز هم گاه دیسر رس یبزند که استاد حجت یلطف مخصوصم حرف نیکرد تا در جواب ا

 نبود که بود. نیسرنوشت من ا دیشا دیرس یکه اگر آن روز استاد نم

 شدم: دهیکش رونیراننده از اعماق خاطراتم ب یصدا با

 پالک چند؟ نیخانم گفت _

 انداختم و جواب دادم: یدر دستم نگاه برگه مچاله شده به

 دوازده -

 اشاره کرد و گفت: نیسر به خارج از ماش با

 .نهیدرسته. هم -

دادم و ل*بخند به  صیدرخت انگور تشخ یبرگه ها ریکه اشاره کرده بود نگاه کردم و شماره پالک را از ز یسمت به

 یآجر یبود و پشت خودش نما دهیک را بر سر کشدرخت تا نیسنگ هیکه سا ییخانه با نرده ها نیل*بم آمد. ا

 به بعد متعلق به من بود. نیساختمان را پنهان کرده بود از ا

و در قفل انداختم. دو دور چرخاندم  دمیکش رونیام ب یدست فیدستم داده بود از ک یصالح یآقا یرا که منش یدیکل

 باز شد. یکوچک کیت یو در با صدا

نگاه  رهیقدم وارد شدم.چشم گشودم و متعجب به دور و اطرافم خ کیل*ب گفتم و  ریز را "بسم اهلل"بستم و  چشم

را جا داده بود.  یو مشک دیسف یها نتیخود آشپزخانه اپن با کاب یکه انتها یمتر ستیحال کوچک ب کیکردم 

و  دیسف یها کیرا از هاد جدا کرده بود. سرام یبهداشت سیدو اتاق خ اب و سرو یگوشه سمت راست راهرو کوچک



 به بهشتم برگرد

 
113 

 

که در قسمت دسته  یو کاناپه چرم مصنوع دیکشیاز قبل به چشم م شتریخاک گرفته بدون فرش بودن خانه را ب

کاناپه و   نیبه ا یصالح یبود؟ اقا نی. کل خانه من همکردیم یشده بود، وسط خانه به من دهن کج دهیچرمش ساب

را  وانیپر ل مهیکردم به گفته مشاورم ن یمبله داده بود؟ سعقد کنج اپن لقب  میخچال نیآشپزخانه و  یگاز صفحه ا

بود تا بلکه کمتر  یسرگرم یخودش نوع نیخانه هستم و ا لیوسا دیبود تا چند روز سرگرم خر دایکه پ نجوریا نمیبب

 ام فکر کنم. یزندگ یها یفرصت کنم به بدبخت

با همان  خچالیداشتم دو هفته از وقتم را گرفت.  که من یفشرده ا یبا ساعت کار ونیزیتخت و مبلمان و تلو دیخر

 یازیبه خورد و خوراک ن شدیرو به موت نم یافسرده که تا از زور گرسنگ یزن تنها کیوجب قدش کفاف  مین

 ییها کیتر سرام متیفرش ارزان ق میگل کیفرش  یو اجاق گاز نبود. به جا خچالی دیبه خر ازیو ن دادینداشت را م

خود ساخته بودم به  یکه برا یکاذب یداد و من با دلخوش نتیان برده بود تا مثل صدف برق بزند را زکه نصف روز زم

 ماندم. رهیکم خانه ام خ هییاسباب و اساس

زمان ممکن هرچه  نیآشنا شده بودم. ماهان در فشرده تر دمیشغل جد یو ادار یبا روند کار یدو هفته حساب نیا در

و دستگاه ها و من در  تیونیبه  یو سرکش پورتیتا نوشتن ر یاف د ید. از خواندن گراف و پداده بو ادمیالزم بود را 

بود و  یفقط شامل آن دوازده ساعت کار نیبدبخت به خانم مهندس ارتقا درجه داده بودم و ا وانهیدو هفته آن د

 یبه پروژکتور زندگ ازیو بدون ن دمکریاتاقم نگاه م نییاز تز یخال یها واریدوازده ساعت بعد را تنها در خانه به د

 ی. هرچند که فرشدیکشیو من را از عرش به فرش م کردیعبور م دگانمیاز مقابل د یینمایس لمینکبت بارم مثل ف

 کف اتاق خوابم پهن نبود.

بود تا  از بخش ما کامال سوا بود و فقط الزم یآشنا شدم. ساختمان ادار کردمیکه فکر م یزیتر از چ عیهمکارانم سر با

و از  یگاز یکولر ها ریز مانیدر اتاق ها کهمیآشنا باشم در مجموع ده نفر مهندس بود یاتیبا همکاران کادر عمل

 ریز رهیجز یطاقت فرسا یپانزده نفر کارگر که از بس در گرما و میکردیم یکار را رهبر نگیکنترل یتورهایپشت مان

 نمود.  یخودمان بود سخت م دیکه تول یریصورتشان از ق صیآفتاب بودند تشخ میتابش مستق

کرده بودند  یمعرف انیموضوع با وجود سامان و ماهان که مرا از آشنا نیتنها زن گروه بودم اما ا یاتیبخش عمل در

 من درست نکرده بود. یبرا یمشکل چیکند ه ریگ از جنس مردانه به ل*باسم ییمبادا پر مزاحمت ها

نبود که به ناموس دوست و  یمرد چیآمدم و ه یناموس سامان به حساب م یبه نوعبه چشم همکارانم آشنا و  من

بود  ینداشتم مشکل من آن لفظ ناموس یمردانه محل کارم مشکل طیداشته باشد. با مح ییو همکارش نطر سو قیرف

 ود.نمود ب یتر از آنچه که م یعواژه واق نیا خواستیو من چقدر دلم م دادیکه مرا به سامان نسبت م
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 شدندیکه دستگاه ها دچار بحران م یبجز در مواقع بایگفت تقر توانیگذشت و م یماه از زمان آغاز به کار من م سه

و با  کردمیرا گم م میدست و پا دادیرخ م یاتیعمل یکه بحران ها ییدر کارم خبره شده بودم اما در زمان ها یحساب

که  یلیرخ داد که سامان به دل یروز قایبحران ها دق نیاز ا یکیو  دوختمیاسترس به دهان سامان و ماهان چشم م

 به محل کار آمده بود و پچ پچ کنان مشغول سر و کله زدن با او بود. فتشیبود و ماهان خارج از ش یعصب دانستمینم

 یدانظر گرفته بودم که ص ریرا ز شانیهردو یسامان و مشاجره ماهان توجهم را جل*ب کرده بود. پنهان یقراریب

 نگاهم را از ان دو نفر گرفت: کپوریمهندس ن

 لطفا. دیاریب فیچند لحظه تشر شهیم نیمهندس راد _

که نگاه سامان و ماهان هم با من  دمید یچشم ریها رفتم و ز ستمیوسط سالن بلند شدم و به سمت س زیپشت م از

آالرم  نیا لیصفحه دهان باز کردم تا دل یبه چراغ قرمز رو رهیو خ ستادمیپور ا کیمهندس ن یبلند شد. پشت صندل

 جوابم را داد: پرسمب یفرصت کنم سوال یحت نکهیرا بپرسم که خود مهندس قبل از ا

 شبیقبل نوشته شروع هشدار از د فتیتو گزارش ش دهیپنج ساعته که آالرم م کینزد یکاوریسپرتور واحد ر _

 صبح نتونستن مشکل رو حل کنن فتیش یهابوده اما بچه

 مشکل آن دو نفر هم کنجکاو کرده است: نیداشت که ا نیماهان از پشت سرم نشان از ا یداص

بچه ها حلش کرده بودن اما  رفتمیکردم لحظه آخر که داشتم م یما شروع شد هر کار بگ فتیآره مشکلش از ش _

 البد موقت بوده

او را گرفت و  یبلند کرد و خودش جا ستمیحرکت او را از پشت س نیو با ا دیکوب کپوریمهندس ن یدست به بازو با

 حرفش را ادامه داد: ستمیسر و کله زدن با س قهیبعد از چند دق

 شهیبرش گردونم اما نه بهتر م یکردم تا به حال عاد یبگ ینداره، هرکار دهیفا گهیکه صبح کردم د یانگار هرکار _

 نه بدتر آالرمش ثابت مونده.

 :دمیحال باز کردن برنامه اسپن پرس و در دمیدستش کش ریرا از ز موس

  زد؟یچشمک که نم _
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 طیو بعد اگر شرا دادینشان م یاول آالرم قرمز خود شدیحاد م طیشرا یچشمک زن خطرناک تر بود اصوال وقت آالرم

 که ران کردم جواب داد: یساز هیبه شب رهی. ماهان خشدیچشمک زدن چراغ آالرم شروع م شدیخطرناک تر م

 طور قرمز مونده نینه بدتر، هم شهیه، نه بهتر منه گفتم ک _

کمتر  گشتمیم شتریکنم اما هرچه ب یرا بررس طیساز شرا هیشب یکردم از رو یچشم دوختم و سع توریصفحه مان به

شد  ینشست و مشغول بررس یکنار ستمیپشت س دادمیکه به اسپن م ییتوجه به برنامه ها ی. سامان بکردمیم دایپ

 از جا بلند شد و گفت: یبا کالفگ طیشرا قیبود چون بعد از مطالعه دق دهیمثل من، به بن بست رسانگار او هم 

 سر سپراتور، کنترل ولو رو چک کنم. رمیمن م میفهم ینم یچیتا صبح ه ینجوریا _

 را باال برد: شیو صدا ستادیبالفاصله مقابلش ا ماهان

 ستگاه آخه؟سر د یبر یتونیطوفان تو م نیتو ا ؟یشد وونهید _

 یبارانش ب گفتیبند آمدن هم نداشت. ماهان درست م الیکرده بود و خ دنیشروع به بار یدیشب قبل باران شد از

 گفت: یشباهت به طوفان هم نبود. سامان باز هم با کالفگ

ل ک گهیتا چند ساعت د مینکن یدگیامکانش هست اگر رس شه؟یوضع بدتر م نمیبب نجایا نمیپس چکار کنم بش _

 هست. نیواحد بره رو هوا. حواستون به ا

 که کنار گوشش زمزمه کرد: دمیآهسته ماهان را شن یصدا

 سر جات انقدر حرف مفت نزن نی. بشیکن یخودت خال یسر پرگ و زندگ یهست یاز مادرت عصب شهینم لیدل -

 خالف نطر ماهان را داشت: یاما نظر کپورین مهندس

جلوت  یچند قدم ینتون یحت دیشا ییتو تگرگ و بارون تنها ادیهم باهات ب یادکن مهندس ه جیباشه برو فقط پ _

 .ینیرو بب

کرد از اتاقک را پیج می یکه مهندس هاد یاش را برداشت و درحالو بیسیم دیرا در صورت ماهان کوب "باشه" سامان

حرکتش قمار بر سر مرگ  نیاگر ا کنترل بیرون رفت و دل نگران من را هم با خودش برد. اگر حق با ماهان باشد چه؟

 ست حفظ کن.  یاش هم راض یو دوست یبه دور یکه حت یقل*ب یخودت سامان را برا ایاش باشد! خدا یو زندگ
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بنشینم و ببینم که عشق اولم در این باران سیل آسا که  توانستمیاز رفتن سامان گذشته بود اما من نم قهیدق چند

 یکه اگر به حالت عاد یدستگاه یدر خطر باشد آن هم در حال کار بر رو شباهت به سونامی نبود جانش یب

که به دهنم  یدست به کار شدم هرکار یعتا چند لحظه دیگر امکان ترکیدن یا احتراق داشت پس سر گشتیبرنم

پس و پیش از سپرتور هم  یبه واحدها یتا درصد تبدیل دستگاه و حت یکردم، از چک کردن فید ورود دیرسیم

 را نشان نمیداد. یکردم تا ببینم اشکال از کجاست اما دستگاه ها هیچ مشکل یت درازدس

بدتر شد که آالرم، چشمک زن شد کالفه بودم هیچ، حاال نگرانی هم اضافه  یدیگر داشتم کالفه میشدم و حالم زمان 

بود که با تمام  یمرد شده بود بخصوص این که میدانستم در حال حاضر نزدیک ترین شخص به آن دستگاه خطرناک

 خار به دستش برود. یحاصر نبودم حت یبگیعر

پور با  کیام را مهندس ن یشده بودم و نمیدانستم چکار کنم. کنترل رفتارم دست خودم نبود و کالفگ دستپاچه

 یچشم ریز یمتعجب و ماهان با نگاه ها ینگاه

 

آن دو نفر حفظ  یجلو دیباشد با ادمیم بدون اینکه آن نداشت یکه کنترل رو ی. با صدایزدندیو دم نم دندیدیم اش

 ظاهر کنم گفتم:

 لطفا دیفید ورودی رو ببند یرمضان یآق -

را  نمانیب تیرسم یمالحظه حضور نفر سوم یدوستش بود که  ب یماهان هم درست به اندازه من نگران سالمت انگار

 کنار گذاشت:

 روز شات دان میشه.خوراک رو ببندم کل واحد تا چند  ؟یدیوونه شد -

کنم شانس  دایپ یراه بهتر شتریبا دقت ب کردمیم یکه سع یو در حال دمیانگشت اشاره ام را به دندان کش پشت

 دومم را امتحان کردم:

 خیلی خوب باشه باشه نصفش کن اوتینگ رو هم بفرست رو فلر. -

و فکر عواقب  مییم سامان را نجات دهنیکپور که متوجه شده بود در آن شرایط ما دو نفر فقط سعی دار مهندس

 نیستیم تذکر داد: مانیکارها
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خانم مهندس اگر این همه خروجی رو بفرستیم رو فلر کل این محوطه مثل کوره شیرینی پزی میشه اونجوری فقط  -

 دستگاه میسوزه اینجوری هممون با شعله فلر کباب میشیم.

 نسم را امتحان کردم:بار دوم شا یمستصلم را به او دوختم و برا نگاه

 پس بهتره خروجی گاز که خطرناک تره رو بفرستیم رو فلر و مایع رو هم میندازیم رو واحد عملیات. -

را صادر کرد  هیدییو ل*بخند کمرنگش تا میریکارمان را بگ یدرست دهییتا تا میبود رهیخ کپوریدو به مهندس ن هر

 کردم: جیرفتم و سامان را پ میسیشد و من هم به سمت بها  یخروج ریمس رییمشغول تغ یحرف چیه یب نیحس

 آبان. یمهندس آبان. آقا -

منتطر  صالیداده و با است امیرا داشتم که به معشوقش پ یرستانیلحظه منتظر جوابش ماندم حس دختر بچه دب چند

دلهره ام  دمیخودم د ینداد. به سمت ماهان برگشتم و نگاه نگرانش را رو یاز جانب اوست. سامان اما جواب یجواب

 :دیچیپ ییویخطوط راد نیلرزانم ما ب یارا فشردم و صد میس یبار دوم دکمه کنار ب یعمق گرفت و برا

 د؟یمنو دار یمهندس آبان صدا -

چانه ام با ماهان نگران تر از خودم چشم در  یرو میس یآنتن بلند ب دنیهم فشردم و در حال کوب ی*بم را رول

بیشتر از اینکه  یشد و حت دهیسامان شن زیپر از نو یصدا قهیدق کیبه  کیخره بعد از گذشت نزدچشم ماندم تا باال

 :شدیم دهیباد و باران بود که شن یخودش را بشنوم صدا یصدا

 بله؟ -

 سامان بلند کرد: یرا برا شیو صدا دیرو از دستم کش میسیدرگیر بود که انقدر کوتاه جواب داد، ماهان ب یخیل انگار

 رو برگرد وضعیت سپرتور حاده یکله خراب، ول کن اون لعنت -

 :دیسامان پر از همان خش خش به گوش رس یصدا میسیخش خش ب یبعد از صدا هیثان چند

 میکنم حلش کنم اگر نتونستم واحد رو شات دان کنید. یمشکل رو پیدا کردم سع -

 د:را از چنگ ماهان درآورد و پرسی میسیمهندس نیکپور ب نباریا

 مشکل چیه مهندس؟ -
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 جواب دادن نداشت.  الیخ گریسامان انگار د اما

انداختم و با  یم توریبه مان یقیو در هر رفت و برگشت نگاه عم گشتمیو برم رفتمیطول سالن کنترل را م یقرار یب با

ک طرف سامان بدهکار نبود. از ی یدلدار نیخوبه نگران نباش اما گوش دلم به ا زیهمه چ کردمیخودم تکرار م

بدتر از قبل شده بود و  ییو آب و هوا یجو طیشرا یطرفنزدیک به یک ساعت بود که جواب بیسیم را نداده بود و از 

راحت  یکه خیالم را کم یپر سر و صدا و تگرگ هم اضافه شده بود و تنها چیز یحاال به جز باد و باران، رعد و برق ها

 کردیم یادآوریبود که  توریمان مینگاه ها نینروم هم یاتیعمل طیان تا محکرده بود تا خودم به شخصه دنبال سام

 تالش سامان باعث سفید شدن وضعیت آالرم شده است.

را  ینگران نیاجازه بروز ا یسه ساعت از رفتن سامان میگذشت. سه ساعت که جانم را تا ل*بم رسانده بود و من حت 

! با پای یبرگشت اما چه برگشتن یر تمام شد و سامان همراه مهندس هادسه ساعت دلهره آو نینداشتم اما باالخره ا

را دنبال  شیپاها بایبه زحمت باز بود و تقر شیشمهاراه میرفت، چ یهاد یخودش رفته بود و حاال به کمک آقا

 .دیکشیخودش م

کشید و کمک کرد که  جان بودن سامان صندلی را جلو یبه محض اینکه پا به اتاق گذاشتن ماهان وحشت زده از ب 

وا رفت مهندس  یصندل یتوان نشستن هم نداشت و رو یبنشاند اما طفلک سامان حت یصندل یسامان را رو ،یهاد

 داد: حیدلسوزانه توض یهاد

اجازه نداد من نزدیک بشم  یدستگاه کار کرد حت یرو وقفهیزحمت کشید، تمام این سه ساعت و ب یطفلک خیل -

 شدن کافیه یمیگفت یه نفر واسه قربان تا میخواستم برم کمک

 سامان گذاشت و با نگرانی گفت: یشانیپ یدستش را رو ماهان

 باالست باید ببریمش دکتر. یتبش خیل -

 گفت: عیسر کپورین

 .میبد دیو برنامه جد میکن ستیواحد رو ر دیکنترل ولو رو بسته با رونیحاال که از ب میوقت ندار -

 زد: دایفر بایتقر یعصب ماهان

 تب و لرز تا صبح جون بده. نیکنم و بزارم با ا سکیر تونمینم -
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 کرد: یادآوری کپورین

 رو هدر بده. شیپس برو فداکار -

 کالفه گفت: ماهان

 خانم مهندس که هست. -

مهندس تازه استخدام شده چه از برنامه مجدد  کی زدیاش داد م رهیبه احترام حصور من نگفت اما نگاه خ کپورین

 بالفاصله گفتم: شاننیخاتمه بحث ب یبرا داند؟یواحد کامل م کین به داد

 .دیکن ستیو واحد ر دیببرمشون. شما بمون تونمیمن م -

 نیبا ماش دیتونیم"خودشان رد و بدل کردند و دست آخر ماهان با گفتن  نیب یو ماهان نگاه کپورین

 

 کرد. موافقت خودش را اعالم "دشیببر من

عقب ماشین خواباندند و من  یصندل یجان سامان را تا ماشین منتقل کردند و رو مهیدند و  جسم نکمک کر آقایان

از زمان به بیمارستان رسیدم. مقابل  یکه در کسر یفقط پشت فرمان نشستم و بانهایت سرعت به راه افتادم به نحو

کمک خبر کردم  ییمارستان را برااز پرسنل ب کیو ی دمییدو مارستانیتوقف کردم و به داخل ب مارستانیدرب ب

به کمک پرستار، سامان را به  میاز پس آن هیکل درشت بربیا یبه تنهای توانستمیزن بودم و نم کیهرچه که بود من 

ایستادم و با دلهره شاهد فعالیت پرسنل بخش اورژانس  یتخت سبز رنگ اورژانس رساندم و پس از آن فقط گوشه ا

منظم تر، روی تخت به من تحویل دادند  ییارشان تمام شد و سامان را بیهوش اما با نفس هاباالخره ک نکهبودم تا ای

کنار تخت سامان نشستم و به صورتش که از  دیآیبه امید اینکه تا چند ساعت دیگر تبش قطع میشود و به هوش م

نامنظم نفس او  تمیهر ر با مینفس ها هچند ساعت قبل بود ک نیشدت ضعف و درد مچاله شده بود نگاه کردم. هم

 یاهیس یدستور به لمس موها طنتیو حاال کنار تخت او نشسته بودم و قل*بم با ش دادیمنظمش را از دست م تمیر

 .دادینشسته بود م سشیخ یشانیپ یکه رو

مرا پرت کرد و در  طانیو تمیز برگشت و حواس قل*ب ش دیلگن آب و یک گاز سف کیاز پرستارها همراه با  یکی

 داد: حیدادن لگن توض لیال تحوح



 به بهشتم برگرد

 
120 

 

گفتن محبت از صدتا دوا و  میاینو میذارم اینجا تا شوهرتون رو پاشویه کنید که زودتر تبش پایین بیاد. از قد -

 درمون موثرتره.

فقط در تایید دستورش سر تکان دادم و  یراجع به نسبتم با سامان بدهم پس بدون هیچ حرف یحینخواست توض دلم

 یو باالخره دلم بهانه ا ستادمیسر سامان ا یاتاق پر کردم و حوله را در آب فرو کردم و باال ییوشوتشت را از ر

را کنار زدم  شیشانیبه پ دهیچسب سیخ یموها وبردم  شیکرد. دست پ دایپ طانیش یلمس آن طره مو یبرا یمنطق

دم و به قل*بم دستور دادم تا بلکه پیشونی داغ سامان کشی یو نفس حبس شده ام را آزاد کردم. حوله خیس را رو

 آرام تر بتپد اما...

چند واژه واضح  شیزیرل*ب هذیان میگفت ابتدا جمالتش واضح نبود اما کمی که دقت کردم از بین حرفها سامان

 :دمیشن

 کس اجازه نمیدم. چینمیذارم دوباره ازم بگیریدش. اینبار ماله منه. به ه -

ل*ب شروع به خواندن  ریذهنم ز یحواس پرت یکرد. برا ادیفر دنیرا به نشن دشیشد لیو گوشم تما ستادی*بم اقل

 کرد. ی*بافالیخودش شروع به خ  یکردم و ذهن حواسپرتم فارغ از دغدغه من برا "نباف ایرو گهیدل من بسه د"

کالفه بود. ماهان به من داره امروز کال  یدوباره از دست بده؟ نه آخه چه ربط خوادیمنطورش به منه! منو نم یعنی"

زن مطلقه رو  هیباشه پسر مجردش  دهیممکنه سر من باشه؟ مثال مادرش فهم یعنیگفت با مادرش بحثش شده 

مثل  م،یهنوز هم دوستم داشته باشه؟ مثل قد مانممکنه سا یعنیممکنه؟  یعنی ایو مخالفت کرده باشه. خدا خوادیم

که  دونهینم ی. نه چطور ممکنه آخه؟ اون حتدیچرخیبه گفتن نمتمام اون هفت ترم که چشمش دنبالم بود و زبانش 

 "حد هم راجع به خودم بهش نگفتم نیدر ا یمن مطلقه ام من حت

لرزانش انداختم و دستمال نم  یبه ل*ب ها یپرت کرد. نگاه رونیبه ب المیسامان من را از عالم خ فیناله ضع یصدا

از دستمال جدا شد و کم کم راهش را  ی. قطره آبدمیاش کش یشانیپ یکردم و رو سیدار دستم را مجددا در کاسه خ

 شیکه دلم برا یبود. مرد میبه مرد ناتوان رو به رو گاهمکرد. ن دایپ نییده صورت سامان به پا نوک شیته ر نیما ب

ش سال بود را ش میروزها نیشش سال قبل و مرد مهربان ا طانیپسر بچه ش نیاما حق نداشت بلرزد. من ا دیلرز یم

 انیم ییواقعا فراموش کرده بودم؟ ذهنم گشت و جا یفراموشش کرده ام! راست کردمیکه دوست داشتم. چرا فکر م

ام نه عاشق  شهیبود و من برعکس شوهر عاشق پ انتی. فکر به سامان هم خدیاز سامان ند یمشترکم اثر یزندگ

 یپنهان بود. پنهان، درست مثل احساسم. نگاه ها ییخاطرات زمان دانشجو انیم ییبودم و نه خائن. ساپان جا
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دست  یقل*بم را برا یها یارقر یب یدرست مثل االن که حت ،یپنهان یاهایرو ،یلرزش قل*ب پنهان ،یپنهان

 .کنمیرا هم پنهان م سیخ شیآن ته ر یبه زبر دنیکش

 هیپشت سرم تک یبه صندلکشمکش عقل و احساس  نیساعد دستش گذاشتم و خسته از ا ینم دار را رو دستمال

 دمیآهسته ماهان از پشت سرم از جا پر یدادم و چشم بستم که با صدا

 خانم مهندس_

که به سمتم خم  یماهان یاز هم فاصله گرفتند و نگاه شوکه ام رو عیکرده باشند سر ییانگار که کار خطا میها پلک

 سالم کردنش گفت: یو به همان آهستگ ستادیفاصله گرفت و صاف ا دیشدنم را که د شده بود نشست. شوک

 .نیخسته شد یلیمن شرمنده ام خ -

خسته  میکردیکودکمان اسم انتخاب م یکنار هم برا ایدر رو یبودن که روزگار یاز  کنار مرد کردی! فکر مخسته

 که به کام من نبود خسته بودم. یشده بودم؟ من از سرنوشت

 خودش زمزمه کردم: یشق و رق تر نشستم و به آهستگ یصندل یرو

 . مشکل سپرتور حل شد؟دیگردن من حق داشت یلیمدت خ نیمهندس ا یبود شما و آقا فهینکردم وط یکار -

 جواب داد: رینگاه کند سر به ز میاما محجوب تر از آن بود که در چشمها زدی*بخند مل

 شیبراتون پ یبدم بعدا مشکل لیتحوشما رو  فتیساعت بعد از رفتن شما حل شد تا االن مونده بودم که ش کیبله  -

 .ادین

دردناکم فشردم و از جا  یچشمها یجان تر از ان بود که به گوشش برسد. انگشت اشاره و سبابه ام را رو یب تشکرم

 دادم: حیهدف توض یبلند شدم و دستمال را از ساعد سامان برداشتم و در کاسه آب فرو کردم و ب

 یبشه نتونستم پاشونو بزارم تو هیپاشو دیبزاره گفتن با ریتاث ییکه تب بر به تنها باالتر از اون بود یلیتبشون خ -

 ...سیفقط دستمال خ نیهم یتشت آب برا

گرفته حرف تشت را از دستم یدستم نصفه ماند و نگاهم ماهان را که ب ریشدن دستمال و تشت از ز دهیبا کش حرفم

که  ییسامان گذاشت و نگاه من به پا یپا ریتخت ز یشت پر شده را روبود تا دوباره از آب پر کند را دنبال کرد. ت
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 ریو سر به ز دمی. ل*ب گزستینکردنم چ هیپاشو لیدل ودب دهیماند حتما ماهان هم فهم رهیماهان در تشت نشاند خ

 را مخاطب قرار داد: ریبار ماهان مِن  سر به ز نیانداختم و ا

 هستم. گهیمنزل من د دیببر فیتشر یبهتر یخسته شد یلیشما خ -

شب من را مانده بود را خسته خطاب  فتیعصر خودش و ش فتیخسته؟ خودش را که ش گفتی! به من مخسته

 ی بهیمن کنار دو مرد غر ی. ساعت شش صبح روز جمعه جارفتمیم دینزدم با یبعد من خسته بودم؟ حرف کردینم

 !گفتندیآشنا نبود. مردم چه م

 ییشده بود و توانا نیبد حال بود که خانه نش یبه گفته ماهان، به قدر دمیتفاق سامان را ندهفته بعد از آن ا کی تا

به سرم  یچند بار یکنارش کار کردن تنگ بود و حت یو حت شیحضورش، ل*بخند ها یکار کردن را نداشت. دلم برا

زن جوان مسلما  کی ادتیده اش عکه در مقابل خانوا کردمبروم اما با خود تصور  دنشیبه د ادتیزد تا به بهانه ع

 به هم گره زدم. یاحوالپرس امکیپ کیسر و تهش را با  نینخواهد داشت پس بنابرا یصورت خوش

 یکه با ماسک دمشیبود که از پشت پنجره دفتر د یآمد.اواخر ساعت کار یهفته چشم انتظار کیباالخره بعد از  و

در باد دلم  شیبود و من با هر رقص مو ختهیصورتش ر یرو شیصورتش در حال جدال با سرکارگر بود. موها یرو

 .کردیم یکوبیو پا دیرقص یو م زدیسرخوشانه م

از راه دور  داریهفته د کیبال درآوردم. بعد از  تیونیبر سرم به سمت  ختهیر یها پورتیر میحجم عظ الیخیب

وجدانم  یصدا یبرا "؟یشدیم دینگ امدلت نطوریا یک"در سرم تلنگر زد  یدل تنگم نبود. ناگهان فکر یجوابگو

شوهرت  "آورد  میرحم با رو یصدا با ب بازو  "آدم بود که دلتنگش هم بشم دیولش کن اونو آخه ام"کردم  حیتوج

 یدر قل*بم بغض کرد و رفت و گوشه ا یکس "یوقت عاشقش نبود چیچون ه یوقت دلتنگش نشد چیکه بود اما ه

ذوقم کور شده  گری. دستادمیبرجا ا "وقت عاشق من نبود چیهم ه دیام"*ب زد غم بغل گرفت و پر اندوه ل یزانو

 ی رهیوقت قرار نبود باز شود. دستگ چیه گریفروکش کرد. دلم گرفته بود و انگار د کبارهیسامان  دنیبود و شوق د

شسته بودم که نن یصندل یام برگشتم اما هنوز رو یدر که در دستم خشک شده بود را رها کردم و به سمت صندل

 به در خورد و بدون اجازه من سر سامان بدون بدنش وارد اتاق شد: یتقه ا

 خانم مهندس اجازه هست؟ _

 برد ادیرا از  یریوقت باز نشود، دلگ چیکه قرار بود ه یدل و

 دییبفرما نیخوش اومد -
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 :دمیحالش را پرس زیجا بلند شدم و در حال دور زدن م از

 والتون بودم.اح یایجو ن؟یبهتر شد -

 برد شیپ قهیچند دق یکوبی*بخندش دلم را تا محل پال

 تشکر کنم نیدیکه کش یزحمت یبهترم، شرمنده نبودم فرصت نشد برا یلیخدارو شکر خ -

زدن تن و بدنش از  دید یداشت برا میمستق ریانداختم، غ ریرا حس کردم و سر به ز میشانیپ یعرق شرم رو یسیخ

 *ب و نامفهوم زمزمه کردم:ل ری! زکردیمن تشکر م

 بود. فهیوظ کنمیخواهش م -

 در دستش را باال برد و گفت: برگه

 رو از خط خارج کردم خواستم بهتون اطالع بدم. یکاوریواحد ر لریبو -

از خطوط  یزیچ توانستمیکه سمتم گرفته بود را از دستش گرفتم و نگاه کردم اما مگر م یبلند کردم و برگه ا سر

 یجیبا گ نیهفته بود به مشامم ننشسته بود. بنابرا کیبود که  یعطر یبرگه بفهمم؟ تمام حواسم پرت بو یرو یخیم

 :دمیپرس

 ه؟یمشکلش چ -

 :دیدر دست من کش یبرگه  یقدم به جلو برداشت و دوشادوشم قرار گرفت و انگشتش را رو کی

 اره اش رسوب گرفته بود.جد یرو کردنیفراصوتش درست کار نم یکننده ها دیآفستش کردم. تول -

 یموها ریگرفته ز هیسا یدستم و چشم ها یبرگه  نیرفته ام را با هزار التماس برگرداندم و نگاه مبهوتم ب نفس

 کردم حواسم رو جمع کنم: یسع یسامان رفت و برگشت و با کالفگ

 کنم؟ کاریچ دیحاال با -

 درست شده. دینیبب دیبر دیبا یرینمونه گ یموم شد براکارشون که ت رات،یواحد تعم دیزنگ بزن هی. چیفعال که ه-

 سامان در خاطرم نمانده بود. اهیس یبجز چشم ها یزیآمد. اصال چ ینم ادمیاز چه!  یرینمونه گ ؟یریگ نمونه
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پناه  زمیاز او دور شدم و به پشت م یقدم را به سحت کیکردم خودم را جمع کنم.  یدهانم را قورت دادم و سع آب

 یموز یکردم صدا یخودش نشستند و قدرت ادراکم برگشت. سع یکاغذ سر جا یباالخره خطوط در هم روبردم و 

را سرکوب کنم و باالخره توانستم تمرکزم را  "یشدیخود م یاز خودت ب نجوریا دیکنار ام یک" گفتیسرم را که م

 دایرا شد ریهفته اخ کیست که  یهمکار دوست داشتن کیتوجه باشم که مرد کنارم  یموصوع ب نیجمع کنم و به ا

 دلتنگش بودم تا بتوانم به کارم برسم و باالخره موفق شدم.

که درب اتاق زده  میکردیم یابی شهیرا ر لریو مشکل بو میهمراه سامان در دفترم نشسته بود یساعت کار انیپا تا

در  ینوزاد چند ماهه  دنیم که با دشد و بعد از اذن ورود من ماهان وارد شد سر بلند کردم تا سالمش را جواب ده

 آغوشش بهتم زد.

 زد و خطاب به سامان گفت: یسامان در اتاق من ل*بخند معنا دار دنیتوجه به تعجب من با د یاما ب ماهان

 رمیبگ لیرو تحو  فتمیگرفتم اول ش می. خوب شد تصمگشتمی. دنبالت مدمتیرفتم دفترت ند ؟یینجایعه سالم ا _

 نیکنم. خوب هست داتیپ نجایتا آخر ا کردمیو رو م ریکل مجموعه رو دنبال تو ز دیم وگرنه االن بابعد دنبالت بگرد

 خانم مهندس؟

نوزاِد  یام رو رهیجواب دادم. نگاه خ یا مهیبه نوزاد خفته در آغوش ماهان تشکر نصفه ن رهیزدم و خ ی*بخندل

اگر کودک من هم زنده  دیبود. شا قرارترینوزاد هم بو قل*ب من از آن  کرد،یم یقراریکوچِک بغل ماهان بود که ب

 بود...

 نداشت. ییگره گشا یاجازه  یبغض لعنت نیبه ذهنم ندادم. ا نیاز ا شتریب یشرویپ اجازه

 رو برگرداندم مب عیسر یلیسامان سمت من برگشت و من خ نگاه

 

سمت ماهان رفت و نوزاد خواب آلود را از . سامان اما دیایجز خودم هم ب یبه چشم کس میدر گلو میحج بیس نیا ادا

مادر بودنش را نداشتم.  اقتیکه ل یاز جنس کودک ینوزاد لک زد، نوزاد کیبغل گرفتن  یآغوشش گرفت. دلم برا

 :دیپرس یدر هم رفت و با نگران شیکودک را لمس کرد و اخم ها یشانیدست سامان پ

 بچه؟ نیداغه ا نقدریچرا ا _
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و اصال تمام  یو دل گرفتگ یریدلگ نیکه ماهان داد ا یکه با جواب گرفتیوخته در تب مکودک س یداشت برا دلم

 و مات! شیحس داد، ک کیرا فقط به  شیجا ایدن یحس ها

 تب کرده یاز ک ستیمعلوم ن هینجوریا ی. از صبح که رفتیتو باباش ؟یپرسیاز من م _

. ستیداشت اصال اغراق ن انیجر میدر رگ ها ینو نه خو دیدر آن لحظه نه قل*بم تپ میبگو نکهیشدم، ا خشک

 ل*بخندش بودم! نیریرقص نرم مو و طعم ش ریبچه داشت و من درگ کیسامان متاهل بود و 

 حالتون خوبه خانم مهندس؟ _

 برسد جواب دادم: یکردم و آهسته تر از آنچه به گوش خودم حت یبود نگاه دهیسوال را پرس نیماهان که ا به

 بدم و برم. لتونیرو تحو فتیزودتر ش دیاریب فیسرم درده . اگه ممکنه تشر مکیبله خوبم  _

شان آمده باشد اما دست خودم نبود بعد  یآنقدر مشهود هست که به چشم هردو میحال ناگهان رییتغ نیا دانستمیم

 مرد متاهل هستم. کیبودم عاشق  دهیماه تازه فهم کیاز 

ستبر را بخواهد وجدانم بر سر دلم  نهیمان نگاه کردم و قبل از آنکه دلم آن سسا نهیزده به س هیتک قرارینوزاد ب به

 "چندتا بچه دمیبچه شا هی ینه فقط متاهل بلکه بابا"زد  بینه

 زیم یبه سمتم آمد و دفتر گزارش را از رو داشتیتار شده ام برنم یکه نگاهش را از چشم ها یدر حال ماهان

 :دیبرداشت و پرس

 ل بوده؟نرما زیهمه چ _

سر بلند کنم به  نکهیجواب داد، بدون ا عیچقدر سر نکهیا بیکم شود و عج دمید یبر هم گذاشتم بلکه از تار پلک

 :یلعنت یلرزش صدا نیام تار شد و به ناچار از حفط گزارش دادم اما امان از ا دهیشدم که دوباره د رهیدفتر خ

فراصوتش مشکل داره  ستمیمهندس آبان س صی. به تشخواحد چهار لریبویمثل هر روز بود اال ر زیهمه چ _

 هی خودیب لر،یبویر هی یبرا انیب رشیتعم یبرا راتیتعم دیزنگ بزن دیخنک شده فقط لطف کن گهید میخاموشش کرد

 واحد نخوابه.

 برداشتم و گفتم: یچوب ل*باس یرا از رو فمیاز آن نماندم تا دست دلم را لو دهم. ک شتریب
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 عجله دارم با اجازه تون. کمیمن  خوامیمعذرت م _

را  یلرزش دست و دلم هر احساس نیکه ا دانستمیجوابشان نماندم و با عجله از دفتر خارج شدم. م دنیشن منتظر

احساس عذاب وجدان از دوست  نیمدت از آنها پنهان کرده بودم را آشکار کرده اما دست خودم نبود ا نیکه در ا

 از دستم خارج شده بود. شبود که کنترل دیبود آنقدر شد یگریکه مطلق به زن د یداشتن مرد

 شد دهیشن دیدویکه به دنبالم م ییکفش ها ینوزاد زودتر از صدا یهیگر یصدا

 خانم. ای. سامدیصبر کن نیخانم راد _

ز را امرو کیظالمانه نکوب.  نطوریا یگریبه اسمِ کوچک خونده شدنت از طرف شوهر زن د یبرا ،ینزن قل*ب لعنت 

. ستیتو ن یامروز را در گوشت فرو کن سامان برا کیپر خطر را از گوش نامحرم پنهان کن.  تمیر نیامروز ا کینزن. 

 .یوار بکوب وانهید نطوریسامان ا یبرا یکه حق ندار کنبه بعد هر روز با خودت تکرار  نیامروز نه، از ا کینه، 

 گفتم: رهنشیپ ییدکمه باال به رهیبرگشتم اما در چشمانش نگاه نکردم خ سمتش

 دییبفرما _

 ...یعنی... دلسا... زیدلسا... چ یعنیمن...  _

اعصابم را خط  یوار دلم رو وانهیکوبش د یصدا دنیوقفه طفل معصوم سخت تر از شن یب هیگر دنیشن تحمل

 و گفتم: دمیانداخت که وسط حرفش پر

 .کنهیم هیگرسنه ست که انقدر گر دیشا _

آوار مشکالتم بودم،  ریکه من در حال دست و پا زدن ز یافتادم که درست زمان مارستانیتلخ ت یزهارو ادی همزمان

نبود  ادمی یوجود نداشت و من حت دنشیمک یبرا یبود که کودک یریتنها مشکل پرستارها بند آوردن سرچشمه ش

 خشک شد.  رمیش یکه ک

 جواب داد: سامان

 نم از من گرفته. تب کرده، فکر کقرارهینه از صبح ب_ 
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و نبودم که  یکه تب کرد یاله رمیبم" دیرا که آماده بود بگو گوشمیقل*ب باز یبر سر دلم صدا یتشر بلند با

زد و نوزاد را  یفیگرفتن بچه دراز کردم ل*بخند خف یاراده دستم را برا یرا در نطفه خفه کردم و ب "پرستارت باشم

به  یگریبودم؟ حاصل عشِق عشق اولم را با زن د دهکردم. چه کر یانمیدر آغوشم نهاد و من بالفاصله احساس پش

 بودم! دهیآغوش کش

در دست گرفتم  دادیهدف تکان م یکوچکش را که در هوا ب یذهنم دست ها یمنطق رزنیتوجه به سوال پر مغز پ یب

 سوخت. یبچه داشت در تب م نیا گفتیو هم زمان با دلم دستم هم آتش گرفت. ماهان راست م

 خطرناکه. یلیخ یسن تب و سرماخوردگ نیا یگناه داره تو مارستانیب نشیچرا نبرد _

دلم  وارهیبه د ستین میبه ترم هیهم شب ادیکارش ز نکهیتوجه به ا یدر قل*بم مته اش را روشن کرد وب یرکاریتعم

 نوزاد خطرناک است؟ یبرا یزیچه چ دانستمی. من که مادر نبودم از کجا مدیمته کش

 و کالفه گفت: دیکه از حرفم ترس دانستیدان م زیاما انگار مرا همه چ سامان

 کنم؟ دایوقت شب دکتر خوب از کجا پ نیکنه تا روز بود نبردش درمانگاه حاال من ا کاریماهان رو چ نیخدا بگم ا _

 چرا ماهان ببره پس پدر و ماد _

 

 چکاره ان؟ رش

 زمزمه کرد: یکرد و با ناراحت یفیظر اخم

در واقع دلسا  یعنی ستم،ی. من متاهل ننیگوش نداد نیرفت نیگذاشت عیبدم اما سر حیداشتم توض یرو سع نیهم _

 اومد. ایفوت کرده بود. کار خدا بوده که دلسا زنده به دن مانیقبل از زا کساعتیمادر نداره. مادر دلسا 

من  یخبر تلخ اما برا نیبلکه از ا دهیمحال خراب مرا فه لیآورد که دل میسامان به رو نکهیا یشدم، نه برا مات

 مات شدم. نیریش

 باران زا. یرهیت یرفتم اما ابرها یابرها راه م یرو
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زن مطلقه و بچه سقط کرده نباشد، حاال من و او  کی اقتشینبود که ل یسامان در ذهنم پسر جوان و مجرد گرید حاال

 یکه رفت و حت گناهیزن ب کیشحال بودن از مردن خو متیبه ق ؟یمتیاما به چه ق میبود تیسطح و وضع کیدر 

 د؟یکودکش را ند

مانده بود نگاه  رهینشسته بود و غرق در فکر به رو به رو خ لشیبه سامان که کنارم پشت فرمان اتومب یچشم ریز

اما  باشم که درست مثل خودم مجرد نبود یبه بعد اجازه دارم عاشق مرد نیاز ا یعنیکردم و با خودم فکر کردم 

 .میبرچسب بزن شانینبودند که رو خچالیرا دوست نداشتم. آدم ها که  وهیب ایمتاهل هم نبود؟ لفظ مطلقه 

انگار که  کرد،یرا عنچه م شیدر خواب ل*بها یشد. غرق خواب بود اما گاه دهیاز سامان به سمت کودکش کش نگاهم

 .دیدیرا م یکوه شکالت کیخواب 

با  دهیکش یو همان چشم ها یقلوه ا ی. همان ل*ب هاینرم و لخت مشک یان موهابرابر اصل پدرش بود. هم یکپ

 شیکوچک تر، در برابر وسوسه لمس موها یلیاز سامان در قال*ب خ ی. نسخه دخترانه ایمردمک درشت مشک

خدا در  ینوع آرامش بخش هچ دمیشد و نفهم دهیکش اهشیس شمیابر ینکردم. دستم آهسته ال به ال یمقاومت

 وزن و آرام بودم. یب نطوریکرده بود که ا نهیودش نهادوج

 یپنجاه سال هم م یاگر با فاصله زمان یبودم که حت دهیشن ییزهایچ قهیامروز به فاصله پنج دق بودمیآرام م دینبا

م اراده او را کودک از دست رفته ا یفرشته کوچک که ناخودآگاهم ب نی. اما حضور اکردیام مباز هم شوکه دمیفهم

 من رخت بربسته بود. یاز زندگ دبود که انگار قرن ها بو یبیپنداشت باعث آرامش غر یم

 :دمیکه سامان عوض کرد پرس یریشد و مس دهیچیبه سمت راست پ میمستق یکه به جا یابانیخ دنید با

 سوزهیکوچولو تو تب داره م نیسمت شهرک؟ ا نیریم نیچرا دار  _

 من نشست و گفت: یرو یالحطه  یبرا نشیو غمگ یجد نگاه

 رمیبعد م رسونمیشما رو م _

 یعنیداده بود، اما چرا؟  حیپدر مجرد بودنش توض یامد. به من درباره ادمیقبلش  قهیحال بدش، حرف چند دق از

از  اوردیب میبه رو خواستیاوست؟ از حرفش منطور داشت؟ م ریقل*ب و ذهن من سال هاست درگ دانستیم

 نیحرفم در ا نکهیتوجه به ا یو ب یجیبودم و با گ جیاخطار؟ گ ایاست؟ چراغ سبز داده بود احساسات من با خبر 

 اشتباه محض است جواب دادم: طیشرا
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 بچه ست. نی. برم خونه دلم همش تو فکر حال امارستانیب امیمنم همراهتون م _

 :دیکه پرس یحسش کردم وقت قایاما عم دمی*بخندش رو ندل

 شن؟خانوادتون نگران ن _

 ییگذشته بود. آخر کدام خانواده؟ همان ها هیکه کارش از گر یل*بخند تلخ. ل*بخند کیمن ل*بخند زدم،  نباریا

نشود خودشان  شانیآنکه حال بد من باعث ناراحت یانها که برا ایکه از ترس حرف مردم مرا به جهنم فرستاده بودند 

را درک  یبه خودشان زحمت ندادند زن یحت هیثان کی یبرا ودند فرستاده بو مارستانیرا راحت کرده بودند و مرا به ت

بود که از تمام حضورش فقط هشت ماه عذاب  یکودک یجهنم یتحمل آن زندگ یکنند که تنها اهرم فشارش برا

 شده بود. دیناام دشیشده بود و در انتها تمام ام بشینص

 کرد: خبندانیلحنم تن خودم را هم  یسرد

 ان من باشهکه نگر ستین یکس _

 کج کرد. مارستانیحرف راهش را به سمت ب یشد و ب بمیکوتاهش باز نص نگاه

کنار  ردیکودکش را از من پس بگ خواهدیم نکهیا الیبه سمتم که خم شد به خ میدیرس مارستانیزود به ب یلیخ

 یب نیکردم به ا یسع و دمیکش ی. نفس راحتدیکش رونیرا ب یاما فقط داشبورد را باز کرد و دفترچه درمان دمیکش

 من نبود. یکودک برا نیتوجه باشم که اخرش چه؟ ا

 مارستانیهم وارد ب یرا فعال کرد و شانه به شانه نیماش ریشدم پشت سرم دزد گ ادهیام فشردم و پ نهیرا به س بچه

طب قرار داد و بچه، من را مخا ینهیدکتر بعد از معا میمعطل نشد ادیبه غروب و خلوت بود ز کی. چون نزدمیشد

 سواالتش رو شروع کرد:

 ظاهر شدن؟ یاز ک یعالئم سرماخوردگ  _

 من جواب داد: یجا سامان

 شبیاز د _

 :دیباز از من پرس دکتر
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 کرد؟ زیبراش تجو یچ یدکتر قبل _

 سامان جواب داد: باز

 مشینبرد یا گهیدکتر د _

 رو به من داد زد: تیسر کچل دکتر دود بلند شد و با عصبان از

ممکنه باعث  یسن تب و سرماخوردگ نیتو ا دیدونیم چیدکتر؟ ه نشیتب داره شما تازه آورد روزیبچه از د نیا _

 مثل شما رو طالق داده بودم.  یفکر یمرد بودم تا حاال صدبار زن ب نیا یبچه بشه؟ من جا یشگیهم تیمعلول

بچه و همسر سامان هستم از  نیمن مادر ا کردیذوق زده شدم که فکر م یاز شدت تعجب گرد شد. از طرف چشمانم

 ریتحق دیمن با دانستندینم یاز بچه دار یزیدو مرد مجرد که چ یفکر یشده بودم که بخاطر ب یعصب گریطرف د

 را بر سر دکتر بلند کردم: میصدا تیبا عصبان نیهم ی. براشدمیم

 گفتمیمثل تو بله م یاعصاب یب ختِیر یلِ بچون من عمرا به مرد کچ دیهمسر من باش یجا دیتونیاوال صد سال نم _

 .دیپدر بچه رو گردن من ننداز یفکر یآقا و ب دیکن تیدوما حد خودتون رو رعا

که خنده ام  دیلختش کش یموها نیب یدست ییحرفم ل*بخند سامان عمق گرفت و به عادت زمان دانشجو نیا با

 .دادیرا به دکتر م شیانداخت. وسط دعوا داشت پز موها

 اما کترد

 

ندادنم به او باشد غرق لذت شوم و  ایبله دادن  یبرا  شیحس که ممکن است اشاره سامان به موها نینداد از ا اجازه

 باز داد زد:

 یخانوادت باش یشما بوده به فکر سالمت اعضا فهیکنه وظ نیخانواده رو تام یآرامش و رفاه مال فشهیپدر بچه وظ _

 .دیمرد بدبخت ننداز نیقصور خودتون رو گردن ا خودیب

 بردیاز بحث موجود لذت م دمید یکردم و وقت ینگاه گرفتیمرد بدبخت که هنوز هم داشت با موهاش ژست م نیا به

 ریدکتر غ یآقا نیگرفتم خودم ا میتصم دیگوینم ستمیهمسرش ن ایبچه  نیمن مادر ا نکهیدال بر ا یمیو تصم

 گفتم: یو با خونسرد دمیرا از دستش قاپ دبحث نوشته بو نیکه ح یامحترم را با آداب معاشرت آشنا کنم. نسخه 
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 دونمیکه نم دینکته رو به همسر خودتون گوشزد کن نینا محترم لطفًا ا یمن مراقب سالمت خانواده ام هستم آقا  _

 مثل شما توهم پزشک بودن داشته باشه یسرش کجا گرمه که اجازه داده آدم آنرمال

خنده اش کل مطب را برداشت. صورت سامان از شدت خنده  یر کنترل خنده اش نکرد و صداد یبار سامان سع نیا

 قرمز شده بود. تیو صورت دکتر از شدت عصبان

باشم در  یدکتر گوجه ا یمنتظر جواب کوبنده نکهینوزاد بود را بغل کردم و بدون ا نهیتخت معا یرا که هنوز رو دلسا

 دکتر کامال بود. اقتیاما در حد ل ستیکه رفتارم در شانم ن دانستمیم دمیهم کوب یرا محکم رو

 دهان باز کند: شیخنده ها نیراکه بستم سامان باالخره وقت کرد ماب در

 .دمیخند یبود. کل یعال یلیخ _

 

 ."یدادیخودتون جوابش رو م دنیخند یبد نبود جا"زدم و نگفتم  ی*بخندل

دلم  یکوچک نیبه ا یصحنه آمپول زدن بچه دنیاز د میرفت قاتیتزردوشا دوش هم به سمت دارو خانه و پس از آن  

دلسا دلم را فشرده کرد. کار پرستار که تمام شد باز هم بچه را  یها غیج یشد و رو گرفتم اما باز هم صدا شیر

در آغوش گرفتن ها  نیا اوردمیخودم ن یرو بهکردم آرامش کنم و  یخودم برداشتم و به خودم چسباندم و سع

 کنم. یکودک چیگاه خرج ه چیکه فرصت نبود ه یحس مادرانه ا یارصا یآرامش خودم بود. برا یبرا شتریب

 نکن عشقم هی. گرینکن . قربون اشکات برم من اله هی. تموم شد عمرم. گرزمیتموم شد عز سیه _

. دیبه صورتم کشو دستش را  دیکوچکش را گرفتم و بوسه بارون کردم از حرکتم خوشش اومد که خند یها دست

 که گفت: دمیزمزمه سامان را از پشت سرم شن یصدا

 حرفا هم قسمت من بود نیاز ا کمیکوفتت بشه دخترم کاش  _

بودم؟ به سمتش برگشتم و  دهی. اصال درست شندیتپیهنوز هم مو قل*بم دمیشنیکه نم زهایکردم. امروز چه چ هنگ

 :دمیپرس

 ن؟یگفت یزیچ _
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 و گفت: دیموهاش کش نیب ینبوده که من بشنوم دست نیصدش اق دمیفهم دیکه پر رنگش

 نه. از پرستار تشکر کردم.  _

از  دیرسیقل*بم به اوج خودش م یبود که مهمان یچندم نباریا نکهیبود و حساب ا یکوبیدلم هنوز هم از صبح پا ته

 فتم:گ یهمان حال خوش به شوخ ریرفتم و تحت تاث یدستم در رفته بود. به سمت در خروج

 ایشیموهاتو نکش مثل دکتر کچل م نیانقد ا _

 کرد: تیسرا زیکالم من به او ن طنتیزد و ش ی*بخندل

 ؟یریگیاون وقت ازم طالق م _

خنده سرخوش سامان از پشت سرم ل*بخند  یدادم اما صدا حیخجالت صورتم سرخ شد و فرار را بر قرار ترج از

 عمق داد. زیخجول مرا ن

بار ساعت شش سرکار رفته  نیاول یرا که برا یکردم و کس یداریبه ب یه زحمت خودم را راضزنگ ساعت ب یصدا با

 قرار دادم. تیرا مورد عنا یآزار جوامع بشر یست برا یبود و فکر کرده بود چه ساعت خوب

 شدن بود. داریبه نظرم صبح زود از خواب ب ایکار دن نیتر سخت

خودم  یبرا ریلقمه نان و پن کی دنشیکردم و تا زمان رس سیسرو یاصاکه شدم با آژانش تماس گرفتم و تق آماده

 خوردن صبحانه نبود. یبرا یکه تا زمان ناهار ضعف نکنم. فرصت دمیچیپ

 زدم. رونیو از خانه ب دمیکفش پوش عیسر لیبوق اتومب یصدا با

 هامتیندارد، ق ییباال متیق نیماش شیک یرهیرفته بودم اما برعکس تصور من که در جز نیماش دیخر یقبل برا روز

در حساب دادگاه  دهیخواب فیالزم باشد به آن پول کث دیفکر انداخت که شا نیباالتر از وسع من بود و مرا به ا یلیخ

 داشته باشم. یهم نظر

بود نتوانسته  دیبا وجود حالت جنون من ام یحت قیطر نیکند و به ا انتیتوانسته بود همسرم را محکوم به خ لمیوک 

 یبود و مادرشوهر جانم هم برا دهیکش رونیام رو از حلقوم ان مردک زن باز ب هیکند. مهر یام شانه خال هیمهر ریاز ز

 شده بود. هیکل مهر ینقد داختمرا از سر پسرش کم کند حاضر به پر ی هیسا نکهیا
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ام  ندهیفکر آ دیخواهم اکنون بابودم که حق التحملش را هم ن زاریب یمهم نبود من آنقدر از آن زندگ گرید االن

مزاحم سامان باشم به  ایبا آژانس رفت و آمد کنم  توانستمیرا خودم بسازم، تمام عمرم که نم میزندگ دیبا بودمیم

به جز سامان   یگریبچه چند ماهه که کس د کی ستین اربودم اون خودش کمتر از من گرفت دهیخصوص که حاال فهم

 سخت بود. یلیبودن حتما خ و ماهان نداشت. پدر مجرد

هم زمان هم به  یبود که جسمت سرکار باشد و فکرت کنار کودک تب کرده ات در خانه. سخت بود که بخواه سخت

عشق بود؟ عشق من! تمام  ریعشق، سامان درگ ریهم سالمت کودک خردسالت و هم درگ یخودت باش یفکر زندگ

فکر من هم تا  دمید ینوزادش م کردهمانده در خانه کنار تن تب هفته که سامان را نگران و فکرش را جا  کی نیا

پشت لحن شوخ آن  یا یممکن بود منطور جد یعنی کردمیو با خود فکر م مارستانیتا آن ب دیکشیکنار سامان پر م

 هم به عشق؟ عشق به من! یکودک فکر کن یماریهم زمان هم به ب شدیباشد؟ م دهیخواب مارستانیشبش در ب

 میدیرسخانم  _

را  فتمیشدم تا زودتر بروم و ش ادهیرا حساب کردم و پ هیهم نشدم کرا دنمیمتوجه رس یغرق فکر بودم که حت آنقدر

 رمیبگ لیتحو

بود  یکه آدم شاد و سرخوش یاپراتور روابط عموم "شهره جون" یبودم که صدا یحال عبور از راهرو بخش ادار در

 :دمیرا از پشت سرم شن کردیم یشوخ یا چه کسنداشت کجا و چه وقت و ب تیو اصال اهم

 شگاهیبه زا ایجون. مهندس سام یسام _

که در حال ورود و خروج بودند به حراج بگذارد با خنده به  یهمکاران نیرا ب میطرز صدا زدن آبرو نیبا ا نکهیاز ا قبل

 گفتم: دم،یکوب یام م ینیب یکه انگشت اشاره ام را رو یسمتش برگشتم و در حال

 .شنوهیاالن م یکی یآبرومو برد وونهیکوفت دختر د  _

 یتر نییپا یبا تن صدا نباری. شهره استیآن اطراف ن یدور و بر را نگاه کردم که مطمئن بشوم جز خودمان کس و

 گفت:

 نیمن بش زیپشت م قهیبرو دو دق ایب یبود. خدا تورو رسوند. مُردم از فشار زندگ یبه جان تو صحبت مرگ و زندگ  _

 توک پا برم بهشت افکار و برگردم هیتا من 

 کردم و گفتم: یزیر یخنده دمیو بهشت افکار فهم یو تاب خوردنش منظورش را از فشار زندگ چیطرز پ از
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 .رمیبگ لیتحو فتمویبرم ش دیبا ای. زود بیباشه باشه بدو تا کار دستمون نداد _

 بده رتیخدا خ  _

که تلفن  دمیخندیم دنشییزد. هنوز به طرز دو بشیراهرو غ چیپ نیما ب یا هیم ثانسرعت از کنارم رد شد و در صد با

را گرفتم  ممینه اما باالخره تصم ایچطور جواب دهم. مردد بودم اصال جواب بدهم  دیبا دانستمیاتاقش زنگ خورد نم

 رو برداشتم : یو گوش

 د؟ییبله بفرما _

 :گفت دیمکث کرد و بعد با ترد یپشت خط کم شخص

 فکر کنم اشتباه گرفتم. رمیبا شرکت )...( تماس بگ خواستمیخانم من م دیببخش _

 .دییبفرما دینه شماره رو درست گرفت _

 :دیچیسمت خط پ نینفس راحتش تا ا یصدا

واسه همون تعجب فکر کردم اشتباه گرفتم.  کردیم یاپراتور اول شرکت رو معرف زدمیزنگ م شهیآهان نه که هم _

 به مهندس خواجه زده. دیخواهش کنم وصل کن اووم ممکنه

 دهیما جا به جا کرده بود و د فتیبا ش یقبل بود و چون چند بار فتیش عاتیبخش ضا ریخواجه زاده مد مهندس

 شینبود دنبال شماره داخل ازین نیهم یو رفت برا دیکه کارت کش دمیو موقع ورودم د شناختمشیبودمش و م

 گفتم: عیبگردم سر

 بردن خانم. فیچند لحظه قبل تشر شونیا _

 ممنونم خدا نگهدار. یلیآها. خ _

 خداحافظ _

 شرکت گفتم: یبا اعتماد به نفس بعد از معرف نباریدستگاه ننشسته مجددا زنگ خورد برداشتم و ا یرو یگوش

 دییبفرما  _



 به بهشتم برگرد

 
135 

 

 متعجب سامان گوشم را پر کرد: یپشت خط چند لحظه سکوت کرد و بعد صدا شخص

 ...خوامیمعذرت م یعنیشما؟  دیم. ببخشالو سال _

 :دیشک پرس با

 د؟یخودتون هست نیمهندس راد _

 تا بنا گوش باز شد و سرخوش جواب دادم: شمیداده بود، ن صیمرا تشخ یاو هم صدا نکهیکردم از ا ذوق

 بله آ _

 

 مهندس خودمم. یقا

 ت:گف یتصور کنم وقت توانستمیسمت خط عم م نیاز ا یرا حت مشیمال خنده

 ن؟ی. خوب هستنیاپراتور شما جواب داد یراستش تعجب کردم جا _

ازم خواهش کرد چند لحظه جورشون رو بکشم بنده هم قبول  ییرزایخانم م قتشیحق ؟یالحمد اهلل شما خوب _

 من در خدمتم. دییکردم. امرتون رو بفرما

 چه زنگ زده بود با هول گفت: یافتاد برا ادشیتازه  انگار

 آوردن؟ فیراموش کردم . مهندس کاوه تشربه کل ف  _

 و هم زمان گفتم: ابمیرا ب اشیشماره داخل زیم یخم شدم تا از رو نیبودم بنابرا دهیکاوه را موقع ورود ند مهندس

 .ستمین انیواال در جر _

 نکردم و ادامه دادم: دایرا پ شماره

 د؟یارشما خودتون شمارشون رو ند کنمینم دایشون رو پ یشماره داخل _

 مستصل شد و گفت: شیصدا
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 .دیکن جشونیهستن ممکنه خواهش کنم پ تیونیگفت داخل  شونیتماس گرفتم منش لشونیبا موبا ستنیدفتر ن _

 ال*بته. چند لحظه لطفا. _

 یکردم چند لحظه ا جیما بود را پ فتیمهندس کاوه که سرپرست ش میرو برداشتم و بعد از صاف کردن صدا جریپ

را  یفاصله عقل و قل*بم با هم در جنگ بودن تا گوش نیمهندس خودش را به دفتر برساند و در اتا  دیطول کش

انتظارش لذت ببرد و دست آخر با آمدن  هنگرفتار کنم و اجازه بدهم از آ نیسنگ ایبردارم و با سامان گپ بزنم 

 شد روزیمهندس کاوه عقلم پ

را از دستم  یجوابش بود و بعد گوش یبه همان کوتاه یو جواببه مهندس کاوه کردم که نگاه چپ چپ  یکوتاه سالم

 گرفت و کنار گوشش برد:

 دییبفرما _

 که گفت: دمیسامان را از پشت خط شن یتلفن بلند بود و اتاق در سکوت صدا یصدا چون

 سالم جناب مهندس، آبان هستم _

کدوم شماها سر جاتون  چیکه. چرا ه یباش فتتیاالن سر ش دیبا ؟یمهندس. پس شما چرا پشت خط یسالم آقا _

 ن؟یستین

 .دمیمن بود فهم یرا از حالت طل*بکار نگاهش که رو نیکالمش با من هم بود   ا طعنه

هم  یکس لهیکه جمعه ها تعط دیدونیتماس گرفتم مهندس. راستش دخترم خونه تنهاست و مهد هم م نیهم یبرا _

 که بچه رو دستش بسپارم. ستین

 گفت: یجد یلیو خ دیحرف سامان پر نیداد و ب رونیرا کالفه ب کاوه نفسش مهندس

. میعقب ی. لطف کن زودتر خودتو برسون که کلیمرخص یب یمرخص گهیشرمنده جناب آبان چوب خطت پره. د _

 خداحافظ.

 خشمش مرا هم نشانه گرفت: ریگذاشت و ت زیم یرا رو یگوش

 .دیسرکار خودتون باش ستیبد ن نیشما هم صالح دونست_
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برداشتم و به گوشم چسباندم  زیم یرا از رو یدهم و بالفاصله از اتاق خارج شد. گوش حیتوض شیاجازه نداد برا یحت

 لحن ملتمسش سوخت و گفتم: ی. دلم براگفتیسامان هنوز هم آن سمت خط با التماس الو الو م

 مهندس کاوه رفتن جناب آبان. _

 :دینال یو با ناراحت دیکش یآه

 کاریبچه رو چ نیحاال من ا کنه؟یدرکم نم یچرا کس امینم گمیکنه خب البد مشکل دارم که م کارشیچ خدا بگم _

 کنم؟

پدرش سوخت و نتوانستم  ییا  و تنها تیمعصوم یچهره معصوم کودک مقابل چشمانم زنده شد و دلم برا ریتصو

 کمکش نکنم

 و دلسا جون رو نگه دارم. رمیبگ یمرخص متونیم دیآبان اگر دوست دار یطل*بکارم آقا ادیز یمن مرخص  _

 گفت: یتعارف هم نکرد و با خوشحال یرا در دستش گذاشته باشم حت ایدن انگار

 که باعث زحمتتونه دونمیهرچند م دیرو انجام بد یبزرگوار نیاگر ا شمیم ونتونیچقدر مد دیدونینم _

 دلسا هم مثل... یچه زحمت _

 بغضم را قورت دادم و گفتم: "پسر خودم مثل" میادامه دهم و بگو نتوانستم

 نیا شمیخوشحال م دیداشت ینجوریباشه. هر زمان مشکل ا شمیکه پ خوامیاز خدا م نهیریش یلیدخترتون خ _

 قشنگ رو نگه دارم. یکوچولو

 هی امیتا ب دی( منتظر باشیدرب ورود ی)به معن تیکنار منگ دیشرکت اگر لطف کن امیم شمیآماده م عیپس من سر _

 .شمیممنونتون م ایدن

تماس را قطع کردم و خطاب به شهره  یگفتم و بعد از خداحافظ یسر سر یشهره حواسم را پرت کرد باشه  برگشتن

 گفتم:

 سه تا اختراع به نامت ثبت کرده باشن. دیکمه کمش با دیافکارت طول کش نقدیا _

 کرد و گفت: رونمیو بازوانم را گرفت و به سمت در کشاند و علناً ب دیخند
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 کن خانم مهندس. بدو برو سرکارت تا راپورتت رو رد نکردم. یطونیکم ش _

از خود  فمی. بلند شدم و در حال برداشتن کرمیبگ یهرچه زودتر مرخص دیافتاد که با ادمیحرف شهره  نیا با

 "مهندس کاوه کجا رفت؟ نیا" دمیپرس

پارک کرد  یشگیهم یرا جا لشینشد. اتومب یطوالن ادیتظارم ز. انستادمیتر از دفتر حراست به انتطارش ا نییپا یکم

 گفت: انهیشد و سمت من اومد و دلجو ادهیپ عیو سر

 که گردنتون افتاد. یهم زحمت ریسالم خانم مهندس واقعًا شرمنده، هم بابت تاخ -

 جواب دادم: ی*بخندم از ته دل بود وقتل

 شما واسه من رحمته  یولودختر کوچ دیحرف رو نزن نیا کنمیسالم خواهش م -

 "کنهیکه داغ نبود پسرم رو برام سبک تر م یرحمت"دل افزودم  در

 و هم زمان گفتم: نمشیتا بب دمیکش نیماش شهیرا سمت ش سرم

 .نشیاریب نینکنه از ذوق فراموش کرد  -

 و گفت: بردیدلم را م ییاز آن خنده ها که زمان دانشجو دیخند

 بد خوابه یلیش نکردم خ ادهیپ نیهم یکنم برا دارشینخواستم ب دهیخواب ینه اوردمش ول -

 دوجش را سمتم گرفت و گفت: چییسو

 شما میتقد  -

همه دست  نیخبر کند، از ا یتاکس میبرا تاًینها  کردمیقرار دهد تصور م ارمیرا در اخت نشیبخواهد ماش کردمینم فکر

را باال انداخت و  شیابرو یلنگه کی دیرا که د چییوگرفتن س یشوکه شدم و مکث کردم تعللم برا شیو دل*باز

 :دیپرس

 ن؟یکه بلد یرانندگ -

 شد و جواب دادم: دهیبه چشمانش کش چییاز سو نگاهم
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 ؟یبکوبمش چ ییوقته پشت فرمون ننشستم اگر جا یلیرو قبول کنم خ چییسو تونمینم یبله ول -

 تر:قشنگ  یجمله کیداد به همراه  لمیل*بخند قشنگ تحو کی

 داره؟ یچه ارزش نیماش ه،یکاف یتار موت. فقط مراقب خودت باش هی یفدا -

 از ذوق دوم شخص مفرد قرار گرفتنم به آغوشش نپرم، با هول گفتم: نکهیفرار از ا یبرا

 .دیتا امضاش نکردن برس دیاالنم مهندس کاوه حکم اخراجتون رو نوشته باشه عجله کن نیفکر کنم تا هم -

 نایگیست ماوه اوه را -

 را در دستم جا داد و گفت: چییسو

ساکش  یو پوشک و ل*باس اضاف هم تو رخشکیش دیکوچولو ما باش طونیش نیپس من برم مراقب خودتون و ا -

 گذاشتم بازم ممنون ازتون. فعال خدانگهدارتون

 و برگشت سمتم و گفت: دییقدم دو چند

 کشهیه مو مدلسا عادت دار دیمواظب موهاتون باش یآهان راست -

 زد و ادامه داد: یچشمک

 دنایتا برگشتم کچلتون کرده بود خواستگاراتون پر نیدیوقت د هی -

آن شب را هنوز لحظه به لحطه در خاطر داشت سر  نکهیاز ا میرفته بود مارستانیبود که به اتفاق ب یاش به شب اشاره

 .دییدو تیمنگ یودو به سمت ور دیکش شیبه موها یدست یشینما یلیذوق آمدم و او خ

 هیگر نیبغل راننده دلسا را که ب یصندل یرا دور زدم و از رو نیشوم ماش نیدلسا اجازه نداد سوار ماش یهیگر یصدا

 آروم شدنش کودکانه زمزمه کردم: یتکان دادنش برا نیبرداشتم و در ح دیکوبیاش به سبدش مشت م

 نجامیمن ا سی. هیمن که هستم خاله جون. قربونت برم اله ؟یکنیم هیرفت گر ییجان جان. بابا زم؟یجونم عز  -

 اروم اروم زمیعز

 هنوز خدا رو شکر نیاِ؟ نرفت-
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 نگاه کردم و طعنه وار گفتم: زدیو به سامان که نفس نفس م برگشتم

 ن؟یاز صحت و سالمت موهام مطمئن بش نیبرگشت -

 گفت: یو به شوخ دیکش شیبر حسب عادت دست در موها نباریو ا دیخند

 بهتون بدم. نویراحت شه. برگشتم ا المیخ کنمیاونو که برگشتم تست م -

بود و پشتش با خودکار  یآژانس شهرک صنعت غیکارت سمتم گرفت، کارت را از دستش گرفتم و نگاه کردم تبل کی

 داد: حیشماره همراه اول نوشته شده بود خودش توض کی

 تو فکر نباشم نهمهیا نجایمن ا دیریتماس بگ ،یزیچ هر ایاومد  شیپ یوقت اگر مشکل هیشمارمه  -

افتادم که  لمیزمان تحص ادیبود که شماره اش را بدهد.  دهیهمه راه را دو نیزور خنده ام را خوردم. طفلک ا به

و نحوه  میتا با دخترها شماره رد و بدل کنند. بزرگ شده بود دنیکشیمدرسه صف م یبهانه و با بهانه جلو یپسرها ب

 زدم و گفتم: یبزرگ شده بود. ل*بخند زیاره دادنمان نشم

شما  نانیاطم یاما برا گذرهیکوچولو خوش م نیبه من و ا یو کل فتهینم یاتفاق چیه دونمیم نکهیراحت با ا التونیخ -

 چشم. گمیم

 بیغ یحرف چیبدون ه عیسر یلیبه من انداخت و خ یدار بدون ترجمه ا یرا باهم کرد نگاه معن یو خداحافظ تشکر

 تنها گذاشت. نیریش یهمراه نیو هضم ا بیو غر بیطپش قل*ب عج نیشد و من را با دخترش و ا

مخصوصش کنارم نشاندم و خودم پشت فرمان نشستم و خطاب به کودک کنارم  یصندل یزده دلسا را رو ذوق

 :دمیپرس

 کاریچ شنیمتشخص مثل من و شما تنها مدوتا خانم با کالس و  ی. وقتمیمن و تو موند گهیخب خانم خانما حاال د -

 کنن؟یم

 زد: غیسرش گرفت و با ذوق ج یدو دستش را به حالت انفجار باال دلسا

 بووووو -

 و گفتم: دمیحالتش خند به
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 بزن قدش. یا هیاگه پا میخوش بگذرون یکل دیخر میبنظر من بر یول شهیاره خب بوووو هم م -

کارها و  نیا یکوچکش دستم را گرفت و در دهنش فرو برد. دلم برا یهاصورتش گرفتم. با دست یدستم را جلو کف

 ضعف رفت. آوردیکه در م یاداها و اصوات نامفهوم

 .خورمتاینشو م نیریمن قربون تو برم. انقد ش یاله -

 .اوردیپدرش بود و همان قدر مرا سر ذوق م یخنده ها یبه قشنگ شی. خنده هادیخند

که با  یدلسا را سرگرم کرد طور ریکردم که کل مس یپل زیرا ن یراه افتادم و آهنگ شاد خوش استارت زدم و یدل با

 .کردیو مرا سرخوش م دیکشیم غیو ج زدیآهنگ دست م

 یرانندگ یمدت طوالن نیکه بعد از ا دمیحرکت پارک کردم و به خودم بال کیرا با  لیاتومب میدیکه رس دیمرکز خر به

 م.هست ینکردن هنوز هم حرفه ا

مرا در  یکرد با مشتش گونه ها یو بغل گرفتم. تا به آغوشم آمد سع دمیکش رونیب اشیمنیا یدلسا را از صندل 

دست از سر من  شیرو شیمناظر پ دنیکه دست آخر مجبور شدم کمرش را به سمت خودم بدهم تا با د ردیدست بگ

 بردارد. میو گونه ها

خانه آمده بودم، با  لیوسا دیخر یبودم رفتم. دفعه قبل که برا هدیقبل د یکه سر یایفروش یسمونیسمت س به

عقده دل را با دلسا رفع  نیا خواستمیو حاال م ستمیدلم کباب شد که مادر هستم و ن یفروش یسمونیس نیا دنید

باز هم دلم  بودیمن م شیفت پدرش پیهشت ساعت ش یاگر فقط برا یبچه امانت بود حت نیاگر ا یکنم حت

 کار را تجربه کنم. نیا ستخوایم

و الحق هم که  دمیخریم شیبرا دادیو به هر کدام که واکنش مثبت نشان م گرداندمیها معروسک نیرا ب دلسا

 .کردیبود را انتخاب م یعروسک نرم و تپل مپل و رنگ یبود و هرچ قهیخوش سل

 غیج یکه صدا میسمت صندوق رفت حساب کردن به یعروسک در آغوشم برا نیتر نیریها و شکل عروسک همراه

که پشتش  دمیشکل رس یروروک اسب کیرا دنبال کردم و به  شیدستها ریاز سر ذوق دلسا باز هم بلند شد مس

 :دمیبود. کودکانه پرس زانیبلند آو یدسته کاموا کیدم اسب  یجابه

 خوشت اومده خاله جون؟ نیاز ا-
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. فروشنده که از آن ردیبگ یسوار یکرد از اسب چوب یشد و سعبودم خم  ستادهیسرش ا یسمت روروک که باال به

 گفت: گرفتیم مانلیتحو یما سر ذوق آمده بود و حساب دیهمه خر

 سوار شه خوشش اومده دیبذار -

 را سوار روروک کردم و گفتم: دلسا

 دیحساب کن نمیپس ا -

ل اسبش خوشش آمده بود نگاه کردم که شک ییفقط بخاطر دم مو لهیوس نیکه از ا ییعشق مو یبه دختر کوچولو و

 .زدیو قهقه م دیکشیاسب را م یبا لذت موها

 .دنیبرابر اصل خود سامان بود لنگه خودش عاشق مو کش یکه کپ الحق

به  ینگاه مین یروروکش که با وجودش حت یدلسا را رو میو به خانه برگشت میداد تیباالخره رضا دیخر یاز کل بعد

 :دمیانداختم و پرس زریفر یبه محتوا ی. نگاهمیبه آشپزخونه رفت ییگذاشتم و دوتا انداختیعروسکها هم نم هیبق

 م؟یبپز یخب حاال بنظرت ناهار چ -

 زمزمه کرد. یآرام "یبووو"دم اسب مشغول شد و  ینگام کرد و دوباره با موها رهیلحظه خ چند

 :دمیبه من نگاه کرد و باز پرس مو شد و الیخیزانو زدم. دوباره ب نیزم یو مقابلش رو دمیخند

  "به به"برات بپزم؟  یکن "ام" یدوس دار یچ  -

 گردش را گاز گرفتم. یو خم شدم و لپ ها دمی. خنددیرو کش "بوووو"با ذوق  نباریو ا دیخند

 بود نیریبچه مقاومت کرد بس که ش نیدر برابر ا شدینم

 .میرو دار لشیوسا نمیبب سایفقط وا میپزیباشه بوووو م -

 کیکردم  دایها پ نتیاز کاب یکیشده از ته  ابیآس یگردو یادیها را گشتم و باالخره مقدار ز نتیدنبال گردو کاب به

 برنج، مشغول شدم. ساندنیآب خ یآوردم تا آب شود و بعد از تو رونیب زریمرغ هم از فر نهیبسته س
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کرده بودم و موقع پخت و پز با خواننده  یپل یآهنگ از سند کیگوش کنم  یقیموس یداشتم موقع آشپز عادت

و  میسر ذوق بود یحساب کردیم میو دلسا هم با دست زدن و سر تکان دادن همراه دمیرقصیو م کردمیم یهمخوان

 ساعت دو شد؟ یمن ک یداخ یشد. وا دهینگاهم به سمت ساعت کش فونیآ یکه با صدا ییمشغول هنرنما

 سمت دلسا برگشتم و گفتم: به

 استقبالش. میبغلم بر ایون اومد. بدو ببابا ج -

 :دیپرس یمن به شوخ دنیبود با د ستادهیباکس شکالت پشت در ا کیرو که باز کردم سامان خنده رو، با  در

 خانم پرستار مهندسه؟ هیمنزل  نجایخانم ا دیببخش -

 . به جعبه اشاره کرد و گفت:دمیلوسش از ته دل خند یشوخ به

 نباشم.  یگفتم دست خال رسمیباره خدمت م نیاول تونهدیمنزل جد یچشم روشن -

در کنار رفتم و  یکردنش را نداشتم پس از جلو دیانتطار دعوت به منزل دارد و من هم که قصد ناام یعنیحرف  نیا

 گفتم:

 .نیخوش آمد یلیخ دییبفرما  -

 گفتم: یوارد شد. با لحن تلخ انیگو ااهللی

 کنمیم یرو ندارم. تنها زندگ یقبال عرض کردم خدمتتون من کس -

رنگ شده  یاز موها یعوض کردن بحث دسته ا یخودش را جمع و جور کرد و برا عیسر یلیمتاثر شد اما خ نگاهش

 در دفاع از حرکتش با خنده گفت: عیزده بود در دستش گرفت خواستم عقب بکشم اما سر رونیب یام را که از روسر

 .یده باشکچل نش کنمیگفتم که برگشتم تست م -

 زد و گفت: یچشمک

 کنم. دییرو تا تیشون به منه عدم کچل دیبه هرحال خواستگارات چشم ام -
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هم  یبا هم شوخ چیشما با تو عوض شد که ه یکه جا میشد یمیبا هم انقدر صم یوامانده بودم که ما از ک نکهیا با

 یمثل خودش زدم به ب  دانستمیمهم م یخوشم آمده بود و آن را دست آورد دیجد تیمیصم نیاما چون از ا میدار

 گفتم: مانهیو صم یالیخ

 دلشون بخواد. کچلم هم دل*بره. میلیخواستگارام خ -

 گفت: یزد و با لحن خاص ی*بخندل

 اون که بله -

از  نکهیا یدخترانه به قل*ب و ذهنم هجوم آورد برا یاهایرو یو نا خودآگاه کل دیلرز اشدهیبله کش نی*بم از اقل

 راه انداخته، د یحرفش در قل*ب و ذهنم چه آشوب نیمتوجه نشود که با ا میگونه ها یسرخ

 

 گفتم: رفتمیرا در آغوشش انداختم و همانطور که به سمت آشپزخانه م دلسا

 داخل دم در بده دییبفرما  -

 دهدیچرا جواب نم نمیدنبالم به اشپزخانه آمده برگشتم سمتش که بب دمیدلسا که پشت سرم بود فهم هیگر یصدا از

 دمیبود د ختهیآشپزخونه ر یتو ز،یم ریو ز زیم یدلسا که رو یعروسک ها میعظ لیس یاش را رو رهیکه نگاه خ

خم  شیو به سمت روروک اسب گفتیم "بوووو"ه یبغض الود دلسا که با گر یها شده بود که صداآنقدر محو عروسک

 گفت: دی. نگاهم را که متوجه خودش ددیشنیشده بود را نم

 همه. نیباشه. اونم ا یاهل عروسک باز ومدیما نم یبه خانم مهندس خشک و جد -

 که سامان جلو آورده بود را پشت گوشم انداختم و گفتم: ییو آن دسته از موها دمیخند

 .میخوش گذروند یکل دیخر میکامال زنونه رفت ییواسه دختر خانم شماست. امروز دوتا ستیواسه من ن نایا  -

 :دمیکند از بغلش گرفتم و خطاب به بچه پرس یخودکش هیبا گر نکهیرو قبل از ا ادلس

 مگه نه عشق من؟ -

 گفت. یآرام "بووو"ش اشکش را پاک کرد و بغض آلود کوچک یبا مشت ها دلسا
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حس کردم منتظر ادامه  یانداختم و وقت ینظر کردیخاص به من نگاه م یدخترکش و ژست یسامان که با ل*بخند به

 مانده گفتم: حمیتوض

 .دمیرو خر نایخونه داشته باشم ا نیفرشته خوشگل به ا نیبه برگشت ا یدیام نکهیا یبرا  -

 ل*بش پاک نشد و مهربانانه گفت: یکرد اما از رو رییل*بخندش تغ رنگ

 . تازه از خدام هم هست.نجایا ارمشیو چهار ساعت م ستیتو اراده کن من هر روز هفته ب  -

 زبانم آمد: یر روروک نشاندم و ناخوداگاه حرف دلم رورا د دلسا

 چند ساعت بدجور بهش وابسته شدم. نیتو هم شد،یکاش واقعًا م-

 لحن ممکن گفت: نیحال مهربانانه تر نیو در ع نیآمد و با قاطع تر جلو

روز دوست خوب من و پس از ام یکنارتم تو امروز کمکم کرد شهیبه بعد نه فقط دلسا خودمم هم نیچرا نشه؟ از ا  -

 انقدر غصه بخوره. ییاز تنها گهید ممیو قد دیدوست جد ذارمیو من نم یدخترم هست

آن  یجادو دیگفتن دلسا نبود شا "بوووووو"ذوق زده  یاگر صدا دیجذابتر شده بود؟ شا شهیبه نظرم از هم چرا

 نگاه...

اسب به سمت اجاق گاز  یموها دنیکش یستانش به جاام را از سامان گرفتم و به دلسا نگاه کردم که دزحمت نگاه به

 برگشتم: ایدن نیکردم و تازه به ا یکه بخار بلند شده از آن توجه دلسا را جل*ب کرده بود نگاه یبود، به قابلمه برنج

 غذام سوخت. یوا یا -

 نازک کردم و با ناز گفتم: یخنده سرخوشش گوشم را پر کرد. پشت چشم یصدا

 به باد رفت. گشینشو فقط ته دخوشحال  ادمیز -

 :دیتکان داد و پرس یمات نگاهم شد و پس از آن سر یا لحظه

 هست؟ یحاال غذا چ -

 من دلسا با ذوق جواب پدرش را داد: یجا
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 بووووووو -

 به دلسا اشاره کردم و گفتم: ریبا کفگ دمیجواب که د یمنتظر سامان را برا نگاه

 گهیدخترم جوابتو داد د -

 ادیبه  کبارهیو  آوردمیعوض شد باز هم شد همان نگاه پر از حرف بدون ترجمه که از آن سر درنم نگاهش رنگ

 حرفم افتادم

 "گفتم؟دخترم؟! یمن. من چ یخدا یوا"

 دادم: حیخواستم حرفم را اصالح کنم. با هول توض عیسر

 ...نینه نه. منظورم ا -

فه شد، نگاهش را قفل نگاهم کرد و با احساس زمزمه من در نطفه خ یل*بش نشست و صدا یاشاره اش رو انگشت

 کرد:

 رو خراب نکن ایرو نی. لطفا اسیه -

فکر کرد معذبم  دیشا دینبودنم را که د ایدن نینبودم. در ا ایدن نیبود و من در ا وستهیمن به تحقق پ یایکه رو فعال

 و سرخوش گفت: دیچپ دو یکرده که به سمت کوچه عل

 بوووووو. نیداره اهم  یخوب یچه بو  -

 زد و ادامه داد: یچشمک

 .یدرست کنم انگشتاتم باش بخور "دوووووووو" هیحاال  -

 :دمیلنگه از ابروانم را باال انداختم و پرس کی

 دوووووو؟ نیهست ا یچ -

 دیو خندان دووووو را کش دیسر روروکش کوب یهم دلسا جواب داد. دستش را محکم رو باز

 برداشته بود به دخترش اشاره کرد و گفت: نتیز کابکه ا ییبا چاقو سامان
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 دوووووو توسط دخترمون یاز معرف نمیبله ا -

 نیتحقق ا ینگاه آرزو نیته ا دانستمیبدون ترجمه بود اما خودم م یول یسامان پر از معن ینگاه من هم برا دیشا

 محال بود. یایرو

 لیتحل یگرم کرد اما صدا خچالیفم گرفت و سرش را با هم مثل من به زحمت نگاهش را از چشمان پر از حر سامان

 که گفت: دمیاش را شنرفته

 آرزوم بود دلسا دخترمون بود. دختر من و تو. -

 .ستیچ دنیحرفش فراموش کردم نفس کش نیمن با ا و

 چپ افتاد و سرخوش گفت: یآورد و باز گذرش به عل رونیب خچالیو گوجه سر از  اریخ کیپالست با

 دوووووو هیمواد الزم جهت ته نمیبله ا -

برداشتم و مقابل سامان که  یصندل یدست دراز دلسا را از رو مونی. مکردیرا تکرار م "دووو"و  زدیدست م دلسا

 بود نشستم و گفتم: اریمشغول خرد کردن خ

 منظورت ساالد بود؟ نیو گروه سرود راه انداخت نیکرد غاتیهمه خودت و دخترت تبل نیا -

 در دستش بردارد گفت: ارینگاه از خ نکهیو بدون ا کرد اخم

ساالد  ستین یهر ساالد نکهی. دوما امیرو خراب نکن یقشنگ نیبه ا ایاوال که دخترم نه دخترت. قرار شد رو -

 مخصوص سر آشپز سامان. یرازیش

 کرد: فیو تعر دیبه حرفش خند شیشاپیپ خودش

 گهیساالد. د نیرو انداختم گردنش با هم یو نظافت و بچه دار یخونه و آشپز یماهان رو کچل کردم ، کل کارا -

 چقدر مخصوصه. نیبب

 

خاله  نیساالد بلکه به خاطر ا کیسامان از ماهان با  یریباج گ ی. نه به خاطر خاطره شدی*بخندم از ل*بم پاک نمل

 تمام شود. نیریش یباز نیکه ا میمطمئن بودم هر دو دوست ندار گریو د میکه نانوشته راه انداخته بود یباز
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تنها نبودم. سامان و  گریجذاب تر بود و من درست از آن روز به بعد د کردمیکه فکر م یزیاز آن چ یخاله باز نیا

 رسما مادر دلسا من بودم. گریو از آن روز به بعد د دادندیدلسا اجازه تنها ماندن را به من نم

 "خرابش نکن"و با گفتن  رفتیسامان در هم م یهااخم ردمکیاز دخترم خطاب م ریغ یزیهر وقت دلسا را چ 

 خودم را خراب کنم. یعشق اول و صد ال*بته آرزو نیا یایرو خواستیو من چه بزرگوارانه دلم نم کردیم خمیتوب

*** 

 گزارشات مقابلم بلند کنم یکه به درب اتاق خورد باعث شد سرم را از رو یا تقه

 د؟یارینم فیشرخانم مهندس؟ جلسه شروع شد ت -

ل*بخند زدم  شدیمن محسوب م یآشنا نیروزها آشنا تر نیبود و ا ستادهیسامان که با ل*بخند در چارچوب در ا به

 و از جا بلند شدم و به دنبالش به اتاق کنفرانس رفتم.

را بروز  مانیروزها نیقشنگ ا متیو صم یدوست یگریشخص د یرو شیپ چکدامیقانون نانوشته ه کی طبق

 ما دونفر بود. انیراز م کی یباز نی. امیدادینم

 نبود. بهیبود که غر دیافراد جد نیا انینفر از م کیبودند اما فقط  بهیافراد به چشمم غر یاتاق کنفرانس بعض در

خودمان هم از  یکاسه ا دیهمان نو ای ناپوریس دیبودم که نو دهیشن ختهیاز سامان و ماهان جسته و گر قبال

وجود  نیاش به خارگ رفته است اما با اچند ماهه همراه خانواده تیمامور یشرکت ماست و فعال براارشد  نیمهندس

شرکت خبر داشت. با  نیاو هم از وجود من در ا راصال تعجب نکرد. انگا دیتعجب کردم اما او مرا که د دنشیبا د

رو به  یانیم دادم و کنار خانم کاول*بخند، سالم کرد و من هم مانند خودش از همان فاصله سال کیحرکت سر و 

 سامان و ماهان نشستم. یرو

 یسالن کنفرانس جا یحضور داشتند و فضا زین گرید یهافتیمهندسان ش لیدل نیبود و به هم یمهم یجلسه

 سوزن انداختن هم نداشت.

سپرد. به او  یاسه اک دیجلسه را به نو یبرگزار لیخدا شروع کرد و شرح دل ادیجلسه را با نام و  یصالح مهندس

سرش و  یبود که انگار کاسه گذاشته بود رو یبه نحو شیچرا که ترم اول مدل موها میداده بود یکاسه ا دیلقب نو

در  "لگازیچنار ا"به  هیرا عوض کرد و شب شیوهااز ترم بعد که مدل م یلقب حت نیزده بود و ا یچیدورش را ق

 ماند. شیو تا به آخر رونکرد  یرییشد هم تغ "عمر گل الله" الیسر
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اما برخالف انتظار  میدکل به خارگ رفته بود سیحفر و تاس یبرا پمیمن و اک نیهست انیهمونطور که همتون در جر -

 نفت داشت. دیکنیپرده مشاهده م یکه رو یما اون دکل فقط تا عمق خاص ییمهندس

 داد: زمزمه ها ادامه نیتوجه به ا یب دیبرپا شد نو یاتاق همهمه ا در

 .میچاه گاز رو کشف و ضبط کن هی میو موفق شد میادامه داد یو به حفار مینشد دیما ناام  -

 را ادامه داد: دینو یهاحرف شناختمیکه نم یگرید مرد

 شگاهیپاال نیبا مهندس نیبنابرا میاز گاز رو ندار یاستخراج و بهره بردار ساتیکه ما تاس دیخودتون مطلع هست -

ال*بته فعال تا  رفتنیرو پذ یهمکار نیو اونا هم با آغوش باز ا میو درخواست کمک کرد میگرفتگچساران تماس 

اما  میدکل خودمون استفاده کن نیکه از ا ستین یبرسه قطع جهیبا وزرا به نت یکه مذاکرات مهندس صالح یزمان

 .میکن یال رو راه انداز یان ج دیتول ساتیو تاس رمیبه وقوع مجوز رو بگ بیاحتمال قر

 یپروژه رو نیبود که هنوز کل ا نیمن شد ا ریکه دستگ یاو تنها نکته دیبه طول انجام گریساعت د کی جلسه

 نباشد. سریم ییاشتغال زا نیا یوقت حداقل تا مدت طوالن چیممکن است ه یهواست و حت

نظر داشتم که از  ریرا ز کردیصحبت م یانیبودم و نامحسوس سامان که با خانم کاو ستادهیا یاز جلسه گوشه ا بعد

 که به سمتم آمد و با احترام گفت: دمیرا د دیگوشه چشم نو

 د؟یسالم و عرض ادب خانم مهندس خوب هست -

 کنم و با احترام جوابش را بدهم: یاز ذهنم مخف یرا در گوشه ا یکردم لقب کاسه ا یسع

 د؟یبه لطف شما، شما خوب ناپوریسالم جناب س -

 انداخت و گفت: کردیه سمت سامان که حاال به ما نگاه مب ییگدرا نگاه

 کجا؟ نجایشده باورم نشد. اصال شما کجا ا بمونیبا شما نص یممنونم. بچه ها که گفتن سعادت همکار  -

 نکنم: طنتیش یکم نتوانستم

ت خوردنتون تو مدام اون صحنه ماس نیکردی. صحبت منیکنفرانس بد تیجد نیاتفاقا بنده هم باورم نشد شما با ا -

 .شدیم یذهنم تداع



 به بهشتم برگرد

 
150 

 

 ششیکل کاسه ماستش را به ر یو زمان ناهار به شوخ میبود که ترم آخر از طرف دانشگاه رفت ییبه اردو منظورم

 و گفت: دیچشمش گذاشت و شرمنده خند یتا بچه ها را بخنداند. دست راستش را رو دیمال

 .... آختیران جاهل. اون واسه دودیفراموش کن ادتونه؟یشما هنوز  یوا -

 سامان حرفش را قطع کرد: یگردن پس

 دمایپسر. به نغمه خانم گزارشت رو م زیکم زبون بر-

از همکاران  یکینبود اما تا من را سرگرم گفتگو با  یمورد کردیام گرفت خودش با همکاران خانم صحبت م خنده

 .دیپر مانیگفتگو انیشد و پابرهنه م یرتیغ یمردم د

از کارگرها جفت پا وسط  یکیصدا چوبش را بر فرق سرش نواخت و همان لحظه  یکه خدا ب یمد وقتخوشم آ الحق

 دهان باز کرده بود رفت و شتاب زده گفت: شیکه برا یحرف

چشه  میدینفهم میاز کار افتاده هرکار کرد یکاوریواحد ر یلترهایاز ف یکیپس شما؟  نییجناب مهندس کجا -

 .میدان کنواحد رو شات  میمجبور شد

 :دیغر نوایبر سر کارگر ب یرفت و عصب ادشی حرفش

برو بگو ماهان دستگاه ها روشن کنه تا  ی. مهدنیزد یچه گند نمیبب ایب کننیکه واحد شات دان نم لتریف هیواسه  -

 بدبختمون نکردن سر برج.

کنترل  ریمد ی)به معن یوسیگار کحکم کدو تنبل را داشتم؟ انگار نه ان نجای. پس من ادیناخودآگاه باال پر میابرو

 از من نظر هم نخواست. یمن هستم حت فتی( شیفیک

 کایکارگر به سمت واحد ر همراه

 

 شان شدم.دعوت همراه یب ضهینبودن عر یخال یبرا زیهم پشت  سر خود راه انداخت من ن دیراه افتاد و نو یور

حالت به اندازه چهار متر ارتفاع داشت  یا، اما در کمتردستگاه ه هیبا وجود کوچک بودنش نسبت به بق لتریف دستگاه

 بودند. ختهیر رونینظافتش باز شده بود و دل و روده اش را ب چهیدر
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 سامان صدا کرد: میسیب

 مهندس آبان؟ -

 رو برداشت و جواب داد: مشیس یماهان بود سامان ب یصدا

 جانم؟ -

 هنوز پره. بایکن اون واحد تقر رشی. فقط زود تعمچنجش کردن یبانینگران نباش شات نشده رو واحد پشت -

 .هیمشکلش چ یفهمیم نینگاه بنداز بب هی یتا اتاق کنترل یممنون. مهندس رمضان یاوک -

 .یاوک -

 داخل برد و گفت: یکوچک برج چهار متر چهیقطع شد و سامان سرش را از در میسیب یصدا

 که. ستین معلوم یچیه ن؟ینظافتش کرد یک نجا،یا فهیچقد کث -

 مان جواب داد:همراه کارگر

 شده. ینجوریکرد ا ریتوش گ الیس نکهیتازه نظافت شده واسه ا -

 کارگر گفت: حاتیبدون توجه به توض سامان

 کردن. جادی( چهار و پنج افتادن رو هم سد التریف یتور یکردم ِمشِ )به معن داشیآهان پ -

 :دیپرس دینو

 ؟یدرستش کن یتونینم -

 آورد و گفت: رونیب چهیاز در سر سامان

برم داخلش تا بشه جا به جاش کرد منم که با  دیکارم با نیفقط، واسه ا میجاش بنداز دیبا خوادیدرست کردن نم -

 .رمیتو نم چهینصفه در نیاز ا کلیقد و ه نیا

 به کارگر مسئول ادامه داد رو
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 .رنیل مداخ کننیرو خبر کن اونا پرچ ها رو باز م راتیبرو واحد تعم 

 کردم: مداخله

. من میشیاون وقت واقعا مجبور به شات دان م کشهیو دست به کار شن طول م انیاونا تا ب خوادینم راتیواحد تعم -

 .گهید ندازمیجا م رمی. خودم مشمیرد م چهیاز در

 با اخم گفت: سامان

 نه خطرناکه -

 و گفتم: دمیخند

( ست، دوتا دونه شودیاستفاده م یلترسازیکه در ف کیاز جنس سرام یخطرناکه آخه؟ چهارتا دونه آکنه)مواد یچ -

 مراقب هستم. دیمِش، کجاش خطرناکه؟ نترس

که  دمیشن چهیدر رونیرا از ب شیداخل رفتم صدا چهیاز در اوردیحرفم ب یرو یگریاجازه بدهم حرف د نکهیا بدون

 گفت:

 پس مراقب باش حداقل. -

از مش ها  یکی گفتیکردم. راست م یو با دقت اطرافم را بررس دمیدم هم نشنرا انقدر آهسته گفتم که خو "باشه"

 یالیکرده بود که عبور س جادیسد ا کیبود و  ختهیر شیرو یافتاده بود و آکنه ها یگریمش د یلق شده بود و بر رو

 .کردیم رممکنیبه غلظت نفت را غ

 یهر دو، رو یرو اتیاز جا کنده شد و محتو ینییپا مش کبارهیخود برگردانم که  یرا به جا ییکردم مش باال یسع

 کوتاه واکنش نشان دادم. غیج کیبا  یرارادینداشت اما غ یدرد نکهیو با ا ختیسر من ر

 نگرانش داد: یرا سامان با صدا غمیج یواکنش به صدا نیاول

 ن؟یشد خانم مهندس؟ خوب یچ -
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شود پس جواب ندادم  لترهایف یرو یهاهم پر از نفت و آشغال دهان باز کنم و دهانم دمیترسیبود و م یپام نفت سرتا

تر بار نگران نیبود ا ختهیدستم هم نفت ر ینداشت و رو یا دهیکردن صورتم شدم هرچند فا زیو با دستم مشعور تم

 داد زد:

 . یجواب بده تورو خدا مردم از نگران ا؟یسام ن؟یدیچرا جواب نم ن؟یخانم مهندس خوب -

 و آن کارگر ببرد. دهیتازه از راه رس دیروا در مقابل نو میقرارداد نانوشته شده بود و قصد داشت آبرو الیخیکال ب ایگو

 بار با پشت مقنعه پاک کردم و غر زدم : نیرا ا صورتم

 .نیخوبم بابا خوبم، نترس -

 .ختیهمچنان نگران سامان در هم آم یو صدا دینو یخنده یصدا

 ؟یدیجواب نمنشده پس چرا  تیزیاگه چ -

 خوبم. ستین میزیبه خدا چ -

 :دیباریم یکالفگ شیبار از صدا نیا

 اون تو؟ ینداره تو رفت راتیخراب شده مگه تعم نیا یکن ریتعم یزیالزم نکرده تو چ نمیبب رونیب ایب -

سامان که جرات فکر کردم حاال  نیکردم و به ا یشده بود و بو گرفته بودم نگاه اهیسر و وضعم که از سر تا پا س به

سر و شکل حتما  نیمن با ا تیهستند که به محص رو رونیهم آن ب گرید بهیدو مرد غر یول چ،یتمسخر مرا ندارد ه

کردن در دانشگاه را کم نداشت پس سرخورده  وژهکه سابقه س یکاسه ا دیبخصوص آن نو رندیگیدست م میبرا

 جواب دادم:

 .امینم رونینه ب -

 گرفت: یرانرنگ نگ شیهم صدا باز

 ده؟یضربه د تییچرا؟ نکنه پات شکسته؟ جا -

 :دیداد کش چارهیکه بر سر کارگر ب دمیشن
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 .گهیرو باز کنن د یلعنت نیا انیب راتیبشه؟ پاشو برو زنگ بزن تعم یکه چ یکنیمنو نگاه م -

حاصر نبودم مقابل  گریهنوز مانده و من تا صد سال د یتر رفت اما سوژه اصل بهیخب مرد غر دم،یکش یراحت نفس

 بروم سامان دوباره گفت: رونیوضع ب نیبا ا دینو

 بده؟ یلی. زنگ بزنم اورژانس؟ حالت خیمُردم از نگران رونیب ایجان ب ایسام-

 رونیب دیحالم بد نشود؟ با شدینام من جان بست مگر م انیبه پپا دیچشم نو شیاالن پ نیحالم بد بود. او هم یآر

 :دمینال یبا ناچار رفت،یهم از او م یبدتر یها یمئن شود وگرنه احتمال سوترفتم تا از حالم مط یم

 . باشه؟نیچشماتون رو ببند یول رونیب امیم -

حقم داشتند بخندند مگر مهدکودک  دیلرزیشان از خنده مگفتن "باشه" یکه صدا دمیمکث شن هیاز چند ثان بعد

 چشم بگزارند؟ گفتمیبود که م

 کردم: دیقبل از خروج تاک و ستادمیا چهیدر کنار

 هانینخند -

ست اما به ناچار از  یحتم دنشانیخند دانستمیم نکهیدادند با ا لمیرا تحو "باشه" شانیهاخنده نیب گرید بارنیا

 :دیچشم بسته انگشت اشاره اش را باال گرفت و پر از خنده پرس دی. نوستادمیشان ازدم و مقابل رونیب چهیدر

 م؟یچشامون رو باز کن شهیخاله اجازه؟ م -

اخطار آخر  دیناام یول زیدآمیتهد صالیاست یاما از رو ستیرفتارم مانند بچه هاست و در شانم ن دانستمیم نکهیا با

 را دادم:

 نیبه حالتون اگر بخند یاما وا دیباز کن -

ه دندان گرفتند و سرخ شده تا به قهقهه باز شود را ب رفتیکه م ییهامن ل*ب دنیچشم گشودند و با د یکنجکاو با

 ماندند. رهیحجم از خنده به من خ نیاز فشار نگه داشتن ا

خنده ام  کونیبا آن آ دینو دیعطسه واتساپ شده بود. از تشابه چهره نو کونیبه آ هیاز فشار خنده شب دینو صورت

 .دیآنها هم ترک یگرفت و با خنده من، خنده
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 لیشما نیمرا با ا یکس نکهیبه من کمک کنند تا بتوانم بدون ا دیافتاد با انادشیکه تمام شد باالخره  شانیهاخنده

 بود بروم. یامن یشرکت به حراج رود تا دفتر که محل اختفا نیدر ا میو آبرو ندیبب

و  فرستادیم اهیبه دنبال نخود س یحرفه ا یلیکه هرکس را که در راهرو بود خ دینو یها یباند باز مزیبه لطف ج 

 ندیبب لیشما نیمرا با ا یکه مبادا کس دییپایمدام جلو و عقبم رو م ییجنا یها لمیسامان که مثل ف نگیدگاریباد

 .میدیباالخره به دفترم رس

 آن نشستم و با غر گفتم: یشود و رو یپهن کردم مبادا نفت یکیپالست ،یصندل یرو تیوضع نیاز ا یعصب

 .شهیاس که نمسر و شکل و ل*ب نیبرم خونه؟ با ا یحاال چجور -

 و گفتم: دمیکوب نیحرص مثل کودکان پنج ساله پا بر زم از

 بخرم همه برنامه هام بهم خورد. نیبرم ماش خواستمیسرم امروز م ریخ -

 بود با ذوق گفت: یباز قهار نیکه انگار ماش دینو

 حاال؟ نیبخر نیخواستیم ی. چیبه سالمت ؟یجد -

 دادم: حیردم و با ذوق توصلحظه حال و روزم را فراموش ک کی یبرا

از پول من  کمی یاونم خوب بود ول دمیموستانگم د هیبود  زیتم یبدک نبود دوهزار و ده بود ول دمیاسپرتج د هی -

 بود. شتریب

 :دیپرس سامان

 مگه؟ یچقدر پول دار -

 هفتاد هشتاد تومن -

 و گفت: دیخوشحال از جا پر دینو 

 سامان. میدیخوراک اون جوک ست که باهم د ولیا -

 :دیمردد پرس سامان
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 ؟یگیمحمد رو م ریمال ام -

 کرد و گفت: دییبا سر تا دینو

 دادی. هفتاد و پنجم مزیتم یلیاره هم دوهزار و پونزده بود هم خ -

 گفتم: خوشحال

 خوبه اتفاقا جوک دوست دارم. یلیخ -

 گفت: یزد و به شوخ یچشمک سامان

 .گماینم فهیجوک و لط که؟ یانیها، در جر نهیجوک مدل ماش -

 کنار دستم را که به کمکش صورتم را شسته یآب معدن یبطر

 

 از حرص سمتش پرت کردم و نق زدم: بودم

 ؟یبد ادیبه من  نیاسم ماش یخوایبعد تو م شگاهمیبه اون نما شگاهینما نیخودتو مسخره کن من االن ده روزه از ا -

 باال گرفت و گفت: میرا به نشانه تسل دستانش

 نه! ایدارش هنوز  نمیدنبالش بب رمیرسوندمت م نکهیبعد از ا یخب حاال نزن منو. باشه عصر -

 :دمیکردم و پرس کردیکه با ل*بخند نگاهمان م دیرو به نو 

 ارزه؟ یانقدر که گفته م ن؟یدیرو د نیشما ماش -

 عمق گرفت و جواب داد: دی*بخند نول

 مناسب زده. متیق نی. پولش رو الزم داره واسه همدهیاتفاقا به نظر من ارزون هم م دمیاره د -

 نخورده؟ شییجا -

 :دمیپرس عیاصطالحش را اشتباه گفته باشم سر نکهیقهقهه زد. از ترس ا کبارهیجواب سوال من  یجا به
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 ن؟یخندیم یبه چ -

 جوابم را داد: شیخنده ها نیب

 ی. شرمنده خانم مهندس ولنیسر معامله ماش نشستم روزیف یلحظه تصور کردم با حاج هیاصال  یول دیببخش -

 .نیخنده دار شد یلیخ

دم دستم بود سمتشان  ی. از حرص هر چشدیدو قطع م نیحرف او به خنده افتاد و حاال مگر خنده ا نیهم با ا سامان

از دست من  دیخنده افتادند. نو هیرا قطع کنند بلندتر از قبل  شانیموثر باشد و خنده ها نکهیا یپرتاب کردم اما جا

 گفت: یتا از خشم من فرار کند با لحن با نمک رفتیم رونیبکه از در اتاق  یشد و در حال یمتوار رونیبه سمت ب

 روزیف یخشم حاج -

ذوق کرده بودم که  نیماش یو عزا گرفتم، انقدر برا دمیکه پشت سرش بسته شد مثل ماتم زده ها اخم در هم کش در

 :دمیمجدد آن دوباره حال بدم برگشت و نال یاداوریطر برده بودم اما با را پاک از خا لمیکل و شما

 ل*باسا برم خونه؟ نیبا ا یحاال من چجور گهیراست م یوا -

 از جا بلند شد و با ل*بخند گفت: سامان

 بکنم مشکلت حل شه تونمیم کاریچ نمیصبر کن برم بب -

 دارد. ینیریمردانه هم طعم ش تیبا خود فکر کردم حما ستمینگر یرفتنش از اتاق را م رونیکه ب یمن در حال و

*** 

و آن زمان  دادمیم دیرو تحو فتیش دیبا دیساعت با میاو هنوز برنگشته بود. ن گذشتیساعت از رفتن سامان م دو

 .خوردیچوب حراج م میرفتم؟ صد در صد آبرو یم رونیسر و شکل ب نیبا ا دیبا یعنیمن بود.  یاوج بدبخت

کند سامان را هم به باد ناسزا گرفته  ییبد نفت کمتر خودنما یبو نیتا حداقل ا گرفتمیکه با عطر دوش م یحال در

در باز  ند،یکنم مبادا فرد پشت در مرا بب دایپنهان شدن پ یبرا یفرصت نکهیبه در خورد و قبل از ا یبودم که، تقه ا

 ورودش را اعالم کرد: یو با سر خوش در دستش وارد شد سهیشد و سامان خوشحال و خندان با چند ک

 من اومدم. -
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 یتا حرصم را خال دمیکوب شیخم شدم و کفشم را درآوردم و با پاشنه اش محکم به بازو یکردم و عصب زیر چشم

 نق زد: دیمالیرا م شیکه بازو یو در حال دیکنم. پر خنده کنار کش

 ت درد نکنه ست.دست ی. نزن بابا نزن جایدختر؟ کبودم کرد یکنیم کاریچ -

 :دمیغر شیتوجه به التماس ها یو ب یعصب

کنم،  کاریمدت من چ نیتو ا یگیشد. نم داتیدوساعت بعد پ یکمکم کن شهیچطور م ینیبب یحقته. مثال رفت -

 ؟یکنیواسه من با افتخار ورودت رو اعالم م ی. حاال برگشتنهیمنو نب شدمیم میپشت در قا ومدیم یآبروم رفت هرک

 زد و گفت: یچشمک و دیخند

 .ادیخوشت م نینگاه کن بب ایعوضش گل کاشتم . ب -

 و گفتم: دمیدستش را به سمتم گرفت. از دستش کش یها کیپالست

 که انقدر... نایسنگ بودن ا ری. زیکرد دایپ یچ نمیبده بب_

 را فراموش کردم. اش وصل بود حرفم قهیبه  کتشیکه هنوز هم ات یکیش یلیرنگ خ یشتر یمانتو دنیرا با د حرفم

 رنگ ست شلوار ماندم. رهیو با بهت خ دمیکش رونیب یشلوار کتان قهوه ا کی یبعد کیپالست از

 رفته بود. رونیب دیخر یبرا د؟یانقدر طول کش نیهم یبود. پس برا دهیهم خر فیک یشال، مقنعه، جوراب حت کفش،

 :دیزد و پرس یل*بخند دیرا که د تعجبم

 نبود کتک بخورم؟ حقم یدید ؟یدیپسند -

 جواب دادم: ناخوداگاه

 ؟یکرد دیواسه من خر یخوشگلن. رفت یلیفوق العاده ست خ -

 مهربانش را به چشمان مبهوتم دوخت و گفت: نگاه

 کنم. دیدوست داشتم واسه تو خر شهیهم  -
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مرا دوست  یینشجوبود که او هم از همان زمان دا نیمنظور سامان ا یعنی شه؟یمنظورش چه بود؟ کدام هم شه؟یهم

 ممکن است. ریغ نیداشته است؟ نه ا

به در خورد و باز هم شخص  یدهان باز کنم تقه ا نکهیسواالت را از او بپرسم اما قبل از ا نیهمه ا خواستیم دلم

 که گفت: دمیرا شن شیداخل آمد و صدا دیمنتظر اجازه ورود بماند در را باز کرد. سر نو نکهیپشت در بدون ا

 !یکرد ریچقدر د ؟یل*باس بدوز یپس رفت ؟یمهندس... اِ؟ سامان اومدخانم -

زمان  نیمحل که در ا یخروس ب ایخرمگس معرکه ست  دانستمیبشر که نم نیشده از حرص به ا زیر یچشمها با

 حساس آمده بود نگاه کردم و حرص آلود گفتم:

 .دنیمهندس آبان لطف کردن رفتن برام ل*باس خر -

 گفت: دیغبغب انداخت و نوبه  یباد سامان

که  گردهیداره دنبال شما م یچون مهندس کاوه کفر کردمیاِ؟ پس مبارک باشه فقط من جاتون بودم زودتر عوض م -

 .نیدیجواب نم یجیپ چیسه ساعته به ه

 دیرو سامان همه با هم از سرم پ دیو عشق اول و خر ییو دوران دانشجو یزدم که عشق و عاشق میشانیبه پ یا ضربه

 و شتاب زده گفتم:

 خدا فراموش کردم بودم اصال. یا -

 و گفت: دیکش رونیدست سامان را گرفت و دنبال خودش ب دینو

 .مینکرده محترمانه خودمون بر رونمونیتا ب ایب ؟یکه چ یستادیشده ا رشیخانم مهندس د ینیبیبچه نم ایبدو ب -

تشکر کنم هردو رفتند و در را پشت سرشان بستند و  قشنگش قهیفرصت نکردم از سامان بخاطر لطفش و سل یحت

 از آن لذت ببرم دادیحس خدب که کاوه فرصت نم ایدن کیمن ماندم 

*** 

به طور اغراق  توانستمیبودم که م دهیاز تنم جدا شد انقدر تنم را ساب یلعنت یباالخره آن بو یدوش طوالن کیاز  بعد

 مانند مار پوست انداخته ام. میبگو زیآم
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خشک کن  یدرآوردم و رو ییبود از ل*باسشو دهیخر میکه سامان برا ییهارا سشوار کردم و ل*باس میوهام

 قرار امشب همان ها را بپوشم. یخشک شود تا بتوانم برا ترعیانداختم تا هم چروکش باز گردد هم سر

در کنار چاه  یکیبد که انگار  یاه آن بوو بخصوص به همر شیبود اما آنطور با مقنعه و بدون ارا دهیقبال تنم د نکهیا با

 . دینفت ادکلن زده اصال به دلم نچسب

خوش رنگم را چندبار به ل*ب  یو رژ ل*ب صورت دیایبه چشم ب شتریتا حالت خاصش ب دمیرا سرمه کش چشمانم

 یتر کردم و برا میرا بلندتر و حج میمژه ها ملیو با ر دمیکش سیرا بابل میکند. موها داینمود پ شتریکه ب دمیکش

 فرستادم. یبوسه ا نهیخودم در آ

بود  دهیکه سامان خر یمقنعه شال یبه جا نباریا دمیخشک و صاف شده را از خشک کن برداشتم و پوش ی*باس هال

 نبود به خودم شماره بدهم. دیکه بع گرفتمیم لیرا سر کردم و شانس آوردم پسر نشدم وگرنه آنقدر خودم را تحو

محمد زنگ زده و  ریدر فروشگاه به ام دینجاتش به من گفته بود که هنگام خر زیآم تیموفق اتیعملبعد از  سامان

و به  دیایبه دنبالم ب گرید قهیو قرار بود تا ده دق نمیرا بب نشیعصر همان روز قرار گذاشته است تا بتوانم ماش یبرا

 .میبرو رمحمدیام دنیاتفاق به د

 سامان ماندم. دنیظر رسرا در عطر غرق کردم و منت خودم

 که زد به سمت در پرواز کردم زنگ

و  شدیم قراریتوجه از سامان ب نیجنبه بود با کوچکتر یمانتو و شلوار دلم برود اما دلم ب کیجنبه نبودم که با  یب من

 .خواستیکودکانه م یعاشقانه کیدلش 

محبت و  یو نه خانه با کم نینه ماش خواهدیکه دلشان نه پول م یمدرسه ا یهاعشق دختر بچه یعشق به پاک کی

دل ببرم از  خواستیدلم م بیاز معشوق دل ببرند و من امروز عج خواهدیو دلشان م بازندیتوجه و عشق دل م

 سامان.

 باز کردم و با ل*بخند سالم کردم شیرا به رو در

از بهت که  کردمیورم که فکر مبرعکس تص یشد و بعد از مدت رهیگرفت و متعجب به صورتم خ نییگلش را پا شاخه

 داد. یذوق خواهد کرد، اخم کرد و جواب سالمم را عصب دیایب رونیب
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 :دمیپرس یو با ناراحت دیذوقم خواب 

 اد؟یبهم نم -

 پاسخ دادن هنوز هم اخمش در هم بود: وقت

 .یخوشگل شد یلیچرا اتفاقا خ -

 :دیاز دهانم پر ناخوداگاه

 .ومدیتو که خوشت ن یول -

 :دیزد و ذوق زده پرس یچشمک یباز شد با خوشحال ششین کبارهینگاهم کرد و  یواکنش چیلحظه بدون ه چند

 ؟یآمد من انقدر خوشگل کردواسه خوش -

کرده بود؟ مگر خبر نداشت با  یاو با خود چه فکر نمیبود؟ صبر کن بب نجایهم ا یگری. مگر کس ددیباال پر میابروها

 !میبرو نیماش دنید  یخودش قرار دارم تا برا

 نطوریزده ام که ا پیدوستش ت یافتاد. پس آقا فکر کرده است برا میتازه دو زار هیثان کیفکر کردم و در  یکم

 من در هم رفت. یاخم ها بارنیشده بود؟ ا یرتیغ

 یر لجبازبه سامان تنه زدم تا از سر راهم کنار رود و از س دمیآمدم و در را محکم بهم کوب رونیچهارچوب در ب از

 گفتم:

 میجان را منتظر نذار رمحمدیام نیاز ا شتریب میزودباش بر -

 با عروسکش بود را بغل زدم و گفتم: یمشغول باز اشیمنیا یدر صندل یپشت یشدم و دلسا که صندل نیماش سوار

 سالم عروسک من. -

. اشیمحکم ببوس خواستیم که دلت دادینشان م بندهیاش را آنقدر فرقشنگش که چال گونه یآن خنده ها از

 نیکه سامان در ماش دمیو چال گونه اش را بوس دمیگونه تکان داد. خند یبا یصورتم با یکوچکش را جلو یهادست

و خودم را با دلسا مشغول نشان دادم که  ردمنک یرا باز کرد و سوار شد و با ل*بخند نگاهش را به من دوخت توجه

 :دیپرس
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 خوشگل خانم؟ یقهر کرد -

پررو  زانیبر م یریتاث تیتوجه یب نیمن بوده و ا یخوشگل کردنت برا دمیفهم گرید یعنیکه  انداختیم کهیت

 شدنم ندارد خطاب به دلسا کودکانه گفتم:

 به بابات بگو با من حرف نزنه زمیعز -

ز من دلسا را ا دیگفت، سامان هم به تقل یمحکم یحرف گوش کن رو به پدرش با اخم بووووو یمثل بچه ها دلسا

 مخاطب قرار داد:

 .دیببخش گهیم ییمامانت رو بوس کن بگو بابا زمیعز -

انقدر باهوش  نکهی. از ادیو ذوق زده خند دیبود گونه ام را محکم بوس دهیرا فهم دنشیکه از کل جمله فقط بوس دلسا

 ذوق کردم و محکم به خودم فشردمش و گفتم: شدیم مانیهابود که متوجه حرف

 قربونت برم من. یاله -

 گفت: یو با خوشحال دیمخاطب اون بوده خند نکهیا الیبه خ سامان

 یکرد یآشت ولیا -

 نازک کردم و گفتم: یچشم پشت

 با دخترم بودم. -

 طنتیو با ش دیخند دانمیو دلسا را دخترم م کنمیرا خراب نم یهم باز باز یقهر و دلخور طیشرا نیدر ا نکهیا از

 گفت:

 ان دخترم بودم.منم با مام -

 شد. سینگفتم اما ته دلم کارخانه قند و شکر تاس یزیچ

 که بشنوم گفت: یل*ب آهسته اما جور ریو ز دیخند دیو ناز کردنم را که د قهر

 ناز بخرم. یارزون نیبه ا ادیالمصب انقدر هم برام خوشگل کرده دلم نم -
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را روشن کرد و چند آهنگ را عقب  نیضبط ماش "دمیاهان فهم"دست برد و با گفتن  میرا که رفت ریاز مس یقسمت

 جلو کرد و باالخره

 

 .دیآهنگ مورد نظرش رس به

 

 یکنارت عذابم بد نشستم

 من مدارا کنم  یبد عذابم

 یحس کن دنویپرست کنارم

 خدا رو تماشا کنم کنارت

 تو شیپ میک نمیبب نشستم

 ییو زمانم تو نیکه زم یمن

 یجهان با من یتا کجا یبگ

 ییکه تمام جهانم تو یمن

 کنمیاسمت رو تا صدا م نیبب

 کنمیجدا م ایدن هیاز  تورو

 سکوتت نکش غیت ریز منو

 کنمیصدا م مویزندگ دارم

 و عذابم بده نیبش کنارم

 منه ازیبودن تو ن نیهم
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 کنمیروز و شب زمزمه ات م دارم

 کردن تو اواز منه صدا

 :دیپرس طنتیکه تمام شد سر خم کرد و با ش آهنگ

 ؟یآشت -

 باال انداختم و جواب دادم: ییابرو

 .ستمیقهر ن -

 کرد: دیهم تاک باز

 .یدلخور که هست -

 :دمیپرس  یاخم به سمتش برگشتم و شاک با

 سامان؟ یدرباره من چه فکر کرد -

 ل*ب گفت: ریشد و ز رهیلحظه نگاهم کرد و دومرتبه به مقابلش خ چند

 ...یهنوز حت یکنم وقت یات فکردرباره تونمیچطور م -

 . تشر زدم:دیحرفش را خورد و ل*بش را گز ادامه

 .گهیبگو د یزنیحرف م هیچرا نس -

 نزد. یاش را فوت کرد اما باز هم حرفشد و لپش را پر از باد کرد و نفس کالفه دتریشد شیهااخم گره

 با اخم سرم را به سمت پنجره برگرداندم. دیبگو یزیقصد ندارد چ دمید یوقت

سر  یام گذاشت. سرم را رو نهیس یبود مرا محکم بغل کرد و سرش را رو دهیما ترس نیم که از جو متشنج به دلسا

 و چشمم را کالفه بستم. دمینرمش را بوس ینرم دلسا گذاشتم و موها
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شده بودند را  ریسراز یک دانستمیکه نم ییهاام چشم باز کردم. سامان با پشت دست اشکگونه یرو یتماس دست با

 دمیاخم کردم و صورتم را پس کش کردیپاک م

 زمزمه کرد: یرا سمتم گرفت و با ناراحت یکرد و جعبه دستمال کاغذ میلجباز نیحواله ا ینچ

 .خوامیمعذرت م -

ست هق  هیو آرامش موقتم همه عار میزندگ نکهیا یادآوریکردم و با  یدلسا که در آغوشم به خواب رفته بود نگاه به

 .شد دتریهقم شد

و  دیمرا در آغوش کش عیحرکت سر کیپارک کرد و با  یشد گوشه ا ترنیام غمگ هیشدن گر دتریبا شد سامان

 اهسته اما پر احساس کنار گوشم گفت:

 ایسام نهیهم کنمیکه م ی. درباره تو تنها فکرشناسمیم نیزم نیا یکه رو یهست یاتو تنها فرشته -

. فراموش ستیمعنا نداشت.  فراموش کردم دلسا دختر من ن میبرا هیش او گربود اما در آغو بیام بند آمد. عج هیگر

رفت و  ادمیخود را از دست داد. همه  یآغوش معنا نیدر ا ایبد دن یزایام. همه چ چارهیکردم که تنها و بدبخت و ب

 که در ذهنم ماند آرامش بود.  یزیتنها چ

دست دلسا که در خواب دستش را حرکت داد به خودمان  فیکه با تکان خف میچه مدت در آن حال بود دانمینم

 .میو از هم فاصله گرفت میآمد

 را حس کردم. نیهم گذاشتم و حرکت دوباره ماش یدادم و چشمانم را رو هیتک یصندل یپشت به

از  هدیسرسبز و پوش یالیو یبا کل  یاچشم باز کردم و اطراف را نگاه کردم در کوچه ستادیبعد مجددا ا قهیدق چند

 را زد. یکنار یالیشد و خودش زنگ در و ادهیو پ "میدیرس"داد  حیمختصر توض میشمشاد بود

کردم  یبه چهره ام نگاه کردم و سع نیبغل ماش نهیاز آ اشیشدم و بعد از خواباندن دلسا در صندل ادهیپ نیاز ماش 

شده بودم. با  یقابل تحمل ریغ یوالیه به لیضد آب بود وگرنه تبد ملمیمرتب کنم خدارو شکر که ر یظاهرم را کم

با  یسامان بعد از چاق سالمت ستادمیگرفتم و صاف ا نهیچشم از آ یگریسامان و مرد د یسالم و احوالپرس یصدا

 کرد: یبا دستش به سمت من اشاره کرد و مرا به او معرف قشیرف

 رو دارن. نیاشکه قصد فروش م ییرزایم یکه برات گفته بودم، اقا نیخانم مهندس راد -
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 از او نداشتم. یمن و سامان بود پس من دل خوش یمرد ناخواسته باعث دعوا نیسالم تکان دادم ا یرا به جا سرم

 .میداخل شو نیماش دنید یرا چهارطاق باز کرد و تعارف کرد که برا الیو نگیدر پارک رمحمدیام

 نکهیا یاما برا اوردمیسر در نم نیاز ماش یزیچ یاقعو یو به معنا دانستمینم لیاتومب افهیاز رنگ و ق شتریب یزیچ

 نقطه ضعفم سواستفاده نکند خطاب به سامان گفتم: نیموضوع متوجه نشود و از ا نیاز ا یزیچ رمحمدیام

 خوبه یکنیم دشییاگه شما تا  -

 به اعتمادم زد وگفت: ی*بخند قدرشناسانه ال

 تو قراره باشه. یپا ریتره زمهم من قبال باش دور زدم خوبه روپاست اما نظر تو -

 شدم و آرام کنار گوشش زمزمه کردم: کترینزد

 .میبخر نویاگه بنظرت خوبه هم ادیاز حالت چراغش خوشم م -

که با  رمحمدیکه ام یاش را کرد ارام جورکرکر خنده اش غم چشمانش را شست و برد خوب که خنده یصدا کبارهی

 نشود گفت:قهقه سامان بود متوجه  رهیتعجب خ

 مورد پسنده؟ با رنگ ناخونت ست هست؟ یرنگش چ گمیم ؟یبخر یخوایمگه عروسک م  -

 زدم: هیو حرص الود کنا دمیکوب شیبا پاشنه کفشم به نوک پا آروم

 زدم. نیذوق و بدب یب یکه واسه تو یخوش رنگ نیالک به ا فیح -

 کرد و گفت: یزیآم طنتیش خنده

 شونهیاخوش رنگ تر از الکتون رنگ  -

رفت.تمتم و  ادمیقبل از  قهیچند دق یانداختم و از شوق تمام ناراحت نییبه ل*بام اشاره کرد. از خجالت سرم را پا و

 کمال به چشم سامان امده بودم.

 قرار شد شام مهمانش کنم. خوردیکه فردا صبح اول وقت سندش به نامم م ینیماش ینیریمناسبت ش به
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که انطور در  ندیبیو دلسا را که معلوم نبود خواب چه م میشد ادهیپ ییک کرد و دوتاپار "دینهنگ سف" یبه رو رو

 را سامان بغل زد کندیخواب ملچ و ملوچ م

 صحنه ناب زدم و گفتم: نیبه ا ی*بخندل

 ادیبهت م یلیبابا بودن خ -

 و گفت: دیخند

 ادیبه تو هم مامان بودن م -

 ملتمسانه چنگ انداخته بودم. گریاشتم و به بچه زن دمادر شدن را ند اقتی. خودم لدی*بخندم پرل

 :دیتعجب کرد و پرس نمیحالت غمگ از

 زدم؟ یحرف بد -

 رو عوض کردم: بحث

 داخل؟ میبر شهینه. من گرسنمه م -

 زیاز م یکی پشت

 

 برداشتم و گفتم: زیم یو منو را از رو میدو نفره نشست یها

 .رهیمرغ رو بگ یبو ستیبلد ن یهر کس ده؟یمرغشون بو نم دهیکوب ندارن. بنظرت فیکرده ح ایدلم هوس الزان -

 نگاهم کرد و گفت: قیدق

 .هیعال نجایغذاها ا-

به او  یزیدردناکم چ یام را بداند اما دوست نداشتم از گذشته کبارهی یناراحت لیدل خواهدیکه دلش م دانستمیم

او را  یکنجکاو نیهم یمادر مطلقه، برا هیبدانند نه  ییدوران دانشجو یایهمه من را همان سام خواستیدلم م میبگو

 .اوردمیخودم ن یبه رو
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 گرفتن سفارش آمد یبرا گارسون

 میو ساالد فصل سفارش داد یبه همراه دلستر هلو و پپس گویخوراک م کیمرغ و  دهیکوب کی 

به گونه اش زد  یسامان بوسه ابغل گرفتنش بلند کردم  یدلسا هم بلند شد دستم را برا هیگر یرفتن گارسون صدا با

 را دراورد و به من سپردش  غشیکه ج

 و با بغض گفتم: دمیگرفتمش و چشمانش را بوس بغلم

 عشقم؟ یکنیم هیجونم مامان؟ جونم؟ چرا گر -

 ؟یهنوزم ازم ناراحت -

 کردم و به زور ل*بخند زدم: ینگاه مین کردیکردم و به سامان که با دقت نگاهم م سربلند

 .یدیناز خر یگرون نیتو که به ا ؟یواسه چ یاراحتنه ن -

 ؟یپس چرا ناراحت -

نه، من   کنم؟یم یبه دختر تو حسود نکهیا  م،یتنها نکهیبدبختم، ا نکهیا خواهد؟یدلم بچه ام را م نکهیا گفتم؟یم چه

 نگفته باشم. یدادم تا دروغ لشیکردم و تحو یجمع بند کی لیدال نیاز همه ا

 دلم گرفته. -

 خند زد و با محبت گفت:*بل

 .ییجا ییشهرباز میرستوران بر یجا یگفتیقربون دلت برم. خب زودتر م -

 گفتم: یام دادم و نچ ینیبه ب ینیچ

 .یبودم روم نشد واسه ناهار برم سالن غذاخور ینه گشنم بود.ظهر نفت -

 :دیدرشت کرد و متعجب پرس چشم

 ؟یتا االن گشنه موند  -
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 ا را اورد سربلند کردم و خطاب به او گفتم:امد و سفارش ه گارسون

 د؟یبچه هم دار یکمک یغذا -

 میسوپ برنج دار -

 لطفا فقط داغ نباشه دیاریباشه همونو ب -

اما بخاطر  ییاشتها یدر کمال ب گرمیدستم محکم نگهش داشتم و با دست د کیپا نشاندم و با  یرا رو دلسا

 دلسا تمام کنم یز اومدن غذارا خوردم تا قبل ا میتند تند غذا یگرسنگ

 ریتاث یب میتصم نیو خوب و خنک بودن هوا در ا میکن یرو ادهیپ یهضم غذا کم یکه برا میگرفت میاز شام تصم بعد

 نبود.

بود که سکوت را  ییآهسته دلسا تنها صدا یبوووو گفتن ها یو صدا میزدیسکوت شانه به شانه هم قدم م در

 .شکستیم

 مکنین یو با دست آزادش مرا رو دیه جا کردم که سامان دست دراز کرد و او را از آغوشم کشرا در بغلم جاب دلسا

 شد و گفت: رهیزانو زد و به عمق چشمانم خ نیزم یرو مینشاند و مقابل پا یکینزد

 نشدم وونهیکلمه بگو چشته تا د هینگفتم  یچیو ه دمیغم چشمات رو د یبسه هرچ - 

پس بدهم که دروغ نباشد  یچه جواب میپنهان زندگ قتیحق یبه جا نباریفکر کردم ا نیو به ا دمیکش یقیعم نفس

. فاصله دیبدهم با بلند کردن سرم هرچه در ذهنم بود پر یخواستم جواب نکهیافکارم را جمع کردم اما به محض ا

را  مینشدست و پاصورتم و برق خاص چشما ازاتصورتش درست به مو دنیو من با د دیکشیهم نم متریلیبه م نمانیب

 به صورتم خشکم زد و قدرت تکلمم را از دست دادم. شیگم کردم. با برخورد هرم نفس ها

سرخ  یهاان ل*ب دنیو من با د میهست گریهمد دنیکه در حال بوس کردیشک نم دیدیاز راه دور ما رو م هرکس

 دلم واقعا...

 سامان. -

کرد و  یمن اخم دنیتعجب و خشم صدا زده بود نگاه کردم. با دکه سامان را با  یو با تعجب به زن جوان برگشتم

 خطاب به سامان که از تعجب خشکش زده بود تشر زد:
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 معلوم هست؟ یکنیم کاریچ -

*** 

 و اشکم را با پشت دستم پاک کردم. دمیرا باال کش امینیب

 ایبود. خودِم قبل از ازدواج  سخت یکدام خودم بهتر است کم نکهیداشتم امروز خودم باشم اما انتخاب ا میتصم

شاد و سرزنده و شوخ، فارغ از هر غم و  دادم،یم حیخودِم بعد از طالق؟ به شخصه که خودمِ قبل از ازدواج را ترج

و افسرده بود که اگر سامان و دلسا نبودند تا به حال حتما  ریو گوشه گ یزن منزو کی. اما خودم بعد از طالق یغصه ا

 شبه خوب شود! کیتا  کردیشبه مصرف م کیو اعصاب را  یرنگارنگ افسردگ یام آن قرص هاکم آورده بود و تم

 بشورم که زنگ در را زدند آمدیکه بند نم یاشک نیبلند شدم و رفتم تا صورتم را از ا زیپشت م از

 ندیال مرا ببح نیدر ا خواستمیبه سمت در رفتم و بازش کردم. سامان پشت در بود. اخم کردم. نم ییروشو یجا به

 :دیپرس یتوجه به اخمم با نگران یب

 شده؟ یزیچ ؟یکرد هیگر ایسام  -

بود دستش را به سمتم گرفت تا بغلش کنم. دخترم حال  دهیترس میاز اشک و اخم ها سیکه از صورت خ دلسا

کردم و دست دراز  دنشیآغوش کش یتا با آغوش کوچکش مرا آرام کند. برا خواستیبود و م دهیمادرش را فهم

را پاک کرد و  میکوچکش اشک ها یهاگذاشت و دختر مهربانم با دست ارمینگران دلسا را در اخت یسامان با چشمان

 کودکانه و خالصانه اش تنگ شده بود. یهامحبت نیا یدلم  برا دیصورتم را بوس

 :دیدوباره پرس سامان

 ؟یکرد هیشده گر یچ یگینم -

 و سمتش گرفتم و گفتم: دمیا بوسو دلسا ر دمیرا باال کش امینیب

عروسک سنگ صبورم رو برم  نیا رینداشتم. بگ یدرست کنم حوصله اشپز ازهیدو پ کردمیخرد م ازیپ یچیه -

 .امیصورتم رو بشورم ب

 دلسا را بغل کرد و با خنده گفت: سامان
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خه؟ پاشو برو بپوش که شانست ا هیچ ازهیواسه من. دو پ کنهیخرد م ازیبه خدا تا مرز سکته رفتم. پ میترسوند  -

 با نوشابه. میجوج بزن ک،ین کیپ میزده، خانم مارپل دعوتمون کرده ناهار بر

 نداشت: یتیسنخ سمیو خنده ام با صورت خ دمیخند

 منتظر نمونه نیاز ا شتریام که خانم مارپل بآخ جون جوج، دو سوته آماده -

از بس که از آن روز  میچمان را گرفته بود خانم مارپل گذاشته بودرا که آن روز در رستوران م دینغمه، همسر نو اسم

سامان  یکسب کند و وقت یکرده بود تا از من و نوع رابطه اش با من اطالعات یرو ادهیاعصاب سامان پ یبه بعد رو

خودم "بود که  نیجوابش ا "کنهیدلسا کمکم م ینگه دار یو اون فقط برا میهست یفقط دوتا دوست معمول" گفتیم

 ریز تواندینم دیسوتفاهم بوده و دست اخر که د کیو ثابت کن آن اتفاق فقط  ایو حاال ب "شیدیبوسیم یداشت دمید

دوستانه شان  یها یمرا به دورهم دیکه با دیکرده بود به نو لهیبکشد، پ رونیکسب اطالعات ب یزبان سامان را برا

سه مرد تنها مانده و حوصله اش در جمل مردانه  نیبود که او ب نیاشنا شود و بهانه اش ا شتریکند تا با من ب عوتد

دعوت از  یبنشاند و سامان را برا یهفته موفق شده بود حرفش را به کرس کیباالخره بعد از  ایو گو رودیآنها سر م

 کند. یمن راض

و   رفتندیعف سرکار منقطه ض نیراحت با ا یلیشان بود و خنقطه ضعف شانیفضول بودم. کنجکاو یهاخانم عاشق

 .شدندیباعث خنده ام م شهیهم

 یشلوار ل دنیو بعد از پوش ردیکردم که پف چشمانم را بگ یمختصر شیسرعت ممکن آماده شدم. آرا نیتر عیسر با

 رفتم. رونیام ب ینفت یو مانتو آب یخی

نشسته بود  نیزم یرو شیپا نییهم پا و دلسا کردیم نییماهواره را باال پا یکاناپه لم داده بود و شبکه ها یرو سامان

 .دیکشیرا م شیعروسک بارب یو موها

 اعالم حضور کردم: اقیاشت با

 .میمن اماده ام بر -

 را خاموش کرد و به سمتم برگشت و با خنده گفت: ونیزیتلو سامان

 !یهم ذوقش رو دار یکه حساب نمیبیم -



 به بهشتم برگرد

 
172 

 

 زدم و گفتم: یچشمک

 بشه امروز. یمعلومه چه روز  -

*** 

 .میدیرس یشهرباز یجلو هیاز بق زودتر

 دلسا را بغل زدم و گفتم: دنیبه محض رس کردیم هیکرده بود و مدام گر فیاز اواسط راه خودش را کث دلسا

 اون پشت عوضش کنم. رمیبرسن من م هیبق نکهیقبل از ا -

کنج  یهانیاز ماش یکیت نبود پش یکیآن نزد یایبهداشت سیکرد و چون سرو دییبا تکون دادن سرش تا سامان

 که نام دختر مرا بردند: دمیذوق زده دو پسر بچه را شن یپناه گرفتم و پوشک دلسا را باز کردم که صدا وارید

 سالم عمو.دلسا کو؟-

 حواستون باشه. مایرتیمن غ نیریگیسراغش رو م ومدهین نیدخترمن دار کاریسالم پهلوونا. چ -

 پسرام نخورنش؟ یکرد میقا دشیمامان جد شیدخترتو پ -

آن سوتفاهم را  شدیاز ذهنم پاک نشده بود اصال مگر م شینغمه بود از آن شب در رستوران هنوز صدا یصدا

 فراموش کرد؟ سامان با خنده جواب داد:

 نغمه بعد شروع کن. یبذار برس -

 گهیدبه جون من بست نبوده؟ بابا رخ بده  شیهفته است انداخت هیکن.  تیکم خانم منو اذ -

 ماهان که خطاب به نغمه گفت: یبود و پشت سرش صدا دینو یصدا

 رو از زمان... نیسامان ما، خانم راد نیرو راحت کنم. ا التینغمه جان بذار من خ ایب -

هم سامان آنها را متوجه  دیشا دانمیشان ساکت شدند. نمگفتن سامان ساکت شد و ادامه نداد. کال همه سیه یباصدا

 اهسته گفته بودند تا به گوش من نرسد. یحرفشان را با صدا هیه بود و بقحضور من کرد

 پوشک ج چسب
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 رفتم. هیپوشک انداختم و بغل زدمش و به سمت بق یرا رو رهنشیدلسا را بستم و دامن پ دید

من ساکت شد همه به سمتم  دنیکه با د دادیم حیرا توض یزیهمسرش چ یآهسته برا دیدرست بود نو حدسم

 قدم شدم: شیسالم کردن پ ین و من برابرگشت

 یسالم به همگ -

و اخمو و افسرده نباشم.  یخشک و جد شهیکردم مثل هم یبلند گفتم، خندان و شاد و با محبت، سع یصدا با

نوزاد  کیدارم.  دیدارم دوستان جد دیجد یزندگ هی گری. دمیندار یافسردگ گریرا گرفته بودم از امروز د ممیتصم

بخواهد انها  ینبودند که کس مارستانیب یدهانوزا گرید یکی نیکنم خوب مواظبش باشم. ا یسع دیکه بادارم  دیجد

 یماریو ب یخمودگ یبرا ییجا بایز یزندگ نیا م،ینداشت یوانگیام. از امروز د وانهید نکهیبه بهانه ا ردیرا از من بگ

 یکرده بود و من ب میا عشق اولم خالصانه به من تقدر یزندگ نیمن ساخت ا یبرا دینبود که ام یایزندگ نینداشت. ا

 دوستش داشتم. تیانه

که به آن عادت نداشت  دمیجد یرو نیسالم کردند و سامان به ا ییو نغمه درست مثل خودم با خوشرو دیو نو ماهان

 ل*بخند زد.

 کنار گوشم گفت: بغلش کردم و او مانهیکه نداشتم صم یکند مثل خواهر یجلو اومد تا با من روبوس نغمه

 دوباره ات خوشحالم دنیاز د -

 گفتم: یو به شوخ دمیخند

 .یدیرسیخوشحال بنظر نم ادیبار اول که ز -

 انداخت: تیبود پاراز امدهیکه از دهنش درن یحرف نیماهان ب یزد و صدا یو چشمک دیخند

 خوبه بار اولتونه دن،یرو ند گهیانگار صدسال همد گهیبسه د -

ماهان  چارهیب دیو هم زمان خنده هر سه مان ترک میکرد یحرف را زده بود نگاه نیامان به ماهان که او نغمه و س من

که مودب کنار  دینغمه و نو ی. دوقلوهاکردیشده بود و با بهت نگاهمان م جیگ دانستیخنده ما را نم لیکه دل
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 توانستمینم یوقت حت چیو من ه آمدندیم پنج ساله ای ربه نظر چها دمیبودند را بغل کردم و بوس ستادهیمادرشان ا

 هم پدر بوده و من خبر نداشتم. ییهمان زمان دانشجو یحت طانیش یکاسه ا دینو نیتصور کنم که ا

 نوریو ا دندیپرینغمه با ذوق و شوق م یپسرها میرفت یشهرباز یو به سمت ورود میزد رونیب نگیاتفاق از پارک به

 رفتندیآونور م

 میانداز پهن کرد ریو ز میکنار حوضچه را تصرف کرد یها قیاز آالچ یکیشلوغ نبود  ادیز یشهربازهفته بود و  وسط

 میو نشست

نشسته بود و به دلسا که بغل گرفته  میسخت بود، کنار پا گرشیبا قول د صشیکه تشخ دینو یاز دوقلوها یکی الدیم

من دل همه را  یتادم و ل*بخند زدم دختر کوچولوحرفش که سراغ دلسا را گرفته بود اف ادیمانده بود  رهیبودم خ

 :دیمودبانه پرس الدیبرده بود. م

 بغلش کنم؟ یدیخاله م -

با  نیپسر چهار ساله باشد بنابرا کیآگر او  یذوق زده شدم حت گرفتیاجازه دختر کوچکم را از من م یکس نکهیا از

 جواب دادم: یخوشحال

 اره. ن،یزم فتهیه نو حواست باش ینیکنارم بش یاگه قول بد -

با  یارام مشغول باز یلیهم جلو آمد و هردو خ ثاقیقول داد و من دلسا را در آغوشش نشاندم م عیباز سر شین با

 عروسک زنده شان شدند.

و  ختمیآب جوش ر یکاغذ یها وانیهمه در ل یکه همراهم آورده بودم فالسک آب جوش را دراوردم و برا یسبد از

 بود گفت: یافه به دستشان دادم. فقط سامان که مشغول علم کردن چادر مسافرتبسته نسک کیهمراه 

 خورمیم امیتموم شد م نیبذار ا -

 .یتو داغ دوست دار زم،یریفالسک بعدا باز برات م زمشیریپس م -

اه به منو سامان نگ یدار ینگاه کردم که با ل*بخند معن هیبه واکنش بق یچشم ریو همان لحظه ز دیدهنم پر از

 گذاشت و بلند شد و گفت: نیزم ینسکافه اش را رو یخال وانی. ماهان لکردندیم

 نکرده. خیببر نسکافه مهندس پزت رو بخور تا  فیبده من شما تشر نویا -
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 نیو مظلوم تر نیکه ماهان ساکت تر دهیکار ما دوتا به کجا رس نیبب ایخدا"*بخندم عمق گرفت و در دلم گفتم ل

شد که برگشت تا واکنشم را  شی، فکر کنم خودش هم مثل من متوجه سوت "ندازهیم کهین تپسر کالس هم بهمو

 درآمد: حیصحاز در ت عیسر دیام را که د دهیباالجه یرصد کند و ل*بخند و ابروها

 خانم با شما نبودما خود سامان رو گفتم. اینه به خدا سام -

 گفت: یبه شوخ سامان

 .دهینکش یزد سیکه تهشم ل یاون نسکافه ا یبرا یزحمت ایسام نهیمنظورت ا یعنی یوا یوا یوا  -

 دست پاچه شد و با تته پته گفت: شتریاز حرفش، ب ریتعب نیا دنیاز شن ماهان

 ادیآبم که خودش جوش م گهیتو آب جوش د میختیخب خودمون نسکافه ر یعنینه....من...  -

 گفت: خنده اش نیب دیو نو دنیهمه به حرف ماهان خند نباریا

 یماست مال نیبزن تا خانم مهندس نصفت نکرده. با ا میپاشو ماهان جون ، پاشو به بهانه گردوندن بچه ها ج -

 .گهیقبول نکرده د یترانه تورو به داماد یچند ساله هنوز بابا نهیکردنت. هم

را گرفت و در  ثاقیو م الدیو دست م دیاستقبال کرد دلسا را از بغل دو قلو ها کش شنهادیپ نیاز ا عیسر یلیخ ماهان

 شد. دیناپد هیاز ثان یکسر

 داد:  یخوب شنهادیاز رفتن ماهان نغمه پ بعد

که بدون  میش یباز یها لهیسوار وس میبر میدست مجرد جمع و خودمون مجرد شد میحاال که بچه هامون سپرد -

 .دهیم فیک یلینق و نوق بچه خ

 بودم گفت: دهیکه از او ند یر عشقدستش را دور نغمه انداخت و با لحن پ دینو

 خانمم یبچه شد -

 کرد و با ناز جواب داد: یکرشمه ا نغمه

حافظ قرآن باشه مگر جون سالم به در ببره بعد تو  دیبا شهیسوار م یهر ک یترسناک نیها به ا لهیاخه وس دیاِ نو -

 .گهیست د جدهیمثبت ه یواسه گروه سن نایواسه بچه هاست. ا یگیم
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را  دنشیخند زیر شیانداخت و لرزش شانه ها نییکه خنده ام را کنترل کنم. سامان اما سرش را پا دمیگ *بم رال

 :دی. نغمه خطاب به من نظر پرسدادینشون م

 جون؟ ایسام یموافق -

 تیرضا یکه همان را هم بر مبنا دانمینم یعنیتکان دادم  یسر دینغمه که نظرم را پرس یرا بلند کردم و برا سرم

 مجبور به موافقت شد. کیسه به  دیموافقت کرد و نو دیمرا د تیفت و سامان هم که رضاگر

 یزیو فارغ از هر چ میدور نشده بود پس هر چهار نفر بلند شد ادیو ماهان هم که ز میمطمئن بود یشهر باز تیامن از

 .میرفت یباز یها لهیبه سمت وس

 دیبه من بگو ستین یکیاخه  ستادیافتاد قل*بم از حرکت اترسناک و طرز کارشان  یها لهیکه به آن وس چشمم

 نانت نبود آبت نبود سر تکان دادنت چه بود!

 .داشتمیمقابلم برنم یاز آن غول آهن چشم

 ؟یدینکنه ترس ؟یشیپس چرا خشکت زده ؟سوار نم ایسام -

 :بود با وحشت گفتم دهیسوال را پرس نیدهانم را قورت دادم و در جواب نغمه که ا اب

 ؟یدست شلوار اضافه با خودت اورد هی! فقط هیترس؟ نه بابا ترس چ -

 زد و گفت: میبه بازو یو مشت دیپر صدا خند کنمیم یکرد شوخ فکر

باال پر نشده مزه اش به باال  یها فی. زود باش سوار شو تا ردیباحال ادیخدا نکشتت. تازه داره ازت خوشم م -

 نشستنشه

ها کامال  یصندل نیآمد سانس قبلش موقع حرکت ا ادمیدو سر نگاه کردم و  یاژدها نیا یباال فیرد یها یصندل به

 شود و آهسته گفتم: یبودند با ترس مچ دست سامان را گرفتم و پا بلند کردم تا دهانم با گوشش مواز یعمود

 سامان. ترسمیمن م -

 گفت: تگری*بخندش عمق گرفت و حمال

 .ترس نداره شتمیمن پ زمینترس عز -
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 زمیعز گفتیکرده بود هر زمان سامان م دایپ تی. دلم حساسخوردمیو م کردمیم دایپ نیستامیه یآنت کی دیبا

کلمه وا رفتم و  کی نیهم دنیجنبه تر از دلم با شن یو من ب دیتپیو نم گرفتیم تیجنبه من حساس یقل*ب ب

 گذاشته بودند. والیه نیا یاسم صبا که رو فیپشت سرش سوار شدم. ح

 کنار سر اژدها نشستند ماندم و با تن لرزان التماس کردم: ییباال یو نغمه که صندل دینو رهیخ

 .زنمیسکته م نمیاون باال بش فتمیتورو خدا دارم پس م مینیبش نییسامان ما پا -

 داد و گفت: لمیدل*برش را تحو یخنده سامان

 .مینیشیهرجا خانمم دستور بدن م -

 یزن مطلقه و گدا کیبه من گفته بود اکنون من  ییها را زمان دانشجو زمیخانمم و عز نیکه اگر چهار تا از ا آخ

 عشق نبودم.

 کرد و گفت: ینغمه خنده ا مینشست دینغمه و نو یرو به رو یصندل نیتر نییسامان پا همراه

 جون؟ ایشلوار بدم خدمتتون سام -

 من سامان جواب داد: یجا

 کن. دایتون رو پنه شما لطف کن شلوار دوم آقا -

 گفت: نیزد و مثال خشمگ دیپس سر نو یضربه ارام نغمه

 دو تا شلوار داشته باشه. کنهیم خودیاقامون ب -

 هم ترسناک نبود ادیسه دور اول ز -. دو دمیروشن شد و من محکم نرده مقابلم را چسب دستگاه

 غیو ناخوداگاه ج دمیدستگاه را د ریز اهیکه به چشم حفره س دیرس یاز دور چهارم به بعد سرعتش به حد اما

او نباشد.  دیسال ست عاشقش هستم و شا نیمهم نبود که من چند میبرا گرید دمیو به آغوش سامان پر دمیکش

 یامن یبود جا نیبود. االن مهم فقط ا طرفه کی. مهم نبود عشقم کردیم یهمکار معرف ایمهم نبود به همه مرا دوست 

 آغوش سامان بود. شناختمیکه م یامن یو بدنم نلرزد و تنها جاباشم که از ترس مرگ تن 

 اش فشردم و ترسان گفتم: نهیرو محکم دور کمرش حلقه کردم و سرم را به س دستم
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 .فتمینذار ب ریتورو خدا منو محکم بگ  -

 رد:آمد و دستش رو محکم دورم حلقه کرد و بهت زده زمزمه ک رونیمن ب ییکهویاقا از شوک بغل  باالخره

 تار از موهات کم شه. هی ذارمیگرفتمت نم زمینترس عز -

از بغل سامان  انیپا نیو من ذوق زده از ا ستادیحرکت دستگاه در مکان امنم ماندم. باالخره دستگاه ا انیزمان پا تا

 بردم. ادیرفتم و به کل سامان را از  یبه سمت در خروج عیو سر دمیپر رونیب

 :دیدار پرس یزد و معن یسرم خارج شدند و نغمه چشمکو نغمه پشت  دیو نو سامان

 جون؟ ایخوش گذشت سام -

 چپ رساندم و گفتم: یرا به کوچه عل خودم

 .کردمیقل*بم اومد تو دهنم داشتم سکته م ینه چه خوش یوا -

 که خطاب به سامان گفت: دمیرا از پشت سرم شن دیآهسته نو یصدا

 بغلتون خوش نگذشته. یدیشن -

 هسته تر سامان که جواب داد:ا یصدا و

 بود. دهیمنظوره فقط ترس یمگه کاراش ب شیشناسیگمشو منحرف نم -

. امدیخوشم ن تمیترس بود اما از برداشت سامان از شخص یمنظور و از رو یواقعا کارم ب نکهیدر هم رفت و با ا اخمم

 بود یفکرها را راجع به من کرده که هنوزم که هنوزه دوتا دوست معمول نیهم

 

 .ستیروشن ن فمانیو تکل می

 زمزمه کرد: یبه شوخ دینو

 خواهر برادر داشت. نیدو ج هیاگه منظور داشت که االن دلسا  گهید شهیمنظور یب نیخب اخه مشکل هم -
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 جانیو با ه دیرا سمت سالتو کش دیلذت ببرم دست نو دمیشنیم زمیت یکه با گوش ها یاجازه نداد از جمالت نغمه

 گفت:

 .میبر م،یتورو خدا جون من بر میقد ادیسالتو ب میبر دینو یوا  -

 و گفت: ستادیا شیمحکم سر جا دینو

 .ترسهیکه خانم مهندس م ینیبیشو خانمم م الیخیب -

 زدم و گفتم: ی*بخندل

بچه بودم جلو چشمم دو نفر از  ترسمیم یبه هرحال من کال از شهرباز دینمون حتونیواسه من از تفر دیشما بر -

 مونده. یشهرباز لیناخواگاهم ترس از وسا ریشقاب پرنده افتادن و مردن تو ضمب

 بغلم کرد و گفت: یبا دلسوز نغمه

 یداشت یدردناک یچه کودک رمیبم یاله -

 دردناکتر بود. میرا خوردم، نغمه ه خبر نداشت دوران ازدواجم از کودک بغضم

 آمد و با محبت دستم را گرفت و گفت: رونیبغلم ب از

 ؟یندازیم نیبازم رومو زم ؟یاستاندارد و مطمئنه چ لیوسا نیبدم همه ا نانیاگه من بهت اطم زمیعز -

 *بخند زدم:ل

 ه؟یچه اصرار دیخب بدون من بر ترسمیاما باور کن م ارهیرو حرف خانم خانما حرف ب کنهیجرات م یک -

 زد و کنار گوشم گفت: یچشمک

 من نه به ساماننه به  گذرهیاخه بدون تو که خوش نم -

بود و اصرار داشت مدام از رابطه ما اشتباه برداشت کند و فقط من  دهیصحنه اشتباه د کیدختر  نیا دمیخند

 ما دو تا ست نیب وندیبه من نداره و دلسا تنها رشته پ یکه سامان حس دانستمیم
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نغمه خوش بگذرد به سامان خوش  این به م نکهیاز ا شتریب میکه بعد از آن به اصرار نغمه سوار شد ییها یباز تمام

 یبنفش رنگ غیپرده گوشش را با ج کردمیو من احساس خطر م خوردیبه تخته م یدر نکهیکه به محض ا گذشتیم

 دادمیموهبت بزرگ رو به او م نیاز ا یبهره مند زهو اجا  دمیپریقرار داده و سخاوتمندانه به اغوشش م تیمورد عنا

 .دیرسید که تونل وحشتش از همه وحشتناکتر به نظر مبو ییترن هوا لهیوس نیاخر

پشت سر آن دو نفر که  نباریمعمول نغمه کنار شوهر جانش جا خوش کرد و من جفت سامان نشستم و ال*بته ا طبق

دار حرص درآرشان  یمعن یل*بخندها یکنن و سوژه برا تینتوانند ما را رو یدر صورت وقوع هرگونه صحنه ا

 داشته باشند.

هم  غیج کی یدر جا زد که مثال ما را وحشت زده کند اما در کمال تعجب، من حت یبه راه افتاد اولش کم ترن

 .شدیلق زدن ترن اصال ترسناک محسوب نم نیا وی تیمثل اسک یوحشتناک یمطمئنا بعد از تجربه باز دمینکش

شدم بغلش را اماده نگه داشته که وسط سامان را نگاه کردم و متوجه  یچشم ریرا با سرعت باال رفت ز چیمارپ ریمس

 را کور خوانده بود.  نباریراه معطل نشوم اما ا

 شد. کشیکه وارد تونل وحشت تار بردمیکردن سامان لذت م عیداشتم از حس صا تازه

زدم و به  یکرد قهقهه ا یراندازیشد و با تفنگ اب پاش به سمتمان ت کمانیاسکلت انسان نزد یاز ماکتها یکی

 گفتم: یشوخ

 چه وحشتناک دمیترس یووو -

 و اخمو نشست. نهیاخم بزرگ داد و دست به س کیرا به  شیمتعجب و منتظر سامان جا نگاه

غرق  یبود که عروسک شانیپر یپوش با موها اهیبودند ماکت زن س دهیتدارک د مانیکه برا یوحشتناک بعد صحنه

و نغمه نشسته بودن انگار دسته گل  دینو یکه جلو یتررا به سمت ترن پرتاب کرد. دو دخ ییخون و پر از چاقو

 زینغمه شد ر بیو دست اخر هم عروسک نص دندیپر گریگرفتن عروسک بر سروکله همد یعروس پرتاب شده برا

 و گفتم: دمیخند

 خندوننمونیبترسوننمون دارن م نکهیتورو خدا جا ا ینیبیم -

 ل*ب گفت: ریکه ز دمیغرغر سامان را شن یصدا



 به بهشتم برگرد

 
181 

 

 شجاعت برداشته. پیریواسه من ت یدم اخر نیال احا -

اعترافات  نیا دنیدارم و خود را حداقل از لذت شن یزیت یگوش ها اورمیاو ب یبه رو دیباشم نبا دهیشن میریگ حاال

 .کندیرا که رو نم شیبهره کنم. ادم همه استعدادها یپنهانش ب

 شکم را از شدت خنده دراورد.مرا بترساند ا نکهیا یهم بجا یبعد جیترسناک و مه صحنه

و ال*بته نصفه راه  دیکوبیترن م نیبر سر مسافر اشیکیفرشته مرگ بود که با تبر پالست یاخر صحنه تکرار صحنه

 ینیسنگ کهویکه  دمیخندیترن وحشت هم م یکمد نیاخر نیبرساند داشتم به ا بیاس یمبادا به کس شدیمتوقف م

 دم.ام احساس کر نهیس یرا رو یاغوش کس

متعجب و شوکه من حق به  یچشمها دنیآمد و با د رونینور از اغوشم ب دنیسامان با د میتونل که خارج شد از

 جانب گفت:

 .ترسمیالبد از مردن م هیخب چ -

بغل از سر خواستن بود نه تر. آدم همه  نیا دانمیکه م اوردمیجفتمان ن یاما به رو دیباالجه کیاتومات میلنگه ابرو کی

 !کندیتش را که دو نممعلوما

*** 

 دهیخواب یبه برگشتن داد. ماهان قبل از ما مشغول شده بود و جوجه ها تینغمه خانم گرسنه اش شد و رضا باالخره

 گفت: ن،یگام به جلو برداشته حس کی نیخوشحال از ا دی. نودیکشیم خیدر زعفران را به س

جلومون  یکل م؟یبخور یک م؟یبپا کن شیآت یک م؟یبزن خیس یآخ دستت درست مهندس عزا گرفته بودم ک -

 .یانداخت

 رو داد: دیبود بغل زدم. ماهان جواب نو هیشدم و دلسا را که بغل دوقلو ها بغض کرده بود و در استانه گر خم

 .شهیساعتا گرسنه م نیهم شهی. همزنهینق م یگرسنشه ه ادیسامان م جنابیاالن عل دونستمیم -

 و گفت: دیسامان کوب یبازو و با آرنج به دیخند دینو

 .ستیخانم من که اصال به فکر ن نیهات هم از بحره اسامان عادت یدار ییچه خانم خوب و کدبانو -
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وسط فقط به  نیپرتاب کرد و ا دیکرد و با ناز رو برگرداند و ماهان هم صندلش را به سمت نو دیحواله نو یمشت نغمه

و  ردیبگ ینفس شیخنده ها نیباالخره فرصت کرد ماب دیخندیو م که دلش را گرفته بود گذشتیسامان خوش م

 :دیبگو زدیآن بال بال م یبود برا یا هیحرفش را که چند ثان

 .رسهیهم بهم م شتریتر، بتره، هم مهربونگردن کلفت هم خوشگل نیخانم من از ا -

 نطوریسامان هنوز هم از او اکه  یاگرفت. به زن فوت شده یرا اخم بزرگ شیو جا دیل*بم خشک ی*بخند رول

 حسادت کردم. کرد،یم فیتعر

تا بغضم  دمیسرگرم کردم و ل*بم را گز رشیش شهیحالم نشود خودم را با دلسا و ش رییمتوجه تغ یکس نکهیا یبرا

اضافه  نشونیجمع که ب نیا نیب کنمیم کاریچ نجایمن ا"را بخورم و هم زمان در دل شرول به سرزنش خودم کردم. 

 "ام؟

 زدم یل*بخند زور کردیشانه ام نشست سر بلند کردم و به نغمه که با ل*بخند نگاهم م یرو یدست

 .یمنظورش خود تو بود -

برخالف  میکنم و بگو فینغمه تعر یرا برا ییبود که بخواهم آن سوتفاهم کذا نیچپ آسان تر از ا یبه کوچه عل ورود

 پس گفتم: ستیراتر از دوست و همکار نکه احساس سامان به من ف کنمیتصور او من فکر م

 نغمه جون. یزنیحرف م یدرباره چ یدار دونمینم  -

 رو نکرده باشم دلسا را به سمتش گرفتم و گفتم: خودمیدست دلم را با بغض ب نکهیا یبرا

 ام؟یو ب ییمن برم دستشو ینگهش دار قهیچند دق شهیم  -

لحظه نگاهم با نگاه نگران  کیبزند بلند شدم و فقط  یگریحرف د فرصت کند نکهیرا از بغلم گرفت و قبل از ا دلسا

 زنانه رفتم. ییانداختم و به سمت دستشو نییسامان برخورد کرد سرم را پا

کردم  یسع شیارا دیو با تمد دمیچرا. به صورتم آب پاش ی. سبک نشده بودم اما تهدیدر را که بستم بغضم ترک چفت

 را بپوشانم. هیرد گر

 :دیمن به سمتم آمد و پرس دنیبا د دمیمقابلم د یزده به درخت هیزدم سامان را تک رونیکه ب ییدستشو از
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 ؟یخوب -

 ربط به سوال او گفتم: یکردم و  ب اخم

 زنونه ست ها ییدستشو یستادیا نجایزشته ا -

 و مظلوم گفت: دیکش خجالت

 خب نگرانت بودم -

 دن؟کر دایپ الیگودز نجایا یها ییچرا؟ تو دستشو -

 و بحث را عوض کرد: دیدستش را در موهاش کش کالفه

 غذا امادست. میبر -

او به سمت من خم  یپا یرفتم همه سر سفره منتظر ما نشسته بودند کنار نغمه نشستم و دلسا را که رو همراهش

 خودم نشاندمش. یپاها یرا بخورد و رو شیشده بود از آغوشش گرفتم تا راحت تر غذا

بود و مجبور بودم با ادا و  یکودک فرار یاما از غذا خوردیرا راحت م یعادت نداشت سوپ و فرن یمکک یبه غذا دلسا

 اطفار سرگرمش کنم

بلکه به خوردن  اورمیتا خنده اش را درب اوردمیدر م شیمتوجه من نبود زبانم را برا یکس یو وقت دمییپایرو م اطرافم

 دهد. تیرضا گریقاشق د کی

 .وفتهیاز دهن م شهیکه سرد م ینخورد یچیخودت ه -

من به اندازه  میبه او بگو دیکردم. حاال چطور با ینگاه مین کردیبلند کردم و به سامان که با ل*بخند نگاهم م سر

 کوتاه کردن بحث خالصه گفتم: یبرا رم؟یغصه خورده ام و س یکاف

 .خورمیم -

 فرو رفت معلوم بود. شیوهاکه در م یاز دست نیاخمش در هم رفت و کالفه شد و ا دوباره

 کرد و خطاب به ماهان تشر زد: دایکردن خودش پ یخال یبرا یکوتاه واریماهان که زنگ خورد باالخره د یگوش
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 سرم رفت. خورهیتو زنگ م یگوش نیچقدر ا -

اس ام  زنگ یصدا نبارینگفت و تماس را رد داد. ا یزینثار سامان کرد و به احترام حضور من چ یچشم غره ا ماهان

 و کالفه گفت: اوردیسکوت را طاقت ن نباریبه او رفت که ماهان ا یاامد سامان چشم غره اشیاس گوش

از کجا  ستیحاال تو معلوم ن لنتهیسر جمع سه ساعت رو صدا نبوده همش رو سا دمیخر یگوش یبابا من از وقت -

 !یکنیم یمن خال یسر گوش یپر

 دیخوب هم معلوم بود سامان از کجا پر است. نو یلیخ ایسامان نگاه کردم. گو حرف ماهان سربلند کردم و به نیا با

 گفت: یجمع کردن بحث به شوخ یبرا

 لنته؟یرو سا تیاصال چرا تو همش گوش ایگیراست م -

 کرد و گفت: یچپ چپ نگاه ماهان

 نده. ریمن گ یگوش یمثل شما دوتا به صدا یکی نکهیواسه ا -

 و گفت:هم همدست شوهرش شد  نغمه

 رو از ما صل*ب کرده؟ شیآسا دهیبه تو اس م قهیهر دق هیک نیاصال ا -

 حرف همسرش را ادامه داد: دینو

 شه؟یباز م شتین دهیبهت اس ام اس م هیک نیبپرس ا -

 نغمه گفت: دوباره

 اد؟یواسه تو م امیاصال چه خبره انقد پ  -

 کالفه گفت: ماهان

 بابا نغم -

 

 ؟یزیریداغ م ازیبود که اومد چرا پ یامیپ نیاول نیخانم ا ه
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 از نقشه پدر و مادرش با لحن کودکانه اش گفت: خبریب ثاقیم

 باش دعوا کن. ریازش بگ شویمامان، مامان، حتما دوست دخترشه گوش -

 سامان بدعنق هم ل*بخند زد و ماهان کالفه گفت: یحت میدیهمه مان خند ثاقیحرف م با

 .رانسلهیبابا بخدا ا -

 و گفت: دیماهان را از دستش کش یدست دراز کرد و گوش سامان

 چکت کنم عامل فساد ویکو؟ بده گوش -

سامان باز شل شد و در  شیدوباره زنگ خورد و ن یرا باز کند گوش یقفل گوش یفرصت کند حت نکهیقبل از ا اما

 به طعنه گفت: دیکوبیماهان م نهیرا به س یکه گوش یحال

 .زنهیزنگ م داره رانسلیا ریبگ ایب -

 جمع را ترک کرد  عیو سر دیرا از دست سامان کش یخنده جمع بلند شد و ماهان با خجالت گوش یصدا باز

 :دمینغمه که کنارم بود پرس از

 دوست دخترش بود؟ یحاال جد -

 انیان مخانواده عمه سام یسر هیکه همخونه بودن  تونیینه بابا نامزدشه. ترانه دخترعمه سامانه. زمان دانشجو  -

بعد چند سال باالخره  شیچند ماه پ نیو هم شنیدل نه صد دل عاشق م هیو  شنیبهش سر بزنن همونجا اشنا م

ترانه و مامانش دارن  گهیهفته د نمیواسه هم شونهیهم عروس گهیداده ازدواج کنن. چند وقت د تیترانه رضا یبابا

 کنمینفر باشم عروس دوماد رو پاگشا م نیون کنم و اولدعوتش خوامیم زایچ نیو ا یعروس دیکه برن واسه خر انیم

 زد و ادامه داد: یچشمک

 مثل شما دوتا که االن پاگشاتون کردم -

 و گفتم: دمیخند

 باور کن سوتفاهم بوده -



 به بهشتم برگرد

 
186 

 

 زد و گفت: یچشمک

جمع  نیا نیب شهیهم یخوشحالم که تو هم هست یلیخ. راستش رو بگمگذرهیخوش م میدور هم باش ایحاال. توهم ب -

 داد یحس خوب هیامروز حضورت بهم  گذشتیبم خوش نم ادیز شدمیم تیمردونه من تک بودم اذ

 .دید دیپسر دانشگاهمون رو برده با نیکه دل محجوب تر یدختر امیبگم معلومه که م دیو با یممنون لطف دار -

*** 

گرفته بود و  یمرخص شانیبارک اقدوم م یبند نیجهت آذ زشینامزد عز ییفرما فیهفته قبل از تشر کی ماهان

مواطب دلسا باشم  دیدلسا در حنا مانده بود و مجبور شد لحظه اخر به من خبر دهد که با ینگهدار یدست سامان برا

و در نبودش جورش را بکشم و چه  فتمیب سامانمخالف  فتیعوض کردم تا ش یرا با مهندس اقاخان فتمیبالفاصله ش

 .دیبعد از شانزده ساعت کار متداول باالخره جنازه ام به خانه رس نیبودن. بنابرا بود کنار دلسا ینیریجورِ ش

را  میو موها زدینداشت. مدام لگد م دنیخواب الیساعت خواب، دلسا اصال خ کی یبرا زدمیبرعکس من که له له م اما

 بود. دانیب قد برنده موج مین نیرا از در تخت بودن به من اعالم کند و دست اخر ا اشیتیتا نارضا دیکشیم

 وجب قدِ قلدورم نق زدم. مینشستم و به ن میو خسته سر جا داغون

کنار هم  مینیشیخوب م یمثل دخترا میندار دنیکردن و مو کش یاما از االن بگما باز خوابمینم یباشه بابا تو برد -

 . باشه؟ستایاونم فقط فوتبال مینیبیکارتون م

 الیخ یدرشت ادا کرد و من ب یرا متعجب و با چشمان شیشگیهم "بوووو" میهافکلمه از حر کی دنیاز نفهم جیگ

 ادامه دادم: دواریبودنش، تهد نیریهمه ش نیا

بردار اما تارو مال منه.  یخوایو سوباسا هرکدوم م یشیاون مال منه. کاکرو و ا ایشیاز االن هم بگم عاشق تارو نم  -

 ؟یدیعشق منه. فهم

 یجلو میرفت منیو بغلش زدم و همراه هم به نش دمیو لپش را کش دمیکه تکان داد خند "وبوووو"را همراه  سرش

 کردم و گفتم: یها را پل ستیفوتبال لمیف ونیزیام به تلو ینشاندمش و با اتصال گوش ونیزیتلو

 .فتمیبغلت مثل جنازه م نیقهوه درست کنم بخورم وگرنه هم هیتا من  نیرو بب کمشیتو  -
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تارو که در حال  رهیدر جواب من خ یگرید  یبووو الیخیو ب دیگذاشته بودم خواب ونیزیتلو یکه روبرو یبالشت یرو

مادر  یکه دختر هوو ندیگوینشودها. راست م یکی نیپاس دادن به سوباسا بود شد. خوب شد اخطار دادم عاشق ا

 است!

 یو همراه خودم جلو ختمیر رکاکائویش ،رشیش شهیدلسا هم در ش یو برا ختمیبزرگم ر کیسرام وانیرا در ل قهوه

را در دهانش  ریش شهیرا دستش دادم همانطور دراز کش ش رشیش شهیبردم کنار دلسا نشستم و ش ونیزیتلو

 زدن تارو شد. دیو د رکاکائویش دنیگذاشت و مشغول مک

 خنک شود و خطاب به دلسا گفتم: یگذاشتم تا کم یعسل یقهوه را رو فنجان

 وشگله مگه نه؟خ یلیتارو خ -

خالصه گفت و دوباره به خوردنش مشغول شد از حرکتش  یبوووو کیلحظه از دهنش دراورد  کی یرا برا شهیش

 خنده ام گرفت دوباره گفتم:

 یموها تارو قهوه ا ینگاه کن اونم خوشگله فقط موهاش مشک ؟یتو عاشق سوبا بش شهیحاال نم -

تلفن زنگ خورد بلند شدم و سمت تلفن رفتم شماره نغمه  رمیبگ لیتحو  یگرید یاز دلسا دوباره بوووو نکهیاز ا قبل

 کالر افتاده بود. یدیا یرو

و ال*بته حق  میو سامان را انگشت به دهان گذاشته بود دیکه نو میشده بود یمیچند روز آنقدر باهم صم نیهم در

 .مینداشت یگریو دوست د میشهر تنها بود نیهر دو در ا میداشت

 برداشتم و گفتم: اقیبا اشت را یگوش

 وروجکات خوبن؟ ؟یسالم خانم خانما خوب -

 !شتهیوروجک توهم پ دمیشن ؟یتو خوب یمرس زمیسالم عز -

 سر عشق مشترکمون. میکنیم یکش سیو گ سیگ میدار نجاستیاره ا -

 و گفت: دیقه خند قه

 .هشیبچه رو کچل م دینترس بابا همش واسه خودته، نکن اون چهار تا شو -
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 و گفتم: دمیخند

 .عشق خودمه.رمیقربونشم م -

 شوخش عوض شد و با محبت گفت: لحن

 ؟یدوستش دار یجد -

 گفتم: یجد یلیخ

 اندازه جونم دوسش دارم ،یلیاره خ -

 ؟یبه خودشم گفت  -

 ه.هنوز زبون باز نکرده اونم بهم بگه دوستم دار فیح گمیبهش م شهیاوووه هر روز هر لحظه هر وقت فرصتش م -

 .گهیبه خودت نم یچیکه انقدر دوست داره و ه رهیگیمنم انقدر حرصم م ،یگفت یوا -

 زبان باز کردن دلسا از من هول تر بود. ینغمه برا دمیخند

 .زدمیحرف نم ی. خود من تا دوسالگکنهیسالشم نشده باالخره زبون باز م کیعجله نکن بابا هنوز  -

 :دیپرس متعجب

 ؟یگیم یدار ویتو ک -

 ؟یگیم ویخب معلومه دلسا. مگه تو ک -

خودش  یقهوه را رو وانیدلسا که ل دنیدلسا از جا پراندم برگشتم و با د غیج یدهد صدا ینغمه جواب نکهیاز ا قبل

پرت کردم و به سمت دلسا  یرا به سمت یگفتم و گوش ینیحس ای زدیو بال بال م دیکشیم غیکرده بود و ج یخال

 .دمییدو

*** 

 دمیپرسیهق هقم آدرس اورژانس را م نیتم بود و مابدس یرو دلسا
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حالم و حالش، دلسا را از بغلم گرفت و  دنیبا د دیکشیرا به دنبال خودش م لچریو کیمرد که  یاز مدد کارها یکی

 .دمییپشت سرش دو دییرا رها کرد و به سمت اورژانس دو لچریو

 سپرد. از پرستارها یکیرا به  هیاز شدت گر هوشیب مهین یدلسا

 از دکترها را صدا کرد. یکیبالفاصله با داد  پرستار

 نوزاد، از حال رفته. یدکتر تخت هفت، سوختگ -

 حیهم زمان توض شیدانشجوها یو برت کردیم نهیمعا عیخودشان را رساندند. دکتر سر عیو چند انترن سر دکتر

 گریبسته بود و د اشهیاز گر سیخ یهاچشمحواسم به دلسا بود که  یو همه دمیفهمیکلمه هم نم کیو من  دادیم

 .دیکشینم غیج هیگر نیب

 برگرداند. پرستار که حواسم را جمع خ ایدن نیتکان خورد و مرا به ا میرک شیپ یدست

 

 :دیپرس دید ودش

 روش؟ ختهیاب جوش ر -

 دهانم را قورت دادم و گفتم: اب

 قهوه -

 داد: حیها توضانترن یدوباره برا دکتر

 کرد که در صورت عفونت تحت مراقبت باشه. شیبستر دیعفونت هست پس با احتمال -

 نیکوچک است تحمل ا یلیاو خ ایمرا در آتش جهنمت بسوزان اما دخترم را نجات بده. خدا ایدخترم! خدا ایخدا یوا

 همه درد را ندارد. درش به جان من، او را نجات بده.

 صورتم گرفت: یجلو یبرگه ا پرستار

 .میکن شیبستر عیتا سر دیامضا کن نویخانم ا -



 به بهشتم برگرد

 
190 

 

 سخت بود اما گفتم: میبرا نکهینگاه کردم و با ا خواستیم یول یامضا شیبرگه که انتها به

 ستمیمن مادرش ن -

 :دیو مشکوک پرس دینگاهم پس کش یشدت گرفت پرستار برگه را از جلو اشکم

 ؟یکارشیچ -

 :دمیبه زحمت نال کردمیدردشم حس نم گریبودم که د دهیانقدر گز دمی*ب گزل

 مادر خونده اش. -

 نیهستم و از امد جگدگوشه خودم را به ا ندرالیس یکه انگار من نامادر یپرستار و انترن ها معنا دار شد. جو نگاه

 :دیحال خراب من با خشونت غر تیبدون رعا نباریحار و روز درآوردم. پرستار ا

 . زود باش.ادیزنگ بزن باباش ب -

 عشق اولت را سوزاندم! ادگاریگوشه ات  گریج میبگو گفتم؟ینبود، به او چه م ادمین پدرش! اصال م یخدا یوا

 بچه تلف شه یخوایزود باش نکنه م گمیبا توام م -

 :دی. زبانم به هزار صرب و زور در دهانم چرخخواستمیرا نم نیا نه

 تلفنم رو جا گذاشتم -

 اشاره کرد و گفت: یپرستار شنیاست به

 جا تلفن هست زود باش.اون -

 گفت: هیکه خطاب به بق دمیرا شن شیدور نشده بودم که صدا شتریقدم ب چند

 هم رحم نکرده زن بدجنس. ی. به بچه انقدرینامادر نمیا ای.بگهید شهیمادر نم یچکیه گنیم نهیهم -

خب من هم  د؟یبزا دیبا بچه دختر خود من است. مگر مادر حتما نیا ستمین یمن نامادر میخواستم بگو دمی*ب گزل

به آنها فکر  دیبود که با یمهم تر یست اما... اما االن حرفها یگریحرف د نینبود ا ایحاال عمرش به دن دمییزا

 .کردمیم
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 گفتم؟یچه م دیسامان با به

 را برداشتم و شماره اش را گرفتم: یگوش

 .شدمیم کیشتن دخترم نزدقدم به ندا کی. با هر بوق گرفتندیهر بوق ازاد انگار جانم را م با

 دختر عشق اولم. یپسر خودم نه برا ینداشتم نه برا یمادر اقتیداشتند. همه حق داشتند. من ل حق

 د؟ییبله بفرما  -

 کرده بودند. یاژه با من خداحافظ گفتم؟یکردم چه م سکوت

 الو؟ د؟ییالو بفرما -

 :دمیناچار نال به

 سامان -

 :دیو با هول پرس دیمن ترس یصدا از

 . الو.ایالو سام ؟یکنیم هیشده چرا گر ی! چایسام -

 زدم: زار

  ایسامان ب  -

 کرد مرا ارام کند: یسع

 ام؟یشده.کجا ب یبگو چ قه،یدق هینکن  هیقربونت برم گر -

مشکل من  نیتر تیموصوع کم اهم نیاما در حال حاضر ا دانستمیرا خوب م نیبار اخر بود ا یقربان صدقه ها برا نیا

 بود:

 .ایزود ب ای. بمارستانیب -

 ا؟یشده؟ چت شده سام یچ ای.سامیعل ای -
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 .ایشده فقط ب ینپرس چ-

*** 

و  هیمن شده بودم خانم تنارد ندرال،یس ی. من شده بودم نامادردادیاز حال دخترم خبر نم زد،ینم یبه منحرف یکس

 تا مرا از دخترم دور نگه دارند. کردندیم یهمه فقط سع

 منتظر بمون. ونریخانم شما ب-

 تو دست و پا نباش.-

 ؟یکه چ یستادیا نجایا-

 اما از جانم هست. ستیدختر از خونم ن نیمن فقط خدا را داشتم تا شهادت دهد ا و

 ایسام-

 .آمدیپشت سرش م دیو نو دییدویکه از ته راهرو به سمتم م دمیکردم و سامان را د سربلند

 خبر. ینگران بودند و ب هردو

را در  می. بازوداشتیپشت سر از جا بلند شدم سامان نگاه نگرانش را از من برنم واریبه کمک د دندیسمن که ر به

من  دیفهمینگرانم بود اگر م نطوریافتاده است که ا یمن اتفاق یبرا کردیدست گرفت و با نگاهش چکم کرد فکر م

اسمم  گرید مردمیاگر م یبه خدا که حت شد؟ینگرانم م نطوریبودم چه؟ واکنشش چه بود؟ باز ا یدخترش نامادر یبرا

 :دیو پرس اوردیرا تاب ن یهمه نگران نی. باالخره اآوردیرا هم نم

 نصف العمر شدم. ؟یزنیچراحرف نم ؟یخوب زم؟یچت شده عز-

 گفتم؟ی. چه مزمیاشک بر توانستمیم فقط

 . کدومتون پدر بچه ست؟دیباالخره اومد -

 :دیو تازه متوجه نبود دلسا شد و از من پرس دیمن و پرستار چرخ نیسامان ب نگاه

 دخترم کجاست؟ ا؟یبا دختر منه؟ دلسا کو سام گهیبچه که م -



 به بهشتم برگرد

 
193 

 

 داد: حیکه کرده بودم توض یرحمانه اشتباه تر از اشتباه یب پرستار

چند  دیمراحل درمان با یاونقدرا جوش نبوده اما خب پوست بچه حساسه برا دیروش نگران نباش ختهیقهوه داغ ر -

 نیسپاریم یمادر دست نامادر یبچه رو جا ی. وقتدیرو امضا کن یفرم اجازه ول نییایباشه همراهم ب یبستر یروز

 .دیرو داشته باش یاتفاق نیانتظار همچ دیبا

 بال را سر دخترش اورده باشم که گفت: نیمن ا باورنکرد

 .نمشیبب دیدخترم کجاست؟ با ه؟یچ ینامادر -

 .دییایهمراهم ب -

در دست و پا  گریبچه آمده بود د یبابا گریمرا نگرفت د یجلو یکس نباریشان رفتم. ارفت و من هم همراه مراهشه

 نبودم.

و احتمال عفونت  یدکتر درباره درصد سوختگ یهاو به حرف کردیدلسا نگاه م یچیباند پ یناباور به دست و پا سامان

 .دیکشینم غیاز درد ج گریبود و د دهیکن خوابکه با مس دمیدیو من فقط دخترم را م دادیگوش م

 تینها دینگاه بود و من با نیاخر نیا دی. شارمیسامان تنم را لرزاند اما باعث نشد نگاهم را از دخترم بگ ادیفر یصدا

 .بردمیاستفاده را م

 رحم؟ یب یسر دخترم اورد ییچه بال -

 :دیبار بلندتر عربده کش نینداشتم. احقش را  گفتمیم یزیچ دینزنم نبا یتا حرف دمی*بم را گزل

 به من نگاه کن ستم؟یمگه باتو ن -

 یب یهاانداختم و فقط به حرف نییچشمانش. سرم را پا یکردم صورتش سرخ شده بود اما نه به سرخ نگاهش

 رحمانه اش گوش سپردم: 

 ؟یچ یعنی یفهمیامانت بود دستت. امانت م-

 تذکر داد: پرستار

 .نییپا اریاقا صدات رو ب-
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 را باالتر برد: شیصدا سامان

 بهت اعتماد کنم. گمشو از جلو چشمم. ینداشت اقتیل -

از پشت  یرا حت کردیم هیشده بود و گر داریپدرش ب ادیدلسا که از فر هیگر یاما صدا دمشیدیپرده اشک نم پشت

ت. دستم را گرفت و رو به و به سمتش بال دراوردم اما وسط راه سامان بالم را شکس دمیپرده تار چشمم هم شن

 تکان داد: میبرا دیتهدو پرتم کرد تا از او و دخترش دور شوم و انگشت  دیسمت مخالف کش

 گمشو برو. یش کیبهش نزد یحق ندار گهید -

 زد: یبار از زمان آمدنش حرف نیاول یبرا دینو

 مگه؟ یخودش داغونه. کور یگیم یسامان بفهم چ -

نداشتم. هم  یمادر اقتی. من لدادمی. حق داشت. به او حق مدیدیدخترش را م ی سوخته ینبود. دست و پا کور

 بودند. دهیرا خوب فهم نیا دیسامان هم ام

 بود: دهیبر دهیهق هقم بر یصدا نیکلمه هم ما ب کیکالم از دهانم در امد و ان  کی

 من که به دخترم... -

 کرد و نعره زد:. رو ترشدمیاز سرش را د دهیجه رونیوهلل که آتش ب به

 .یدختر من رو ندار یبرا یمادر اقتی. دخترم تموم شد. تو لیبگ نویا یحق ندار گهید -

فنجان قهوه سوخت.  کی ایمن و ما  یاهایحرف شکستم و تمامم را باد برد. خراب شده بود، همه رو کی. با شکستم

 تا طبق خواسته او گم شوم. دمیی. به سمت در خروج دوشدمیاز او و دخترش دور م دیبا گفتیراست م

من ادب  یجان به جا یجسم ب نیا دیپدال گاز فشار دادم که انگار با یرا رو میگاز پا یشدم و طور نیماش سوار

 .دییدویم نیکه دنبال ماش دمیرا د دینو نهیبوکس و باد از پارک درامد و من از آ کیبا  لی. اتومبشدیم

 دینو یجا نکهیداشتم؟ ا ی. چه انتظاردیکشیاز سرزنش خودم دست نملحطه  کیخفه ام کرده بود و ذهنم  بغض

 کرده بود. رونیب شیاو که خودش مرا از زندگ بود؟یسامان م

 کردم. ینداشت بر سر پدال گاز خال ییرا که مادر بودن در آن جا رمیاراده خشمم از تقد یب
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 .دمیدیچشمم را هم نم یجلو یوجود حت نیو با ا راندمیدر ساعت  م لومتریک ستیدو یباال

 جا مانده بود و چشمم را اشک تار کرده بود. مارستانیفکرم در ب 

 را نداشتم. اقتشیکه ل خواستیدلسا بود و دلم دخترم را م یها هیگر یگوشم فقط صدا در

دم و سرم ش دهیرو به رو کوب واریو محکم به د دمیچیو من نپ دیچیجاده پ دمیغرق بودم، انقدر نبودم که نفهم انقدر

 فرمان نشست. یمحکم رو

*** 

 خانم خانم حالتون خوبه؟-

تار بود خواستم بلند شوم اما چشمم  دمیچشم باز کردم اما د زدیکه از کنار گوشم مرا صدا م یا بهیمرد غر یصدا با

 .رفتیم یاهیس

 شدم رهیدستم خ یرو با دست گرفتم و به خون تازه نشسته رو سرم

 خانم؟-

 دنبال منبع صدا گشتم یجیند کردم و با گرا بل نمیسنگ سر

 من نشسته بود. یکنار پا نیاز ماش رونیکه ب سیبود با ل*باس پل یمرد

 فرمان گذاشتم و او دوباره مرا صدا کرد و گفت: یرا دوباره رو سرم

 زنگ بزنم اورژانس. ستیاگه حالتون خوب ن-

 بود. چیه دیکشیکه دخترم م یدردسردرد در مقابل  نیبودم حداقل از دخترم بهتر بودم ا خوب

 آمد که انگار ته چاه بودم رونیب میحنجره ام صدا یاز کجا دانمینم

 خوبم خوبم.-

 فکر کنم شکسته باشه. ادیسرتون خون م-
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 در اتش جهنم بسوزم. دی. باشدیسر شکستن که تقاص حساب نم کیجهنم! دخترم را سوزانده بودم  به

 خوبم را تکرار کردم. زور سر بلند کردم و به زحمت به

 به سمتم گرفت و با شک گفت: یکیکوچ اهیس دستگاه

 د؟یدستگاه فوت کن نیممکنه تو ا-

 ام!بچه دنیمستم؟ نه برادر من؛ من خمارم. خمار ند کردیم فکر

 گفت: نباریآن انداخت و ا شگریبه نما یرا گرفتم و با حرص در آن فوت کردم. نگاه دستگاه

 لطفا. نیمدارک ماش -

تفاوت باشم مدارک را از داخل  یچشمم ب شیپ ایشدن دن اهینسبت به س کردمیم یکه سع یشدم و در حال خم

 داشبورد درآوردم و به سمتش گرفتم.

 :دیپرس دوباره

 ن؟یبود دهیترمز بر ن؟یخورد واریچطور به د -

 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

 .ستیحالم اصال خوب ن د؟یسیرو بنو مهیفقط جر شهیم-

 افهیبه ق ستمیمطمئن شد مست ن یآلود نگاهم کرد و به جواب دستگاه تست که بوق زده بود نگاه کرد و وقت اخم

 دل سوزوند: میشانیپ یداغانم و خون دمله زده رو

 دنبالتون. ادیاز اشناهاتون ب یکی دیزنگ بزن دیکن یرانندگ دیتونیحالتون نم نیبا ا -

خودش و دخترش  یاز زندگ خواستیسامان افتادم که م ادیاش چشم دوختم و  مهیکاغذ جر یخودکار لغزنده رو به

 :دمیل*ب نال ریگم شم. ز

 رو ندارم. یکس-

 سوزاند که باترحم گفت: شتریتعجب نگاهم کرد اشک گوشه چشمم دلش را ب با
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 .رسونمتونیخودم م دینیاون سمت بش دیببر فیتشر-

اصال مهم  ایاو را بشناسم  نکهیبخواهم، بدون ا ییاز او کارت شناسا نکهیبدبخت و درمانده شده بودم که بدون ا انقدر

 پرت کردم. یکنار یصندل یحرکت خودم را رو کیکمکش را قبول کردم و با  شناسمیباشد که نم

 :دیمن نشست و در حال استارت زدن پرس یگفت و جا یزینشسته بود چ سیپل نیهمراهش که در ماش به

 ادرستون کجاست؟-

 بهیغر نینبود به جهنم که ممکن بود اعتماد به ا سیرا بستم و ادرس شهرک را گفتم. به جهنم اگر پل چشمم

و  ستیرا ن نیرا به باد بدهد به جهنم که ممکن بود مثل صفحه حوادث روزنامه سرم را ببرد و ماش امیناشناس زندگ

 اهم بترسم.از دست دادن نبود که بخو یبرا یزیچ گرید مینابود کند . در زندگ

 .میدیرس نیخانم. بلند ش-

 رفته بود ببندمش. ادمیام شدم. انقدر عجله داشتم که خانه نگیباز کردم و مات در باز مانده پارک چشم

 خونست که درش بازه؟ نیهم-

 را به سمتم گرفت. چییسو نیشد و بعد از خاموش کردن ماش نگیکردم. وارد پارک دییسر تا با

 ل*ب تشکر کردم. ریدستش گرفتم و ز از

زدم. نگاهم کرد و  هیتک نینشوم به ماش نینقش زم نکهیا یشدم و برا ادهیشد. پ ادهیرا به دستم داد و پ مهیجر کاغذ

 گفت: یبا ترحم و دلسوز

 .زدمیزنگ به اورژانس م هیشما بودم  یجا-

رفت  آمدیپشت سرمان م ریسکه انگار تمام م نشیکرد و به سمت ماش یبحث نداشتم سر تکان دادم خدافظ حوصله

 دیحال و تلوتلوخوران به سمت در رفتم و کل یکه در حقم لطف کرده بود را بدرقه کنم ب یا بهیتا غر ستادمینا

 انداختم.

 دهیکه تا کنار در کش یپخش شده بود رفت و رد خون زیم نییکه پا وانیل یشکسته ها یوارد نشده چشمم رو هنوز

 جورابم خشک شده بود نشست. یکه رو یخون یتازه نگاهم رو شده بود را دنبال کردم و
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 نشده بودم. میمتوجه زخم پا یزدم حت پوزخند

 یرا  کنار قهوه ساز لعنت امیشد به سمت اشپزخانه رفتم و گوش دهیاز سمت اپن اشپزخانه شن لمیزنگ موبا یصدا

 ولو شدم. نیزم یجا روکردم و همان یخال واریو خشمم را با پرتاب قهوه ساز به د دیکردم بغضم ترک دایپ

 ام گم شد. هیگر یصدا نیب میگوش نگتونیر یصدا

*** 

نبودم. سبک بودم مثل  ایدن نی. انگار در ادمیشنیو من نم خوردیهم م دیشا خوردیزنگ نم امیوقت بود گوش یلیخ

 پر.

 اما انگار حوصله فکر کردن نبود. مکردیبه آنها فکر م دیبود که با زهایچ یلیفکر کنم خ یزیبه چ دیکشینم ذهنم

تصور  یو حت کردمیها را هم حس نم کیسرام یدر عوض سردم بود انقدر سرد که سرد کرد،یدرد نم گرید سرم

 کرده است. خبندانیها را مثل قطب شمال  کیبدن من است که سرام یسرما کردمیم

 میرا بستم تا تسل میهاوار جمع شدم و چشم نیبرداشتن پتو بلند شوم. در خودم جن ینداشتم که بخواهم برا یجان

 :دادینم دنیاجازه خواب کردیاز دور که مرتب مرا صدا م یپسربچه ا یخواب شوم اما صدا

 مامان! مامان! -

 و خواب آلود ل*ب زدم: حالیب

 جان مامان.-

 نخواب. م،یکن یباز ایمامان پاشو. ب-

 است بذار بخوابم. االن نه پسرم االن نه جونِ مامان. مامان خسته-

 شد: کترینزد شیصدا

 نخواب مامان-
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اما االن  نمشیبب کباری یبود که فقط برا میآرزو امی. همه زندگدمیباز کردم و پسرم را کنار در اشپزخانه د چشم

 گفتم: حالینگاهش کنم. ب ریکه دل س ماندیچشمم باز نم یحت

 .برهیست، پاهات م شهیداخل پسرم پر از ش این-

 ام گذاشت. نهیس یو سرش را رو دیاشپزخانه خواب یهاکیسرام یها رد شد و کنار من رو شهیش یرو از

 قل*بم آرام شد، ارام و ارامتر. تپش

 .داشتیدست از سر من برنم یلعنت یسرما نیپسرم رفته بود اما ا دمیدر از خواب پر دیکوبش شد یصدا از

 یرا از رو ینداشتم تا بلند شوم و گوش یجان یهم بلند شد. حت یزنگ گوش یو هم زمان صدا دندیدر را کوب دوباره

پشت آن در منتظر  یدر را باز کنم؟ مگر ک دیچه با یبخواهم در را باز کنم. اصال برا نکهیبردارم چه برسد به ا نیزم

 را نداشتم. یگر کسیرا نداشتم. از امروز به بعد د یمن بود؟ من که کس

که ازم خسته  یی. مثل همه اونارهیو م شهیباشه خودش خسته م یولش کن هرک"م را بستم و با خود گفت چشمانم

 "شدن و رفتن. مثل خانوادم. مثل شوهرم .مثل پسرم. مثل عشق اولم

 :دیسامان به گوشم رس ادیفر یصدا نباریشد و ا دهیدر محکم کوب دوباره

 .گهیرو د یعنتل نیباز کن لطفا. اَه باز کن ا ایباز کن منم. سام ای! سامایسام-

من وجود ندارد. مثل پسرم که  یدر زندگ گریکه سامان پشت در است. سامان د کنمیم الی. دارم خکنمیم الیخ

دارم  کنم؛یم الیکند. دارم خ دایتا مرا پ دیاینم گریگم شدم و او د شی. من از زندگکنمیم الیوجود نداشت. دارم خ

 .کنمیم الیخ

 درو. کنهیباز نم یدرب و داغون دم دره ول نشیالو؟ نه اومدم خونه اش. ماش -

 . باز هم انگار از اول وجود نداشت.دمیشنیرا نم شیصدا گریقطع شد. د شیصدا

 :دمیشن کترینزد یاز فاصله ا نباریرا، ا شیسردم شد باز در خودم جمع شدم دوباره صدا دوباره
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. یعل ایمن کار دست خودش داده باشه؟  تیخرنکنه بخاطر  دینو فتمیجلوش پر از خون بود ارم پس م یصندل -

امام هشتم  ایکنم؟  یکنم؟ بگو چه غلط کاریچ دیخدا سر و صورتش پر ازخونِ. نو ایافتاده کف اشپزخونه.  ناهاشیا

 و اورژانس. ینشان شیخودت کمکش کن. قطع کن قطع کن زنگ بزنم ات

 را در ذهنم نگران تصور کردم: شیمکث و دوباره صدا یکم

درم قفل شده روم  ادیخانمم تو خونه افتاده از سرش داره خون م گمیکه م یبه ادرس نییایلو اقا تورو خدا زودتر با -

 سوم پالک چهل و سه ابونی. تورو جون بچه هات زودتر اقا.شهرک فاز دو خ

 شد: دهیپنجره کوب شهیبه ش نباریا

 پاشو. مونمیودت؟ به خدا مثل سگ پشبا خ یکرد کاریپاشو تورو خدا. غلط کردم. چ ای. سامایسام-

ام هم مُرده دیشا دانمیکرد. نم هیمن گر یبرا ینمردم و کس ایخدا کرد؟یم هیمن گر ی! مثل بچه ها براکردیم هیگر

 ماند؟یچرا چشمانم باز نم اد؟یوگرنه چرا انقدر سردم است؟ چرا انقدر خوابم م

*** 

شم مثل نوازش نشسته بود و من سواستفاده گرانه چشم باز نکردم گو ریز شیکه به هوش آمده بودم صدا یلحظه ا از

 خوب گوش دهم: مانشیمهربتن و پش یتا به صدا

حق بده.  یخودمم از خودم بدم اومد ول دمی. اشکت رو که دیحقم دار ،یازم دلخور دونمیم ،یبام قهر دونمیم -

 .ینیداره بچه ات رو تو اون حال بب یچه حس یدونینم

و عقل  ودمی دهیمن بچه ام را در آن حال د گفتیدستش دستم را گرم کرد. راست م یا سرد کرد و گرمادلم ر حرفش

دخترش مرا جواب کند. پشت دستم را نوازش کرد و محزون تر  تیرا جواب کرده بودم او هم حق داشت در آن وصع

 ادامه داد:

 . چشمات رو باز کن.ایکن تورو خدا. دقم نده سام یباهام اشت-

 یحساب یمنت کش کیوقت بود ناز نکرده بودم. دلم  یلیوقت بود ناز کش نداشتم، خ یلیباز نکردم. خ شمچ

 اگر مستحقش نبودم. ی. حتخواستیم

 گوشم نشست: ریزنانه ز یصدا کیجفت کفش پاشنه بلند و پشت سرش  کیباز شدن در آمد و تق تق  یصدا
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 !دیبمون دینتویمگه نگفتم بخش زنان نم ن؟یینجایشما هنوز ا-

 توجه به حرف پرستار با غصه گفت: یب

 هنوز چشماشو باز نکرده.-

 یتا صدا نیبر نیپاش دینمون نجایخون از دست داده. من موندم اصال چطور دوام اورده؟ شماهم ا یلیخ هیعیطب-

 .ومدهیدر ن گهید یمارایب

 رو یبمونم. جز من کس دیار. بذستین یا گهید ماریکه ب نجامیا امینم رونیاتاق ب نیمن که از ا-

 

 رو ندارم. یمنم جز اون کس نداره

 زن به حال لحن محزونش سوخت که نرم شد و گفت: دل

 .دایبر دیاوردن با یا گهید ماریباشه اما ب-

 باشه ممنون.-

تر شد  شیهااشک یسیدستم حس کردم و دستم از خ یکه از اتاق رفت در را که پشت سرش بست، سرش را رو زن

 پوست دستم را مرتعش کرد: شیزش صداو لر

 بازم از دستش بدم. خوامیپاشو . غلط کردم غلط کردم خدا به من برش گردون. نم ایغلط کردم سام-

 شد دتریو اشکش شد دیهر غلط کردم سرش را ارام به دستم کوب با

 سرم را حس کردم: ینیو من سنگ دیدست کش میموها نیب نباریاز گذشت چند لحظه سرش را بلند کرد و ا بعد

بود من باهات کردم؟ مگه حال خرابت  یچه کار نیمن که ارزشش رو نداشتم. ا ؟یبود با خودت کرد یکاریچ نیا -

خرابش نکن؟ چرا خودم  گفتمیبه تو نم شهیچرا گفتم دخترم؟ چرا دخترت رو ازت گرفتم؟ مگه هم دم؟یرو ند

 خرابش کردم؟

 :دیاه کشگونه ام سر خورد و  یدستش رو نباریا
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 خودم رو ببخشم. تونمیوگرنه نم گهیکن. پاشو د امهیتنب میپاشو بابت بدرفتار-

 جواب داد: یخسته ا یاتاق را برداشت.تماس را وصل کرد و با صدا ابلشیزنگ مو یصدا

 زحمت دلسا افتاد رو دوش تو و نغمه. دی. ببخشادیتا به هوش ن امینم شش،ینه هستم پ د؟یجانم نو-

 کرد: هیگر دینو یجلو نباریو ا دیره ترکدوبا بغضش

اومد و قفل در رو شکوند و رسوندمش  ینشاناشتباه کردم تو سرکوفت نزن. آره. آره. تا آتش دونمیخودم م -

رو بازم از  ایوگرنه سام خوردیخون ازش رفته بود فقط خدارو شکر که خون من بهش م یلیشد خ رید مارستانیب

تو  یکردم. چرا نزد نیو بهش توه مخورد و من سرش داد زد هینجات دختر من بخ. پاهاش بخاطر دادمیدست م

 نزد تو گوشم؟ یندار یمادر اقتیبهش گفتم ل یچرا وقت د؟یگوشم نو

 داشته باشد گفت: یلرزش شیصدا نکهیبار بدون ا نیو ا دیرا باال کش اشینیکرد و ب مکث

 . تو هم دعا کن. باشه خداحافظ.دمیباشه تو فقط مواظب دخترم باش. باشه باشه خبر م-

کنار تختم نشست باز  یصندل یکه دوباره رو دمیفهم شیپا یرا قطع کرد و دوباره به سمتم آمد از صدا یگوش

 رفت و انها را نوازش کرد و اهسته کنار گوشم زمزمه کرد: میموها نیدستش ب

 

 شبنم یبایکن دختر ز الال

 قیشقا یزانو یکن رو الال

 ینینب یمهر ینگ بتا ر بخواب

 قیکه تلخه حقا یداریب تو

 یمونیمثل التماس من م تو

 دمیشونه هاش چک یشب رو کی که

 اون بود یگرم نوازش ها سرم
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 دمیخوابم برد و کوچش رو ند که

 کنج خلوت کیمن موندم و  حاال

 چکه کرده یبیاز سقفش غر که

 ییامواج جدا یها تالطم

 کاشونمو صد تکه کرده زده

 نیریپس از اون خوب ش استخویم دلم

 شد یوا نم ایچشمم به دن گهید

  یقل*ب متروکم نشون ونیم

 شد ینم دایاز خاطره پ گهید

 کردم هیاز بس گر گنهیغم صدام

 ستین یآوازه ا چیاسم و ه چیه ازم

 یدر چه حال یه یکس پرسهینم

 ستین یتازه ا هیاز آشنا خبر

 پروانه صفت ها گفته بودم به

 ستیمن ن یموشخا لیشمعم م که

 کن ونیرو درختم اش پرنده

 ستیمن ن یوقت فراموش حاال

 یمونیمثل التماس من م تو

 دمیشونه هاش چک یشب رو کی که
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 اون بود یگرم نوازشها سرم

 دمیخوابم برد و کوچش رو ند که

 

 و اهسته گفت: دیاوازش انقدر محزون بود که اشکم را دراورد. خم شد و اشکم را بوس یصدا

 .شمیپ یشکر که برگشتخدارو-

بود و چشمانش سرخ با  سینداشت چشمانم را باز کردم و دلخور نگاهش کردم. صورتش خ دهیتظاهر فا گرید

 :دیزد و پرس یل*بخند سیخ یهاچشم

 ؟یبخشیم-

 :دمیرا خوردم و پرس بغضم

 دختر...ت خوبه؟-

 دیاما دوباره اشکش بار ستیدختر من ن رگیمکث کرده بودم خودش نعره زده بود که دلسا د یکم تیحرف مالک یبرا

 :دینال هیگر نیل*بم نشست و ب یو انگشتش رو

 فقط کنار تو قشنگن. اهایرو بساز. همه رو ایرو نیتو بازم ا یکردم ولخرابش نکن. من خرابش سیه-

*** 

روزها  نیا یشگیمزاحم هم نینثار روح ا یل*ب فحش ریدوباره  زنگ خورد ز یچشمم گرم شده بود که گوش تازه

 فرستادم و تماس را وصل کردم:

 الو؟-

 سالم عشقم.-

 کوفت و عشقم تازه خوابم برده بود.-

 . پاشو بپوش که اقاتون رو فرستادم دنبالت.میخواب ندار-
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 ؟یرو متوجه نشد امینم یوایو ش حیواژه صر یکجا جهینت یبعد از ده بار تماس ب -

 اد؟ی. به کارت ممیرو دار امیم یفش زود. مترادمیندار امیتو فرهنگ لغات من نم-

 .رنیاون متضاده اوال. دوما دِر اون فرهنگ لغاتت رو گل بگ-

 زنگ در بلند شد و نغمه ذوق زده گفت: یصدا

من التماس  شیپ ادیصدبار م ی. روزمونهیچهار پا پش وانیح کینکن جوِن نغمه. مثل  تشیاذ ادی. زدیاخ جون رس-

که  ایکن ب ی. حرفاشو گوش کن زود آشتیحداقل حرفاش رو گوش بد ای یحرف بزن باهاش باریدعا واسطه شم 

 .یبا ی. بوس بوس. بامیمنتطرت

 نثارش کنم قطع کرد ینموند فحش منتظر

را سمتم  نمیماش چیینغمه سامان پشت در بود. سو ینیشبیحوصله بلند شدم تا در را باز کنم. طبق انتظار من و پ یب

 ت:گرفت و با ل*بخند گف

 و سالم مثل روز اول. حیبه شما صح میتقد-

کردم و بدون  زانیاو یدیجا کل یو رو دمیبرداشته از دستش کش یک امدینم ادمی یرا که حت چییتشکر سو بدون

 به داخل دعوتش کنم در را باز گذاشتم و به سمت اشپزخانه رفتم. یحت ای میبگو یکالم نکهیا

جز خودش تا حرصش بدهم  زدمیچشمش با همه حرف م یا او قهر بودم و جلوکه بقول نغمه ب یهفته ا کی نیا در

 باز هم اصرار بورزد، میهایثابت کرده بود انقدر پررو هست که با وجود کم محل

 ادب که نبودم. یشربت بزنم. قهر بودم، ب ییرایپذ یسمت اشپزخانه رفتم تا برا نیبنابرا

 داد هیتک واریانه در به دسرم وارد اشپزخانه شد و در همان است پشت

کرده بود  دایخون پ یایدر نیرا ب ارمیهوش مهیکه هفته قبل جسم ن دمیرس یینگاهش را دنبال کردم و به جا رد

 داد: حیکردم توض بینگاهش را تعق ریمتوجه نگاهم شد که مس یوقت

 زدمیهم زنگ م یهرچ یرو فرستادم دنبالت اما رفته بود دیشدم نو مونیمثل سگ پش یهمون لحظه که رفت -

 تا بگم غلط کردم؟ یجواب بد کردمیالتماس م تیبه بوق ازاد گوش شهی. باورت میدادیجواب نم
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 :دادمیکه گوش بدعم اما با جان و دل گوش م ستیمهم ن میانقدر برا یرا با اب مخلوط کردم تا وانمود کنم حت متویو

اما بخاطر من  یگرفتیم رمیز نیماش نیبا هم خواستیم مدل دمید یرو اونجور نتیاومدم و ماش یوقت یدونینم -

 .یباش اوردهیسر خودت ن ییبال

 پنجره اشپزخانه نگاه کرد و ادامه داد: به

 ...دمتیکه تو اون حال د یکوفت شهیش نیاز پشت ا -

و شربت را به دستش  دادم  وانیرا حس کردم و منتظر ادامه حرفش نشدم خودم هم بغضم گرفته بود ل بغضش

 خواستم بروم که دستم را گرفت و نگهم داشت.

نه غمم را نه خشمم را.  داد؛یرا نشان م میکه نه دلخور یکردم. نگاه مشینگاهم را تقد نیتریکردم، خنث یبه او نگاه 

 :دیدو مهم بود که پرس یمن هم برا یمهم نباشد اما بود. هم برا میانگار که برا

 خونه؟ یاومد مارستانیب یحالت اونقدر بده جا یدید یچرا وقت ؟یچرا اون بال رو سر خودت اورد -

 یذره ا تیو برا ینیبیمرا در آن حال م نمیبب خواستمی! چون نمیبود مارستانیچون تو در ب گفتمیم گفتم؟یم چه

. تمسیتفاوت ن یب دیفهمیکه م گفتمیتر شود. اگر ماز آن چه که بود خراب میاهایرو خواستمیندارد. چون نم تیاهم

 .آمدمیشکننده تر و محتاج تر به چشم م نیو از ا افتادیو نقابم م دیفهمی. مخواندیو دستم را م دیفهمیم

 ونیزیتلو یرفتم رو به رو منیو از او رد شدم و به سمت نش دمیبدهم دستم را از دستش کش یجواب نکهیا بدون

 نشست. نیزم یرو میو رو به رونشستم و کنترل را برداشتم اما هنوز روشن نکرده، سامان امد 

 کند: یتا ان رو مخف کندیبدجور دلم را آشوب م شیمهم نبود بغض صدا شیبرا یحت انگار

 ؟یکنم تا منو ببخش کاریبگو چ-

. درست بعد از آن روز در دانستیرا م نیبود و خودش هم ا شهیندادم. تنب ینگاهش کردم و باز هم جواب رهیخ

 بود که مخاطبش او باشد. دهیاز من نشن یا کلمه چیه گرید مارستانیب

 :دیپرس دوباره

 درست شه؟ که مثل قبل شه. زیکه همه چ ؟یبگم غلط کردم که ببخش یکنم؟ چجور کاری. بگو چگهیبگو د -
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 نشد. بشیدلم نبود نص نهیتفاوتم که آ یجز نگاه ب یزیجواب ماند اما باز هم چ منتظر

 گذاشت و گفت:دامنم  یسرش را رو دیرا که د سکوتم

برگرده؟ تو  ایکنم که سام کاری. دوستمو. همکارمو. مادر بچه ام رو. تورو خدا بگو چخوامیخودم رو م یایمن سام -

 کنم کاریبگو چ

 یببرم و نوازشش کنم اما سامان دستم را در دستانش، رو شیکه دست در موها کردیوسوسه ام م میپاها یرو سرش

 نبود. سریم ییدوران دانشجو یایرو نیو تحقق اصورتش گرفته بود  یدامنم جلو

 او هم مثل من ساکت شده بود . گری. حاال دمیحال ماند نیحرف در هم یب قهیدق چند

به  نکهیو بدون ا دیکرد و بوس کیبرداشت و دستم را که در دستانش مانده بود به ل*بش نزد میپاها یرا از رو سرش

 دامنم مانده بود. یشده بودم که رو یسیلکه بزرگ خ رهیت و من خبلند شد و رف اندازدیب یچشمانم نگاه

 کرده بود. هیمن گر یجلو سامان

 ل*باس پ عیخودم امدم. سر به

 

 زدم. رونیبرداشتم و ب یجاکفش یرا از رو لمیو موبا چییو سو دمیوش

 مثل روز اولش شده بود. نیماش گفتیم راست

از پشت  یبانمک یدخترانه ینغمه را گرفتم. بعد از چند بوق ازاد صدا شدم و هم زمان با استارت زدن، شماره سوار

 گفت: یگوش

 د؟ییدستش بنده، عروس حال جواب داده. بفرما می! عروس قدندهیالو عروس ا-

نغمه به کل از دست رفته بود. با خنده جواب  ریاما تحت تاث دهیرس ستیروز ن کیدختر هنوز  نیام گرفت ا خنده

 دادم:

 دو روزه تورو هم، لنگه خودش کرد. میکه عروس قد نهیبیم ندهیعروس ا به به -
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 نیکرد یآشت ای یاریو اشکش رو درم یچزونیمنو م چارهیب ییپسر دا یهنوز دار ؟ییاوووووه چه جورم . تو کجا-

 سمت ما؟  نییایم نیدار

 ردم و گفتم:نگاه ک زدیلگد م یو به قلوه سنگ رفتیهوا راه م یب روادهیرا که در پ سامان

 .رمی. زنگ زدم ادرس بگمییایبردارم م شگاهیداماد رو از ارا نکهیواال به محض ا -

اش  نهیکه دست رد به س فهیح زنهیسامانمون موج م یکه تو چشما یبه خدا عشق دیکنیم یآت دونستمیجانم. م یا-

. نمتیبی. بوس بوس. ماریبکش ب کورینما ریما رو از ز ییپسردا نی. امیهست میمر ی. ما پارک پشت مجتمع ورزشیبزن

 .یبا

 یبرا یرا هم کم کردم. بوق نیداشبورد انداختم و  سرعت ماش یرا رو ینداد و قطع کرد. گوش یخداحافظ فرصت

راندم و مثل  شیسامان زدم که محل نگذاشت. دوباره بوق زدم باز هم توجه نکرد دوباره و دوباره و انقدر پا به پا

 در رفت و داد زد: رهبوق بوق کردم تا باالخره از کو شیباز برادختر زِ یه یپسرها

 اَه چه مر... -

 من شد. رهیهوا ماند و با دهان باز خ یحرفش رو هیبق نمیماش دنید با

 گفتم: یچشمک و لحن لوند کیو با  دمیکش نییرا پا شهیش

 برسونمت خوشگله!-

داخل اورد و  شهیو سرش را از ش دیپر نیا ذوق سمت ماشچنان از ته دل که به ل*ب من هم ل*بخند اورد ب د،یخند

 زنانه با عشوه گفت: ییبا صدا

 مزاحم نشو خانم من نامزد دارم -

 .یبا کنمیاصرار نم یهان یاوک-

تر بود.  عیبدود و دلم را شاد کند اما او از من سر نیدنبال ماش یو بروم که مجبورش کنم  کم رمیگازش را بگ خواستم

 گفت: یازنانه یرا باز کرد و سوار شد و دوباره با صدا لیب اتومببالفاصله در
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 شدمیسوار م یزدیم شتریواال. دوتا بوق ب می. مزاحم هم مزاحما قدکنمیاصرار نم گهیکلمه اصرار نکرده م هی شیا-

 خو.

 پدال گاز فشردم و گفتم: یرا رو میپا

 .ییدویم نیدنبال ماش ینه که االن دار -

 :دیداد و مهربانانه پرس لمیقشنگش را که عاشقش بودم تحو یاز همان ل*بخندها یکیرگشت به سمتم ب کامل

 ؟یدیبخش-

 را باال انداختم و حق به جانب گفتم: میابرو یتا کی

 حضرت اقا. یمنت بکش دیکردم فعال فراموش کردم. اما حاال حاال ها با یبزرگوار -

 م مخلصتم.خود امتیق امی. تو بگو تا قیقربونت برم اله -

 گفتم: یرا جمع کردم و به حال چندش امینیب

 .هایمهندس یکه مخلص یمگه الت سرکوچه ا شیا-

 حاضرم. یخدمت گزار یاوه بله خانم مهندس بنده برا-

 :دیرا بست و دوباره پرس کمربندش

 ؟یبریخوشگله رو کجا م نیحاال ا -

 باز شد. گفتم: تا بناگوش ششینثارش کردم که از ذوق ن ییو پررو دمیخند

 ام کرد انقدر از صبح زنگ زد که نذاشت بخوابم. وونهیبچه ها. نغمه د شیپ میریم میدار -

 کرده. تیکه خانمم رو اذ کشمشیخودم م-

 تنگ شده بود. اشییکهوی یها تیمالک میم نیا ی*بخند نگاش کردم دلم برابال

*** 
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به  کردیم یسرخوش بود و مرتب شوخ یسامان که حساب و همراه میپارک کرد میمجتمع مر نگیرا در پارک نیماش

 .میرفت یسمت پارک پشت

 و به سمتش بال دراوردم. دمیاش را قطع کند از دور د هیتا گر بردشیکه دلسا را بغل گرفته بود و مرتب راه م نغمه

 اضافه شده بود. انسالیم یمان دو دختر جوان و زنبه همه کردم به جمع یبلند سالم

دخترها که از کنار ماهان بودنش کامال مشخص بود خود ترانه ست همراه ماهان از جا بلند شد و ماهان او را از  یکی

 کرد: یمعرف

 هم نامزدم ترانه ست. بایخانم ز نیا نی. خانم رادمیخانم مهندس که منتظرشون بود نمیا-

 بردم و با محبت گفتم: شیرا پ دستم

 ترانه جان. داریمشتاق د-

هم کردم کنار گوشم زمزمه  یباز کرد و من همزمان با بغل کردنش با او روبوس میس زد و آغوشش را برارا پ دستم

 کرد:

 .یترخوشگل کردمیکه فکر م یزیاز اون چ -

 زدم و صادقانه گفتم: ی*بخندل

 .یهست یخوشگل و دوست داشتن کردمیکه فکر م یهمون قدر قایتو دق یول-

 کرد: یکه کنارش به احترامم از جا بلند شده بود را معرف یباز دختر شیسرذوق آمد و با ن فمیتعر از

 تابان کمیخواهر کوچ-

 تکه پاره نشد. نمانیب یگریکردم اما به جز خوشوقتم تعارف د یاو هم روبوس با

 کرد: یرا که نشسته بود معرف یخانم مسن نباریا

 مادرم-
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ارام فقط  یلیکرد و خ یکه به سمتش دراز کردم اخم یدستاما انگار نسبت به من گارد داشت چرا که در جواب  زن

از خودم دفع کنم. عادت داشتم که  یموجه لیرا بدون دل هایلیجواب سالمم را داد. اخم نکردم عادت داشتم که خ

 ها نباشم اما فکر کنم سامان عادت نداشت که اخم کرد. یلیمورد توجه و احترام خ

 از بغلش گرفتم کردیم هیبا نغمه  دلسا را که گر یالم و روبوسسمت نغمه رفتم و همزمان با س به

گوش و گونه ام چسباند و جسم کوچکش را به  نیما ب ییکوچکش را جا یاش بند امد و دستها هیبغلم که امد گر به

دختر مرا  نیا دیبگو خواستیم زیل*بم نشست هرکس هرچ یکرد، خنده رو یاز خوش زیمن فشرد و قل*بم را ل*بر

 .دانستیدر خودش مما

 فتهیاز دستت ن نباریحواست باشه ا-

 یمادر اقتیامد که حق با اوست و من ل ادمیجمله اش را هضم کردم  یبه عمه خانِم سامان نگاه کردم و وقت مات

 ندارم!

ه برپا شده در مردم چشمانم را نطاره گر نباشد و دلسا را به نغم یمراس عزادار یانداختم که کس نییرا پا سرم

 :دمیاز نغمه پرس الیخیسامان را پاک کنم ب یشده نیسنگ یهااخم نکهیا یبرگرداندم و برا

 ؟یاوردیوروجکات رو ن-

 نغمه پاک نشد و بدخلق گفت: یهااخم

 نفس راحت بکشم. هیمهدکودکشون بود فرستادمشون اونجا  یتولد همکالس-

 یبد زیکه چ چارهیب رزنیخودم باز کنم. پ یمصنوع یهاجمع را با خنده نیرو باشم بلکه اخم اکردم خنده یسع

 گفتم: یالیخ ینگفته بود حق داشت. با ب

 اد؟یدلت م-

 از او دور بمانم اما چه کنم که ناچار بودم. هیثان کی یحت آمدیبه دلسا چشم دوختم که دلم نم و

اورده   چارهیسر بچه ب ییه بالمن چ یاطیاحت یرا گرفت. ب میدست راستش نشست و بغض گلو یچیباند پ یرو نگاهم

و دستش  اموزدیرا ب  شیپاها یرو ستادنیبچه در سن رشد ست و هرلحظه ممکن است ا نیبود! چرا احتمال ندادم ا

 برسد وانیبه آن ل
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 ؟یکنیبه شاهکارت نگاه م-

 شدم که ترانه تشر زد: رهیهم عمه خانم ماتم کرده بود با دهان باز به او خ باز

 ه؟یحرفا چ نیا مامان بس کن.-

 ست. هی. بچه ام خواب نداره کارش همش گر گمیمگه دروغ م-

 :دیمحکم غر سامان

 از مادرش بود نه زخم دست و پاش. یاش بخاطر دور هیکه عمه گر یدید-

 :دیو غر دیاهسته به گونه اش کوب عمه

 .هاینسبتش بد گهیبه کس د نمینب گهید تاستیمادر داره اونم اناه هیبچه فقط  نیا ؟یزنیم هیچه حرف نیا -

فرار کردم.  "ارمیها رو ب تییرفت بسکو ادمی"بودن را نداشتم بلند شدم و با گفتن  گرید یدعوا کیدر مرکز  طاقت

از آن جمع دور شدم و پشت  عیسر رندیرا از سر گ دنیبار میهااشک نکهینماندم و قبل از ا یکس دییمنتظر تا یحت

و  دیکه سامان به من رس میشده بود را بزدا دمیکه مانع وضوح د یشدم تا اشک بوته به شکل پرنده متوقف کی

 زد: ادیفر تیکه با عصبان دمیافتاده به سمتش تاب ریبه ز یشد. با سر ریدر دستانش اس میبازو

 حرف بزنن؟ ینجوریباهات ا یدیچرا اجازه م-

 اهسته گفتم: دمشیجواب دمنتظر  یماندم و وقت رهیسرخش خ یهارا بلند کردم و به چشم سرم

 ندم؟ هیاجازه رو دادم، چرا به بق نیبه تو ا یوقت-

کنار گوشم در تنم زلزله  شیشدم و صدا ریشد و در آغوشش اس دهیدستم کش کبارهیلحظه با اخم نگاهم کرد و  چند

 برپا کرد:

 یهفته که از دور هی نیم. مثل ااگه اون فرد خودم باش یزارمحتیزنده نم ارهیاشکها رو درب نیرو که بخواد ا یکس -

 تو مُردم.

 ریکه ز یقل*ب یارامش بود و تپش ها دادیم یکه معن یو تنها واژه ا ستادیو هوا ا ستادیو زمان ا ستادیا ایهم دن باز

 نرمال گرفت. تمیگوشم ر
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 که شدم با دست پسش زدم و ازش فاصله گرفتم ارام

 :دیرا به موازات سرم خم کرد و پرس سرش

 ؟یخوب-

 و جواب دادم: اوردمیرا باال ن سرم

 .میخوبم. بر -

 لیکه در حال جمع کردن وسا می. سمت بچه ها برگشتداشتیجلوتر از او رفتم و سامان هم کنارم قدم برم خودم

 بودند

 

 :دیبا تعجب پرس سامان

 پس عمه کجا رفت؟ -

 گفت: آمدیکه نامحسوس چشم و ابرو م یدر حال ترانه

 ماهان بردشون خونه. گهیخونه خودشم کمرش درد گرفته بود د برتشیمامان گفت م کردیم یقراریدلسا ب-

. تابان حرف خواهرش را دانستمیرا خوب م نیدلسا رد از من دور نگه دارد خودم ا خواستیحرفها بهانا بود عمه م نیا

 کامل کرد:

 یاردیلیب ینگیدست بول هی میبر ،میهم هست یمجتمع ورزش کینزد م،یحاال که دردسر بچه ندار میماهم گفت -

 به بدن. میبزن یزیچ

 نداشت: یدادند اما کالمش با ظاهرش هم خوان یسامان باز هم با هم دست دوست یابروها

 هم خوب. یلیخ-

 :دیرا در بغلش انداخت و به طعنه پرس راندازیبغل گرفت و سمت سامان آمد و ز ریانداز تا شده را ز ریز دینو

 خوش گذشت؟-
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 به شانه سامان زد و گفت: یضربه ا دینگفت نو یزیو چ دیخند انسام

 یامروز و متد ها ینیمدرن و ماش یزندگ نیو ا یبندیپا یسنت یهنوزم به روش ها ادی. خوشم میداداش خودم-

 نداره احسنت احسنت. یریتاث چیروت ه نینو

 انش را متعجب باال انداخت و گفت:ابرو یتا کی سامان

 ؟یتب ندار ؟یخوب ؟یگیت مچرا چرت و پر-

 به دفاع از شوهرش گفت: نغمه

 ست؟یگرمت ن  ؟یخوب ؟یکه خوبه شما چ دینو-

 زن و شوهر نشده بود حق به جانب طعنه زد: نیا یها هیکه مانند من متوجه کنا سامان

 نه؟ ن،یرو تو افتاب پارک کرد نیزن و شوهر موقع اومدن ماش -

 سامان را گرفت و  گفت: دیسف رهنیجلو آمد و ل*به پ ترانه

 مونده. رهنتیپ یکومانِ که رو ینشان حاکم بزرگ سام نیمنظورشون به ا -

 یترانه هم چشمک آمدیشان مخنده یاز دور هم صدا یرفتند و حت نیبا خنده سبد به دست سمت ماش دیو نو نغمه

 زد و پشت سرشان راه افتاد.

 ارتا شد.سامان نگاه کردم و چشمانم چه رهنیبه پ متعجب

 انداختم. نییتا نخندم و سرم را  از خجالت پا دمیسامان مانده بود. ل*بم را گز رهنیپ یرژ ل*ب من کامل رو اثر

 بود که با خنده گفت: امدهیاما انگار بدش ن سامان

رو  گهید یکه دخترا یدیمهرت رو کوب برمیشدم و دل دخترا رو م پیخوشگل و خوشت یدیتا د ادیخوشم م یعنی -

 .ایبد یفرار

 شدم و حق به جانب گفتم: نهیبه س دست
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که  یپوشیاونو م یخریم رهنیپ هی یبریم فیتشر یهست یناراض یلیرو به روت هست. خ یگندگ نیپاساژ به ا-

 بده یهم روت نباشه خانما رو فرار یمهر

 باال انداخت و سرخوش گفت: شانه

ها از االن  دهیچرک برداشته و بو م یرو نشست رهنتیرا پچ ینکن تیفقط پس فردا شکا ستمین ینه من که ناراض -

 .نهیبینم ییل*باس رنگ ل*باسشو نیا یبگم تا مهرت رو بهم قرض ند

کرد. چشمانم  یاداوریل*بش منظورش را به من  ینگاهش کردم و ل*بخند رو رهیچند لحظه خ دمیرا نفهم منظورش

 به او زدم و از دستش فرار کردم. یتنه ا یبشر گرد شد و عصب نیا ییهمه پررو نیاز ا

 اردیلیبچه ها را کنار باشگاه ب هیشدم و بق یسالن ورزش یراه هیبه دنبال بق دیخندیسامان که پشت سرم م الیخ یب

. ستادمیا هیکنارش به انتظار بق زدیبا ماهان حرف م یگوش یو ترانه پا دندیخریم یو نغمه کارت ورود دیکردم نو دایپ

 د و مختصر گفت:تماس را قطع کر

 . سامان کو؟ادیاالن م کنهیرو پارک م نیداره ماش -

 ندارم. به پشت سرم اشاره کرد و گفت: یباال انداختم که اطالع شانه

 ادیاونا با ماهان داره م-

 هیدار بق یو ماهان هم لنگه همان ل*بخند معن امدندیکه سامان و ماهان به سمتمان م دمیو پشت سرم را د برگشتم

 کرده بود. ینقاش شیل*بها یرو را

رو عوض  رهنشیپسره پررو اخرم پ شیا"سامان نگاه کردم و در دلم با ذوق گفتم  دیسف رهنیلکه قرمز وسط پ به

 "نکرد

 و نغمه هم کارت به دست امدند دیبا سامان و ماهان، نو همزمان

 گفت اقیکش رفت و با اشت دیکارت ها را از نو ماهان

 اردیلیاخ جون ب-

 ماهان شد و با عشوه گفت: یبازو زانیاو رانهت
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 . جون من.یفوتبال دست مینه، بر اردیلیماهان ب-

 گفت: یبا لحن بامزه ا تابان

از کالس و  ییبو ینشون بد یکن یباز یفوتبال دست دیپولداراست حتما با یباز اردیلیب کالستیخاک تو سر ب -

 .ینبرد ژیپرست

 و نق زد: دیبکو نیمثل بچه ها پا بر زم ترانه

 دوسدارم. ی. خو من فوتبال دستنشیماهان بب-

 کند: یکرد عشقش را راض یمهربان سع یمثل باباها ماهان

 کنم هیهم کرا یفوتبال دست زیم هیتو خودتو ناراحت نکن صبر کن برم  زمیعز کشمیم ساشویخودم گ -

 که غر زد: دمیرفتن شن نیدر ح و

 کنهیم کاریچ اردیلیالن بتو س یفوتبال دست یزهایم نیاخه ا-

 طل*بکار داد زد: ترانه

 دمایشن-

 و رفت. ترانه رو به خواهرش گفت: دیخند ماهان

 میبزن یبکش شرط اری هی-

 گفت کیش یلینازک کرد و خ یپشت چشم تابان

 کنم یباز اردیلیبا نغمه جون و اقاشون ب خوامی. من مکالسمیمگه من مثل تو ب-

 گفت: شد و زانینغمه او یبازو به

 کالس رو ول کن. یب نیعشقم ا میبر-

 گفت  یاز من به شوخ یبدون نظرخواه سامان



 به بهشتم برگرد

 
217 

 

 ؟ی. شرط چمیکنیم یباز ایمن و سام -

 با ذوق گفت: ترانه

 شرط اعتراف به عشق.-

 ترانه گرد کردم و معترضانه گفتم: خودیشرط ب نیا یبرا میچشمها

 گه؟یبود د یچه شرط نیا زارنیم یمردم شرط شام و بستن -

 اما معلوم بود خوشش امده که طرف دختر عمه اش را گرفت: سامان

 . منو ماهان تو و ترانه.هیشرط خوب میلیخ-

 درشت کردم و نق زدم: چشم

 . تانایراه رو بب مهین قیاِ ِا اِ رف-

 

 .یگروه بنداز هیها رو تو  فیضع یتونستینم نیتر از ا بلو

واسه ما که  یبه هم اعتراف کنن، چه مزه ا نکهیگروه باشن و ببازن، ا هیخو اگه ترانه و ماهان تو  ه؟یچ فیضع -

 اصال. رهیبردن از دست م زهیداره؟ انگ میبرد

 نکردم. یاعتراض گریاما د "ات زهیتو روح خودت و اون انگ"چپ نگاهش کردم و در دل گفتم  چپ

 در بحثمان شرکت کرد: دهیاز راه نرس ماهان

 تو و ترانه و منو خانم مهندس.کرد که  ینجوریا شهیخو م-

 نطوریپس که ا "کردم و با خودم گفتم   زی. چشمانم را ردمیماهان نشست را د یسامان که نامحسوس در پهلو ارنج

 "خودش اعتراف کنه نکهیقبل از ا رهیبتونه از من اعتراف بگ دهییسامان خان اما مادر نزا ینقشه دار

 یکه ماهان از مسئول سالن گرفته بود را وسط انداختم و با شماره سه باز یو توپ میرفت یخال یزهایاز م یکی سر

 شروع شد.
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حرکت قبل از  کیو با  گرفتمیپسرها م یمهره ها یپا ریو توپ را از ز زدمیم بلیو در تاباندمیها را محکم م دسته

 دم.شش تا گل زده بو قهیکه بعد از ده د یجور زدمیوقت کنند مانع توپ شوند گل م نکهیا

فوتبال اشاره کردم دهن باز مانده  زیسامان به سمت م یحق به جانب برا یرا فاتحانه بلند کردم و با ل*بخند سرم

 :دیاش را بست و پرس

 ؟یگفتیم یچ فیضع میدرباره ت -

 دادم و گفتم: لشیتحو ی*بخند گشادل

 یسر چ گهیندون. د فیده رو ضعنبوده و با پسرا بزرگ ش یتو کوچشون دختر یکه دوران بچگ یوقت دختر چیه -

 زم؟یعز یدوسدار یرابط،  چ ،یکارت باز ،یباز لهیت ؟یشرط ببند یدوسدار

 نثار سامان کرد و گفت: یمحکم یپس گردن ماهان

  یتو نذاشت شدمیم میبا خانم مهندس هم ت دیبا دونستمیم-

 جر زد: سامان

 .یعوض اری دییایب هیقو یلیشما خ میت ستیقبول ن-

 ارد گرفت و اعتراض کرد:گ ترانه

انقدر هم مثل  دیرو بکن تونی. کامال هم عادالنه ست.بازیقو یلیدونهِ خ هیما  دیدار یشما دوتا قو ه؟یکجا قو -

 جرنزن سامان. اتیبچگ

اما  دشیدستم کش ریتوپ انداخت و از ز یضربه زدم سامان مهره اش را جلو رشیرا دوباره وسط انداختم و ز توپ

دست مهره  ریتوپ را ز یو مجلس کیش یلیترانه پاس دادم و ترانه خ یا جلو فرستاد گرفتمش و براتوپ ر یوقت

 .میگل را خورد نیسامان انداخت و اول

 رهنِیپ یکه ل*به ها یو در حال  دییدو زیکه برداشته بود دور م یاعتراف یبه سو شیقدم پ کیذوق زده از  سامان

 :دیکشیم غیمدام جمهر دارش را نصفه باال گرفته بود 

 گل گل گل گل گل -
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هم متعجب و خندان   یبغل یزهایو متوجه شد نه تنها ما که م ستادیا شیباالخره ارام گرفت و سرجا قهیدق کیاز  بعد

 ماندند. رهیبه او خ

 توپ را وسط انداخت و گفت: الیخیب

 .گهید دیرو کن تونیباز ن؟یدیخوشگل ند ه؟یچ-

حرکت  کیماهان و سامان با  افتادیدوباره شروع شد هربار که توپ دست من م یبازاز تاسف تکان دادم و  یسر

 ایرا داشت از بس  فیحر میت یاوقات نفوذ یگاه یو حت یحکم تماشاچ شتریو ترانه هم که ب گرفتندیتوپ را پس م

 .دادیاجازه عبود م ای دادیتوپ را لو م

حمله  گریاکنون د دانستمیقدم از هدفم دور کنند. م کیزنند و مرا ب یتا مبادا گل دمیجنگیم یتنه با دو حرفه ا کی 

 زده بودم. دادندیبود که تا در شوک بودند و اوانس م ییندارد و تنها صالح دفاع از همان گلها یا دهیفا

د و و جلو فرستادم اما وسط راه ترانه ناغافل دسته را چرخاند و باعث شد توپ برگرد دمیرا از دست ماهان کش توپ

چون فکر کرده بود واقعا گل کاشته که به خودمان گل زده در  نکهیو جال*ب تر از آن ا ندیدر گل خودمان بنش

دو دختر عمه  نی.  من و ماهان متاسف به ادیکش ادیاون کلمه گل را فر یو پا به پا دییدو زیخالف جهت سامان دور م

 .میان افسوس خوردو بابت انتخاب اشتباهم میکردینگاه م وانهید ییپسردا

 :دیو دست به کمر و حق به جانب خطاب به ترانه  پرس ستادیا سامان

 ؟یخوشحال نیگل خورد نکهیاز ا ویکیا -

 حق به جانب تر گفت: ترانه

 گل زدم. رمینخ-

 گفتم: وسیما

 به خودمون. یاره زد-

چه  "ونیلیهفتاد م میشد ایا کب ایخدا"کلمه  دمیرا گرد کرد و متعجب نگاه کرد و من آنجا تازه فهم چشمانش

 دارد. ییوایو ش لیمضمون شک
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داده بود استفاده کردم و چنان دسته  ادمیکه فرزاد  میهایشروع شد. از فن بچگ یدوباره توپ را انداخت و باز ماهان

 ینم و بازتاباندم که باز پسرها در شوک رفتند و باالخره توانستم گل هفتم را بز یخودم و ترانه را محکم و قو یها

 تموم شد.

 دیو انقدر سر و صدا کردم که نغمه و نو گرفتمیتنه ام را جشن م کی یو قهرمان دمیدویم زیمن خوشحال دور م نباریا

 :دیکشاندم. نعمه کنجکاو پرس زیو تابان هم بر سر م

 مگه؟ نیکنیم کاریدلمون اب شد. چ دیکنیچقدر سروصدا م-

 ختم و گفتم:ماهان و سامان ابرو باال اندا یبرا

 به عشقشون اعتراف کنن. خوانیکه دوتا عاشق م نییایب نیبه موقع اومد-

 سه تازه وارد هم زمان گفتند: هر

 اووووووووووو -

 :دیمان امدند و تابان پرسبه سمت هرسه

 ه؟یداستان چ-

 داد: حیتوض ترانه

 به عشقش اعتراف کنه. دیبازنده با میکرد یشرط بند -

 :درمانده گفت ماهان

 هستن. ایعشق ما دوتا ک دیدونیشما که همه م گهید دیش الیخیاقا ب-

 را باال انداخت. شیاش ابروها دهیهمزمان با نوچ کش ترانه

 حواله ماهان کرد و نق زد: یایپس گردن سامان

 همش تقص-
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 شرطاش. نیزن توه ها با ا ری

 از خودش دفاع کرد: عیسر ترانه

 .ینکرد یطرفدار عینه که توم سر -

 به سامان زد: یایماهان پس گردن نباریا

 بابا. ی. امیذاشتیشرط شام م میبازیشناختت از خانم مهندس. خو زودتر بگو م رهیدا نیتو با ا ریهمش تقص-

 زدم و گفتم: هیفوتبال تک زیبه م نهیبه س دست

 نه؟ نیازیبب نیکردینم الیخ -

 گفت: یو لوند نتطیزل زد به ماهان و با ش طنتشیبا نگاه پر ش ترانه

 .نهیعمو بب ی. بگو چندتا دوسم دارشنومیبگو عشقم م-

که راه  دیفهم دیل*بخند پر معنا و منتژر جنع را د یو به جمع نگاه کرد و وقت دیبه گردنش کش یکالفه دست ماهان

ش هو مان سرخوکرد. همه رشیترانه گذاشت و غافلگ یل*بها یسرخم کرد و ل*بش را رو کبارهی ستین یفرار

 زد. یو سامان سوت بل*بل میدیکش

نداشت و از  دید اردیلیب یزهایبودن که به م دهیچ یگوشه ا یفوتبال دست یزهایال مانند بود و م اردیلیب سالن

نبود  یکس گرید زیسر م یبود به جز ما و دو پسر مدرسه ا یکالسیب یباز یهم که به قول تابان فوتبال دست ییانجا

 .میدیبود که خود ماهم به زور د هباشد و ال*بته بوسه ماهان انقدر کوتاصحنا  نیکه شاهد ا

 .میکه از هم جدا شد همه به افتخار عشقشان دست زد شانی*بهال

 و گفت: دیدر موهاش کش یکه سرخ شده بود دست چارهیب ماهان

 دیکنیادم مجبور به چکارا که نم دینیتورو خدا بب-

 ده گفت:نامزدش را بغل کرد و ذوق ز ترانه

 دهیشوهرم خجالت کش یاله-
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 به سامان گفت: یبا اشاره محسوس نغمه

 نفر بعد لطفا.-

 چپ رساند و گفت: یخودش را به کوچه عل سامان

 سوسکتون کنم؟ امیکدوم بود ب اردتونیلیب زیم -

 طعنه زد: ماهان

 رو جمع کن. یکشت نجایکه ا ییسوسکا نیتو اول ا-

 نبودها. یساکت و خجالت کردمیا که من فکر مام گرفت ماهان هم آنقدره خنده

 و ملتمس گفت: دیکش شیدر موها یکالفه دست سامان

 د؟یبد تیشام رضا هیبه  دیبش الیخیحاال ب شهینم-

 :دیو سامان دست از تقال نکش میترانه همزمان با هم نچ گفت منو

 ؟یشام امشب و ناهار فردا چ-

 فقط ترانه نچ گفت. نباریا

 هفته شام هی-

 خنده ام گرفت. یهمه هماهنگ نیتکان دادند از ا یبه اتفاق سرشان را به نشانه جواب منف همه

 هدف پرتاب کرد: دیرا هم به ام رشیت نیاخر سامان

 هفته شام و ناهار هی-

 یعنی. رفتیم یبار هر نوع شرط ریمن به عشقش اعتراف نکند ز یجلو نکهیا یسامان فقط برا نکهیگرفت از ا دلم

 دوست داشتن من خجالت آور بود! انقدر

 کالفه گفت: دینو



 به بهشتم برگرد

 
223 

 

تموم شد رفت توم ببوس  دیبوس بونیسر در گر یخجالت نی. اییتو پمونی. خوبه پسِر شر اکیزنیاَه چقدر چونه م -

 .گهید میصلواتشو بفرست

در جمع،  ریهمه تحق فرار از آن یکه برا ینکند و در حال ییتا بغضم رخ نما دمیانداختم و ل*بم را گز نییرا پا سرم

 گفتم: رفتمیم اردیلیب یزهایسمت م

 هیبا کالسا چجور یباز نمیبب اردیلیب میبر گهیبسه د-

کردم. نشد و نه تنها  یجلوه نکنم، اما فقط سع فیکردم ضع یباشم، سع یعیکردم طب ینلرزد، سع میکردم صدا یسع

 .ددنیقطره اشک خانه کرده گوشه چشمم را هم همه د یبغضم که حت

شدم دستش  دهیاراده به سمتش کش یو من ب دیبود که سامان دستم را گرفت و کش دهیقدم دوم به سوم نرس هنوز

هوا مرا گرفت و خودش هم  یشوم رو نیبودن حرکتش نقش زم ییکهویبخاطر  نکهیرا پشت کمرم انداخت و قبل از ا

 ل*بم نشست. یخم شد و ل*بش رو

 .یته خوشبخت است،یته دن گرید نجایو حس کردم ا ستادیا شهیهم یبرا ستاد،یو ا دیلرز دلم

نبودم من  ایدن نی. من در ادمیگفت من نشن یزیچ یاگر کس یحت دیهو کش یاگر کس یدست زد حت یاگر کس یحت

 ابرها بودم. یرو

 یوز روو تنش از تنم جدا شد اما دستش هن میاز ل*بها شیکرد. بعد از قرن ها ل*بها دایپ انیزمان جر باالخره

 شد و اهسته گفت: رهیخ میو در چشمها دیکمرم بود با دست مرا هم همراه خودش باال کش

 شک نکن. نیوقت به ا چیدوست دارم ه یلیمعلومه که خ -

سامان پنهان کردم سامان هم  نهیاز خجالت صورتم را در س زدندیدست م هیو بق زدیسوت م دینو دیکشیکل م نغمه

 سرخوشش مثال به دوستانش تشر رفت: یخنده ها نیدورم حلقه کرد و ماباز خدا خواسته دستش را 

 .کشهیخانمم رو خجالت م دینکن تیاذ -

 طعنه زد: ی. ترانه با سرخوشدندیکش "هووووو"صدا  کیبا هم  همه

 .ینکرد یهم رژ رهنشیتا اون سمت پ ایسام رونیب ایب-
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از سامان بود اما سامان دست بردار نبود و هنوز  ییکهوین فاصله گرفت یادآوری نیافتاد و واکنشم به ا ادمی تازه

گفتن جلو امد  کیتبر ینفر ترانه برا نیکه خنده همه را درآورد. اول یدستش را حلقه بدن من نگه داشته بود. واکنش

 و گفت: دیام را بوسو گونه

 من رو نداره. ییپسردا یچشما یهمه عشق تو نیا اقتیجز تو ل یشکیه دونمیم -

 لیفام نیکارم با ا نکهیمادرش افتادم و ل*بخندم بابت ا ادیخوش برخورد و مهربان بود. تازه  یلیمادرش خ رعکسب

ل*بخند از  نیا افتادیهم م یهر اتفاق بد یروز و لحظه ا نیو خانواده ممکن است سخت باشه کمرنگ شد اما همچ

 .رفتیل*بم نم

 گفت: نغمه

 نجاینداده ا زیم هیانقدر پول کرا یشوهر من طفل اردیلیب میبر میبهم رسوند یرکدوتا عاشق رو زو نیخب حاال که ا-

 .دیپاره کن کهیت کیبا هم تعارف و تبر دیسیوا

نشسته  میپهلو یبروم که دست سامان که کمرم را دور زده بود و رو اردیلیب زیهم قدم با ترانه به سمت م خواستم

گذرا انداختم و به سمت سامان  ینگه داشت. به دور شدن بچه ها نگاه میبود دور تنم محکم تر شد و مرا سر جا

 :دمیبرگشتم و متعجب پرس

 م؟یهمراهشون نر -

 و طعنه زد: دیسامان منطور دار باال پر یابرو

 نجا؟یبهتر از ا میکجا بر -

 زدم: هیلحن پر منظورش خنده ام گرفت و کامل به سمتش برگشتم و مثل خودش کنا از

 هست. ادیبهتر که جا ز نجایاز ا -

 گفت: یفوتبال دست زیبه م ی*بخندش عمق گرفت و با نگاهل

. اصال به نجامیا ونی. نگاه ستاره بارون تورو مدستین زیم نیسالن و ا نیمن بهتر از ا یجا برا چیاز امروز به بعد ه -

 شکسته شد. نجایچون طلسم من ا هییجادو زیم نینطرم ا
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بسته بود. نغمه  شدیم ریبه سمتم سراز کبارایکه  یحجم از دوست داشتن نینم در برابر ابزنم اما دها یحرف خواستم

که خودش را به  یو در حال دیکش اردیلیب زینجات داد به دنبالم امد و دست مرا گرفت و سمت م یمرا از سردرگم

 گفت: زد،یم دنینفهم

در و  خورهیصدبار م زنمیبه توپ ضربه م یحرفه ا یرکجویتازه کار باشم  شهیباورت نم ینیمنو بب یباز یعنی ایسام-

 تو سوراخ رهیاخرش م وارید

که حرف همسرش  دمیا شن دینو یسامان هم به ما ملحق شده که صدا نمیبرگشتم تا بب م،یبود دهیرس اردیلیب زیم به

 :کردیم حیرا تصح

از داشتن شوهر خوشگل و  تیش شانسخو میخوب باشه شانست خوبه. حاال بگذر تیباز نکهیاز ا شتریتو ب زمیعز-

رو هم  فیحر یتو راه همه توپها واریبه در و د خورهیانقدر م یزنیتوپ رو که م یول داستیمثل من کامال پ یپیخوشت

 .شهیدلت نشکنه خودشم پاکت م نکهیا یسر راه برا کنهیپاکت م

 به دفاع از نغمه گفت: تابان

  کنهیرقابت، رفاقت م ینغمه جونم جا -

 میبزن یشرط هی میمن بر یسرکوب استعدادها یجاب-

 گارد گرفت و پر التماس گفت: عیسر ماهان

 نه. گهید ینه تورو خدا، شرط-

 باز گفت: شیبا ن سامان

 چرا؟ خوش گذشت که.-

 ولو شد و خسته گفت: اردیلیب زیکاناپه کنار م یو من سرخ تر شدم ترانه رو دنیخند همه

 .دیتالش کردم خسته شدم رو من حساب نکن یلیخ یمن که واسه فوتبال دست -

 را ماساژ داد و خطاب به تابان تشر زد : شیو شانه ها ستادیسر نامزدش ا یباال یشینما یلیخ ماهان

 .اریگل شده، خسته ست! برو بادبزن ب یرو دوشش بوده آقا یخانمم کل بار باز ینیبیمگه نم-
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اما ترانه قهر کرد و ماهان  دیکوبیم زیم یافتاده بود و توپ قرمز را رو زیم یتابان که از شدت خنده رو میدیخند همه

 شروع کند. یرا به صورت حرفه ا یمجبور شد منت کش

 تر باشند گفتم:آن دو نفر پرت کنم تا راحت یرا از صحبت خصوص هیحواس بق نکهیبخاطر ا 

 .نمیشیمنم م ستمیبلد ن اردیلیمن ب-

 گفت: عیسر سامان

 ستمینکنه منم ن یخانمم باز-

 و گفت: دیماهان کوب یبا ارنج محکم به پهلو تابان

 .کنهیم یتیخانمش شده چه حما ستین قهیدو دق ریادبگی نیبب-

 نغمه رو به سامان گفت: میدیدرمانده ماهان خند افهیمان به قنثارش کرد و همه یایور پس گردناز آن ترانه

! بابا میرو شروع کن مونیما باز یکن یابیو استعداد یت رو اموزش بدما دوسوته خانم یتوم مثل اقا شهیحاال نم-

از هدر رفتن پول شوهرم  یریجلوگ یتا مجبور نشدم برا دیبکن یفکر هیپول داده.  یاقامون کل زیم نیا هیواسه کرا

 بزارم. یناهار خور زیم یرو ببرم خونه جا زیم

 سمت من برگشت و گفت: سامان

 زم؟یبدم عز ادتی یدوسدار-

 باشم! زمشیعز شهیبه بعد هم نیل*بخندم کش آمد. قرار بود از ا جهتیو ب خودیقنج رفت و ب دلم

کند وماهان  حیتوج نیهم مجددا همسرش را درباره قوان دیدهد و نو ادیرا  یشد که اول سامان به من باز نیبر ا قرار

ماهان از فرصت استفاده کرد تا دل نامزدش را  نیرابودند بناب یوتابان هم که اموزش الزم نداشتند و خودشان حرفه ا

 به دست اورد.

 سامان چوب را دستم داد 
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 گفت: دیکوبیسامان م یکه به بازو یماند تا برنده شوند، ژست گرفت و در حال یق

 .رنیگیژست م ینجوریا ریبگ ادی-

 چوب را از تابان گرفت یپاکت کردن توپ مشک یبرا ماهان

برخورد توپ و احتمال پاکت شدنش را از  هیتوپ تمرکز کرد پشت سرش رفتم تا زاو یاهان روسکوت کردند و م همه

لحظه فکم چفت  کیچونه ام حس کردم و در  ریرا ز یزینوک ت یکنم که  ناگهان برخورد ش یبررس ینظر مهندس

 میهاتم را پشت دستنشستم و صور نیزم یبگم و با زانو رو یشد و کل صورتم به سوزش افتاد. تنها توانستم اخ

 داد سامان گوشم را پر کرد: یدهم. صدا نیپنهان کردم تا دردش را تسک

 تو صورتش. یحواست کجاست احمق زد-

 گفت: ینگران یهن با صدا ماهان

 که پشت سرمه. دمیباور کن اصال ند-

 :دیچیسامان در گوشم پ یدستم نشست و بالفاصله صدا یرو یدست یگرم

 .یشد یچ نمیو بردار ببجان دستت ر ایسام -

 :دمینغمه هم از کنار گوشم شن یهمه دورم جمع شده بودند که صدا حتما

 یکنیم تشیسامان نکن البد درد داره اذ-

 کرد: یباز حرصش را سر ماهان خال سامان

 .شیدیمگه که ند یکور-

 :دمیدستم نال ریمظلوم ماهان ناراحت شدم و از همان ز دیببخش از

 .یبنده خدا دار نیچکار ا خودم بود ریتقص-

 سامان به خودم اصابت کرد. ادیفر ریت نباریا

 اَه. گهیسرت اومده د ییچه بال نمیدستت رو بب نیبردار ا-
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و با دست ازادش چانه ام را گرفت و  دیکش نییدستش گرفت و پا کیرا شل کردم و سامان هر دو دستم را با  دستم

نکشم. لحن  غیکه ج دمیز شدت درد اشک در چشمانم جمع شد و ل*بم را گزکرد با لمس چانه ام ا یصورتم را بررس

 سامان مهربان شد و گفت:

 عشقم؟ یبغض کرد نطوریکه ا کنهیقربون اون اشکات برم. کجات درد م-

 هم خودم خشک شدم هم چشمه اشکم. چه گفته بود؟ به من گفت عشقم؟ گفت قربونت برم؟ هیاز ثان یکسر در

 :دیپرس نشستیسامان م یبه جا میکه خودش رو به رو یهل داد و در حال یکنارسامان را  ترانه

 جان. کجات خورد؟ کجات درده؟ ایسام نمتیبب-

. اکنون دوباره در قل*بم ستین یدرد گری. اما دکردیدرد م یاهان راست ست؟یچ گرینگاهش کردم. درد؟ درد د رهیخ

 یدرد را برا امیپ توانستینم یکوبیو پا نیت بود و در حال رقصدعو یعروس نیبرپا شده بود و مغزم هم به ا یعروس

 ارسال کند. به زحمت اب دهانم را قورت دادم و گفتم: امیعصب یسلول ها

 .یباز هیبق میخوب شد. بر دیکش ریکوچولو ت هی ستین میزیچ-

 و نغمه گفت: دندیخند همه

 یافتاده بپرس ادتیتازه  میشد ادهیشام هم پ هیهم گل شد.  اهیتموم شد توپ س یباز ؟یکار یخواهر کجا یا-

 ؟یکشت ایبود  قیقا کیتانیتا

*** 

 

 کرد: حیشروع به توض و

تا اخر تک شار پاکت  دیضربه به تک شار خورد با نیاگر اول میشکونیرو م یرنگ یتوپا دیضربه به توپ سف نیبا اول -

 .میشیبرعکس اگه به دو شار خورد ما دوشار م ای میکن

 :دیکه فقط خودم بشنوم پرس یاورد و طور نییرا پا شیصدا کبارهیداد و  حیبلند توض یرا با صدا اهنیا

 ؟یتوم منو دوسدار -
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 نگاش کردم سوالش را تکرار کرد: رهیهنگ کردم و خ اشییکهویسوال  نیا از

 ا؟یسام یمنو دوسدار -

شش ماه همکار بودنمان را منتظر  نیو ا مانییدوران دانشجو میندادم من کل سه سال و ن ی*بخند زدم اما جوابل

از جانم دوستش  شتریبه او اعتراف کنم ب یراحت نیاعتراف بودم و حاال بعد از چهار سال انتظار قرار نبود به هم نیا

 خودم را به آن راه زدم و گفتم: نیدارم و خالصش کنم. بنابرا

 زاشویچ نیدست و ا هیندارم. طرز چوب گرفتن و زاو یلمشک شهیوتریکامپ یرو بلدم مثل همون باز یباز نیقوان-

 .دونمینم

و  ستادیرا نگرفته بود عقب رفتم مقابلم ا میجلو زیکه م ییو تا جا دمیشد که ترس کمینزد یکرد و طور یاخم سامان

 :دیپرس یجد یلیخ

 ؟یکن یبا احساساتم باز یخوایم -

دست به عقب حلش  کیبا  د؟یپرسیسوال را م نیود که ادرباره من کرده ب یو ناراحت شدم چه فکر دمی*ب گزل

چوب دست گرفتن را با توجه به  یقهیکردم بدون توجه به سامان خودم طر یبرگشتم و سع زیدادم و به سمت م

 گوشم زمزمه کرد: ارو کن ستادی. پشت سرم ارمیبگ ادیبود  ادمی یوتریکامپ یکه در باز یزیچ

 م نه تو.ناراحت بشم و قهر کن دیمن با-

و به سمتش برگشتم جا خورد. انتظارش را داشتم. در خوابگاه هم که  ختمیو خشمم را در صورتم ر یناراحت تمام

 یلی. خکندیچشمانم به مخاطب حس ترس و وحشت را القا م شومیم یعصب یبودم که وقت دهیها شن یلیبودم از خ

 گفتم: یجد

 قهر کن.-

 متر گفتم:ل*ب گفت، محک ریاسمم  را ز ناباور

 .گهیقهر کن د-

 بود: فیمبهوت و بالتکل شیصدا
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 من فقط... -

 نغمه حرفش را قطع کرد: یصدا

 .ننیجون مردا همشون هم ای. ولش کن سامیکردیبگذره بعد ناراحتش م قهیدو دق یذاشتیم -

 جمله اش را اصالح کرد: عیکرد و نغمه سر یایسرفه مصلحت دینو

 دیگروه خودمون  من و تو و نو ایگند اخالق رو. ب نیخودم ول کن ا شیپ ایستن. به ییاستثنا اشونیاما خب بعض-

 ارهیتورو به خودش ب تیدور نکهی. مگر ااقتیل یبا اون ب رهیتابان م

 و گفت: دیخند دینو

 ها. زهیخانمم؟ اون سر م یچه دور -

 شروع شد. یداد باز ادمیرا  چوب دست گرفتن و ضربه زدن قهیطر دینو نکهینگفتم بعد از ا یزیو چ دمیخند

 کرد و نوبت دست آن گروه افتاد. توکیضربه پ نیزد و دو تا تک شار پاکت شد اما دوم دیضربه را نو نیاول

هم توپ  یکیتوپ خودش و  یکیضربه دو توپ را به پاکت فرستاد  کیسامان چوبش را گچ زد و ژست گرفت و با  

 گفت:نثارش کرد و  یرا. تابان پس گردن توکیپ

 .یریگیژست م خودیب یستیاخه تو که بلد ن -

 گفت: کردیمن نگاه م هی یرچشمیکه ز یرفت و در حال یزیخنده ر سامان

 کنه. یخواستم با ژستم دل خانمم رو ببرم آشت یفهمینم یتو هنوز بچه ا-

من چوب را  ارنبیضربه گروه ما ا ینازک کرد که اصال به دلم ننشست. برا یو تابان پشت چشم دندیخند همه

خورد و  زیضربه اهسته توپ ل کیکردم و با  میپاکت تنظ کینزد یاز تک شارها یکی یرا رو دیبرداشتم توپ سف

هم انقدر  زیکمال تعجب تک شار ل*به م ررساند و پاکت شد و د زیاز تک شارها را به ل*به م گرید یکیراهش  نیب

 گفت: اقیتهمان ل*به قل خورد که در پاکت افتاد نغمه با اش

 .یضربه دوتا توپ رو گل کرد هیبا  شترهیتو که استعدادت از منم ب ایاوه سام-
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 داد: حینغمه توض یبا خنده برا دینو

 .زیگوشه م یتو پاکتها رنیم یعنی شنیپاکت م شنیتوپها گل نم اردیلیتو ب زمیعز-

 به طعنه گفت : ماهان

 .دیگل کن میخانم مهندس هنوز نوبت شماست. توپ بعد-

 و نق زد: دیماهان کوب یو نغمه محکم به بازو دندیهمه خند دوباره

 ادب خودت رو مسخره کن یب-

با  یومجلس کیش یلیکند. چوب را گرفت و خ دایام گرفت و چوب را دست نغمه دادم تا فرصت گل زدن را پ خنده

 مقابل. میخودمان و سه تا از ت یهااز توپ یکیضربه چهار توپ پاکت کرد  کی

که ل*به  یدر حال یفوتبال دست یاز باز دیزحمت، به تقل یب یپاکت شده یتوپها نیذوق زده بخاطر ا امانس

 نیگل گل گل گل سر داد و در هم یشاد ادیو مدام فر دییدو زیباالگرفته بود دور م یرا با دو انگشتش کم رهنشیپ

 مهمانش کند. یبدود تا کتک مفثل زیمکرد که باعث شد نغمه هم دنبالش دور  ینغمه زبان دراز یبرا نیح

بود.  نیهم هم ییل*بخند زدم. زمان دانشجو کردیم طنتیجل*ب توجه من ش یبرا میهنوز هم مثل قد نکهیا از

متوجه شدم  یرا وقت نیهمه استادها را به صدا دراورده بود تا فقط بتواند سرکالس توجه مرا جل*ب کند و ال*بته ا

مجسم به فرشته  طانیش نیکه من نباشم ا یسداد سر که سر کال حیتوض میفاطمه برا بتیجلسه غ کیکه بعد از 

 .شودیسکوت مبدل م

بکوبد نفس زنان به من نگاه کرد  شیبازو یاجازه داد نغمه مشت کوچکش را رو نکهیا نیو ح ستادیا شیسرجا

 نگفتم یزیچ گریهستم و د یآشت یعنیزدم  یل*بخند

توپ  کیشان را پاکت کرد و فقط مانده یباق ینوبت همه توپها کیآنها بود و تابان در  نغمه نوبت ضربه توکیپ بخاطر

 با یمشک

 شدم: جیبودم که پ فتیحال رد کردن گزارش ش در

 به اتاق کنترل. نیخانم مهندس راد-
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به حصور که الزم  دیایب شیپ یمشکل فتیش انیساعت مانده به پا میبود که ن ی. اخر بدشانسدمیکش یکالفه ا پوف

 من باشد.

ان دو رد و بدل  نیب یو مسئول کنترل هم آنجا بودند. نگاه دیبلند شدم و خودم را به اتاق کنترل رساندم نو کالفه

 :دمیپرس یسرسر یکردم و بعد از سالم

 ه؟یشده؟ مشکل چ یچ-

 زاد جوابم را داد: کین یاقا

 .کنهیکار نم یمبدل حرارت-

داشت تا  ازیروز وقت ن کیفقط  یبود؟ مبدل حرارت یوقت خراب شدن مبدل حرارتدر هم رفت. اخر االن  میها اخم

 و گفتم: دمیکش امیشانیبه پ یدست یحوصله و کسل از کم خواب یشود که مشکلش از کجاست. کالفه و ب یبررس

 یاقامشکل خط گرمش کجاست؟  دینیبب  دیمعکوس کن یزاد شما هم مهندس کین ی. اقادیکن جیرو پ یناظر فن -

 .میبر شیتر پ عیسر دیمعکوس کن یپور ممکنه لطفا شمام لوله سردش رو مهندس نایس

و بالفاصله پر  دیشدم که سامان هم رس رهیکنترل مبدل خ ستمیحوصله به س یدو مشغول شدند و من هم ب هر

 گفت: یانرژ

 شده؟ یسالم چ -

ماندن نبود من اکنون دچار کم  شتریب ین براساما شبید یبودنش حرصم داد اگر بخاطر اصرار ها یپر انرز نیا

 خالصه گفتم: یلینبودم، خ یخواب

 فقط خنکه. کنهیکار نم یمبدل حرارت -

 .نیدوباره درجش رو باال برد دیبسته ها گفتم شا خیبدنه اش  دمیاِ؟ د -

کنار گوشم اهسته به  کنترل مبدل بود ستمیس رهیکه نگاهش خ یداد و در حال هیتک امیسر من به صندل یو باال امد

 نشنود زمزمه کرد: یکه کس ینحو

 دلم برات تنگ شده بودا. یلیخ -
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 گفتم: کردمیم یمبدل را بررس یکه سرم به کارم بود و تک تک اجزا همانطور

 که. میدیهمو د شبید-

 دلت تنگ نشده بود؟ ؟ی. تو چشهیتنگ م ینباش هیثان هی گهیچکار کنم کار دله د-

 یچند برابر شده بود سر ذوق آمده بودم ول روزیگاه که از د یتوجهات گاه و ب نیم گرفته بود و از اخنده ا نکهیا با

به زور اخم کردم و  نیبنابرا شدیم یقاط یو شخص یبود و مسائل کار نیمدام اوضاع هم گریاگر وا بدهم د دانستمیم

 مثل خودش اهسته گفتم:

 .هیکار طیمح نجایمهندس آبان ا -

 ار گوشم زمزمه کرد:کن دوباره

 عشقش تنگ شه یادم سر کار هم دلش برا هیخب اشکالش چ -

 و تشر زدم: اوردمیبود اما کم ن دایپر از خنده اش پ یاز صدا گذاردیمسر به سرم دانستمیم

 مهندس!-

 و گفت: دیبچه ها را دراورد و مثل دلسا ل*ب برچ یادا

 .هشیتنگ نم منیدلت برا کهیندارتو دوسم دیشا -

مقابلش فرو کرده  ستمیهمانطور که سرش را در س دیرا چرخاندم و به سمتش  برگشتم و نگاهش کردم. نو یصندل

 بود گفت:

التماسش  دیبگه. حاال از امروز با ادیب میکردیالتماسش م روزی. تا دیشینم فشیزور نزن خانم مهندس حر خودیب -

 نگو. ییتورو خدا هر جا میکن

نکند مهندس  یوا ی. ادمیبود؟ خجالت کش دهیرا شن مانیهدهمه حرف یعنینگاه کردم.  دینوو متعجب به  برگشتم

 باشد؟ دهیخواه هم شن کین

مادر رفته بود از همان  یها ستمیسر س یبلند شده بود و باال یک دانستمینم یخواه که حت کیلحظه مهندس ن همان

 کنار دستگاه مادر گفت:
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 ها خاموشه. . کورهنیکردم خانم راد داشیپ-

را منفجر کند  یگران نیکه ممکن بود دستگاه به ا یاطیاحت یو ب ینظم یب نیاز ا یسمت سامان و عصب برگشتم

 گفتم:

 .ادیکن مسئول کوره ب میسیب-

 گفت: یزد و به ارام یچشمک سامان

 ایشیجذاب م یشیم یعصب -

 یرا دراورد و اقا اشمیسیب تیمن در ان وضع و سامان خوشحال از خنداندن  دمینتوانستم مقاومت کنم و خند گرید

 را احضار کرد: یالر

 داد زدم: بایخودش را رساند. بلند شدم و تقر دهینکش قهیبه دو دق یجوان مرد

 چرا کوره خاموشه؟-

 و محتاط گفت: دیترس ادمیفر یاز صدا چارهیب پسر

 خانم. شهیم سیداره سرو -

 واقعا داد زدم: نباریا

تو کار  شیکیشه  سیسرو شیکیکه  نهیندادن دوتا کوره واسه ا ادتونیمگه  کنن؟یم سیزمان سروهردوتا رو هم  -

 بدم؟ ادتونی دیمن با نمیباشه؟ ا

حاصر در اتاق انداخت بلکه  یبه مردها یرا سر دهد. نگاه درمانده ا هیگر یو بنا ندیکم مانده بود همانجا بنش طفلک

 کردندیبودند نگاه م دهیمن که ند یعصب یرو نیخواه هم با تعجب به ا کیو ن دیکند، سامان و نو فیاز انها کسب تکل

 با التماس گفت: یجلودارم نبود. الر یو کس ختیریبهم م ماعصاب شدمیاما دست خودم نبود هر زمان کم خواب م

 زدم که جا به جا شن اما کوره روشن نشد چییخانم به خدا من سو-

 ؟یخسارتش رو جبران کن یتونستیم یترکوندیاالن مبدل م ؟یگزارش بد دیکوره روشن نشد نبا-
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 تک به تک دستور دادم: تیاوردم و با همان دز عصبان نییرا پا مینگفت صدا یزیانداخت و چ نییرا پا سرش

نخورده.  چییچرا سو ینیسرکوره بب یریآبان شما م ی. اقایکنیم یخودتو معرف یدفتر مهندس صالح یریشما م -

 پور... نایس یاه شما هم کوره رو خاموش کن. اقاخو کین یاقا

 :دیباال برد و مظلوم نال میهر دو دستش را به نشانه تسل میبگو یزیچ نکهیقبل از ا دینو

 خانم مهندس. رمیتقص یبنده ب دییبدبختم. باور بفرما یحفار ریمد هیبه خدا من  -

 نده بودمبدبخت هم ترسا نیام گرفت چقدر ترسناک شده بودم که ا خنده

 ج دندیام را که د خنده

 

 که به انها محول شده بود رفتند. یباز هم آرام شد و همه سراغ کار و

واحد کامل رو خوابانده  کیکه قطع شده بود و  میبود یچیدکمه سو میس ریدرگ راتیسامان و مهندس بخش تعم با

 .دیبود که ماهان از راه رس

 ن؟یینجایسالم شما چرا هنوز ا -

 گفت: یناقابل کالفه شده بود عصب میس کیکه از سر و کله زدن بر سر  سامان

 دو ساعته هممون رو معطل خودش کرده! یوجب مین میس هیده نفر ادم عالف شدن. نگاه نگاه  میس کهیت هیواسه  -

 متعجب گفت: ماهان

 نکرده. وونهیرو د تا دلسا عمه دی. شما برکنمیم یدگیخودم رس دیساعته تموم شده ولش کن کی فتتونیش -

 حرف کالفه تر شد و نق زد: نیا دنیبا شن سامان

 عمه؟  شیپ شیمگه گذاشت-

 مجبور شدم. شگاهیبرن ارا خواستنیاره خب نغمه و ترانه م-
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 .کنهیام م چارهیکه االن عمه با منت گذاشتناش ب ایخدا! بدو سام یوا-

 ستیچ یهمه عجله اش برا نیا دانستمیسامان که نمکردم و دنبال  فیماهان تعر یسرعت مشکل را برا تینها با

 .دمیدو

 تا به او برسم و مختصر گفت: ستادیرختکن مردانه رفت و دم در ا سمت

 .می. فقط عجله کن که زودتر برسمیبر اریب لتویو وسا فیبرو ک کنمیتا ل*باسمو عوض م -

را برداشتم و برگشتم که  لمیرفتم و وسا ! به سمت دفترمیچ یهمه عجله برا نیداخل و محلت نداد بپرسم ا رفت

 :دیبه من کرد و پرس ینگاه دمیوسط راه سامان را د

 م؟یبر یاماده ا -

 سوالم را مطرح کردم: باالخره

بزرگ کرده ترست واسه  یاز دلسا مراقبت کنه؟ دوتا دختر به چه خوب تونهیاخه؟ مگه عمه نم یچرا انقدر عجله دار-

 اخه؟ هیچ

 داد و گفت: تکان یسر کالفه

 شدن تا منو دق مرگ کنن. جیبس کسالهیهمشون  یشناسیمنو نم یالیتو فام -

 چرا اخه؟-

 باهام چپ افتادن. تایبعد از فوت اناه-

 شده بودم. جیگ شتریمتوجه منظورش بشوم ب نکهیا یاز تعجب باال رفت به جا میابروها

 و گفت: دیخند

 تو چرا همه حالتات جذابه؟-

 باشد گفتم: دهید یمبادا کس گذراندمیکه اطراف را از نظر م یم و در حالفاصله گرفت ازش

 .شهیشر م نهیبیم یکی میهست تیکنار منگ  وانهینکن د -
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 تموم شده همه رفتن. فتیش شیساعت پ کی نهیبب خوادیم یک-

 سامان گفت: میبا نگهبان خارج شد یو بعد از خداحافظ میدیو کارت کش میاتاقک حراست شد وارد

به من  دیسف رهنیپ هیشده. در ضمن شما  کیهمه ل*باساش به تنش کوچ د؟یخر مشیدنبال دلسا ببر میبر-

 .ایبدهکار

 زد و ادامه داد: یچشمک

 .یکرد یرو رژ یکه نرفته قبل ادتی-

 زدم و گفتم: شیبه بازو یمشت یحرص

 .یبغلم نکن هوی یخواستیخودته م ریگمشو تقص -

 کرد: نم را لرزاند و در جا خشکماز پشت سرم بد ییاشنا یصدا

 مونِ.تو خون انتیانگار خ-

 کیبه من بود  هیشب شد،یکه بغلش بود ناباور نگاه کردم. باورم نم یو پسر بچه دوساله ا دیزحمت برگشتم و به ام به

 من در ورژن پسرانه. یها یبرابر اصل از بچگ یکپ

سن و سال را داشت اما به من گفته بودند  نیاگر زنده بود همپردازش نداشت. خودش بود؟ پسر من هم  ییتوانا ذهنم

 پسر... نیآمده اما پس ا ایکه او مرده به دن

 !زدیبود؟ پس چرا با من مو نم حیو آن زن وق دیپسر ام یعنی

 گفت: یکه در آغوش گرفته بود شکار کرد و با بدجنس یانگاهم را به پسر بچه دیام

 نه! شیشناسینم -

 و خودش جواب خودش را داد: دید ماتم را نگاه

نزدن، مادرت بهت نگفته بود  یمن چه ساده ام، معلومه که مادرت و برادرت بهت حرف ش،یشناسیمعلومه که نم -

 نگفته بود پسرت زنده ست؟ گم؟یدرست م
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زانو  وسط قل*بم حس کردم، سوراخ شد و خون فواره زد و جان از بدنم رخت بربست و با ییخالص را درست جا ریت

فرود آمدم. سامان نگران به سمتم امد و دستش دور تنم نشست و کمک کرد که باز هم سر پا شوم اما  نیزم یرو

. مادرم به من دروغ گفته بود؟ تمام مدت پسر من زنده بود میها نیزتریاعتماد به عز یبودم، زخم یمن زخم شد،ینم

 دانستم؟یو من نم

 ادامه داد:رحمانه  یتوجه به حال من ب یب دیام

 هیثان هی یکه پاشنه در خونه ام رو برا یدونستیاگر م ،یفکر نکرده بودم؟ معلومه که خبر نداشت نیچرا خودم به ا -

 یآوردیمدر یشده بود وونهیکه واسش د زتیپسر عز دنید

 گفت: رمیفکر کردن دراورد و بعد به قصد تحق یادا

 .یفتیدرم بمن و ما یبه دست و پا یشدیهم مجبور م دیشا -

داد و دست از  تیباالخره رضا دیحال مرا نامزون د ی. وقتدیبعد خودش به حرف مسخره خودش قاه قاه خند و

 که پسرم را به سمت من گرفت گفت: یتمسخر من برداشت و در حال

 ؟یپسرت رو بعد از دو سال بغل کن یخواینم ؟یهست یتو چه مادر -

و به خودم  دمشیکش رونیب دیبود تا به سمتش بال درآوردم از بغل ام یحرف کاف نیگوشه پلکم نشست و هم اشک

 دادیعشق م یبو دادیم یزندگ یبو دادیو شکالت م ریش یفشردمش، بو

و دست  کردیم هی. طفل معصوم از ترس گررفتمیو قربان صدقه اش م دمیبوسیام سر و صورتش را م هیاشک و گر نیب

 .زدیو پا م

 بود انداخت و طعنه زد: دیام رهیبود و با خشم خ ستادهیسپس به سامان که پشت سد من ابه من و  ینگاه مین دیام

 بعد. یرژ هم بخر واسه سر هی یدیخر رهنی. پدینشه واسه خر رتونید -

را به او دوختم و آب دهانم را سمتش پرت  امیلرزان، نگاه عصب یبرگشت با تن امیماریدوران ب کیستریه حالت

 کردم و گفتم:

 .یگیم ی. بفهم چادیب رتتیتف به ذات و غ-
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 گفت: الیخیباال انداخت و ب شانه

 ؟یختیرو هم نر اروی نیبا ا یبگ یخوایم یعنی گم؟یمگه دروغ م -

 :نمیسرخ شده اش را بب یهاسامان باعث شد به سمتش برگردم و چشم یعصب یصدا

 اروی ادیدرم فتیاز دهن کث یبفهم چ -

 نم.دو کلوم هم از )...( ز -

. خودم و ندینب یبیآس انیم نیپسرم در ا نکهیحمله کرد از ترس ا دیو به سمت ام دیکش ادیرا فر "یعوض" سامان

و  دمیکشیم غیشده بودم ج زدیو همانطور که سنگر پسرم که در آغوشم از ترس زجه م دمیپسرم را با هم عقب کش

 .خواستمیکمک م

را از  زدیزده بود و به او لگد م نیرا زم دیکردند سامان که ام یو سعخودشان را رساندند  عیحراست سر یها نگهبان

 هم جدا کنند.

را پاک کرد و در  اشینیخون ب دیبلند شود. ام دیکمک کرد ام یکیو آن  دیها سامان را عقب کشاز نگهبان یکی

 خطاب به من گفت: کردیم هیش را تخلکه دهان پر از خون یحال

 .یبا چند تا مرد بود ستیو خودت معلوم ن یزن گرفته بودم طالق گرفت یو قانون یعشر نکهیاز من بخاطر ا -

بود  یبه شکمش بود اما انقدر عصب یاش کرد که جوابش لگدحواله چانه یدوباره به سمتش هجوم برد و مشت سامان

 :دیعربده کش چاندیپیرا گرفته بود و م دیکه دست ام یکه درد را حس نکرد و در حال

 .زمیریخونت رو م ادیاز اون دهن نجست در ب گهیکلمه د هی -

 و گفت: دیخند کیستریه دیام

 جلو همکارات لو بره چقدر... یترسیم ه؟یچ-

 سامان به کمرش حرفش نصفه ماند و از درد خم شد و داد زد: یضربه زانو با

 ؟یکنیهم م یکتک کار یش میش قاهفت تا سوراخ مو نکهیکه جا ا ییانقدر پررو یختیتو با زن من رو هم ر یعوض -
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 :دمیکش غیج

 اشغال. ستمیمن زن تو ن-

 و داد زد: ستادیسرش ا یهلش داد و باال نیزم یرو سامان

دور و برش  گهیبار د هیبه من بزن.  یدار یمنه. حرف یازت طالق گرفت. حاال جون منه، زندگ یرو نداشت اقتشیل -

 کشتمت نمتیبب

 زد و گفت: یتا بلند شود پوزخند کردیع و جور مکه خودش را جم یدر حال دیام

 خودت من تفش کردم تو قورتش بده نوش جونت. یارزون -

 :دمیکش غیفرصت تکان خوردن داشته باشد، ج نکهیگارد حمله را گرفت اما قبل از ا سامان

 ولش کن. تورو خدا ولش کن. ولش کن. -

و همانطور که پسرم را بغل داشتم مرا در بغلش گرفت تا ندارم به سمتم آمد  یمتوجه من شد که حال خوب سامان

ارام شوم  خواستمیفقط م نمیاما چشمانم را بستم که نب دمیرا د دیام یآرامم کند. از گوشه چشم پوزخند مسخره

تکرار کردم، من خوشبختم پسرم زنده ست و من  ودمچوب حراج خورده. با خ میبرود که به ابرو ادمی خواستمیفقط م

 هستم. ایمادر دن نیبخت ترخوش

 کنار گوشم زمزمه کرد: سامان

 کنه تتیاذ توناینم ی. کسشتمیپ زمیندارم. اروم باش عز شیاروم عشقم اروم. کار -

 بغلش هق زدم: تو

 مادرم-

 

بهش نگه پسرش زنده ست.  یول نهیبب مارستانیمن دروغ گفت. گفت پسرم مرده، حاضر شد دخترش رو کنج ت به

 من مادرمه. یزندگ یولش کن دشمن اصل اون احمق رو
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 ندارم بخدا تو فقط غصه نخور قربونت برم. شیکار-

 من هست: یکه هنوز هم در زندگ دیبسته ام به رخم کش یاز پشت پلکها شیبا صدا دیام

 .یبا من داشته باش یکار یباش یسگ ک-

 باز کردم و سرش داد زدم: چشم

 ؟یداریچرا دست از سرم برنم ؟یخوایماز جونم  یچ ؟یریگورتو گم کن. چرا نم-

 زد و گفت: یپوزخند

 باال اوردمت. شیوقت پ یلیداشته باشم خ تیکه کار یدار یتفت کردم. تفاله، اخه چ شیوقت پ یلیگفتم که خ-

لرزش دستانم را که حس کرد سماجت نکرد  دمیببرد که دستش را چنگ زدم و کش ورشیخواست به سمتش  سامان

 به سمتم پرت کرد و گفت: یکیکوچ یساک دست دی. امدیخط و نشان کش دیام یبا چشم و ابر  برا و کنارم ماند و

 .یاریشده اومدم توله ات رو بندازم جلوت مثل خودت )...( بارش ب دامیمثل تو پ یدور و بر تحفه ا نیبیاالنم که م-

 چنگش گرفت و گفت:را در  اشقهیو  دیفشار دست من هم افاقه نکرد و سامان پر یحت نباریا

 بازم بگو. یجرات دار-

 به سامان گفت: رهیهمانطور خ اندازدیب یبه من نگاه نکهینثارش کرد و بدون ا یپوزخند دیام

تا واسه  زنهیدرست کنه تموم شد خودش بهت زنگ م لیحضانتشم دادم وک یمدارک و ل*باساش تو ساکه کارا-

 یادگاری هیبه انتخاب مادرم آرسام گذاشتم. آخرشم قسمتت بود اسمشم  یاز شر جفتتون خالص شم. راست شهیهم

 .یاز مادرم داشته باشبزرگ

 را از چنگ سامان دراورد و طعنه زد: اشقهی

  بغل شازده خوش بگذره. -
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این رمان بصورت فروشی میباشد و میتوانید نسخه کامل این رمان رو از سایت رمانکده یا از فروشگاه ما تهیه 

 ید بفرمائ

 

 ادرس : 

/www.shop.romankade.com/productبرگرد/-بهشتم-به-رمان 

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

 

انه این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشق

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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