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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 :یقلب من یتو آرزو 

 شود! یسخت م یداشتن گاه دوست

 داند. یو نم یدوستش دار              

 خواهد. یو نم یدار دوستش

 .دیآ یو نم یدوستش دار                

 !التیخ نیدر سرزم ییایاست رو یریو سهم تو از بودنش فقط تصو یدار دوستش

 است.   ییهمه، تنها نیو سهم تو از ا یدار دوستش

(1) 

د بو دنیکه در حال وز یخنک میسال بود و همه جا با شکوه و تازه شکوفه داده بود و نس نیفصل سر سبز تر شروع

داد و مشام هر  یم هیو فضا هد عتیمطبوع اون ها رو به طب یکرد و بو یو لطافتشان نوازش م ییبایگل ها را با تمام ز

 کرد. یرا نوازش م یا نندهیب

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 غم زده غرق در افکار مبهم چشم دوخته بودم. یبا قلب یخدا داد ییبایپشت پنجره به اون همه ز از

 یدست مادرم قرار دادم و با نرم یلبانم نشاندم و دست رو یرو یشانه ام، لبخند تازه ا یرو یدست ینیحس سنگ با

 نوازشش کردم.

 دلم؟ زیدر ذهنت رو مشغول کرده عزق نیا یچ -

 و جواب دادم: دمیاز ته دل کش یآه

 .دهیبابا چه قدر زحمت کش نیباغ نگاه کن مامان  بب یتو یبه گل ها -

 هم به باغ چشم دوخت و با لبخند گفت: مادر

گلش درد داشت. دست  اهیبه کاشت گل و گ یادیز یاش عالقه  یاول جوون یبله درسته پدرت از همون روز ها -

 قشنگ کرده. یلینکنه باغ رو خ

 غم مهمان دلم شد. گهیگفت بار د شیکه مادر در ادامه حرف ها یحرف با

 تا اومدن مهمون ها نمونده؟ یزیچ یستیتو که هنوز آماده ن زمیعز -

 جواب دادم: یبه باغ چشم دوختم و با لحن آروم باز

 من که آماده ام مامان جون. -

 :دیپرس یکه مادر متوجه غم درونم شده بود دستم رو گرفت و با مهربون انگار

 نیبه ا یاگه دلت راض یستیشناسه خوش حال ن یسر از پا نم یروز نیکه به خاطر همچ یچرا مثل هر دختر -

 کنم. یو باز هم با پدرت صحبت م رمیمن م ستیوصلت ن

 نشست و گفتم: میلب ها یشباهت داشت رو شخندیتر با ن شیکه ب یلبخند

 نباشم؟ ینه مامان قربونت برم چرا راض -

از فرط  شیخواستگار ادیخواست ب اریمه یوقت یدینسترن رو ند یستیکنم اصال خوش حال ن یچون احساس م -

تو  یدونم چ ینم یکن یمن که مادرتم فکر م یومدین رونیاز اتاق هم ب یبند نبود؟ اما تو حت شیپا یرو یخوش حال
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چند ساله اش با عزت آقا  هیخواد دوست یچون اون نم یکن یقبول م یدونم به خاطر پدرته که دار یگذره م یدلت م

 وصلت کرده. نیبه ا یرو از دست بده، تو رو راض

. یپدرت رو قبول کرد یبار هم خواسته  نیا یبخصوص پدرت حرف بزن یرو حرف کس یدونم تو که عادت ندار یم

 رو بکن تیخوب فکرها ستیکه ن یعمره باز کی یحرف از زندگ ستیدو روز ن یکی یزندگ نیدلم ا زیاما دخترم عز

بعد فکر  یات خسته و دل زده بش یدگو زود از زن ینکرده فردا پس فردا احساس ندامت بکن یدوست ندارم خدا

 .یشد یازدواج نم نیبه ا یوقت راض چیاگه پدرت نبود ه یکن

پدرت معتقده  یخواد تو عروسش بش یگه عزت آقا از تو خوشش اومده و م یبا پدرت صحبت کردم م یلیخ گرچه

 طور هم باشه. نیهم دوارمیتونند تو رو خوشبخت کنند ام یاون ها م

 مادر پنهان کنم و گفتم: دهیلبخند از د هیکرد رو با  یم دادیکه ته دلم ب یکردم غم یسع

تو اتاق خودم  نیخوب به خاطر هم رهیو سر به ز یتدخترت چه قدر خجال یمامان جونم مگه خودت خبر ندار -

 نند.ک یم تمیچه قدر اذ یو سام مینس یدون یو بچه ها سر به سرم بذارند. تو که م رونیب امیشه ب ینشستم روم نم

حاال تو خودت رو ناراحت  رهیسر بگ یخواستگار نیدادم ا یام اگه نبودم که اجازه نم یراحت مامانم من راض التیخ

 نکن قربونت برم.

 رفت. رونینثارم کرد و از اتاق ب یریخ یدعا مادر

رف . به هر طدمیاون ند یتو ییبایز چیبار ه نیکرد ا یم ینیدلم سنگ یکه تو یچشم به باغ دوختم از بار غم دوباره

از اشک پشت پلک  یحاله ا یدیشد یبا حس دلتنگ دمید یآدم ناکام و شکست خورده م هیکردم خودم رو  ینگاه م

 نشست. میها

وصلت نبودم و به خاطر پدرم بودکه قبول کردم اون هم بدون در نظر گرفتن  نیبه ا یراض چیبا مادر بود من ه حق

حس و  چیمن بود ه یکرده بود. امشب هم که شب خواستگار نییرو تع یروز خواستگار یاحساساتم با خوش حال

هر  یام شکست بخورم، ول یدر زندگ ایبشم  مونیاشتم همه اش نگران بودم راه نرفته زود پشند یزیبه چ یعالقه ا

و من راه  دندیرس یمهمون ها سر م گهید قهیشده بود. چون تا چند دق ریمن د یگذشت و برا گهیهست و بود د یچ

 نداشتم. یبازگشت
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 نینسترن به خودم اومدم و تا قبل از ا نیآروم و دلنش یدر افکار مبهم و خسته ام غرق شده بودم که با صدا چنان

 گردم. یمراسم امشب تن کنم م یکه برا یکه وارد اتاق بشه وانمود کردم دنبال لباس مناسب

 رون؟یب ییآ یچرا نم ییعروس خانم کجا -

 شد و ادامه حرفش رورو بغل گرفته بود وارد اتاق  نایکه دختر کوچولوش ت یرو به در دوختم که نسترن در حال نگاهم

 زد.

 ؟یمحروم کن دنتیماها رو از د یخوا یخوشگله هنوز عروس نشده م هیچ -

 رو ازش گرفتم و با زبون نایت یباز رفتم. بعد از سالم و احوال پرس یکردم و به استقبالش با آغوش یکوتاه ی خنده

 کودکانه گفتم:

 جونم. یخاله قربونت بره چه تپل مپل شد یاله یوا -

 گفتم: هیاش زدم و رو به نسترن با گال ینرم و صورت یگونه  یرو یا سهبو

 

(۲) 

 دستت دلخورم االن چه وقت اومدنه خانم؟ از

 و گفت: دیرو برچ شیلب ها نسترن

 ومدیاضافه کار داشت نتونستم زود تر خودم رو برسونم دلم ن اری. اما امروز مهامیوقته آماده بودم تا ب یلیبه خدا خ -

 و من خونه نباشم آخه گناه داره. ادیاز سر کار ب

 خندون گفت: ییو با رو دیباز به داخل اتاق سرک کش ی مهیاز در ن اریبه در وارد شد و مه یموقع تقه ا نیا در

 ها؟ یریگ ینم لیتحو گهیبابا هنوز عروس نشده د یعروس خانم چه طور -

 و گفتم: دمیخند

 ه؟یچه حرف نیا یدار اریاخت -
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 و گفت: دیخند اریهم

 ست؟ین داشیکو پ یکردم پس سام یشوخ -

 جواب دادم: دمیکش یرو م نایتپل ت یکه لپ ها یحال در

 دونم خبر ندارم. ینم -

 :دینسترن رو به من پرس اریاز رفتن مه بعد

 ؟یکرد یچه کار م -

 باال انداختم: یا شونه

 گشتم تا بپوشم. یامشب م یلباس مناسب برا هیداشتم دنبال  یچیه -

 رو ورانداز کرد و با لبخند گفت: میسر تا پا نسترن

 !؟یکن یعوض م یواسه چ هیکم نداره عال یزیکه چ پتیت -

تخت خوابوندم و رو به  یرو رو نایبودند، انداختم و ت یاسیبه لباس هام که کت و دامن  یزدم و نگاه ییمحو لبخند

 نسترن گفتم:

ازدواج مجبور کرده و  نیا یکنه بابا من رو برا ینسترن لطفا برو با مامان حرف بزن گناه داره همه اش فکر م -

 ناراحته.

 بهم زل زد و گفت: یلحظه ا نسترن

جواب  ستیازدواج ن نیبه ا یو باهات حرف بزنم که اگه دلت راض امیمامان هم از من خواست ب یراستش رو بخوا -

 درسته؟ یبهت اصرار کرده بود تا قبول کن یلیمامان گفت بابا خ یرد بد

گفتم که پدر  یآوردم و م یخواست حرف دلم رو به زبون م یزد به نسترن زل زدم. دلم م یقرار م یکه ب یقلب با

 انیبساله اش با عزت آقا اجازه بدم  نیچند یازدواج چه قدر اصرار کرده و از من خواست به خاطر دوست نیا یبرا

 میلب ها یرو یدوام چیکه ه ییلبخند محو زمیبر رونیتو دلم باشه رو ب ینبودم که هر چ یباز آدم یول یخواستگار

 نداشت زدم و گفتم:
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اصرار  یشماها چرا ه انیگفتم بذار ب ینبودم که به بابا نم ینگرانه حاال اگه من راض یلیگفتم مامان خ یدیبابا د یا -

 د؟یتا نظر من رو عوض کن دیداد

 یموقع اگه م نیشناسه تا ا یاش م یچون بابا عزت آقا رو از همون دوران سرباز ستمیمن نگران ن دیشماها نگران اگه

 داد من عروسشون بشم؟ یکه اجازه نم ستندین یخوب یدونست آدم ها

 :دیابرواش رو باال زد و پرس یتا نسترن

 و ازت خوشش اومده هان؟ دهیاز کجا تو رو د یگ یم عزت آقا که نیا نمیاصال بگو بب -

 زدم و جواب دادم: یپوزخند

مغازه اش  میدوستش رو کرد با هم رفت دنیبعد بابا سر راه هوس د ییدونم اون روز با بابا رفته بودم جا یچه م -

 یگرفته تا من رو برا میاز من خوشش اومده و تصم ایگو دیداشت، اون روز که عزت آقا من رو د یمغازه فرش فروش

 یته دلم دلشوره دارم اما ناراض یکم دمیرو ند ارین سامیکنه. حاال درسته چون تا حاال ا یخواستگار اریپسرش سام

 راحت. التونیخ ستمین

 انداختم و ادامه دادم: ریبه ز سر

 دونه؟ یم یچ یکس ارهیسام نیقسمت من هم دیخب شا -

 شد و گفت: کیقدم به من نزد کی نسترن

ما  یقربونت برم همه  یشکست بخور تینکرده تو زندگ یکه دوست نداره خدا نیاگه مامان نگرانه به خاطر ا -

 حق گهیتو، تو د انیدر ب نیچون تا از ا یتا خوب فکرهات رو بکن میکن یاگه اصرار م میخواه یتو رو م یخوشبخت

نکرده با  ینکرده خدا یتوعه اگه خدا یندگز نیر نکن اکس به جز خودت فک چیاصال به ه زمیعز یانتخاب ندار

 یپس تا زمان دار مینیب یجز خودت ضرر نم یا گهیکس د چینه من و نه بابا و نه ه یکن دایشوهرت مشکل پ

 جونم. یفکرهات رو بکن ابج

نبودم که  یبزنم آدم یحرف پدر حرف یتونستم رو یاما من نم قتهیحق یزد از رو یرو م یبا نسترن بود هر حرف حق

 یآشنا شد و بعد از مدت اریتو دانشگاه با مه یداشتنش اصرار کنم. درست برعکس نسترن وقت یبخوام برا یزیاگه چ

به  ندیرس یو برا ومدیاون اومد و پدر مخالفت کرد. نسترن کوتاه ن یبه خواستگار اریمه یعاشق هم شده بودند. وقت
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زن  نیو حاال خود رو خوشبخت تر شیداد و اون رفت سر خونه و زندگ تیدر رضاکرد تا باالخره پ یعشقش پا فشار

 .دید یم ایدن

 یعو س دمیکالسمون به من نظر داشت ترس یبچه ها نیاز بهتر یکی دمیمثل من خاک بر سر تو دانشگاه تا فهم نه

 نیکه همواره با من بود ا یاحساس نبودم اما ترس ی. گرچه خودم نسبت بهش بامیب رونیاون جا ب طیکردم از مح

 داد تا با اون هم کالم بشم. یاجازه رو به من نم

 ام یشدم چه عروس نگون بخت یگرفته بودم و حاال چشم بسته داشتم عروس م یساله که ترم آخرم رو مرخص کی

 من...

و  رفت یدقه اش مقربون ص یو با مهربان دیبه خودم اومدم. نسترن دخترکش رو در آغوش کش نایت ی هیگر یصدا با

 به اون ها شده بودم. رهیاز غم خ زیلبر یمن با دل

 و گفت: دیبه داخل اتاق سرک کش یبه در وارد شد بعد سام یا تقه

 مهمون ها اومدند. -

 رو به من سپرد و نایشد و قلبم ضرب گرفت. نسترن ت یته دلم خال یزیاحساس کردم چ یحرف سام نیا دنیشن با

 رفت. رونیخودش ب

بهم دست داد که  یمونیلحظه حس پش کیرو کنار خودم قرار دادم  نایتخت نشستم و ت یسست شدند و رو پاهام

 وصلت ناخواسته شده بودم. نیبه ا یچرا راض

 

(3) 

 ییچا ختنیام رو سرم کردم و بعد از ر یگل گل دیمادر چادر سف یدونم چه قدر گذشت و چه طور گذشت با صدا ینم

 سالم کردم. ریبا شرم و سر به زرفتم  ییرایبه پذ

تو اون لحظه ته دلم دعاش  یخوشم اومد و کل یلیکارش خ نیرو از دستم گرفت از ا ینیاز جا بلند شد و س یسام

 دادم. یبه آب م یدست گل هیکه داشتم  یکردم با حال زار یرو تعارف م یکردم چون حتم داشتم اگه خودم چا
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به جمع که شامل عزت آقا و همسرش، پسر بزرگش صادق و همسرش  ینگاه رینسترن جا گرفتم و سر به ز کنار

 بودند، انداختم. اریو سام اریخواهر سام لوفریتابان خانم و ن

 دند.ش یرد و بدل م گهیهم د نیگفت فقط نگاه ها ب ینم یزیچ یما حکم فر ما شد و کس نیسکوت مطلق ب یلحظات

 نشاند و رو به پدر گفت: شیقلوه ا یلب ها یرو ییبایلبخند ز اریسام مادر

 و حرف هاشون رو به هم بزنند؟ نندیبش یگوشه ا هیعروس و داماد برن  قهیچند دق هیاگه اجازه هست  -

که از همون لحظه که  اریکرد. با اجازه دادن پدر همراه سام دنیحرفش دلم تاالب تلوب شروع به تپ نیا دنیشن با

 ییو مطبوع بود اون رو طرف باغ راهنما یبهار رونیب یچون هوا میجا بلند شد اخم هاش رو هم بودند. از دمشید

 کردم.

 رو شکر اون جا پدر اون قدر چراغ کار گذاشته که مثل روز روشن بود. خدا

 .میهم نشست یرو به رو ریدرخت انار بودند اشاره کردم و هر دو سر به ز ریکه ز یچوب یدوتا صندل به

بگم و نه  یزیخواست چ ینه من دلم م میکرده بود شهیما سکوت مطلق پ یگذشت و هر دو یطور م نیهم قیدقا

 زد. یم یاون حرف

 کرد زل زدم. یباال گرفتم و به اون که برگ گل ها رو نوازش م یرو کم نگاهم

باغ  اتیتودر هم رفته به مح یبا اخم ها نینبود و به خاطر هم یراض یخواستگار نیوصلت و ا نیاون هم از ا انگار

 کرد. ینگاه م

 گفتم: یرو بشکنم صدام رو صاف کردم و با لحن آروم نمونیکه سکوت آزار دهنده ب نیا یبرا

 آد؟ یاز گل خوشتون م یلیرسه خ یبه نظر م -

 جواب داد: یحرفم زود دست از نوازش برگ گل برداشت و با لحن سرد نیا با

 آد. یوقت ازشون خوشم نم چیبه مراقبت دارن ه ازین شهیمدارم و چون گل ها ه تینه اتفاقا به گل حساس -

دونم  یبه ازدواج با من نداره اما نم یو رغبت لیم چیو متوجه شدم اون ه ختیدستم ر یرو یجوابش آب سرد نیا با

 اد؟یب یباعث شده همراه خانواده اش به خواستگار یچ
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ردم آو یبه زبون م گهیکلمه د کینگفتم حتم داشتم اگه  چیکه ته دلم تلمبار شده بود سکوت کردم و ه یغم با

اما نخواستم غرورم  ر؟یخ ایازدواجه  نیاون هم مثل من مجبور به ا ایشد. خواستم ازش بپرسم که آ یم یاشکم جار

 .ادد یبه من نم یپا بذارم چون مطمئنم جواب درست و حساب ریرو ز

 د شدم و گفتم:خواست کنار اون بمونم از جا بلن یدلم نم گهید

 ست؟یهوا سرده شما سردتون ن -

 حرف من گفت: دییاز خدا خواسته بود. از جا بلند شد و با تا انگار

 درسته من هم سردم شده. -

ش خو یلیکه خ اریمادر سام م،یبرگشت ییرایتو جواب رد رو از اون بشنوم هر دو به پذ میرفت یکه وقت نیا دیام با

 :دیپرس اریحال بود رو به سام

 شد مادر؟ یچ -

 که جواب رد رو بگه به وضوح بشنوم. یموقع اریسام یکردم تا صدا زیدلم روشن بود و گوش هام رو ت ته

به من  یتوجه چیبود و ه ریلحظه با تعجب چشم به اون  که سر به ز کیجواب مثبتش جا خوردم و  دنیبا شن اما

 نداشت دوختم.

 تظر بودند تا من هم جواب بدم.نگاه ها سمت من معکوس شدند و من ی همه

که در حال  یبود که اون هم باد هوا شد و رفت با قلب اریجواب رد سام دنیشن دمیتونستم بکنم تنها ام یکار م چه

 شدن بود موافقتم رو اعالم کردم. یمتالش

آورد  ونریب یشکلجعبه مربع  فشیبعد از ک نمیبود. از من خواست کنارش بش یکه زن خونگرم و مهربون اریسام مادر

 اش نشسته بود گرفت و گفت: گهیکه طرف د اریو رو به سام

 !زمیمبارکه عز -

 شد. یته دلم خال یزیدفعه از نگاهش حس کردم چ کیبه من انداخت که  یگرفته و عبوس نگاه ییبا رو اریسام

 رو دستم کرد و رو از من گرفت. انگشتر



 یمن قلبیتو آرزو

 
12 

 

 ییبا رو یخودم بکنم. همگ یبرا یتونستم کار یرفتم اما دست خودم نبود نم یدونستم راه نادرست رو م یم

 از یما رو ترک کردند. اما ته دل من بار یبود. خونه  افتهی انیپا یکه به خوب یاز مراسم خواستگار یخندون و راض

 ام نبره. یه ناراحتب یپ یرو مشغول کنم تا کس مخود ییرایکردم با جمع و جور کردن پذ یغم بر پا شده بود. سع

رو به  مونیشب م نیکردم و ا هیو گر ختمیبه اتاقم پناه بردم و تا دلم خواست اشک ر یجزئ یاز انجام کارها بعد

 گفتم. تیخودم و به قلب شکسته ام تسل

رو  زیکردم اون چ یزد. احساس م یکرد و جوونه م یته دلم رشد م یزیچ هیکردم تازه  یاحساس م شیمدت پ هی تا

کردم اما انگار  یمشترک خودم رو شروع م یخواست با عشق و عالقه زندگ یکم داشتم! دلم م میادامه زندگ یبرا

 نبود. شیب یمحال یجز آرزو زیچ نیا

 یپا اریکه با سام یگذشتند تا روز یهم م یام عجله داشتند و زود از پ یبدبخت یاز اون شب انگار روزها برا بعد

 عقد نشستم. یسفره 

 یعقد رو یکه خطبه  یکردند. اما تو دل من عزا به پا شده بود و تا زمان یم یروز همه خوش حال بودند و پا کوب اون

 به عظمت اشتباهم نبرده بودم. یما خونده نشده بود پ

 

(4) 

زود  ارینداشتم، بعد از مراسم جشن عقد سام یمونیحق پش چیشده بودم و ه اریرسماً و شرعاً زن سام گهیحاال د 

 یبرادرش صادق به خونه برگشتم و باز نا نینموند تا من رو به خونه برسونه، با ماش یکرد و رفت. حت یخداحافظ

گذشت  یکه چند روز از عقدمون م نیبود و بس، با ا هیچند روز خواب و خوراک من فقط گر نیسر دادم. ا هیگر

که  یکه به عظمت کار احمقانه ا نجابودی. ارهیاز من بگ یو سراغ یبار هم به خودش زحمت نداد تا حال کی اریسام

شده بودم.  مونیسرم پش یتمام موها یکه حرف مادر و نسترن رو گوش نداده بودم به اندازه  نیبردم و از ا یکردم پ

 یایگفتم که مرتب با من در ارتباط و جو یگرفت م یم اریاز سام یدادم و هر کس سراغ یم حیرو ترج تاما سکو

 من است. حال

 گهیبه هم د یعالقه ا چیه ارینسترن اعتراف کنم که من و سام شیخاتمه بدم و پ زیخواستم به همه چ یبار چند

روم  یکردم و پدر جلو یدونم چرا هر بار سکوت م یاما نم میازدواج رو قبول کن نیا میو هر دو مجبور بود میندار

 .دمیبخش یو اون وقت تا عمر دارم خودم رو نم ادیب درسر پ ییبال یبا انجام دادن هر کار دمیترس یشد. م یظاهر م
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 میبه در وارد شد با اجازه دادن، نس یکردم. که ضربه ا یمبهم فکر م یا ندهیتو اتاقم نشسته بودم و به آ شهیهم مثل

 و گفت: دیدر به داخل اتاق سرک کش یاز ال

 کارت داره. رونهیاومده ب اریسام -

 اومد. یم دنمیکه به د هیبار نیاول نیتکون دادم دو هفته از روز عقدمون گذشته بود و ا یاز سرب یتعجب و دهن با

 رفتم. رونیشالم رو سرم کردم و ب

ودم افکار خ لیقب نیگرفته با من بسازه و از ا میکنار اومده و تصم زیبا همه چ اریکه سام نیا الیهزار جور فکر و خ با

 رو بهش رسوندم.

از هر نوع احساس و  یاون رو به داخل دعوت کردم اما تعارفم رو رد کرد و با لحن خشک و خال یاز سالم مختصر بعد

 عاطفه گفت:

 امیکرد تا ب یاصرار م یاما چند روزه مادرم ه امیمن قصد نداشتم ب یخوام برم راستش رو بخوا یکار دارم م -

 ؟یندار ازیهم ن یزیبه چ یخودت که الحمداهلل خوب نمتیبب

 فعال خداحافظ. یبا من ندار یسالم رسوندن خوب اگه کار یلیو بچه ها خ مادرم

اون مواجه شدم. اون  هیخال یبزنم. تا به خودم اومدم با جا یاجازه نداد حرف یاش شدم حت رهیتعجب و دهن باز خ با

که بهم وارد شده سرم در مرز  یکردم از فشار یو احساس م دیجوش یو سرکه م ریکرد؟ درونم مثل س نیچرا همچ

کز کردم و اجازه دادم اشک  یدرخت ی هیسا زیشدم ر غانفجار بود. نخواستم با اون حالم برگردم داخل پس وارد با

 بشن. یجان سوزم جار یها

 شروع بشه؟ یطور نیا دیبا میکردم که اول زندگ یمن چه گناه ایخدا

 کنم. یسقف با اون زندگ کی ریز یبه حالم وقت یمن رو نداره پس وا دنید یخواد و رو یاگه حاال من رو نم اریسام

 یبه صورتم زدم و سع یشد. آب یدرست نم یزیکردن چ هیو گر ختنیگذشت اما با اشک ر یطور نیهم قهیدق چند

 زدم و گفتم: یبپرسه لبخند اریسام یاز من درباره  یزیکه چ نیباشم. با مادرم که بر خوردم قبل از ا یکردم عاد

و  یعروس یکارها ریکرد چون درگ یمعذرت خواه یزنه کل یکه مرتب سر نم نیسالم رسوند و از ا یلیخ اریسام -

 کنه سر به بزنه. یوقت نم زهاستیجور چ نیا
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. هر روز به خاطر میشد یم کینزد یعمرم گذشت و کم کم به روز موعود عروس ی گهید یروز هم مثل روزها اون

 یرد و بدل بشه م نمونیب یکه کلمه ا نیرو بدون ا دهامونیرفتم و خر یم رونیب اریبا سام دین خونه و خرآماده کرد

 .میگشت یو به خونه بر م میکرد

 یبا آدم یکردم روز یفکر نم چیکردن. آخه ه هیو گر ختنیخودم اشک ر ییروز کار من شده بود در خلوت و تنها هر

 ببندم. ییزناشو وندیهم سرد تره پ خیکه از 

که  دادمیکردم نشون م یم اریکه همراه سام ییدهایجمع خودم رو چنان خوش حال و با ذوق و شوق از خر ونیم

 رو دوست دارم. اریشد من خوش حال هستم و سام یهمه باورشون م

 و انتخاب کنم.ر میبود که برم و لباس عروس نیدادم ا یانجام م اریهمراه سام دیکه مونده بود و با یکار تنها

 ادیز یلیاز ما حضور داشتند که با شوق و ذوق و با وسواس خ ریاون جا چند عروس و داماد غ میدو وارد مزون شد هر

 دادند. ینظر درباره اش م یکردند و کل یلباس عروس رو انتخاب م

کردم و ته دلم  یکردند، نگاه م یم یوارس یکی یکیبودند و لباس ها رو  گهیهم د زونیحسرت به اون ها که آو با

 .میانتخاب لباس شب عروس یاومدم برا یکه دوست داشتم م یمن هم با کس یکردم کاشک یآرزو م

گفت به خودم اومدم و سالم کردم اون هم جواب سالم  یخندون به ما خوش اومد م ییکه با رو یدختر جوون یصدا با

 گفت: اریکرد رو به سام یم فیل لباس برام تعرپارچه و مد تیفیکه از ک یمن رو داد و در حال

 ؟یندار ینظر یآقا داماد شما چ -

 و جواب داد: دیو منتظر جواب چشم به دهن اون دوختم. ابروهاش رو بر هم کش دیسمت اون چرخ نگاهم

 .گهیخودش دوست داشت انتخاب کنه د یخوام بپوشم هر چ یمن که نم -

 .میزد رونیپرو کردم و از مزون ب یبا کمک همون دختر لباس حرفش در جا مچاله شد و نیاز ا دلم

 

(5) 
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خواستم جلوش خودم رو  یخواست دلم گرفته بود. اما نم یخواست کنارش بمونم دلم اتاقم رو م یدلم نم گهید

 رفتم. یم شیپ یطور نیهم دینداشتم و با یراه بازگشت گهید دمیجا رس نینشون بدم حاال که تا ا فیضع

پلک نذاشتم دست و صورتم رو شستم و با اصرار  یبودم و پلک رو داریکه تمام شب رو ب نیبا ا یروز عروس صبح

 ببره. شگاهیو من رو به آرا ادیشدم تا ب اریمادر چند لقمه به عنوان صبحونه خوردم و منتظر سام

 ته دلش نبود. یگو حس زند یاحساس خوش حال چیکه ه یشدم عروس یشه من امروز عروس م یباورش م یک

گذاشت  شگاهیرد و بدل نشد. من رو تو آرا نمونیب یا گهید زیچ چیشدم جز سالم ه نشیکه اومد سوار ماش اریسام

 شده اش به دنبالم اومد. یگل گل نیآراسته و ماش یبا سر و رو گهیو رفت و بعد از چند ساعت د

ام رو گرفت و کمکم کرد تا سوار  گهیدستم داد. بعد دست د یآروم به من سالم کرد، دست گل یبا صدا گرید بار

 بشم. نیماش

اومدند با  یکه پشت سرمون م گهید یها نیرو روشن کرد و به راه افتاد و ماش نیماش اریسام لمبرداریف یاشاره  با

 کردند. یرو ابراز م شونیبوق و دست زدن خوش حال

خش که از پ یبه آهنگ شاد ریکرد سر به ز یم نییوم رو باال و پاگل کیشد و سب یتر م نیبغض که هر لحظه سنگ با

 تونستم بکنم . ینم یا گهیکردم آخه کار د یشد، گوش م یبخش م نیماش

 نگاهم رو باال گرفتم. اریسام یتند و عصب یصدا با

 ه آدمم.ک ینیب یننشسته م شتیخودش رو کشت بس که به من اشاره کرد، لولو که پ لمبردارهیباال ف اریسرت رو ب -

 بود به رو به رو چشم دوخت. یزد زورک یکه داد م یبهم انداخت و با لبخند ییگذرا نگاه

ا داشتم ت یقدم بر م یشدم و کنار اون به آروم ادهیپ نیکمکم کرد و از ماش اریباز سام میدیمحل مورد نظر که رس به

 .میو کنار هم قرار گرفت میدیمخصوص رس گاهیبه جا

آدم  هیکه  نی. حتما از ادیشد فهم یکه مجرد بودند حسادت رو م ییبه ما بود. از نگاه دخترها نیحاضر تمام نگاه

 خوردند. یام غطبه م یبه من و زندگ یمن شده بود کل بینص پیپولدار و خوش ت

 .میمشترکمون بر یتا به خونه  میشد یمراسم کم کم آماده م انیاز انجام و پا بعد
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جا تنها بمونم دلهره گرفته  کی اریخواستم با سام یکه م نیته دلم رخنه کرد و از ا یدفعه ترس کیدونم چرا  ینم

 بودم.

 خودمون شدم. یخونه  یراه اریکردم و همراه سام یحال از مادر و نسترن با بغض خداحافظ نیا با

طور با  نیکردم؟ هم یم دیدونستم چه کار با یمبل نشستم. نم یآروم و آهسته وارد سالن شدم و رو یقدم ها با

 اون دوختم. یو حرکات عصب ارینگاه نگران چشم به سام

 و تشر گفت: یمبل انداخت و با لحن تند یلبه  یرو رو کتش

 بخوابم. رمیمن خستم م -

 بشه. یکه باعث شد با ترس از جا بپرم و اشکم جار دیاتاق شد و در رو محکم بهم کوب وارد

کرده ام انداختم.  شیبه صورت آرا ینشستم و نگاه نهیشدم رو به آ اریجا بلند شدم و وارد اتاق بغل اتاق سام از

 هیرو در آوردم و  یرو پاک کردم. لباس عروس شمیام آرا یپاکن و اشک جار ریخودم دادم و با ش لیتحو یپوزخند

 .دمیپوش یلباس راحت

 وضو گرفتم و سجاده ام رو دمیاذان رو که شن یو نتونستم چشم هام رو ببندم و بخوابم. صدا دمیکش یداریصبح ب تا

 .دمیچ زیم یکردم. بعد رفتم و صبحونه رو آماده کردم و رو یازیپهن کردم و با خدا راز و ن

 نرویاتاق بداد. از  یشب گذشته م یخواب یاز ب تیپوف کرده که حکا یبا وضع آشفته و چشم ها اریبعد سام یکم

به من  یتوجه نیبدون کوچک تر ینشست با بد اخالق شیو شستن دست و رو سیاومد، بعد از رفتن به سرو

 لم داد. ونیزیصبحونه اش رو خورد و رو به تلو

مادرش  ایکه بدون پدر  یبچه ا هیکردم احساس  یم دیدونستم چه کار با یرو جمع کردم. نم زینخورده م صبحونه

رو  وهیکردم، به سالن رفتم و ظرف م وهیپر م یخواست. ظرف یشده بود رو داشتم و دلم مادرم رو م یبیغر یوارد جا

 دوختم. ونیزیاون نشستم و چشم به تلو یقرار دادم و رو به رو یعسل یرو اریسام یجلو

ه زور خودم آروم که ب یکردم و با صدا یدونستم مکث کوتاه یاون رو م تیو عصبان یناراحت لیخواست دل یم دلم

 :دمیتونستم بشنوم پرس یهم م

 ؟یقدر ناراحت هست نیشده که ا یزیچ -
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 و نگاهم رو ازش گرفتم. دمیدفعه از طرز نگاه کردنش ترس کیبهم انداخت که  یتند نگاه

 :دیپرس ینسبتاً آروم ییکنارش موندم بعد بلند شدم تا به اتاقم برم که با صدا گهید قهیدق چند

 به خاطر پول درسته؟ یتو چرا با من ازدواج کرد -

کردم  یمن قضاوت کنه. سع یدرباره  یطور نیسوالش جا خوردم و بغض به گلوم چنگ انداخت اون حق نداشت ا از

 باشم با لحن سرد تر از لحن خودش جواب دادم: یعاد

 رو تباه کنم. میکه به خاطر پول و ثروت جوون ستمین یمن آدم پول پرست -

باشه من دخترم و کار دخترها  یهر چ ارمیحرف پدرم نه ب یتونستم رو یازدواج رو قبول کردم چون نم نیاگه ا من

 اطاعت از حرف پدر و مادرشون است.

 به من زل زده بود گفت: شیدرشت و قهوه ا یکه با چشم ها یو در حال ستادیرو به روم ا تیعصبان با

 نیازدواج رو قبول کنم. آخه پدرم تو رو بهتر نیمن هم مجبور بودم ا ارمیبحرف پدرم نه  یمن هم نتونستم رو -

 !دید یم نیسطح زم یدختر رو
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 انداختم که ادامه داد: ریسر به ز زشیطعنه بار و تمسخر آم یحرف ها دنیشن با

تو رو تو  دیو تا چند وقت با یدونم چه طور یازدواج نصف ثروت پدرم رو به دست آوردم اما نم نیگرچه با ا -

 تحمل کنم؟ میزندگ

وقت نخوام داشت  چیگوشت کن من دوستت ندارم و ه زهیاالن بگم و خوب آو نیرو بهت از هم یزیچ هی بذار

 خوره. یکه حالم به هم م اریزن خوب، مهربون و دلسوز رو در ن کی یپس لطفا واسه من ادا ؟یدیفهم

بشه  مینکرده بودم که زندگ یگناه چیمن ه ایکلمه هم نبودم. خدا کیقادر به گفتن راه تنفسم رو گرفته بود و  بغض

بعد در با ضرب باز شد  قهیزدم. چند دق هیگر ریصدا ز یبشن وارد اتاقم شدم و ب یکه اشک هام جار نی! قبل از انیا

 :دیبه من توپ یبا لحن تند اریو سام
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 هیبساط مسخره رو جمعش کن و اگه  نیجا پاشو ا نیآن ا یتو راهن دارن م نایگم مامانم ا یم یگوش کن چ -

ه ک یکن یرفتار م یکنم طور یدست هام خفه ات م نیمطمئن باش با هم یبزن یحرف اضاف ایاشتباه ازت سر بزنه 

 ؟یدیفهم ستین نمونیب یزیانگار چ

 گفت: یرفتن م موقع دمیتکون دادم و شن یهم گذاشتم و سر یترس چشم هام رو رو با

 کنم. دایخالص شدن از تو پ یبرا یراه هیتا  -

دوش آب سرد  ریز اد،یحالم سر جا ب یکه داشتم وارد حموم شدم تا کم یهقم رو خفه کردم و با حال زار هق

 و هق زدم. ستادمیا

 آماده کنم. ییرایپذ یبرا یزیوارد آشپزخونه شدم تا چ دنیاز لباس پوش بعد

با  گفتن کیو تبر یسالم، احوال پرس ی. بعد از کلشد داشونیپ لوفریهمراه ن اریکه پدر و مادر سام دینکش یطول

 قهیجا خوردم انگار نه انگار که تا چند دق اریحالت سام ییهوی ریینشستند. از تغ یهر کدوم گوشه ا اریتعارف سام

 زمیکرد و هلما جون و عز یو مزاح م ید و شوخگرفته بو مرو به انفجار بود. چنان گر تیاز فرط خشم و عصبان شیپ

که به من رفت بهم فهموند تا خودم رو جمع و  یاش شده بودم و با چشم غره ا رهیراه انداخته بود. که من با بهت خ

 جور کنم.

 گفت: یرفت. دستم رو گرفت و با مهربوم یو قربون صدقه ام م دیخند یکه مدام م مادرش

زنت رو  یمادر هوا اریشده سام بشینص یریدختر خوب و سر به ز نینس بوده که همچخوش شا یلیحتما پسرم خ -

 .زمیداشته باش عز

 پروند. یم کهیو ت دیخند یمادرش م یبه حرف ها یعکس العمل چیانداختم بدون ه اریبه سام ینگاه

و  دیبه روم پاش یدوختم. لبخند اریطال مقابل چشم هام نگاه متعجبم رو به مادر سام سیقرار گرفتن جعبه سرو با

 گفت:

 قابل تو رو نداره عروس خوشگلم مبارکت باشه. -

 و گفتم: دمیرو بوس دستش

 بود. یما کاف یبرا نیآورد فیکه تشر نیبه زحمت نبودم هم یمادر جون به خدا راض نیدیزحمت کش یلیخ -
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 گفت: هیدار و کنا یبا لحن معن اریسام

 به حال من بشه؟ یکه بعدا وا یاریعروست رو لوس بار ب یالن قصد دارا نیمادر جون نکنه از هم -

 کردم. یآروم یخنده  دنشونیو با خند اوردمیحرفش بهم برخورد اما به رو ن نیا از

 به اون رفت و گفت: یجون چشم غره ا مادر

 ؟یفکر کرد یپس چ یناز زنت رو بکش دیبا یچه نخوا یچه بخوا -

مانع من  رلوفیاما ن ارمیب ینیریباشم از جا بلند شدم تا شربت و ش اریسام هیو کنا شیکه منتظر جواب پر ن نیا بدون

 نشوند و گفت: اریشد و من رو کنار سام

 .رمیکجا عروس خانم شما بفرما من خودم م -

 دند.از من کر فیع به تعرلطف و محبت داشتند شرو یلیکه به من خ اریاجبار سر جام نشستم و باز پدر و مادر سام با

 ما رو ترک کردند و رفتند. یخونه  یخندون و با خوش حال ییبعد با رو یساعت

و برامون غذا آورده بود. گذاشتم  دهیهم زحمت کش اریرو جمع کردم و به آشپزخونه بردم، مادر سام یخال یها وانیل

 :دمیپرس اریغذا گرم بشه و رو به سام

 ناهارت رو بکشم؟ یخوا یم -

 صورتم چرخوند و جواب داد: یاعضا یرو شخندیتفاوتش رو همراه با ن یسرد و ب نگاه

 خودم غذا بکشم. یهر وقت گرسنه ام شد خودم دست دارم برا -

که کنترل اشک هام رو از دست  بدم به  نیشد و تا قبل از ا کهیطرز جواب دادنش دلم در جا شکست و هزار ت از

 من. یانتها یب یها هیبردم و باز خودم بودم و گر اتاقم پناه

 هیدل شکسته ام اشک و گر یپلک نگذاشته بودم و تنها مرحم و تسال یبودم و پلک رو دهینخواب چیروز بودکه ه دو

 نیبالشت گذاشتم به ا یکردم سرم وحشتناک درد گرفته بود. سر رو یم هیبود و بس از بس که خسته بودم و گر

 طور هم شد. نیهم وپرت شوم  یخبر یب یایبه دن ایدن نیبخوابم و از ا یکه کم دیام
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 میو سر درد سر جا یجیمواجه شدم با گ کیچشم باز کردم با اتاق سرد و تار یبودم؟ وقت دهیدونم چه قدر خواب ینم

 یچراغ اتاق رو روشن کردم و دستم رو جلو ستادم،یپاهام ا ینشستم اون قدر احساس ضعف داشتم که به زور رو

 رفتم. رونیعادت کنم از اتاق ب ییچشم هام گرفتم تا کم کم به روشنا

کردم و خواستم به اتاق برگردم که با  یدرست کردن بود مکث مرویکه در حال ن اریسام دنیشدم با د کیاُپن نزد به

 حرکت موندم. یصداش سر جام ب دنیشن

 ؟ینخورد یزیال چچرا از صبح تا حا -

 رو فرو خوردم و جواب دادم: بغضم

 ندارم. لیم -

 رو به من دوخت و گفت: نشیو خشمگ یجد نگاه

 بخور. یچ هی ایبرو دست و روت رو بشور ب -
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حرفش دلم از غم در جا فشرده  یادامه  دنیلحظه فکر کردم دلش به حال من سوخته و نگرانم شده. اما با شن کی

 شد.

 یبد جور دلسنگ و ب ستادهیکه رو به روت ا یآدم نیبگم ا دیبا یاریکارهات دلم رو به رحم ب نینکن با ا یسع -

 بخور. ایبه من زل نزن تا سرد نشده ب یجور نی. حاال هم اهیرحم

 ریحقبشر ت نیا یجلو نیتر از ا شیخوردم نخواستم ب ینزده بودم و اصال نم مرویکه تا حاال لب به تخم مرغ و ن نیا با

 یگاه متابه ن ینزدم و فقط با اکراه به ماه یزیو نشستم. اما دست به چ دمیرو کش یبشم. بعد از شستن صورتم صندل

 کردم.

 تابه رو سمتم هل داد با لحن تندش و هم چون زهرمارش گفت: یماه اریسام

 ش.کنم از یکه خودم هم دارم کوفت م ینیب یم ختمیبخور نترس سم توش نر ریبگ -
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خودم گرفتم و تو  یبرا مرویاز ن یبار در عمرم لقمه ا نیاول یبرا یحرف چیبغض مهمون گلوم شد. بدون ه گهید بار

و سرکه  ریمثل س یزیکردم چ یگذشت احساس م یو قورتش دادم. هر لحظه که م دمیدهنم گذاشتم و با اکراه جو

 خوردم. گهیدو لقمه د یکیو  کردمباز مقاومت  ی. ولارمیخواهم باال ب یجوشه و م یتو معده ام م

 نشست. ونیزیتلو یبه برق زد و جلو ییدم کردن چا یرو برا یشده بود. از جا بلند شد کتر ریکه س اریسام

تحمل نکردم  گهیرو دم کنم که د ییرو جمع کردم. خواستم چا زیم یکه داشتم بلند شدم و رو یهم با حال خراب من

و هر چه خورده بودم رو باال آوردم. اون قدر عق زدم که احساس کردم  دمیدو سیزدم طرف سروعق که  نیو با اول

هم ب ییکه با ابروها اریرفتم با سام یراه م یجیبا گ که یدر حال واریبه د هی. تکادیکم مونده چشم هام از جاش در ب

 گره خورده به من زل زده بود برخوردم.

 ارم؟یبود من هم باال ب کینزد یچته حالم رو به هم زد -

 گفتم: رینبود. سر به ز دایتو چهره اش پ یترس و نگران چیکه ه بود. یاحساس یآدم ب یلیبه اون انداختم خ ینگاه

 خورم. یوقت تخم مرغ نم چیحالم بد شد. آخه من ه هویخوام دست خودم نبود با خوردن تخم مرغ  یمعذرت م -

 اتاقم شدم. منتظر جواب اون نموندم و وارد گهید

* 

 کیرو دم کرد و  ییاون زل زد. بعد وارد آشپزخونه شد. چا یخال یبا مکث به جا اریرفتن هلما تو اتاقش سام با

ا ب یبه استکانش انداخت. لحظه ا یبره؛ نگاه رونیخواست از آشپزخونه ب ختیخودش ر ینبات برا ییاستکان چا

و از آشپزخونه  ختیر یا گهید ییچا تکاناس کیداد و  ونرینفس حبس شده اش رو با سر و صدا ب ستادیمکث ا

 رفت. رونیب

هر دو دستش قاب  ونیتخت نشسته بود و سرش رو م یبه اون که رو یدر زدن در اتاق هلما رو باز کرد و نگاه بدون

 رفت. رونیقرار داد و بالفاصله از اتاق ب زیم یرو رو ییاستکان چا یحرف چیگرفته بود انداخت و بدون ه

 مبل نشست و به فکر فرو رفت. یرو یو آشفتگ یکالفگ با

 یبا ب یطور نیبود و چرا ا یرفتارش با هلما چ نیا لیدونست دل یبود. نم یخوش اخالق و مهربون یکه آدم اون

 کرد؟ یبا اون بر خورد م یمهر یو ب یرحم
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 ینداشت با بد اخالق یودند. پس اون گناهازدواج ناخواسته شده ب نیکرد هر دو که مجبور به ا یخودش فکر م شیپ

 شد و با خودش زمزمه کرد: مونیفکرش پش نیزود از ا یلیاون مواجه بشه، اما خ یمهر یو ب

 که هستم. نمیازدواج رو قبول نکنه من هم نیخواست ا یاصال به من چه م -

 زنگ در به خودش اومد. یموقع با صدا نیا در

* 

م رو بزنم و بش یالیخ ینقاب ب دیکه با دمیتازه وارد فهم یبا مهمون ها اریسام یسالم و احوال پرس یصدا دنیشن با

 رونیاز اتاق ب یشالم رو مرتب کردم و با لبخند مصنوع دمیبه صورتم کش یخان. دست اریزن خوب و مهربان سام

 کردم یسو احوال پر مباز باهاشون سال ییصادق و تابان خانم با رو دنیرفتم با د

 بشه یزیبرادرش ابرو ر یکه مبادا وارد نقشه ام نشم و جلو نیاون از ا یبه نگران یپ اریسام ی دهیپر یرنگ و رو از

 نشست و برادرش و خانمش رو به نشستن تعارف کرد. شیلب ها یرو یلبخند تازه ا دنمیبردم.  با د

ها  وانیل یگذاشتم و شربت رو تو ینیریو ش وهیدر آوردم بعد در ظرف م خچالیآشپزخونه رفتم. اول شربت رو از  به

 نشستم. اریبردم و کنار سام ییرایپذ یبرا یکی یکیو  ختمیر

 گفت: یبه من انداخت و با شوخ ینگاه

 هان. یصادق و تابان خانم از خود زمیعز نیبش ایب -

 انداختم. ریو سر به ز دمیهمه من هم خند دنیخند با

 :دیداد و پرس شیبه ابروها یصورتم زوم کرد. حالت یبا دقت نگاهش رو رو تابان

 حالت خوبه؟ یرس یهلما جون سر حال به نظر نم -

 در جواب دادن از من سبقت گرفت و گفت: اریسام

 کنه. یدکتر قبول نم میبهش گفتم بر یاز صبح تا حاال سر درد داره هر چ -

 گفت: یو با شوخ دیخند صادق
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و حساسه و  فیکه زن مثل گل لط یدون یبکشه م یخواب یقدر ب نیزنت رو داشته باش نذار ا یخان هوا اریسام -

 به مراقبت داره. ازین

بهم گفته بود  یکه شب خواستگار اریسام یحرف ها ادیانداختم و به  ریحرف صادق خجالت زده سر به ز نیا با

کردم خودم  یآوردم و سع یخودم نم یهمه حال به رو نیبا ا کردم. اما یافتادم. دلم گرفته بود و احساس کسالت م

 صادق سر گرم کنم. یساله  شیپسر ش نیرو با آبت
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 مقابلم قرار داد و گفت: ی، تابان جعبه طال مربع شکل گهیدو برادر با هم د دنیکل کل کردن و خند یاز کل بعد

ناقابل  گردنبند نیا میگرفت میآخرش تصم میفکر کرد یلیخ میبخر یکه کادو چ نیمن و صادق سر ا زمیناقابله عز -

 مبارکت باشه گلم. میکن متونیو تقد میرو بخر

 همه لطف و محبتشون زبونم بند اومده بود. تشکر کردم و گفتم: نیا از

 .میکن یجون جبران م نیآبت یانشاهلل تو عروس نیدیزحمت کش یلیخ -

 و گفت: دیقهقهه خند صادق

 که عروس خانم دختر عموش باشه. یقبوله به شرط -

 انداختم. ریباشند از خجالت داغ شده بودم و سر به ز ختهیمن ر یرو یحرفش انگار سطل آب نیا با

 و گفت: دیبلند بلند خند اریسام

 حتما چرا که نه. -

زن و شوهر  هینقش  میمهمون داشت یمن همون بود. وقت یو زندگ گهید یشب گذشت همراه روزها و شب ها اون

 .میگشت یبه حالت سابقمون بر م میشد یکه تنها م یو وقت میکرد یم یخوب رو باز

ا اون ها ت یتونستم خودم رو کنترل کنم و جلو ینم یاومدن از شدت دلتنگ یم دنمیبار که نسترن و مادر به د چند

 کردم. یم هیو گر ختمیر یخواست اشک م یدلم م
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 یها عادت م ییو جدا یدور نیخودشون کم کم که زمان بگذره به ا الیداشتند به خها که خبر از دل داغونم ن اون

 کنم.

 ریتقص یبود که خودم هم در انتخابش ب یراه نیبسوزم و بسازم باالخره ا یزندگ نیگرفتم هر جور شده با ا میتصم

 کنم و دم نزنم. یتحمل م دینبودم پس با

 منتظرش دیبا کهینزد یلیروز خ نیآره و ا یشه و کم م یدر آوردن خسته م ینقش باز نیاز ما دوتا از ا یکی باالخره

گذاشت همه اش اخم  یکه پا تو خونه م یشد. از وقت یم یهم کم کم برام عاد اریسام یو بد رفتار یبمونم. پرخاشگر

م و خسته بهش سال یاومد وقت یهم که از سر کار م ییزد. موقع ها یهم نم یحرف نیهاش تو هم بودو کوچک تر

 کرد. یبا من بر خورد م یگفتم با تند یم ینباش

 زدن بود. ادیو فر دنیمن، هوار کش یبه خونه اومد جواب سالم و خسته نباش یروزها وقت یروز هم مثل همه  اون

کندم که  یمگه داشتم کوه م یرو از برنامه روزانه ات حذف کن یسالم و خسته نباش نیشه ا یخانم محترم م -

روم  یبرگشتم خونه تو رو جلو یوقت یبه بعد لطف کن نیشه خواهش کنم از ا ی. مستمیباشم بابا من خسته نخسته 

 و صدات رو نشنوم؟ نمینب

 یتو نکب یکنم تمام بدبخت یاحساس م نمتیحالم خوب خوبه، اما تا بب نمیهر وقت که تو رو نب هیچ یدون یم اصال

 رو سرم. زهیر یآدم و عالم م

همه رو که گفت جواب سالم و خسته  نیا یعنیاز غم و عضه رها کرد.  یقر کنان از من دور شد و من رو با عالم قر

 گفتن من بود؟! ینباش

 یتونستم به درست یکم آورده بودم و نم ژنیکردم اکس ینفسم به شماره افتاد. احساس م یشدت بغض و ناراحت از

 ق هقم گرفت و با همون حال زارم وارد اتاقم شدم.بشه ه یکه اشکم جار نینفس بکشم، بدون ا

 یالحظه به ند کیبذارم و دم نزنم.  گریتونستم دندون رو ج یم یبود. خسته شده بودم تا ک نیمن ا یما که زندگ دو

مه و خات انیکه واسه خودم درست کرده بودم پا یجهنم یزندگ نیگرفتم به ا میدرونم گوش سپردم و تصم یطانیش

 زدم: بیشدم و به خودم نه مونیکه به سرم زد پش یزود از فکر یلیاز جا بلند شدم. اما خ یبدم. مثل آدم آهن

 شه. یدرست نم یزیتو که چ یهلما حماقت نکن با خودکش ستیراهش ن نیا -
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به خودم مسلط شدم  خواست. یهام رو م یدور بشم دلم اتاق بچگ اریخونه و از سام نیاز ا یگرفتم چند روز میتصم

 گفتم: اریرفتم. رو به سام رونیو از اتاق ب

 خوام برم خونه آقام. یم -

 جواب داد: ییاعتنا یکرد با لحن سرد و با ب یرو عوض م ونیزیکه کانال تلو یکه نگاهم کنه در حال نیا بدون

 یطور نیبهت ندارم برو بسالمت حداقل ا یازیجا من ن نیکه ا یدون یم یبه من بگ یراه باز جاده دراز چرا اومد -

 تازه کنم. ینفس هیبتونم  دیشا

 هاش دلم در جا مچاله شد. بغضم رو همراه با آب دهنم قورت دادم و گفتم: یرحم یهاش و ب یتمام نامهربون از

 ؟یمن رو برسون یخوا ینم یعنی -

 ؟یبه من دار اجیچه احت یخودت که راه خونه آقات رو بلد -

 ینگفتم. لباس عوض کردم تاکس چیبودم اما باز ه زاریبشم و سکوت کنم ب ریاون تحق یجلو دیبا شهیکه هم نیا از

 خونه پدرم شدم. یراه ادیمن مواجه بشه و سر عقل ب یخال یهمه وقت با جا نیکه بعد از ا دیام نیگرفتم و با ا

 ی. از ساممیگشتم سر خونه و زندگ یبر م دینشد ناچار بودم با اریاز سام یروز اون جا موندم اما باز خبر چند

 کرد و رفت. یتا دم در من رو رسوند بعد خداحافظ یمخالفت چیخواستم تا من رو برسونه اون هم بدون ه

اون جا جا خوردم زود لباس عوض کردم و دست به  ی ختهیوضع آشفته و بهم ر دنیوارد خونه شدم. از د یتخس با

 شام درست کنم. یبرا یزیبه حالت سابقش برگشت. بعد دست به کار شدم تا چ زیساعت بعد همه چ کیکار شدم 

خندون و با  ییشه با رو یاز در که وارد م اریکردم که سام یخودم بودم و تصور م نیریدر افکار تلخ و ش غرق

 پرسه: یکنه و م یسالم م یمهربون

 ؟هستش یخانم از بوش معلومه شام خوشمزه ا یکرد یدرست یشام چ -

 بود. یا گهید زیچ تیواقع اما
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به اطرافش انداخت. نگاهش تا به من  یخوند وارد سالن شد با بهت نگاه یلب م ریرو ز یکه آهنگ یدر حال اریسام

شد،  یم دهیکه به زور شن ییقدم شد و با صدا شیبار در سالم کردن پ نیاول یهم رفت و برا یرو شیخورد اخم ها

 گفت و به اتاقش رفت. یسالم

 آورد. رونیب خچالیآب رو از تو  یبود، به آشپزخانه امد و بطر دهیپوش یکه لباس راحت یبعد در حال قهیدق چند

 .نمیبچ زیم یبه اون  شام رو رو ییاعتنا یکردم با ب یهم سع من

 رفت، گفت: یم رونیکه از آشپزخونه ب یدر حال یاُپن قرار داد و با لحن تند یآب رو رو یبطر اریسام

 هات بردار. ینیریخود ش نیمن شام خوردم دست از ا -

 یم یقبل احساس گرسنگ قهینداشت اما جا خوردم و بغضم گرفت. تا چند دق یکه برام تازگ نیبرخوردش با ا از

 دنیرو جمع کردم و خواستم به اتاقم برم که با شن زیم یرو اتیاشتهام کور شده بود. محتو گهیکردم اما حاال د

 و طرف در رفت. دیمن پاش ینگاه تندش رو رو اریزنگ در سر جام موندم. سام یصدا

که  نیزدم با ورود مهمون هامون با ا ینقاب م دیو با میکه مهمون دار دمیاون فهم کیسالم و عل یصدا دنیشن با

 خندون جلو رفتم و سالم کردم. ییبا رو دمید یبار بوداون ها رو م نیاول یبرا

که دست کم از اون نداشت انداختم.  یآراسته همراه پسر جوون یکه با سر و وضع یبه دختر جوون یپرسشگر نگاه

 گفت: ینگاهم شده بود با لبخند گل و گشاد یاون هم انگار متوجه معن

همسرم طاها  شونی. بنده فالمک و امیهست تونیبغل ی هیما همسا مینکرد یخوام خودمون رو معرف یمعذرت م -

ه و مشغل یریخب درگ یخدمتتون ول میاریب فیعرض ادب تشر یگفتم برا یوقته به طاها م یلیهستش راستش خ

 ده. یرو نم یهر کار یکه اجازه 

 حالم دمیناسم رو ش نیدونم چرا تا ا یکه طرف طاها نگاه کنم رو نداشتم نم نیبودم و جرات ا ستادهیا اریسام کنار

انداخت که بهش فرصت نداده بودم تا  یم یکس ادیاسم من رو  نیشده بود. ا داریته دلم ب یشد و غم یجور هی

 عشقش رو نسبت به من ثابت کنه.

بودکه با اون ها تنهاش گذاشتم و خودم به آشپزخونه برگشتم تا تدارکات  ییدر حال تعارف و خوش اومد گو اریسام

 موقع فالمک پشت سرم اومد و گفت: نینم. همرو آماده ک ییرایپذ
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 .میر یو م مینیش یم قهیچند دق هی زمیبه خودت زحمت نده عز -

 زدم: یلبخند

 .نیخوش اومد یلیخ نیدار اریاخت -

 نگاه جسورش رو دور تا دور آشپزخونه چرخوند و گفت: فالمک

رو  ونیو با شما آشنا بشم اشکال نداره آقا امیخواست ب یدلم م یلیتا امروز خ میمحل اومد نیبه ا یراستش از وقت -

 م؟ینیخودمون جدا بش میتنها بذار

 زدم و جواب دادم: یرفتار و حرف هاش جا خورده بودم لبخند محو از

 !یهر طور راحت زمیداره عز ینه چه اشکال -

 یلب هاش محو نم یروو نشست و با لبخند که از  دیرو کش یدرست کردن شربت شدم فالمک هم صندل مشغول

 شده بود. رهیشد به من خ

و طاها بردم و از فالمک خواستم تا به اتاق خودم  اریسام شیپ ینیریجدا پر از شربت کردم و همراه ظرف ش وانیل دو

 اما مخالفت کرد و گفت: میبر

 .میاریسر از آشپزخونه در ب میدوست دار میر یکه ما خانم ها هر جا م یدون یم زمیجا خوبه عز نیهم -

اش و از شوهرش  یشربت مقابل اون قرار دادم و نشستم. فالمک با شوق و ذوق از زندگ وانیکردم و ل یآروم ی خنده

 یزیمن چ یگفتن نداشتم.  زندگ یبرا یحرف چیکرده بودم اخه ه اریو من سکوت اخت دیخند یکرد و م یم فیتعر

 نداشت. دیو تمج فیتعر یبرا

 یرو م گهیکرد که انگار سال هاست هم د یرفتار م یفالمک  متعجب مونده بودم طور یمیفتار و برخورد صمر از

 !میشناس

 کرد به خودم اومدم. یکه صدام م اریسام یصدا با

 .ختیشربت ر اریدستمال ب هیلطفا  زمیهلما جون عز -
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ه شده بودم ک یاومدند اما اون لحظه چنان غرق خوش یم رونیبود که از زبونش ب یکالمات ساختگ نیکه تمام ا نیا با

 لب هام مهمون شده بود. یرو یناخودآگاه لبخند

 برداشتم و به سالن رفتم. یکردم، دستمال یفالمک عذر خواه از

 بود اشاره کرد و گفت: ختهیاون شربت ر یکه رو یبه سمت اریسام

 آقا طاها. وانیحواسم نبود دستم خورد به ل -

 پاک کردم و گفتم: زیم یبا دستمال شربت رو از روشدم و  خم

 آرم براشون. یم گهید یکیاشکال نداره االن  -

 رو برداشت و گفت: وانیرو بردارم طاها از من سبقت گرفت، ل وانیکه خواستم ل نیهم

 .نیکنم زحمت نکش ینه خواهش م -

بزنم اما انگار قدرت تکلم رو از دست داده  یبه اون نگاه کردم. خواستم حرف هیثان کی یرو باال گرفتم و برا نگاهم

 بودم.

 

(10) 

 ام شده بود که اون هم با تعجب به من زل زد. رهیطاها هم متوجه نگاه خ انگار

به رو برداشتم و با حال داغونم  وانیبشه زود ل گهیما به هم د یهر دو ی رهیمتوجه نگاه خ اریکه سام نیاز ا قبل

 آشپزخونه برگشتم.

 ما؟!... یجا تو خونه  نیمن اون ا یشه خدا ینم باورم

و از  ختمیر یا گهیشربت د وانیل دیتپ یم یکه به تند یمشغول کنم با قلب یا گهید زیچ هیکردم فکرم رو با  یسع

 ببره. ادیخواستم ب اریسام

 و سر جام نشستم و گفتم: دمیبه صورتم کش یدست 
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 تو اتاق فالمک جون؟ میرفت یکاش م یا -

 من راحتم تو هم راحت باش. زمینه عز -

دونستم چه  یحرکتش هول شدم و نم نیکرد. از ا یصورتم با دقت نگاه م یبه اعضا یبیجور عج هیکردم  احساس

 نشون بدم. یعکس العمل

 شده گفت: زیر یچونه اش گذاشت وبا چشم ها ریروز دستش

 ه؟یاسمت چ نمی! بگو ببیاون هیافتم چه قدر شب یهام م یاز همکالس یکی ادیکنم به  ینگاهت م یهر چ بهیعج -

 هلما. -

 و گفت: دیدفعه از جا پر کی

 ؟یمیند -

 به عالمت بله تکون دادم. یتعجب سر با

 ؟یشناس یشما من رو م -

 و گفت: دیجا بلند شد من رو به آغوش کش از

 م؟ینشناخت یبابا منم فالمک رجب ؟یکه زود نشناختمت خوب نهیبه خاطر هم یدخترچه قدر عوض شد یوا -

 گفتم: یطاها رو به فالمک با شگفت ادی به

 ؟یالغرتر بود یلیشرمنده نشناختمت آخه قبال خ ییشه فالمک تو یمن باورم نم یخدا یوا -

 و گفت: دیخند فالمک

 ؟یطاها رو شناخت یرسه. راست یبه من م یلیآقا طاها خ گهیآره د -

 رو به اون راه زدم و گفتم: مخود

 ندارم. ادیکالس رو به  یبچه ها یراستش نه آخه همه  -
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که بچه ها رو با خنده تا مرز  یطاها همون پسر شر و شرور کالس همون یقدر کم حافظه نبود نیبابا دختر تو که ا -

 زنه. یکس حرف نم چیگه و با ه ینم یزیچ یازش نپرس یزیعوض شده و تا چ یلیبرد. البته حاال خ یسکته م

بود و سر به سر  یشوخ یلیطاها دلم در جا فشرده شد. حق با اون بود طاها آدم خ یحرف هاش درباره  دنیشن از

 گذاشت اما... یکالس م یبچه ها یهمه 

 جمع و جور کردم و به اون زل زدم. یفالمک خودم رو کم یصدا با

ق و شو یدکتر شدن کل یو برا یکرد یم یلحظه شمار یلیفارغ التحص یزدتو که برا بتیدفعه کجا غ کیدختر  -

 ؟یذوق داشت

 مونیمون دوست دوران دانشگاه هیهمسا هویشه  یباروش م یآره آخه ک یاگه به طاها بگم از تعجب شاخ در م یوا

 اد؟یاز آب در ب

اومد و  یجا نم نیوقت فالمک به ا چیلحظه دلم خواست ه کیاون دوران و اون روزها قلبم پر غم و غصه شد.  ادی با

. البته طاها به عشقش نسبت میعالقه داشت گهیدونست من و طاها قبال به هم د یآخه اون چه م دمید یطاها رو نم

بودم و از هر چه عشق و  ییبرخورد کنم آدم ترسو یعاد زیکردم با همه چ یم یبه من اعتراف کرده بود. اما من سع

 خواستم به طاها فکر کنم. یخواستم تجربه اش کنم وقت یعشق رو حس کردم وقت یاما وقت دم،یترس یم یعاشق

 رو دفن کرده بود. اهامیتمام آرزوهام و رو اریازدواج با سام یبا اصرارش برا پدر

 تر در شیکرد و من رو ب یم فیهاش برام تعر یاز طاها و خوب یو کل شمیاومد پ یفالمک م یاز اون شب گه گاه بعد

که ازدواج کرده بودم خوش حال شده  نیمن به طاها گفته از ا یدرباره  یگفت وقت یکرد. م یغم و غصه هام غرق م

 بود.

ناخواسته چه به سر  نیخدا بب ی. ادمید نشیمن اون روز غم رو تو چشم هاش خوندم شکست رو تو نگاه غمگ اما

 خودم آورده بودم.

 یشدم و اون طور که دلم م یکاش عاشق م یدادم. ا یفرصت به خودم م هینه  ایدادم  یفرصت به طاها م هیکاش  یا

 کردم. یم یخواست زندگ
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خسته  زیکردن از همه چ یبود. از نقش باز اریمن و سام نیکه ب نیدروغ یخسته شده بودم از زندگ یلیروزها خ نیا

اون نتونستم خودم رو کنترل کنم  یجلو یاومد از شدت دلتنگ دنمیشده بودم. اون روز که فالمک طبق معمول به د

 اما دم نزدم. ختمیکردم اشک ر هیو گر

 رابطشون نیکردند. و ا یرفت و اومد م گهیتر با هم د شیشده بودند و ب یمیصم گهیو طاها با هم د اریکه سام یمدت

 ببره و درباره ام ییبو یزیاز چ اریبا طاها باشه نگران بودم سام اریخواست سام یترسوند. دلم نم یتر من رو م شیب

 بکنه. یبد یفکرها

 داشتم. شیزن رو تو زندگ کیمن فقط نقش  گرچه

*** 

شد و با  ادهیپ نیآن ها آمد. از ماش دنیبود به پسر و عروسش سر نزده بود با دست پر به د یکه مدت اریسام مادر

فالمک باشد  نکهیزنگ در به فکر ا یصدا دنیبودباشن دنیخندان زنگ در را زد.هلما که در حال جارو کش ییرو

 شال سرش کرد و رفت تا در را باز کند.

 عروسش لبخند زنان به او سالم کرد و با تعارف هلما به داخل امد. دنیبا د اریسام مادر

 آورده بود را به آشپزخونه برد و رو به او گفت: اریکه مادر سام ییدهایخر هلما

 .میستیبه زحمت ن یاضمادر جون به خدا ر یدیچرا زحمت کش -

 ست؟یخونه ن اریدخترم سام یچه زحمت -

 ومدن؟یچرا ن لوفریمادر جون آقا جون و ن نینه هنوز برنگشته چرا تنها اومد -

 نشست و جواب داد: یمبل راحت یرو اریسام مادر

 ییشه.من هم از تنها یروز تو خونه بند نم کیعقد کرده  یهم از وقت لوفریواال آقا عزت دو روزه مسافرته ن -

 دو روز مزاحمتون بشم. یکیو  امیگفتم من ب دیزن یکم سر م یلیحوصلم سر رفته بود. شماها که خ
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 خوش امدگفت. شونیشادو خوش حال به ا یبالحن هلما

ا که کرد. هلم یبااو سالم و احوال پرس یو خوش حال یمادرش با شگفت دنیوارد خانه شد با د اریموقع سام نیا در

 سالم کرد. اریزد و به سام ییکند.لبخند محو یزن خوب و مهربان را در باز کیشود و نقش  یوارد باز دیبا افتیدر

 او زد و جواب داد: یبه رو یلبخند ییبا خوش رو اریسام

 شم؟! یهالک م یدارم از گرسنگ میدار یشام چ زمیسالم عز -

*** 

رو بدم به آشپزخونه رفتم تا  اریکه جواب سام نیشد. بدون ا یهمه غم و درد در جا فشرده م نیکه از حجم ا یقلب با

دادم. اما آخه تا  یکردن ادامه م ینقش باز نیبه ا دیشام رو بدم. حاال که مادر جون چند روز مهمون ماست با بیترت

 کردم؟ یرم بده مگه من چه گناهزج نیتر از ا شیب خواد یخواد دست از سرم برداره چرا م یچرا اون نم یک

 آروم مادر جون گوش به حرف هاشون دادم: یصدا با

 ؟یکن یمادر چرا زنت رو ناراحت م اریسام -

کرد من  یخودش فکر م شیکه دست کم از من نداشت انداختم. حتماً حاال پ اریبه سام یسوالش جا خوردم و نگاه از

 .دیپرس یمرو ازش  نیبه مادر جون گفتم که ا یزیچ یحرف

 گفته؟ یناراحتش کردم مادر ک یمن ک -

 ناراحته. یزیچ هیرو از تو چشم هاش خوندم، زنت حتماً از  نیمن ا ینگفته ول یکس -

 ؟یگ یم یمادر شما چ -

 خنده زد. ریدفعه ز کی اریکه مادر جون به زبون آورد سام یکردم با حرف زیگوش هام رو ت یکنجکاو با

دختر هم کم تر  نیتا ا یش یچه قدر سخته مادر چرا بچه دار نم ییتنها یدون یو نم یتو که صبح تا شب سر کار -

 بکنه؟ ییاحساس تنها

 چه کار؟ میخواه یبچه م میبده مادر ما خودمون هنوز بچه ا رتیخدا خ -
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 وا. -

 واال. -

 به مادرش زدم و مشغول کارم شدم. اریبه جواب دادن سام یلبخند

 بیکه چشم به روغن و س یها رو سرخ کنم. در حال ینیزم بیتا س ختمیتابه رو گرم کردم و روغن توش ر یماه

که در حال سرخ شدند بودند، دوخته و به فکر فرو رفته بودم. چنان با خودم غرق بودم که حضور  ییها ینیزم

ام  یحرکت ناگهان نی. ادمیبا ترس از جا پر نتیباز و بسته شدن در کاب یتو آشپزخونه رو حس نکردم. با صدا اریسام

 دستم بپاشه. یو قطرات روغن رو فتهیب نیزم یباعث شد قاشق از دستم رو

انداختم و با  اریبه سام ییکردم و نگاه گذرا یکردم ناله ا یاحساس م میانگشت ها یکه رو یدیحس سوزش شد با

دستم قرار گرفت و قاشق رو از  یرو یموقع دست نیهمبرداشتم. که  نیزم یخم شدم و قاشق رو از رو یناراحت

 .دیدستم کش

 زل زدم. اریجمع شده از درد و سوزش به سام یزده با صورت بهت

 روغن شد. یها از تو ینیزم بیاعتنا به من مشغول در آوردن س بدون

 در آوردن بود. ینقش باز یرفتارش باز از رو نیهم تعجب نکردم چون مادرش مهمون ما بود و ا ادیکارش ز از

 شدم. یا گهیها رو به اون سپردم و خودم مشغول کار د ینیزم بیسرخ کردن س ادامه

سرو شده بود. ظرف ها رو شستم آشپزخونه رو مرتب کردم و با  یآروم و دوستداشتن یاز سرو شام که در فضا بعد

و مادرش  اریسام یها یو با شوخ میساعت دور هم نشست کی وستمیبه جمع مادر و پسر پ ییسه استکان چا

آدم  کیکردم که واقعا من  یم سبرده بودم و احسا ادیرو از  میساعت تمام درد و غم ها کی ی. برادمیخند

 هستم. یخوشبخت

گفت و رفت تا بخوابد. حاال من ماندم و  ریبه من و مادرش شب بخ دیکش یم ازهیکه مرتب خم یدر حال اریسام

 مادرجان.

 زد و گفت: میرو به یلبخند

 خوابم. یتو هم پاشو برو بخواب من هم کم کم م زمیعز -
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 و من کنان گفتم: من

 آد. ینه فعال خوابم نم -

 خواست به اتاقمان برم و بخوابم. یمادر جان با اصرار ازمن م اما

 به اتاقش رفت. ریخودش بلند شدو بعد از گفتن شب بخ نیح نیدرهم

 اریرا نکرده بودم که به خاطر موندن مادر جان مجبور شوم در اتاق سام شیجا نیاصال فکر ا دمیکش یپوف یکالفگ با

 بخوابم.

 رایچشم به در اتاق سام ستادم،یها رو برداشتم به آشپزخونه بردم و شستم و با مکث دم در آشپزخونه ا استکان

 :دیپرس یدلواپس یبا کم دنمیامد با د رونیق بموقع مادر جون از اتا نیبکنم؟ در ا دیخدا حاال چه کار با یدوختم. ا

 ؟یبخواب یریشده مادر چرا نم یزیچ -

 زدم و گفتم: یزورک لبخند

 .ریرفتم شب بخ یداشتم م ستین یزین... نه... چ -

 وارد اتاق شدم. ریو در رو باز کردم و سر به ز دمیدر رو کش رهیدستگ یبه آروم دیترد با

 :دیشد و پرس زیخ مین شیسر جا اریسام

 شده؟ یچ -

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: آب

 .رونهیجا آخه مادر جون ب نیا امیخوام اما مجبور شدم ب یمعذرت م -

اون طرف تر  یکه کم یآروم به مبل یبا قدم ها د،یتخت انداخت و طاق باز خواب یخودش رو رو یحرف چیه بدون

 شدم و نشستم. کیاتاق قرار داشت نزد یگوشه 

 مبل دراز کردم و چشم هام رو بستم. یرا رو میکه تاول زده بودندانداختم. پاها میبه انگشت ها ینگاه

 شد بود. یپهلو به اون پهلو م نیخوردو از ا یغلط م شیکه مرتب سر جا اریبسته حواسم به سام چشم
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 بزنه. رونیام ب نهیبود قلبم از س کیاحساس کردم نزد شیصدا دنیشن با

 آد درسته؟ یتو از من بدت م -

 زد. یقرار م یکردم تپش قلبم نامنظم و ب یندادم. اما هر لحظه احساس م یرو به خواب زدم و جواب خودم

 

(12) 

ازدواج رو  نیدونم؟ اما من مجبورت نکردم ا یهم نه نم دیحق با توعه شا دیشا یآد و متنفر یدونم از من بدت م یم

 یکردم ول یسع یعنیتونم دوستت داشته باشم  یاجبار با تو ازدواج کردم. اما نم یرو گرچه خودم هم از یقبول کن

 شه دروغ گفت. ینتونستم آخه به دل که نم

 کیسرم قرار داده بودم با  ریشد. دستم رو که ز نییگلوم باال وپا کیحرف هاش درد به دلم چنگ انداخت و سب با

 کردم. یا بغض ناله او با حس سوزش و درد ب دمیکش یحرکت ناگهان

رف از ح ایاز درد دستم  یدونستم اون بغض لعنت یبود انداختم. نم دهیجام نشستم و نگاه به تاول اون که ترک سر

کردم به خودم  یخواست تو اون اتاق بمونم. سع یدلم نم گهیبود د یبود؟ هر چ اریسام یرحمانه  یتلخ و ب یها

شدن اشکام از جا  یبود با جار دهیفا یکردم ب شو تال یسع یاما هر چ رمیاشکام رو بگ زشیر یمسلط باشم و جلو

 گفتم: دیلرز یدورگه که از شدت بغض م ییو با صدا دمیرو کش رهیبلند شدم و طرف در رفتم. دستگ

 .یتوقع هم ندارم دوستم داشته باش -

 یق مصدا ه یکه ب یم دادم و در حالل یمبل ی. به سالن برگشتم و رونمیمنتظر نموندم تا عکس العملش رو بب گهید

 زدم خوابم برد.

و تند  یبد رفتار دیسابق همون هلما که با یروز گذشت تا مادر جون به خونشون برگشت و من شدم همون هلما دو

. ادامه بدم باالخره هیشب باز مهیخ هیکه شب یزندگ نیخوام به ا یم یکرد. اما آخه تا ک یرو تحمل م اریسام ییخو

 دم؟یکش یزجر م ودمکردم و خ یو اون رو م نیمراعات حال ا دیبا یتا ک ؟یکه چ

 خودم دادم. لیتحو یدوختم و پوزخند نهیخودم تو آ ریرو به تصو نگاهم
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 ییبه رنگ طال یحالت هی یببرم. موهام خدا داد اریمدت دل از سام نینبودم امانتونستم تو ا یبیبد شکل و ترک آدم

 یصورتم م یهم خوش فرم و حالت بود که با گرد مینیداشت. ب یخاص یچشمام هماهنگ یداشتند که با رنگ طوس

اما خوشگل تر از من که نبود تا بخواد  ه،یا افهیو ق کلیهم آدم خوش ه اریبه خودم زدم. سام یعصب شخندیخورد. ن

 نده. مییبایبه ز یتیاهم

اون  اهیبلند و س یداد. موها یبه صورتش م یخاص ییبایپرپشت و پهنش ز یابروها اهیس یگرد چشمان صورت

 داد. یجذاب تر نشونش م

خواست  یکه دلت م یاون ادم ؟یکن یم سهیخودت رو با اون مقا ییبایز یدار یچ یهلما واسه  یشد وونهید تو

تو  دیکنه چرا با یکه اون بهت فکر نم یتونه داشته باشه. وقت ی. اون دوستت نداره و نمتونه باشه یو نم ستین

 ؟یو دنبال راه چاره بگرد یفکر کن ینیبش

ادامه بدم. از  یزندگ نیخواستم به ا ینم گهیزد خسته شدم و د یکه به سرم م یشده بودم از افکار مبهم کالفه

بود و انگار حاال حاالها قصد بند اومدن نداشت. به خاطر  یاومد و هوا بد جور ابر یبند بارون م کیشروع امروز هم 

 رونیبارون رو بهانه کرده و تو خونه نشسته بود. از صبح تا حاال که نصف روزه تو اتاقم نشستم و ب اریهم سام نیهم

ز تر ا شیهاش ب هیبا حرف ها و کنا اریطاقت نداشتم سام گهیخوردم. د یزیچ ینرفتم. نه ناهار درست کردم و نه حت

پدرش رو بدست آورده بود. پس  ییزدواج با من نصف داراکرد به خاطر ا یم یکنه. به حال اون چه فرق رمیتحق نیا

رو باخته بودم.  زمیاون برنده بود و من بازنده آره من همه چ یباز نینداشت، تو ا یتیبود و نبودم براش اهم گهید

 و به همه رمیخوام ادامه بدم من م ینم گهید یکه هستم. ول ینیعشقم غرورم احساسم همه و همه رو باختم و شدم ا

و چه قدر از  دمیها کش یمدت چ نیهمه بدونن که من تو ا ارندارم بذ یاز پدر ترس گهید یدم حت یخاتمه م زیچ

 نداره. یتیاهم گهیشدم د ریتحق اریجانب سام

 تونه من رو منصرف کنه. ینم زیچ چیرو گرفته بودم و ه میینها میزدم. تصم رونیافکار از اتاق ب نیهم با

لرزه کردم ن یم یکه سع یو با لحن ستادمیاون لم داده بود. ا یرو اریکه سام یکه داشتم مقابل مبل یشونیحال پر با

 گفتم:

 خوام باهات حرف بزنم. یم -

 دوخت و زمزمه کرد: ونیزیبه من انداخت و نگاهش رو به تلو ینگاه مچهین

 کنم. یگوش م -
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 گفتم: یعصب

 رو خاموش کن. ونیزیشه تلو ینم یطور نیا -

 رو تا آخر کم کرد و گفت: ونیزیتلو یسر جاش نشست و صدا یتند با

 بفرما حاال خوب شد؟ -

 رو فرو خوردم و رو به روش نشستم و گفت: بغضم

 خوام ازت جدا بشم. یم -

 زد و گفت: یشخندی. ننمیجسارت نگاهم رو بهش دوختم تا عکس العملش رو بب با

 ن؟یهم -

 که تو دلم بودند رو به زبون آوردم: ییااعتنا به اون شروع کردم و حرف ه یب

ازدواج رو قبول  نیا یطور که تو مجبور بود نیازت ندارم. اما هم یتوقع نیگفتم هم همچ یدونم دوستم ندار یم -

پدرم  یخشنود یتفاوت که تو به خاطر به دست آوردن ثروت پدرت و من برا نیبه ا یول میطور نیمن هم هم یکن

 قبول کردم.

 یم و میکن یعادت م گهیکه بگذره به هم د یگفتم اشکال نداره کم دمیو رفتار ناپسندت رو د یکه بداخالقاول  روز

 گه؛ید یمثل زوج ها میش

 پوزخند ادامه دادم: با

وش هم خ یلیندارم بر عکس خ یتیوضع شکا نیاز ا میکن یم یبا هم زندگ بهیسه ماه که مثل دوتا غر مینشد یول -

تر از  شیبمونم و ب ستمیمجبور ن گهیدست تو از دست ندادم. اما د ریکه دارم رو ز یزیچ نیحالم چون با ارزش تر

 بشم. ریتحق نیا
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ازت نخواستم  یزیسه ماه دم نزدم و چ نیکه تو ا ینیب یحس رو نسبت به تو دارم. م نیمن هم هم یندار دوستم

 خوام جدا بشم. یکه م نهیا من از تو یحاال تنها خواسته 

از حرف هام  ادیز اریکه سام نیکردم. اما مثل ا یم یکه حرف هام رو به زبون آورده بودم احساس سبک نیا از

 هم برد. یبود و اخم هاش رو رو مودهیخوشش ن

 شد. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: ینتونستم خودم رو کنترل کنم و اشکم جار گهید

 رو به همه بگم. زیشم برم و همه چ یمجبور م یکار رو نکن نیاگه ا -

 :دیخشم دستش مشت شد و رو به من توپ با

 ؟یکن یم دمیتهد -

 کردم خودم رو نبازم و گفتم: یاما سع دمیکه به خود گرفته بود. ترس یحالت عصب از

 رو یکوفت یزندگ نیا دیکه بانکردم  یگناه چیاسمش رو بذار، من ه یخوا یم یخودت هر چ یکنم ول ینم دیتهد -

خونه بمونم و برات نقش  نیزندون ا دیبا یتحمل کنم به خدا من هم آدمم دوست دارم شاد باشم بگم بخندم تا ک

 یخوام جدا بشم. تو هم مختار یرو گرفتم م میینها مینداره تصم تیبرام اهم یچیه گهیکنم؟ من خسته شدم د یباز

 تسین یخوب یزندگ کیکه دنبالش بودم نبود بگو شر یمن بذار بگو دختر یکه دلت خواست رو یرادیو ا بیهر ع

تا از شر من  یگرد یراه حل خوب م هیدنبال  ی. مگه نگفتستیهم مهم ن نیبگو ا یدونم هر چه دوست دار ینم

 راه. نیبهترهم  نیخوب ا ؟یخالص بش

* 

 ییکه هلما حرف از جدا نیداد. از ا یکرد و به حرف هاش گوش م یبا چشمان گرد شده فقط هلما را نگاه م اریسام

ناراحت شود؟ حق با هلما بود با  دیخودش فکر کرد چرا با شیناراحت؟ اما پ ایدانست خوش حال باشد  یزده بود. نم

 هیاز او جدا شود. اما باز چون انتظار  یسادگ نیتوانست به هم یم اریاو قرار داده بود سام یرو شیکه پ یراه حل

از جا برخاست. چند  یشانیاش شده بود با حال آشفته و پر رهیهلما را نداشت با تعجب خ یاز سو یبرخورد نیهمچ

 تند به اتاقش رفت. یداد و با قدم ها حیسکوت را ترج ی. ولاوردیبه زبان ب یرا تکان داد تا حرف شیلب ها یبار

 ییبه جدا یراض اریکرد اگر سام یخود فکر م شیاو زل زد و هق هقش شدت گرفت. پ یخال یابا عجز به ج هلما

 کرد؟ یم دینباشد چه کار با
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هم  دیاش چه بود؟ شا یشانیهمه پر نیا لیدانست دل یشد. نم شانیپر اریهلما حال سام یحرف ها دنیاز شن بعد

 که پدرش به نامش کرده بود را از دست  بدهد! یکرد با از دست دادن هلما ممکنه ثروت یفکر م

کرد انداخت و از خانه  یپر از اشک نگاهش م یبه هلما که با چشم ها یرفت. نگاه رونیآشفته از اتاق ب یذهن با

 زد. رونیب

* 

هم  نخونه بمونم. بارو نیتو ا گهید قهیدق کیخواست  یام افزودم خسته شده بودم و دلم نم هیبه گر اریرفتن سام با

 یدور خودم م یتونست آرومم کنه. با کالفگ ینم زیچ جیکه قصد بند اومدن نداشت اعصابم خرد بود و ه نیمثل ا

گم مطمئنم اون  یرو به مادر جون م زیرم و همه چ ینشد؛ م ییبه جدا یراض اریکردم اگه سام یو فکر م دمیچرخ

 تونه کمکم کنه. یم

و سر درد از جا بلند شدم و به اتاقم رفتم و  یجیقدر غرق خودم شده بودم که گذر زمان رو احساس نکردم با گ اون

کردم اما حال و  یاحساس ضعف م ی. از گرسنگدمیوار خواب نیتخت جن یکه چراغ رو روشن کنم رو نیبدون ا

 خوردن رو نداشتم. یبرا یزیحوصله درست کردن چ

له و حوص رهیگ یبرگشته، خوش به حالش تا دلش م اریکه سام دمیشب با باز و بسته شدن در فهم مهین یها کینزد

  نیگرده خونه. بر عکس من که تنها مرحم دردهام ا یو هر وقت دلش بخواد بر م رونیزنه ب یاز خونه م رهیاش سر م

 بود و بس. یواریچهار د

خدا  با ازیبه صبح رسوندم، بعد از نماز و راز و ن اریسام یاپیپ یاسرفه ه یو با صدا یداریخواب و ب ونیشب رو م تمام

از  اریزنگ تلفن سام یصدا دنیبود. با شن یصبحونه رو آماده کردم. خدا رو شکر بارون بند اومده بود، اما هوا ابر

 رفتم. رونیآشپزخونه ب

موقع خواب بمونه و تا حاال  نیعادت نداشت تا ا اریبود. آخه سام بیعج یبه در اتاق اون انداختم برام کم ینگاه

 کنم! داریرفتن به سر کار از خواب ب یکه اون رو برا ومدهین شیپ

 یکه رو ینگران اون شدم طرف گوش یاش که قطع شده بود دوباره به صدا در اومد. دروغ چرا کم یزنگ گوش یصدا

. اون طرف در رفتم یرو برداشتم و به بهونه  یگوشگرفت.  یبود رفتم. دوستش بود که تماس م ییرایتو پذ یعسل

دفعه دلهورم گرفت.  کیدونستم چرا  ی. نمشد یقرار م یگرفت و ب یشدم قلبم ضرب م یم کیهر قدم که به در نزد

دو قدم به داخل اتاق رفتم و نگاهم رو سمت تخت  یکی دم،یدر رو کش ی رهیبه در زدم و دستگ یضربه ا دیبا ترد
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 یبهم شوک وارد شده بود. سر جام خشکم زد و حرف یبا اون حال و روز انگار اریسام دنیدفعه با د کیسوق دادم. 

 لب گفتم: ریو زمزمه وار ز دهیبر دهیرو بر نمخواستم بز یکه م

 ... خوره.ی... ت.... دا... ره... زنگ... میگو... ش -

بار  نیاول یشدم و برا کینزد دیچیپ یزد و در خود م یتخت غلط م یرو یقرار یبه خودم اومدم و به اون که با ب زود

 اسمش رو صدا زدم و گفتم:

 ... حال... ت... خوبه؟اریس... سام...  -

 .دیبه گوشم نرس یزیناله کردنش چ جز

 بکنم؟ دیدونستم چه کار با یپاچه شده بودم و نم دست

 

(14) 

از  دمید یحال م نیباره اون رو تو ا نیبود.  اول باال یلیعرق کرده اش قرار دادم. تبش خ یشونیپ یرو رو دستم

فالمک زود  ادیبا  رم؟یکمک بگ یدونستم کجا برم و از ک یهنگ بود و نم یبغضم گرفته بود. مغزم به کل یشدت نگران

اون ها که سه چهار خونه از ما دور  یسمت خونه  یکه تنم بود مانتو انداختم و با عجله و هول هولک ییلباس ها یرو

وچه به ک یبزنه زنگ در رو فشردم و نگاه رونیام ب نهینمونده از س یزیکردم چ یکه احساس م یبا قلب دمیتر بود دو

خورد. با باز شدن در نگاهم  یبه چشم نم یحوال نیا یبود انداختم. اول صبح بود و کس سیخ روزیکه بر اثر بارون د

 خواب آلود باز هم به نظرم جذاب بود. یو چشم ها شونیپر یآلود طاها ثابت موند. با موهاصورت خواب  یرو

 انداختم و سالم کردم. ریبه ز سر

 :دیپرس یسالمم رو داد و با لحن نگران جواب

 ؟یمیشده خانم ند یزیچ -

 یخواست کم یافتاد و از من م یکه دنبالم راه م ییافتادم روزها یلعنت یاون روزها ادیگفتنش  یمیخانم ند با

 محلش بذارم و اجازه بدم حرفش رو با من بزنه.
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 افتاده؟ یاتفاق دهیشما حالتون خوبه چرا رنگت پر یمیخانم ند -

 لرزون و دو رگه جواب دادم: ییصدا با

 دونم چه کار کنم؟ ینم ستیاصال خوب ن اریحال سام یوقت مزاحم شدم ول نیشرمنده ا -

 گرد شده گفت: یو با چشم ها دیهام خواب از سرش پربا حرف  یانگار

 آم. یآرم و م یرو م فمیاالن ک دیباشه اصال نگران نباش -

 ام زدم: یشونیپ یرفتن اون با کف دست رو با

و  یداد یرو م دیاون زمان که با ید یاز خودت نشون م هیحرکات مسخره چ نیهست تو چت شده دختر ا معلوم

 ریهلما حاال اون زن داره تو هم خ ایبه خودت ب یزد یقع که دنبالت راه افتاده بود پسش ماون مو یکرد یم یدلبر

 ها! یسرت شوهر دار

کردم؟ با اومدن  یفکر م زهایجور چ نیدفعه چم شده بود که به ا کیدونستم  یزدم. نم یخودم پوزخند عصب به

طاها رو سمت اتاق  م،یزدم و با فالمک سالم کردم و هر سه طرف خونه برگشت ییطاها همراه فالمک لبخند محو

 :دمیپرس تهبر هم رف ییفالمک برگشتم و با ابروها شیکردم و پ ییراهنما اریسام

 آقا طاها دکتره؟ یچرا تا حاال نگفت -

 کرد و جواب داد: یکوتاه یخنده  فالمک

 .یدیخوب چون تو تا حاال از من نپرس -

 گفت: یشد و با لبخند و لحن آروم کی. طاها به ما نزددینگاهم اون سمت چرخ اریباز شدن در اتاق سام با

شه. فعال بر اثر مسکن  یکه البته با مراقبت زود خوب م دیشد یسرما خوردگ هی ستین یمهم زینگران نباش چ -

 شم. یمزاحم م دنشید یخوابه انشاهلل بعداً برا

 کردم نگاهم رو ازش بدزدم تشکر کردم و گفتم: یم یکه سع یحال در

 صبحونه آماده است. دییشرمنده اول صبح بهتون زحمت دادم لطفا بفرما -
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 طاها انداخت و گفت: یدست دور بازو فالمک

 م؟یطاها جون بر میش یمزاحم نم زمینه عز -

 با لحن آروم جواب داد: طاها

 .میبر -

سر باز  میشد و اشک ها داریغم دلم ب دنشیکه غرق خواب بود سر زدم با د رایاز رفتن اون ها رفتم و به سام بعد

 کردند.

 یکردم جا یجور حس حسادت بهم دست داده بود. احساس م هی دمیطاها رو با فالمک د یدونم چرا از وقت ینم

ازدواج من با هفته از  کیبعد  قاًیجالب بود. چون دق یلیشدم. برام خ یاش م یزندگ کیشر دیمن با نیفالمک ا

هم براش مهم نبودم و  ادیبه من بفهمونه که ز رشکا نیخواست با ا یطاها با فالمک ازدواج کرده بود. انگار م اریسام

 بست. ییزناشو مانیپ گهید یکیمن رو از دست داده با  دیتا د

 ام زدم. یشونیپ یرو یسر کالفگ از

افکار مزاحم وارد آشپزخونه  نیفرار از ا یآد تو سرم؟ برا یم یمنف یخدا من امروز چم شده چرا همه اش فکر ها یا

هر چه زود  دیشدم. با اریسام یشدم. با زور چند لقمه به عنوان صبحونه خوردم بعد مشغول درست کردن سوپ برا

 حال رها کنم و برم. نیتونستم اون رو تو ا یکنم. نم یرو عمل ممیشد تا تصم یتر خوب م

بردم. وارد اتاق که شدم چشم هاش رو باز کرد و نگاهش رو به  اریسام ی. و براختمیظرف ر هیکه آماده شد تو  سوپ

 من دوخت.

 یکنار تخت قرار دادم و ازش خواستم تا سوپش را بخوره. احساس کردم م زیم یظرف سوپ رو رو یمحتوا ینیس

اش که بر یدوست نداشتم بابت کار چیکه بخواد از من تشکر کنه ه دمیو ترس دیبزند دلم در جا لرز یخواست حرف

 ارهیبه زبون ب یزیکه چ نیخواست. قبل از ا یدلم نم تیتو اون موقع یدونستم چرا ول یکردم از من تشکر کنه نم یم

 رفتم. رونیاز اتاق ب

 یتبش دستم رو رو یکنترل دما یکرد. برا یخواب بود و مرتب سرفه م اریبردن ظرف که به اتاق برگشتم سام یبرا

 اش قرار دادم باز هم تبش باال بود. یشونیپ
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*** 

 شد. اریبا هلما وارد اتاق سام یآمد. بعد از سالم مختصر اریسام نهیمعا یاز ظهر بود که طاها باز برا بعد

 او پرداخت و گفت: ی نهیاما طاها مانع او شد و به معا ندیبنش شیکرد سر جا یاو سع دنیبا د اریسام

چه قدر نگران  یدید یهلما خانم رو م دیبا ؟یمهندس چرا مراقب خودت نبود یت آقاباالس یلیهنوز تبت خ -

 بتینص یزن نیکه همچ یباش یآدم خوش شانس یلیخ دیبا جیهو نیرنگ به رو نداشت شده بود ع چارهیحالت بود. ب

 خان. اریمسا ینکن تشیها اذ نیتر از ا شیشده قدرش رو بدون و زود خوب شو تا ب
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 زد. ینم یبه دهان طاها شده بود و حرف رهیبا چشمان کم فروغ خ اریسام

 فشرد و گفت: یدست او را با گرم طاها

 ؟یندار یزنم. کار یشم فردا باز بهت سر م یمن فعال مرخص م -

 با تکان دادن سر جواب او را داد و چشمانش را بست. اریسام

. طاها با دیرا پرس اریاو از جا برخاست و حال سام دنیبا د رفت. هلما رونیرا جمع کرد و از اتاق ب لشیوسا طاها

 لبخند جواب او را داد:

 یکن بذار رو سیدستمال با آب سرد خ ایحوله  هی ادیب نییکه تبش پا نیا یشه نگران نباش فقط برا یخوب م -

 شه. یانشاهلل زودخوب م شیشونیپ

 بماند. طاها تشکر کرد و رفت. یخوردن چا یتشکر کرد و از او خواست برا هلما

که طاها گفته بود  یفرار از افکار مبهم و خسته اش کار یبه افکارش اجازه نداد او را به دور دست ها ببرد و برا هلما

 رفت. اریآب سرد همراه با دستمال در دست داشت به اتاق سام یکه کاسه  یرا انجام داد و در حال

 کرد. یرا بسته بود ناله م شیکه چشم ها یدر حال اریسام
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 قرار داد. اریسام یشانیبر پ یکرد، آب آن را گرفت و به آرام سیجلو تر رفت دستمال را خ هلما

دستمال وارد کرد و آن را  یرو یدستمال ناله کرد و سرش را به دو طرف تکان داد. هلما فشار یاز سرد اریسام

 محکم گرفت.

او قرار  یشانیکرد و بر پ یم سیشد دوباره آن را خ یاد. هر بار دستمال خشک مکار را ادامه د نیاز شب هم یپاس تا

 داد. یم

تخت نهاد و به خواب فرو  یسرش قرار داد و سر رو ریو هر دو دستش را ز دیکش یا ازهیخم دیشد یحس خستگ با

 رفت.

به خواب فرو  یهلما که با حالت منحن دنیبهتر شده بود. چشم باز کرد با د یکرد حالش کم یکه احساس م اریسام

کرد  یانداخت و به سرفه افتاد. سع نییدستش را پا دیکند اما با ترد داریرفته بود. دستش را باال برد و خواست او را ب

 نشود. هلماشدن  داریتا باعث ب ردیسرفه کردنش را بگ یکه جلو

 آب دست او داد. وانیرفه افتاده بود. زود لکه به س اریسام دنیو با د دیهمان موقع هلما از جا پر اما

جمع کرد و از اتاق  زیم یرا از رو یاضاف لیوسا یحرف چیکه آب خورد سرفه اش آرام شد. هلما بدون ه یکم اریسام

 رفت. رونیب

* 

 یآب رادستش دادم وقت وانی. لدمیاز خواب پر اریسام یاپیپ یسرفه ها یساعت چهار بود که با صدا یها کینزد

رو تو آشپزخونه گذاشتم و وارد اتاقم شدم.  لیرفتم. وسا رونیرو جمع کردم و از اتاق ب لیآروم شد. وسا دمید

حالش خوب شده  اریکنم. حاال که سام استراحتتونستم  یجا نم نیبه استراحت داشتم اما ا اجیخسته بودم و احت

 رفتم. یم رونیاش ب یاز زندگ شهیهم یبرا دیبود. با

خونه و  نیکه تو ا هیروز نیشدم. امروز آخر داریصبح زود ب دم،یرو بستم و خواب میکه داشتم چشم ها یحال زار با

ته خس ختنیو اشک ر هیکنم از گر هیخواست گر یخواهد بود. دلم گرفته بود اما دلم نم اریمشترکم با سام یزندگ

 یم یطور نیبخت شده بودم و حاال ا یخونه  یراه ارکه با اجب نیسوخت از ا یخودم م یشده بودم درسته دلم برا

 یراب ییکدوم جا چیه یو نه خوش یبودم که نه شاد یاضاف ایدن نیتو ا یکردم انگار یم یخواستم برم احساس پوک

که  نیمن نداشتند. صبحونه رو آماده کردم و به اتاق برگشتم خودم هم لباس عوض کردم چمدونم رو بستم و قبل از ا



 یمن قلبیتو آرزو

 
45 

 

صبحونه قرار دادم. از  زیم ینوشتم و رو اداشتی هیبراش  نیزدم. البته قبل از ا رونیبشه از خونه ب داریب اریسام

و چمدون ت دنیدر رو باز کرد با د میکه نس دینکش یرو پرداخت کردم و زنگ در رو زدم طول هیشدم کرا ادهیپ یتاکس

اول  نیدر کنار رفت تا من برم داخل نخواستم از هم یدستم ماتش برد و زمزمه وار جواب سالم من رو داد و از جلو

 نیهم یخاتمه بده؟ برا زیخواست به همه چ یم یچه طور نمیموندم تا بب یم اریمنتظر سام دیرو لو بدم با زیهمه چ

 توش نباشه گفتم: یاز غم و ناراحت یکردم اثر یم یکه سع یرو به عقب هل دادم و با لحن میو نس دمیخند

 داداش من؟ تهییعوض خوش اومد گو نیا یمتر باز کرد کیرو چته دهنت  -

 رو به دستش دادم و خودم جلوتر به راه افتادم. چمدون

 قدم برداشت و گفت: کنارم

 حرفت شده؟ اریشده با سام یزیشد چ داتیاول صبح پ یناگهان یلیخوب خ -

 دم،یخند

 مهمون خونه آقام باشم. یچند روز هیاما من دلم تنگ شده اومدم  ستیکارها ن نیاهل ا ارینه بابا سام -

 .یخوش اومد یلیخ یآبج یکن یخوش حالمون م -

ا ام پ ییکردم و به اتاق خلوت و تنها کیاز اون با استقبال گرم مادرم مواجه شدم و بعد از اون با پدر سالم و عل بعد

 نیشد. انگار هم یتداع میچشم ها یجلو میو نوجوون یت کودکاز اون تمام خاطرا یگذاشتم با نگاه به هر گوشه ا

 !میگذاشت یو سر به سر هم م میکرد یم یطونیش یاتاق کل نیبود من و نسترن تو ا روزید

م تا ذاشت یم گریدندون رو ج یچند روز دیمبل نشستم و به فکر فرو رفتم. با یغم تو دلم تلمبار شد. رو گهید بار

 .نمیرو بب اریعکس العمل سام

 کردم. یتر وقت خودم رو با کار و کمک کردن به مادر مشغول م شیکنم ب الیکه کم تر فکر و خ نیا یبرا

* 

به بدنش داد و لبخند زنان از  یتخت نشست کش و قوس یشد. رو داریاز خواب ب اریبعد از رفتن هلما سام یساعت

 رفت. رونیاتاق ب
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 نینگاهش را طرف اتاق هلما سوق داد با فکر کردن به ا زیم یصبحونه آماده رو دنیبا د دیبه آشپزخونه کش یسرک

وارد  یا قهیدوش ده دق کیهنوز خواب بود. حوله اش را برداشت و وارد حمام شد. بعد از  شبید یکه هلما از خستگ

 یواریبه ساعت د یاهسراغش آمد. نگ یهلما نگران دنیدوباره به آشپزخونه برگشت با ند د،یاتاقش شد و لباس پوش

پشت در اتاق هلما مکث کرد و تقه  یدلواپس یداد انداخت. با کم یرو نشون م قهیشکل که ده و چهل و پنچ دق رهیدا

 به در وارد کرد. یا

 کارت دارم؟ رونیب ایب یداریهلما ب -

 یوارد اتاق شد با جا مهیو سراس دیرو کش رهیدستگ ی. با دلواپسدینشن یجواب چیبه در زد اما ه گرید یتقه  چند

 او را صدا زد. یرفت و چند بار رونیهلما که مواجه شد با تعجب از اتاق ب یخال

و نفسش را از  دینمدارش کش یبه موها یو نشست دست دیرا کش یوارد آشپزخونه شد، صندل شانیو پر کالفه

 دهانش فوت کرد.

اش ماند. سپس با عجله آن را برداشت و به  رهیبا مکث خ یبرگه تا خورده لحظه ا دنیگرداند با د زیم یرا رو نگاهش

 حروف آن چشم دوخت.

 رمیبود که مزاحمت بودم من م یروز نیحالت بهتر شده باشه. امروز آخر یبش داریاز خواب ب یوقت دوارمیسالم ام#

من  ستیمهم ن یگرچه خودم هم ناراحت بودم ول یبکن یتا تو احساس راحت رمیم رونیب تیاز زندگ شهیهم یبرا

 یهام دل همچون سنگت رو نرم کنم فقط م حرف نیخوام با ا یبده نم تیبه من و وجودم اهم ینبودم که کس یآدم

دونم  ی. چون میکن یشوهر خوب رو باز هیو اون نقش  نیا یجلو یستیمجبور ن گهیو د یخوام بگم از امروز تو آزاد

 دونستم که تا خوب شدنت صبر کنم. فهیوظرو   نیا یو بد حال بش ضیمن باعث شده بودم مر

 شم. یخودم دست به کار م ینکرد ییجدا یبرا یکنم اگه اقدام یسه روز صبر م تا

 مشتش مچاله کرد. نیبرگه را ب یو با زمزمه کردن لعنت دیکش یپوف عصب اریسام

 کشان خود را به اف اف رساند و دکمه را فشرد. دیزنگ در را که شن یصدا
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که به ظاهر حالش خوب شده بود لبخندش  اریسام دنیخندان وارد سالن شد با د ییبا سر و وضع آراسته و رو طاها

 تر شد. سالم کرد و گفت: قیعم

 .یکه حالت خوب خوب شده بسالمت نمیب یم -

او  یرفته گ یرو دنیتعارف کرد. طاها با د یخوردن چا یگرفته وارد آشپزخانه شد و طاها را برا یبا حالت اریسام

 :دیخوش فرم و حالتش داد و پرش یبه ابروها یحالت

 افتاده؟ ینکرده اتفاق یخان خدا اریسام یگرفته ا -

 داد و گفت: هیبا تاسف سر تکان داد و به آرنجش تک اریسام

 کردم و حاال توش موندم. یتیخر هیبگم طاها جان من احمق  یچ -

 :دیاش داد و پرس یشانیبه پ ینیچ یبا کنجکاو طاها

 ؟یمگه چه کار کرد -

 یدانست چه طور یبه پا کرده بود. نگران هلما شده بود اما نم یسکوتش ته دل طاها آشوب نیسکوت کرد و ا اریسام

 ته دل طاها به پا شد. یشیبه زبون آورد آت اریکه سام یگرفت؟ با حرف یم اریسراغ او را از سام دیبا

 .میجدا بش خواد یهلما قهر کرده و م -

 دوخت و حرف او را تکرار کرد. اریبا تعجب چشم به سام طاها

 !د؟یجدا بش -

 و گفت: دیبه موهاش کش یدست یبا کالفگ اریسام

 اوهوم. -

 نباشه. یپرسم فضول یکه م دیشده البته ببخش یچ اریسام -

 قابل اعتماد درد و دل کند. گفت: یکه دلش پر بود و دوست داشت با کس اریسام

 هام  هلما رو از دست دادم حاال چه کار کنم؟ یمن از سر خودخواه -
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 افتاده؟ یدهد که چه اتفاق حیتوض شیآرام باشد و برا یاز او خواست کم طاها

 کرد. فیطاها تعر یرا برا زیهمه چ ریسر به ز اریسام

 قدر هلما را ندانسته بود، دوخت. چیکه ه اریکه پر از غم و غصه شده بود نگاهش را به سام یبا قلب طاها

 نفس حبس شده اش را آزاد کرد و گفت: اریسام

دونستم چه مرگم شده  یشده بود. نم یجور هیزد. حالم  ییحرف از جدا یوقت دمیکه حرف هاش رو شن نیاز ا بعد

گرفته بودم باهاش حرف بزنم و درباره  مینباشه و هم دوست داشتم کنارم بمونه. تصم میخواست تو زندگ یهم دلم م

فرصت رو از دست دادم.  نیشدم و ا ضیمر روزکرده بودم بگم اما همون  داینسبت بهش پ یکه به تازگ یاحساس

 اون رفته هلما رفت. ستین دمیشدم د داریامروز ب

 زد و گفت: یرفتار کند لبخند یکرد عاد یم یکه سع طاها

کن و ازش بخواه تا برگرده. مطمئنم  ینداره برادر من برو دنبالش ازش عذر خواهکه غم و غصه خوردن  نیخوب ا -

 هست که نخواد بهت فرصت جبران بده. یا دهیهلما خانم اون قدر آدم فهم

*** 

تا از هم جدا  خوادیکنه و نم یخودم اگه تنهاش بذارم به من فکر م الینبود به خ اریاز سام یروز گذشت و خبر سه

 نیا . پس دریاضاف یا لهیوس هیاش نداشتم جز  یتو زندگ ینقش چیسه روز بهم ثابت شده که من ه نی. اما تو امیبش

بهم نشون بده. چند روزه  یمادر بگم تا خودش راه حل هتونستم ب یشدم حداقل م یخودم دست به کار م دیصورت با

 رفتم؟ یم دیکدوم راه رو با رمیبگ میتونستم تصم یکه مغزم هنگ کرده و نم

عشقم رو تو دلم  یسالگ ستیبودم که تو سن ب یمملو از غم و غصه وارد باغ شدم. چه قدر آدم بد شانس یدل با

 شکست خوردم. میکشتم و تو زندگ

 

(17) 

ام رو به درخت دادم و چشم  هیکز کردم تک یدرخت ی هیسا ریکرد، ز یم نییرو باال و پا میگلو کیکه سب یبغض با

 رو زمزمه کردم. یدور و برم آهنگ یایآروم و بغض آلود فارغ از دن یهام رو بستم و با صدا
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 یمنتظره شخص رهیغ یبلند هق زدم. با صدا یکردن خودم با صدا یخال یداد و برا یبهم دست م یخفگ احساس

 اون شدم. رهیخ سمیخ یو با چشم ها دمیمثل فنر از جا پر

 ؟یسالم خوب -

 ندادم. یگرفتم و جواب اریکردم رو از سام یکه اشکم رو پاک م یهم بردم در حال یهام رو تو اخم

متوجه ورودش به باغ نشده بودم اصال  یچه طور ختیبود اعصابم به هم ر دهیحال و روز د نیکه من رو تو ا نیا از

 جا چه کار داشت؟ نیاون ا

 هلما. -

برم که  رونیزد؟ باز هم جواب ندادم راهم رو کج کردم تا از باغ ب یضرب گرفت اون داشت من رو با اسم صدا م قلبم

 شدم. خکوبیبا صداش سر جام م

 کنم اجازه بده حرف هام رو بزنم. یهلما خواهش م -

فس هام چشم تعادل ن یشدم. برا یشد. حتم داشتم اگه سمتش بر گردم رخ به رخش م کیپشت سرم بهم نزد از

 هام رو بستم بغضم رو همراه با آب دهنم قورت دادم و گفتم:

 ؟یبگ یخوا یما حرف نگفته هست که م نیمگه ب -

 دم گوشم زمزمه کرد. یکردم با لحن آروم یخوردند رو حس م یگوشم بر م ینفس هاش که به الله  هرم

 نگفته وجود داره لطفا اجازه بده... یحرف ها یلیبله خ -

 و قدم ازش فاصله گرفتم و اجازه ندادم ادامه بده و گفتم:د یکی

 خوام. ینم یزیچ ییرو گرفتم و جز جدا ممیجا برو من تصم نیکنم از ا یخواهش م -

انداختم تا  نییمردونه و قدرت مندش شد و من رو طرف خودش برگردوند. سرم رو پا یدست ها ریدو شونه ام اس هر

 .نهیرو نب ختنمیست و اشک رحالم نشه تا شک یمتوجه دگرگون

 هلما نگاهم کن. -
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 کنه. رمیخوستم باز هم تحق یخواستم تو چشم هاش نگاه کنم نم یگرفتم نم نییتر سرم رو پا شیب

 باال بردن سرم جلو آورده بود به عقب هل دادم و گفتم: یرو که برا دستش

 تنهام بذار. -

 لحن ملتمسانه گفت: با

خوام  یکردم معذرت م یبد یلیدونم در حقت خ یقدر دلسنگ نباش من اومدم تا تو رو با خودم ببرم. م نیهلما ا -

م باش یدم همون یقول م مونیسر خونه و زندگ میبرگرد ایکنم ب یخواهش م ییدم به جز جدا یانجام م یبگ یهر کار

 .یخوایکه تو م

 هیکوه غرور  نیحرف ها نه بابا پس پشت ا نیو ا اریمسا دمیشن یداشتم م یتعجب چشم هام گرد شده بودند چ از

 ذره احساس هم بود و من خبر نداشتم.

 به بازگشت با اون نبود. اشکم رو پس زدم و گفتم: یهمه دلم راض نیا با

 جا برو. نیگردم لطفا از ا یبر نم گهید ستمیمن عروسک دست تو ن -

 هلما من دوستت دارم! -

 به اون زل زدم. سمیخ یحرفش انگار شوک بهم وارد شده باشه با بهت و تعجب با چشم ها نیا دنیشن با

خواستم  یم یو تنهام بذار یکه بر نیکنم اجازه بده جبران کنم. قبل از ا یمن اشتباه کردم خواهش م زمیهلما عز -

تنهام  یوقت یرفت یوقت مواجه شدم تیخال یبا جا یشدم و نتونستم. وقت ضیحرف ها رو بهت بگم اما مر نیا

 کنم ازت. یدارم هلما خواهش م اجیکم دارم من بهت احت میتو زندگ یزیچ هیاحساس کردم  یگذاشت

ا ت دیبه دست آوردن ثروت پدرش، شا یاز نقش هاش بود برا یکیهم  نیا دیتونستم حرف هاش رو باور کنم شا ینم

 یکه برا دهید یدرمن م یدونم عمو عزت چ ی! من نمتونست به اون همه ثروت برسه ینباشم نم شیمن تو زندگ

 ؟گهیمنه د یها یبد شانس نیتر بزرگاز  یکیهم  نیخدا البد ا یبا پسرش گذاشته ا یشرط نیعروس شدنش همچ

 زدم و گفتم: یشخندیزدم ن یکرد و دم نم یکه بارم م ییتمام حرف ها ادی با
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همه درد و شکست رو ندارم. لطفا برو تو مجبور  نیتحمل ا گهیطاقت ندارم د گهیتونم برگردم من د یمتاسفم نم -

ر ه یتون یم یتو حاال مختار یصدام رو بشنو ای ینینحس من رو بب ختیر یگردیهر روز که از سر کار برم یستین

به پول و ثروت پدرت چشم نداشته باشه. نگران  کهبگرد  یکیبرو دنبال  ،یبساز یجور دلت بخواد واسه خودت زندگ

 زنم تا تو رو از... یباش خودم با پدر جون حرف من

 گفت: یحرفم اومد و با تخس به

 خوام. یهمه رو فراموش کن من معذرت م نیهلما ا -

 اش ادامه دادم. یاعتنا به اون و عذرخواه یب

خسته  ینقش تکرار نیکنم  چون از ا یزن خوب و مهربون رو باز کیو اون نقش  نیا یتونم جلو ینم گهیمن د -

. نمیهات رو نب هیو کنا کهیو ت یتا بد اخالق میمهمون داشت شهیکاش هم یباشه که ا نیآرزوم ا دیبا یشدم، تا به ک

رو به  نیاز ا میکه زندگ نمیب یشم و م یم داریاز خواب ب یروز هیدادم که حتما  یم یپوچ یدهایچه قدر به خودم ام

پس حرف از دوست  اریسام یخواست یشدم اما نشد تو من رو نم یم داریاز خواب ب دیام نیاون رو شده هر روز با ا

 داشتن نزن لطفا!

 انداخت و گفت: ریسر به ز یشرمندگ با

 یباور کن هلما من دوستت دارم و ازت م یکردم. ول تیتو رو اذ یلیبودم. قبول دارم خ یقبول دارم آدم احمق -

 کنم. یهش محداقل بهم فرصت بده جبران کنم خوا یخوام برگرد

دونستم حرف هاش رو بارو کنم و بهش فرصت بدم  یگفتن نداشتم اما نم یبرا یحرف گهید ختمیر یصدا اشک م یب

 نه؟ ای

 ملتمسش دوختم. ینگاهم رو تو چشم ها سمیخ یگونه ها ینشستن دستش رو با
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 .ستندین ختنیو اشک ر هیگر قیخوشگلت ال یچشم ها نینکن خانمم ا هیگر

 بودم گفت: دهیلب هاش ند یگونه ام گرفت و با لبخند که تا حاال رو یت انگشت نم اشک رو از روپش با
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 ؟ید یبهم فرصت م -

 مهمون لب هام شد و گفتم: یلبخند ناخودآگاه

 ؟یستیاز گل متنفر ن گهید یعنی -

 و گفت: دیخند موشکافانه

 وقت از گل ها متنفر نبودم االن هم عاشق تمام گل ها هستم! چیه -

 .دمینثارش کردم و خند یا وونهید

* 

 لمیف یدر خانه بر پا کردند و به تماشا یمشترکشان جشن دو نفره ا یو آغاز زندگ یشب به مناسبت آشت آن

 پرداختند. دندید یبار بود آن را م نیکه اول شانیعروس

که در  نیاو زل زده و از ا مرخیبه ن اریدوخته بود و سام ونیزیتلو یرنگ یغرق در افکار خود چشم به صفحه  هلما

او  ی رهیکرد. هلما متوجه نگاه خ یمدت گذشته باعث رنج و عذاب هلما شده بود. در دل خود را مالمت م نیتمام ا

رد و تر ک کیتر به هلما نزد شیبرد و خود را ب نیرا از ب اهلم نیو ب نشیمتر ب یلیچند م یفاصله  اریشده بود، سام

 دم گوش او زمزمه کرد: یدست دور گردن او انداخت و با لحن خمار

 !؟یدیواقعا من رو از ته دلت بخش یعنی زمیعز -

 با لبخند روش را طرف او چرخاند و گفت: هلما

 ؟یمگه شک دار -

 خوام مطمئن بشم. یاما م یریبگ دهیمن رو ناد یها یام بددونم دلت اون قدر بزرگه که تم یشک ندارم م -

 گفت: د،یکش یم یو افق یبا انگشت خطوط عمود اریسام ی نهیس یپهنا یکه رو یدر حال هلما

 گهیرو فراموش کن و د زیناراحت بشم همه چ یخوا یرو فراموش کنم تو هم اگه نم زیکنم همه چ یم یمن سع -

 باره نگو! نیدر ا یزیچ



 یمن قلبیتو آرزو

 
53 

 

 بر آن زد و گفت: یدست او را گرفت بوسه ا اریسام

 ماه عسل. میبر میخواه یفکر کن که م یسفر چند روزه موافق کیبا  نمیحاال بگو بب یتو بگ یچشم هر چ -

کنار او داشته باشد  یدغدغه ا یب یببرد و زندگ ادیرا از  اریسام یها یها و نامهربان یکرد تمام بد یم یکه سع هلما

 و گفت:کرد  یخنده ا

 سفر بره؟ آدیکه بدش ب یک یگ یم یجد -

 او زد و گفت: یبر موها یبوسه ا اریسام

 .میریبگو م یهر جا دوست داشت -

 کرد جواب داد: یکه پشت دست او را نوازش م یدر حال هلما

 گذره. یندارم مطمئنم هر جا با تو باشم خوش م ینیمع یمن جا -

 از جا برخاست و گفت: سپس

 دم کنم. یرو به برق زدم تا حاال جوش اومده برم چا یوقته کتر یلیخ -

 داد و رفتن هلما را تماشا کرد. هیبه مبل تک اریسام

شد. بعد از به جا آوردن نماز صبح به آشپزخانه رفت. تا  داریآن شب طبق معمول هلما صبح زود از خواب ب یفردا

 صبحانه را بدهد. بیترت

 دیرا کش یکه تعادلش را از دست ندهد زود صندل نیا یرفت برا جیحساس کرد سرش گبود. که ا زیم دنیحال چ در

 یخواست او پ یکرد و نم یم یمخف اریسام دهیکرده بود و از د یو نشست. نصف روز را با حال خراب و کسالت سپر

 به حال خرابش ببرد.

 نشست. شید و رو به رووارد آشپزخانه ش اریناهار بود که سام یحال آماده کردن ساالد برا در

 .اوردیبه زبان ن یزد و حرف یرمق یاو لبخند ب دنیبا د هلما

 :دیبا دقت به او نگاه کرد و پرس اریسام
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 ؟یرس یشده سرحال به نظر نم یزیچ -

 نشده خوبم. یزینه چ -

 زد و گفت: یبحث را عوض کند لبخند نیا نکهیا یبرا سپس

 م؟یسفر کجا بر یگرفت میشد تصم یچ -

 .دیزنگ تلفن به گوشش رس یبزند. صدا یشد و تا خواست حرف قینداد و به حرکات هلما دق یجواب اریسام

 جا برخاست و رفت تا جواب تلفن را بدهد. از

 تازه کرد و به کارش ادامه داد. یاز رفتن او هلما نفس بعد

ز نگاهش را به هلما که با بهت نشست و با شیمشغول و آشفته برگشت و سر جا یبا ذهن اریبعد سام قهیدق چند

 کرد دوخت. ینگاهش م

 حالت خوبه؟ یهلما تو مطمئن -

 حالم خوب نباشه بله خوب خوب خوبم. یبابا تو چرا اصرار دار یا -

 هر دو دست او را گرفت و با لحن آرام گفت: اریسام

 ؟یدکتر چرا بهم نگفت شیپ یگفت. هلما تو رفته بود یم یا گهید زیچ هیمادر جون تازه پشت تلفن  یول -

 لبخند بزند و گفت: یکرد با خونسرد یسع هلما

االن هم حالم  نیحالم خوب نبود با اصرار مادرم رفتم دکتر هم ینبود تو دو سه روز گذشته کم یمهم زیچون چ -

 .ستین میزیکه چ ینیب یخوبه م

 چاره مادرم البد باز هم دلواپس و نگران بوده که زنگ زده. یب

 .ارهیب یداده دست سام یرفت قرص هات رو ببر ادتیگفت بله  -

 از جا برخاست و گفت: هلما
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 ناهار تعارفش کن بمونه. یاومد حتما برا یاگه سام اریپسره رو به زحمت انداخته سام یالک یبابا الک یا -

 نازک کرد و گفت: یپشت چشم اریسام

 ست؟ین یا گهیچشم خانم امر د -

 نزد. یکرد و حرف یآرام یخنده  هلما

* 

ناهار شدم. از چند روز قبل احساس  زیم دنیرفت تا در رو باز کنه من هم مشغول چ اریزنگ سام یصدا دنیشن با

بگم چون هنوز اون  اریباره به سام نیدر ا یزیدکتر رفته بودم اما نخواستم چ شیخاطر پ نیکسالت داشتم و به هم

. بردم ادیرو از  زیرفتار کنم و وانمود کنم همه چ یعاد مکرد یم یهمه سع نیا با یبا اون راحت نبودم ول دیطور که با

 یشکست رو م دیبه اشتباهش برده بود حاال که خودش دنبالم اومده نبا یپ اریطور هم بشه حاال که سام نیهم دیبا

 .رفتمیپذ
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 دادم. یجبران کردن بهش م یبرا یفرصت دیبا

 به خودم اومدم. اریسام یصدا با

 رسونه. یسالم م یسام -

 تو؟ ومدیپس چرا ن نیسالمت باش -

 هر چه تعارفش کردم قبول نکرد چه کارش کنم؟ -

 زدم و گفتم: یلبخند

 تا ناهار رو بکشم. نیبش ایاشکال نداره ب -
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دا در که زنگ در به ص میکرد یفکر م میکه سفر کجا بر نیو به ا میتو سالن نشسته بود اریاز سرو ناهار من و سام بعد

اومد  یم دنمیموقع فالمک به د نیهم یدونستم گاه یمانعش شدم چون م یخواست از جا بلند بشه ول اریاومد سام

 حدس زدم خودش باشه و گفتم:

 کنم. یخودم باز م -

به  یپرسگل از روش شگفت و بعد از سالم و احوال  دنمیدرست از آب در اومد و فالمک پشت در بود با د حدسم

 داخل تعارفش کردم. لبخند بر لب وارد شد و بدون مقدمه گفت:

 تو میاز شما هم دعوت کن میگفت میحال و هوا عوض کن میسفر بر یچند روز میگرفت میراستش من و طاها تصم -

 لطفا! دیگذره هلما جون قبول کن یخوش م یلیخ دیسفر با ما باش نیا

 زدم و جواب دادم: یبهت لبخند با

 بگم؟ یدونم چ ینم میبگم واال راستش ما هم قصد سفر داشت یچ -

 ده. یم فیتر ک شیب میبهتر با هم بر یچ گهیجدا خوب پس د -

سفر با طاها و فالمک رو قبول  دیبا یبودم چه طور ومدهیکنار ن اریجواب بدم من تا االن با خودم و سام یچ موندم

 :مخالفت کنه گفتم اریکه سام نیا دیه با طاها هم سفر بشم. به امتونستم بکنم ک یکردم اصال تصورش رو نم یم

 .زمیبگم عز اریبه سام دیاول با ستیدست خودم که ن -

 با شوق و ذوق بچگانه گفت: فالمک

 داحافظفعال خ میشب با طاها مزاحمتون شد دیباشه من فعال برم شا یکن شیکن راض یسع یباشه گلم بهش بگو ول -

 خدانگهدار. دیمراحم زمیعز نیخوش اومد یلیخ -

 داده بودند به اون گفتم. بیکه طاها و فالمک ترت یبرگشتم و درباره سفر اریسام شیپ

 باال انداخت و گفت: یشونه ا اریسام

 زم؟یعز هیندارم تو نظرت چ یمن حرف -
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و طاها مهمون ما  گفتم. شب بعد از شام فالمک یکردم و باشه ا میگفتم خودم رو تسل یم دیبا یدونستم چ ینم

 رو به طاها گفت: اریو سام دندیکش شیبودند و باز موضوع سفر رو پ

 .میداد یسفر به شمال رو م هی بی. چون ما هم ترتمیتعجب کرد یسفرتون کم شنهادیراستش از پ -

 و با بهت نگاهش کردم. اوردمیطاها زد سر در ن یبرا اریکه سام یچشمک از

 رسا و آرام گفت: یبا صدا طاها

 درسته؟ فهیپس سفرتون با ما رد -

 و گفت: دیخند اریسام

 بله. -

 و ذوق گفت: یبا شاد فالمک

 گذره. یمطمئنم خوش م هیعال -

 گفت: یبه اون رفت و با لحن شوخ یچشم غره ا طاها

 .ستیبچه خوب ن یذوق نکن برا ادیفالمک جون ز -

 .میگفت کیبهشون تبر یقراره پدر و مادر بشن با خوشحال ین ها به زوداو میکه تازه متوجه شده بود اریو سام من

 .میکرد یرفتم و از خانواده هامون خداحافظ اریروز قبل از حرکت همراه سام کی

که طاها باشه من هم  ییسفر خوش نبود و دوست نداشتم جا نی. گرچه دلم با امیطاها بر نیشد با ماش نیبر ا قرار

 کنم. ادیپ اریسام یبرا یقانع کننده ا لیمخالفت کنم و نتونم دل دمیرفتم. ترس یم دینداشتم با یباشم اما چاره ا

 اریو قرار شد سام میطاها، من و فالمک کنار هم سوار شد نیمورد نظرمون تو ماش لیاز قرار دادن تمام وسا بعد

 حرکت کرد. نی. با سوار شدن طاها ماشنهیپشت فرمون بش

 هیانداخت و  یبهم م یاز پشت شونه نگاه یاش گل کرده بود. گه گاه یکه شوخ یرانندگ نیدر ح اریراه سام نیب در

 شد. یمن و فالمک م دنیگفت و باعث خند یبهم م یبا شوخ یزیچ
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 یپ اریسام دمیترس یجرات نداشتم نگاهم رو طرف طاها سوق بدم و نگاهش کنم م میبود نیتمام مدت که تو ماش در

خوشش رو بهم  نشون بده. اما  یخواست رو یم ایکه بعد از چند ماه تازه دن یمن بد بشه. من یببره و برا یزیبه چ

 شد حالم دگرگون بشه. یکارش باعث م نیکردم و ا یخودم رو احساس م یگاه طاها رو یگاه و ب ینگاه ها ینیسنگ

 داشتند.استراحت نگه  یسرو ناهار و کم یبرا یظهر کنار رستوران یها کینزد

 میساعت بعد برگشت میحدود ن دم،یخوردم و دست از خوردن کش یچند لقمه ا یلیم یغذا را که آوردند با ب سفارش

 بار طاها پشت فرمون نشست. نیو ا نیتو ماش

 در آوردم و خوردم. فمیشد قرص هام رو از تو ک یکه حالم کم کم بد م نیحس ا با

 .میکرد یم شونیمن و فالمک با خنده همراه یو گهگاه دیخند یم گفت و یبا طاها م اریتمام راه سام در

تونسته بودتو اون چند ماه گذشته اون رفتار  یبود چه طور یکه آدم شوخ و خوش اخالق اریسوال بود. سام یجا برام

 بد و ناپسند رو از خودش نشون بده؟

خودش قرار داده باشه؟ کالفه شده بودم  ی چهیباز من رو باز اریته دلم رخنه کرد که نکنه سام یافکار ترس نیا با

 افکار نیکردم اجازه ندم ا یم یکه سع نیرو؟ با ا شیچند ماه پ ایدونستم رفتار و کردار االن اون رو بارو کنم  ینم

 و ترس همواره همراهم بود. نمتونستم از خودم دورشون ک ینم یبهم غلبه کنند ول

 یاز عکس العملش م یگذشت حرف بزنم ول یدرباره اون چه درونم م خواست با اون رو راست باشم و یم دلم

 اعتمادم . یخواستم فکر بکنه که اون رو دوست ندارم و هنوز بهش ب ینم دمیترس

 

(20) 

ط وس نیبرم مطمئنم خودم ا شیطور پ نیجبران به اون بدم اگه هم یباشه من قبول کرده بودم که فرصت برا یچ هر

 لحظه به ذهنم خطور کرد تمام بدنم مور مور شد و دلم با ترس در جا فشرده شد. کیکه  یبازنده ام. با فکر

برسه نکنه  یزیخواست به چ یکارهاش م نیبود و با ا دهیسابق طاها به من فهم یاز عالقه  یزیچ اریسام نکنه

 شده باشه! یزیبرنامه ر ارینبود و از قبل از طرف سام یبرنامه سفر کال اتفاق ختنیر
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کردم. نکنه کال  یسفر رو قبول نم نیشدم و ا یکاش زود خام نم یکردم حالم بد شده بود. ا یفکر احساس م نیا با

که زود به اون اعتماد کرده بودم از دست خودم  نیکرد؟ از ا ینسبت به من نداره و داشت تظاهر م یحس چیه اریسام

 بودم. یشاک

 رو باال گرفتم. طاها که مخاطبش من بودم نگاه مضطربم یصدا با

 شده؟ یزیچ یمیخانم ند یرس یآشفته به نظر م -

 جواب دادم: یجیبهت و گ با

 .ستین یمهم زیکنه چ یسرم درد م یکم -

 د؟یدر کن یتا خستگ میجا نگه دار هی نیباش لیاگه ما -

 حرف اون گفت: دییبا تا اریسام

 .دهینگاه رنگت هم پر یرس یخسته به نظر م یلیبله درسته خ -

 لب هام نشوندم و گفتم: یرو یکه سر درد کالفه ام کرده بود، لبخند یحال در

 به استراحت ندارم. یازیجون ن اریخوبم سام -

 :دیمدت سکوت کرده بود رو به طاها پرس نیکه تمام ا فالمک

 م؟یمونده تا برس یلیخ زمیعز -

 جواب اون رو داد. یبا لحن آروم و دوستداشتن طاها

 ؟یخسته شد یزود نینکنه به ا هیچ میهست الیتو و میبر شیپ یطور نیاگه هم گهیساعت د کیتا  -

 با ناز و عشوه جواب داد: فالمک

 :دمیپرس یطور نیهم زمینه عز -

ر بود د اریطاها که مخاطبش سام یصدا دنیدوختم که با شن رونیحرصم گرفت و نگاهم رو به ب شیناز و عشوه گر از

 بستم. خیجا 
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 !م؟یبود یو خانمم قبال همکالس یمیکه من و خانم ند یدونست یجون م اریسام یراست -

 .دیتو گوشم چرخ اریمتعجب سام یصدا

 عه جدا نه خبر نداشتم. -

 :گفتم اریبگه و خطاب به سام یا گهید زهیبحثشون کردم تا طاها نتونه چ یآشوب و حال خراب خودم رو قاط یدل با

 کرد. یم تشونیبودند بس که اذ یکالس از دست آقا طاها شاک یالبته اون زمان همه بچه ها -

 با خنده طاها رو نگاه کرد و گفت: اریسام

 !یبوده باش طونیآد ش یجدا اصال بهت نم -

 هم وارد بحث شد و گفت: فالمک

ت از استاد خواس یاز بچه ها م یکی یاون روز وقت ادتهیکرد هلما  یم تیبچه ها رو اذ یلیبله اون موقع ها طاها خ -

 طاها چه کار کرد؟ رهیاجازه بگ

 گفت: دیرو د اریتکون دادم فالمک که نگاه مشتاق سام یو سر دمیاون روز خند ادی با

تند اخالق بود  یلیما خ اتیخواست بره خونه اما استاد ادب یناخوش بود و م یاز بچه ها کم یکیاون روز  اریآقا سام -

داد. طاها هم که قصد کمک کردن به اون رو داشت  یرفتن نم رونیاجازه بشد بهش  یوارد کالس م یکس یو وقت

 فندک گرفت و بعد نشون استاد داد. یدماسنج رو رو

 که به خنده افتاده بود. ادامه داد. یحال در

 زود به آمبوالنس خبر داد. دیدماسنج رو د یوقت استاد

 .میخنده زد ریاون روز ز ادیبا  یهمگ

 طاها زد و گفت: یبر شونه  یبه آروم رهیخنده اش رو بگ یکرد جلو یسع اریسام

کارهات  نیتر از تو بوده بد جورحالت رو گرفته تا دست از ا یکه قو یکیآد حتما  یاصال بهت نم یپس بال بود -

 درسته؟ یبرداشت



 یمن قلبیتو آرزو

 
61 

 

 گفت: دمیفهم یکه فقط من اون رو م یو با لحن معنا دار دیکش یآه بلند طاها

 راهش نیرو بزنم اما گفتم ا زیهمه چ دیخواستم ق یزارم کرد و م یب یحالم رو گرفت که از زندگبله درسته چنان  -

 .یادامه بد دیبا یچه نخوا یو چه بخوا یروز اون جور کی یجور نیروز ا کی نهیهم ای. گفتم کار دنستین

 بود که به لب هامون زده شده بود. یطاها مهر سکوت جواب

 به خودم اومدم. اریسام یاطرافم به فکر فرو رفته بودم که با صدا یایدوختم و فارغ از دن رونیرو به ب نگاهم

 !زم؟یسر دردت بهتر شد عز -

 سردم رو طرفش سوق دادم و با تکون دادن سر به عالمت مثبت اکتفا کردم. نگاه

 بود؟ یوشبختکه طاها رو داشت آدم خ نیبه فالمک که غرق خواب بود ثابت موند. حتما از ا نگاهم

 سردتر شده بود. یبود و هوا کم زییپا لی. اوامیدیرس الیغروب بود که به و کینزد

 رو به داخل برد. نیرو باز کرد و طاها ماش الیو بزرگ و یکه باغبون اون جا بود. در آهن یرمردیپ

رو از صندق عقب  لیبه خودشون دادند و وسا یشدند. هر دو هم زمان کش و قوس ادهیو طاها پ اریاز ما سام قبل

 بردند. نییپا نیماش

 .میبرد الینبودندرو به داخل و نیسنگ ادیرو که ز یلیو وسا میشد ادهیو فالمک هم پ من

اون ها رو به  لیبه طاها و فالمک خوش اومد گفت و از آقا رحمان خواست وسا یبود با گرم اریکه متعلق به سام الیو

 .اتاقشون ببرد

 رو به من کرد و گفت: بعد

 .یاستراحت کن یتو اتاق و کم یتا شام آماده بشه بهتره بر یهلما جون تو خسته ا -

ا پله ه فتمیکردم هر لحظه ممکن بود پس ب یخسته بودم که احساس م یگفت اون قدر یربط نم یهم ب ادیز دمید

موقع با باال  نیولو شدم و چشم هام رو بستم هم تخت یکردم و وارد اتاق بزرگ و قشنگ طبقه باال شدم. رو یرو ط

ه طور ب نیچشم هام رو باز کنم پس هم نخواستمشدم که کنارم نشسته بود. اما  اریشدن تخت متوجه سام نییو پا

 همون حالت موندم.
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قدر ذهنت رو مشغول کرده؟ دوست دارم  نیا یزیدونم چه چ ینم یراه حواسم به تو بود همه اش تو فکر بود تو

 .زمیعز نمیتو رو سر حال بب شهیهم

 که طاها و زنش همراه ما اومدن بهم بگو. نیاز ا ای یناراحت یزیاز چ اگه

 شدم و گفتم: زیخ میدادم و ن هیآرنجم تک به

 .نیکنه هم یدرد م یراهه سرم کم هیفقط از خستگ ستمیناراحت ن یزیباور کن از چ هیحرف ها چ نیا -

 رفت و گفت: نییتخت پا یرو از

 .یگ یطور باشه که تو م نیهم دوارمیام -

 رفت. رونیدنبال حرفش از اتاق ب به

عوض کردم و از  یزرشک کیتون کیکه زد و رفت چشم به در دوختم. از جا بلند شدم مانتو ام رو با  یبهت از حرف با

 کردند سالم کردم. یم یزندگ الیاتاق به آشپزخانه رفتم به فردوس خانم که همراه رحمان آقا تو و

 خندون و با لحن مهربون جواب سالمم رو داد و گفت: ییخانم با رو فردوس

 ؟یهست اریاگه اشتباه نکنم تو همسر آقا سام -

 تکون دادم و گفتم: یخندان سر ییرو با

 رسته.بله د -

 مادر. دیش ریهم پ یکه به پا یآقا شده اله بینص یماشاهلل چه دختر ناز و خوشگل -

 .نیممنون شما لطف دار -

 قدرش رو بدون. هیخوب یلیآدم خ اریمادر،آقا سام یشنو یاز من م -
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 لب هام نشوندم و گفتم: یرو یدلگرم شدم. لبخند تازه ا یفردوس خانم کم یحرف ها دنیشن با

 کمکتون کنم. نیخانم لطفا اجازه بد فردوس -

 کرد و گفت: یخانم به روم اخم فردوس

 خوام غذا رو بکشم قربونت برم. یآماده است فقط م زیندارم همه چ یمادر من کار هیحرف ها چ نیا -

 شرمنده. میشما رو به زحمت انداخت یکنم امروز حساب یخوب پس من هم کمکتون م -

و حاال چه بهتر که با  میش یجا ما خوش حال م نیآد ا یاصال هر وقت آقا م ستین یاصال هم زحمت زمینه عز -

 آورده. فیعروسش تشر

تعارف  زیخواستم طاها و فالمک رو سر م اریبعد از سام م،یدیچ زیم یکردم و با کمک هم غذا رو رو یکوتاه ی خنده

قرار داد و خواست به  زیم یب رو رو. فردوس خانم پارچ آمیحاضر بود زیسر م یکه همگ دینکش یکنه. طول

 :دمیکردم و پرس یآشپزخونه برگرده مکث

 پس آقا رحمان کجاست؟ یراست میدور هم باش دییکجا فردوس خانم لطفا بفرما -

 انداختم. که فردوس خانم گفت: اریبه سام یپرسش گر نگاه

 .میخور ینوش جونتون مادر ما بعدا شاممون رو م -

 کردم و با اصرار گفتم: تشیهدا زیجا بلند شدم و سمت اون رفتم هر دو شونه اش رو گرفتم و طرف م از

 چسبه. یتر به کاممون م شیغذا خوردن ب میچرا بعدا با هم باش -

 .رهایبه زبون ب یو اشاره ازش خواستم تا حرف مایکرد، انداختم و با ا یکه با بهت نگاهم م اریبه سام یمعنادار نگاه

 زد و گفت: یلبخند گل و گشاد اریسام

 تا من برم آقا رحمان رو صدا بزنم. دییفردوس خانم لطفا بفرما -

طاها به  ی رهیموقع متوجه نگاه خ نیکه هم دم،یفروس خانم کش یرو برا یزدم و صندل تیرضا یاز رو یلبخند

 .میهامون نشست یصندل یو همراه فردوس خانم رو دمیخودم کش یرو برا یخودم شدم. دست پاچه صندل
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 زد. یناخونک م زیم یرو یباز فقط به غذا یوسط انگار حضور نداشت و با اشتها نیا فالمک

به ذهنم خطور کرد و رو  یغذا خوردن سوال نی. در حمیو آقا رحمان غذا خوردن رو شروع کرد اریاز اومدن سام بعد

 دم؟یبه فردوس خانم پرس

 ن؟یفردوس خانم شما بچه ندار -

ا بود. ج یفکر افتادم که سوالم ب نیاز طرز نگاه کردنش تعجب کردم و به ا دیطرفم چرخ اریموقع نگاه تند سام نیا در

 زمزمه کردم: ریسر به ز

 .دمیسوال رو پرس نیالبته شرمنده ا -

 مهربون فردوس خانم نگاهم رو باال گرفتم. یصدا با

ا خدا بهم داد ام ازینذر و راز و ن یداشتم که بعد از کل یدختر هیقربونت برم. من  یباش یکس یخدا نکنه شرمنده  -

 نداشت و سر زا عمرش رو داد به شما. ایبه دن یادیعمر ز

گلوام باال و  کیحرف برام تلخ بود. سب نیا دنیحرف هاش دلم در جا مچاله شد و ضرب گرفت چه قدر شن دنیشن با

 شد و زمزمه کردم: نییپا

 متاسفم خدا رحمتش کنه. -

 کیدونم چرا  ینم دیدلم لرز دمتیخدا شاهده از همون لحظه که د امرزهیممنون دخترم خدا رفتگان شما رو هم ب -

 !ادتهیهم به خاطر لطف و محبت ز دیافتادم؟ شا امرزیاون خدا ب ادیدفعه 

 گل انداخته تشکر کردم و گفتم: یزده با گونه ها شرم

 .نیشما لطف دار -

 :دیرو به فردوس خانم پرس دهیفالمک با رنگ و رو پر نیب نیا در

 قدر سخته که باعث فوت دختر شما شده؟ نیا مانیزا یعنیفردوس خانم  -

 یبشقاب رها کرد و با لبخند و لحن آروم یو آقا رحمان جا خوردم. طاها قاشقش رو تو اریسوالش در حضور سام از

 گفت:
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 زم؟یعز دیدفعه رنگت پر کیچرا  -

 نداد و منتظر جواب چشم به دهن فردوس خانم دوخت. یجواب فالمک

 به اون انداخت و گفت: ینگاه یخانم با دست پاچگ فردوس

مشکل داشت به خاطر  شیباردار لیخواستم با حرف هام شما رو بترسونم راستش دخترم از همون اوا یشرمنده نم -

 که... نیهم

 رو به فالمک و اون زدم و گفتم: یبده لبخند حیتوض نیتر از ا شیبه حالش سوخت براش سخت بود ب دلم

 نگرانه. یفالمک جون قراره مادر بشه کم گهیراستش فردوس خانم چون تا چند وقت د -

 گفت و ادامه داد. کیخندون به طاها و فالمک تبر ییو رو یخانم با شگفت فردوس

 آد. ینم شیبرات پ یاظب خودت باش انشاهلل که مشکلمادر تو مو یبسالمت -

 

(22) 

اون  یانداخت. هنوز هم با رفتار و نگاه ها به من ینگاه اریتشکر کرد و دوباره غذا خوردنش رو ادامه داد. سام طاها

 یم داشتم و هر بار نگاهم یجور هراس هیشدم. از نگاه کردنش  یکدومشون رو متوجه نم چیه یاشنا نبودم و معن

 یداشت؟ با صدا یا گهید یمعن ایکه ازش ته دلم داشتم  یدونم از ترس یافتاد. نم یکرد دلم در جا به تاالب تلوب م

 اون نگاهم رو باال آوردم.

که االن دارم را تاحاال  یحس دیاز شما آقا رحمان راستش رو بخواه نیدست شما درد نکنه فردوس خانم و همچن -

 ماست. یدلگرم ی هیاومدم نداشتم وجود شما ما یم نجایکه ا یموقع

 زد و گفت: یموقع سکوت کرده بود لبخند مهربون نیرحمان که تا ا آقا

 پسرم زنت طال است مواظبش باش. یهلما خانم هست ونیحس خوب رو مد نیالبته ا -

 نشوندم. میلب ها یرو ییکه از من کردداغ شدم و لبخند محو یفیتعر از
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 که نگاهش به من بود گفت؟ یف کرد و در حالصا نهیس اریسام

 چشم هام جا داره. یهر دو یآقا رحمان هلما تو یدار اریاخت -

کردم و خوش  یذوق نم دمیشن یحرف ها رو از زبونش م نیکه ا یدونم چرا موقع یزدم. اما نم یحرفش لبخند نیا با

 داد. یام م یو داشت باز ستیست نهنوز با من رو را اریکردم سام یشدم و همه اش احساس م یحال نم

تا استراحت کنه و خودمون ظرف ها رو  میفردوس خانم رو فرستاد ادیاز سرو شام من و فالمک با اصرار ز بعد

 .میشست

*** 

 یاز گذشته و دوران دانشگاهشان م یادی گهیشست با هم د یبود و هلما ظرف ها رو م ستادهیکه کنار هلما ا فالمک

شد.تمام کارها را انجام داد و از او خواست تا به  یبزند هلما مانع او م یخواست دست به کار یکردند. فالمک هر بار م

ر قرا ارشانیکه در اخت یکرد و وارد اتاق یر گفتن پله ها را طیاتاقش برود و استراحت کند. فالمک بعد از شب بخ

 داده بودند شد.

 و گفت: دیکش یا ازهیاش مشغول بود. نشست خم یو با گوش دهیتخت دراز کش یطاها که رو کنار

 بزنم! یانجام داد و نذاشت دست به کار ییکارها رو خودش به تنها یهلما همه  نیا هیبابا عجب دختر یا -

 و گفت: دیاش را کنار گذاشت به پهلو خواب یگوش طاها

. کرد یداشتند بهشون کمک م یچه ها مشکل درسب یاون موقع ها وقت ستین ادتیتو؟  یشناس یهلما رو مگه نم -

 !ادیاز پس مشکلش بر ب ییکرد به تنها یم یشد. سع یبا مشکل مواجه م یوقت یول

 و گفت: دیکش یقیاز جا برخاست نفس عم فالمک

 یدرس و دانشگاه رو ترک کرد؟ تا االن هم که ازش م هویفکرم که چرا  نیهنوزم هم تو ا هیبیدرسته آدم عج -

 بزنه؟ زیهمه چ ریز یبه طور ناگهان یطور نیباعث شده هم یزیچه چ یکن یده فکر م یپرسم جواب نم

 شد و گفت: رهیبه رو به رو خ طاها
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اصرار نکن ممکنه ناراحتشون  گرونیو اسرار د یتو زندگ یسرک کش یاسرار خودش رو داره تو هم برا یهر آدم -

 .یکن

 داشت فکر کرد. اریکه با سام یا یو نگاهش را به سقف دوخت و به هلما و زندگ دیباز خواب طاق

 در فکر بود با ورود هلما به اتاق به خود آمد. نگاهش را به او ثابت کرد و گفت: قیکه عم اریسام

و باهاشون  شونیشناس یکه م ینگفت میو باهاشون آشنا شد میدیهلما چرا از همون روز اول که طاها رو د -

 ؟یبود یهمکالس و دانشگاه

 فت:گشت گ یم یکه در ذهن آشفته اش دنبال جواب یکرد. در حال دنیقلب هلما شروع به تند تپ اریسوال سام نیا با

 بود! یچه طور گهینره رابطمون با هم د ادتیبود. درضمن  ومدهین شیپ یچون فرصت دیدونم شا ینم -

 بر لب نشاند، دست دور گردن او انداخت و گفت: یلبخند ندازدیهلما ب ادیه خواست گذشته را ب یکه نم اریسام

 م؟یبخواب زمیعز میخسته شد یلیامروز خ -

 جا به جا شد و چشمانش را بست. شیسر جا یحرف چیبدون ه هلما

صبحانه را  اریو مطبوع بود. بنا به درخواست سام نیهلما دلنش یآن جا برا یآغاز شد. آب و هوا یدیجد یزییپا روز

 سرو کردند. قیدر آالچ

 کرد. یبه آدم القا م یگریحس و حال د ایخروشان امواج در یبود و صدا دنیدر حال وز یمیمال باد

 جمع کرد و تنها شروع به قدم زدن کنار ساحل کرد. نهیرا بر س شیاطرافش دست ها یایفارغ از دن هلما

 واج آن دوخت.و ام ایحبس شده اش را رها کرد و چشم به در نفس

 :دیپرس یشد و با لحن آرام کیآن سو طاها قدم زنان به او نزد از

 ؟ییچرا تنها -

 به او انداخت و جواب داد. ییدر جا،جا به جا شد. نگاه گذرا هلما

 ده. یبه آدم م یحس ناب هی ایکنار در ییتنها یطور نیهم -
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 دوخت و گفت: اینگاهش را به در طاها

 خوام خلوتتون رو به هم زدم. یمعذرت م -

 با تبسم گفت: هلما

 .نیدار اریوجه اخت چینه نه به ه -

کرد.  یته دلش احساس م یو دلهره ا دیترس یم اریکه تنها کنار طاها قرار گرفته بود از عکس العمل سام نیا از

 طاها مکث کرد. یآن جا را ترک کند. اما با صدا یخواست با بهانه ا

 گردم؟ یجوابش م یوقته پ یلیکه خ یرو ازتون بپرسم سوال یوالس هیتونم  یم -

 سرش را چرخاند و نگاه پرسشگرش را به او دوخت. هلما

 نفس گرفت و گفت: طاها

بپرسم اما دوست دارم بدونم چرا عشق من رو رد  یسوال نیازتون بخوام و همچ یزیچ نیدونم حق ندارم همچ یم -

م کن یبود؟ خواهش م یچ لشیدل یو رفت یعاشقت شدم تنهام گذاشت یدیفهم یچرا وقت یچرا قبولم نکرد یکرد

 جوابم رو بده.

 

(23) 

 گشت؛ ینگاه غمبارش را از او گرفت و در ذهن آشفته اش به دنبال جواب مناسب هلما

 جواب داد: ریبه ز سر

ازدواج رخ داد و من رو  نی،ا تپهیم یکس یاحساس کردم قلبم برا یکه وقت نهیدونم ا یکه م یزیدونم اما چ ینم -

 ...شهیهم یبرا

 حرفش را فرو خورد و سکوت کرد. ادامه

 قرار داد و گفت: شرتشیت بیج یهر دو دستش را تو طاها



 یمن قلبیتو آرزو

 
69 

 

من از همون  یدلم تلمبار شده و دوست داشتم بهت بگم دوست داشتم بگم و بشنو یحرف ها تو نیوقته ا یلیخ

کاش اون موقع  یبسوزم؟ ا اری یاز دور یطور نیا دیبود که با یگناهم چدونم  ینم ینگاه اول عاشقت شده بودم ول

من چه  یرفت یوقت یدون یکنم! نم ثابتعشقم رو بهت  یداد یکاش اجازه م یا یداد یها به حرف هام گوش م

 کرد. یکه داشتم دل سنگ رو هم آب م یوضع یدون یشکستم و خورد شدم نم یطور

 تو پاک پاک بود. یعشق من برا یدوست دارم بدون ینداره ول یمعن گهیحرف ها د نیدونم گفتن ا یم

 سخت است. شیبرا نیدیفشرد احساس کرد نفس کش یکه گلواش را م یحرف ها از شدت بغض نیا دنیبا شن هلما

 گفت: د،یلرز یکه م یو دو رگه ا فیضع یبغضش را قورت داد و با صدا یسخت با

 هی. من... من ستمین دیو دوست دار دیکن یکه شما فکر م ین من اون دخترشما نموندم چو یهمون بهتر من برا -

 ام که... که... یآدم هیکه مدام شکست رو قبول داره  یآدم هیهستم  ییآدم بز دل و ترسو

 بر گونه اش سکوت کرد و زود اشکش را پس زد. یشدن قطره اشک یجار با

 زد و گفت: یشخندین طاها

خواستم. من حاال  یم یواسه دلخوش کردن من، من تو رو هر جور که بود یزن یحرف ها رو م نیا یدونم همه  یم -

خاطر باهاش ازدواج کردم چون  نیا یبرا دیدونم شا ی. نمستمیکنم که عاشقش ن یم یازدواج کردم و زندگ یبا زن

رو بخوره نخواستم  طعم تلخ شکست خواستممن رو دوست داشت و عاشقم بود. ن یواشکیمتوجه شده بودم اون 

خاطره که  نیبه هم دیهر عاشق و معشوق دلش بلرزه و اشک تو چشم هاش جمع بشه آره شا دنیمثل من با د

 باهاش ازدواج کردم!

 زد و گفت: یلبخند کمرنگ هلما

 .نیکنار هم خوشبخت بش دوارمیام هیخوب یلیفالمک دختر خ -

 زد و گفت: یناخودآگاه لبخند طاها

که من  نیخواد با ا یباشه که دلم م یکنه اون یم یکه باهاش ازدواج کردم تا حاال مدام سع یبله درسته از روز -

 ازش نخواستم. یزیچ نیهمچ

 ؟یچ شما
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 با حالت تعجب سرش را باال برد و به طاها چشم دوخت و تکرار کرد: هلما

 !؟یمن چ -

 داد: حیکرد توض یحیمل یخنده  طاها

 ؟یکن یم یاحساس خوشبخت یات موفق هست یزندگتو  یشما چ -

بوده؟  یاو فرد خوشبخت ایکرد که آ یخود فکر م شیدوخت. پ ایو نگاهش را به امواج در دیسوال لرز نیهلما از ا دل

 زد و جواب داد: یبا خود پوزخند

 خوشبختم. یلیبله خ -

 سوق داد و گفت: ایس نگاهش را سمت آب دربه او انداخت سپ ینگاه مچهیکه متوجه لحن تلخ او شده بود. ن طاها

 .یگ یحرف ها رو از ته دلت نم نیدونم که ا یکنم م یفکر نم یطور نیمن ا یول -

 نگاه متعجبش را به او دوخت و طاها ادامه داد: هلما

 ...اریدونم تو و سام یمن م -

 :دیبا چشمان گرد شده به حرف او آمد و پرس هلما

 بهتون زده؟! یحرف اریسام -

 کرد و جواب داد: یآروم یخنده  طاها

 کیمن بعنوان  یرو یتون یم یدار ینزده اما از ظاهرت معلومه، اگر مشکل یحرف ارینه نه سوء تفاهم نشه سام -

 کنم. ینم غیمطمئن باش در یبرادر حساب باز کن ایدوست 

 بر لبانش نشاند تشکر کرد و گفت: ییبایلبخند ز هلما

 ندارم. میتو زندگ یمشکل چیممنون خدا رو شکر ه نیلطف دار یلیشما خ -

 دنیهنگام با شن نیاش بزند با تبسم سکوت کرد. در ا یدرباره زندگ یخواهد حرف یبرده بودهلما نم یکه پ طاها

 د،یفالمک نگاه هر دو طرف او چرخ یصدا
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 گشتم؟ یساعت دنبالتون م کیو من  دییجا نیمعرفت ها شما ها ا یب یا -

 نکنه مزاحم شده باشم؟ نیاز گذشته کرد یادی یبدون من کل البد

 خندان گفت: ییدستش را طرف او دراز کرد کرد و با رو طاها

 بود. رتیاتفاقا ذکر خ هیمزاحم چ زمینه عز -

 و طاها دستش را دور کمر او حلقه کرد. ستادیشد کنارش ا کیکه بهش نزد فالمک

 :دیاطراف انداخت و پرس به ینگاه جست و جوگر هلما

 ست؟ین اریاز سام یخبر -

 با لحن پر از عشوه جواب داد: فالمک

 .الیرفت تو و دمیتازه د زمیعز -

 قدم برداشت که فالمک او را صدا زد و گفت: الیگفت و طرف و یآهان هلما

 .نیمنتظرمون نباش میناهار برنگرد یبرا دیشا رونیب میریم میهلما جونم ما دار -

 نشاند و به راهش ادامه داد. شیبر لب ها  یلبخند هلما

*** 

و  یکه جلوتر رفتم متوجه گرفتگ یزدم. اما کم یپله ها نشسته بود لبخند یکه رو اریسام دنیشدم با د الیو وارد

 :دمیدادم و پرس میبه ابروها یاو شدم حالت یناراحت

 ار؟یشده سام یزیچ -

شده مطمئنم اگه به من  یاصرار کنم تا بدونم چ ادیها بلند شد. نخواستم زپله  یکه جوابم رو بده از رو نیا بدون

 تند و خش یاعتنا دو سه پله باال رفتم و از کنارش گذشتم که با صدا یگفت ب یداشته باشه خودش بهم م یربط

 بستم. خیدارش سر جام 

 ؟یخلوت کرده بود تیخوب واسه خودت با همکالس -
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 که بود بدتر نیوضع از ا دمیبزنم اما ترس یتعجب از پشت شونه سرم رو چرخوندم و نگاهش کردم، خواستم حرف با

 بشه پس سکوت کردم.

 

(24) 

 ؟یبزن یندار یحق با منه حرف یدید هیچ

ته رو زد چند پله باال رف یکه تند تند م یگذشت با قلب یم اریتو سر سام یدونستم چ یساکت بمونم ،نم دینبا دمید

 .ستادمیاومدم و مقابلش ا نییپا

 ؟یزن یحرف م یاز چ -

 :دیزد. نگاه تندش رو تو چشم هام دوخت و به من توپ یعصب پوزخند

 ن؟یتر از ا شیبشه ب یخواست یم یچ گهید -

 :دمیپرس یوار نفسم رو حبس کردم با تخس کالفه

 شده بهم بگو که بدونم؟ یخوب مگه چ -

 .اریشنوه سام یصدامون رو م یباال زشته کس میبر ایب

تند پله ها رو باال رفت. من هم دنبالش رفتم. کنار پنجره  یرو از تو چشم هام گرفت و با قدم ها نشیخشمگ نگاه

اون پنهان کنم چند قدم  دهیکردم ترسم رو از د یم یکه سع یبود. در حال رونیو نگاهش به ب ستادیبزرگ اتاقمون ا

 شدم و گفتم: کیزدبهش ن

 گه؟یبگو د ینگرانم کرد اریسام -

باشه تمام بدنم مور مور شد و فکرم رو به  نیاز ا اریسام یکه ممکنه ناراحت دیکه به ذهنم رس یلحظه از فکر کی

 زبون آوردم:

 ؟یکه با آقا طاها بودم ناراحت نینکنه از ا اریسام -
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 باشم؟ دینبا -

 زدم و گفتم: یمسخره ا پوزخند

 همسفرمون باشن. یقبول کن یمجبور نبود یناراحت یلینکردم؟ اگه خ یمن که کار اشتباه یباش دیچرا با -

 رو تو چشم هام دوخت و گفت: نگاهش

 ن؛یبود یو هم کالس نیشناس یرو م گهیدونستم از قبل هم د یاون موقع نم -

 کردم و گفتم: یعصب ی خنده

 درسته؟ یناراحت گهید زیچ هیتو از  اریکنه سام ینم یفرق چیه مینبود ای میبود -

 .نمیتنها بب قمیهلما من دوست ندارن زنم رو با دوست و رف اریحرف تو حرف ن -

 باز و بسته کردم تا صدام در اومد و گفتم: یتعجب چشم هام گرد شدند دهنم رو چند بار از

 ؟یتو به من اعتماد ندار یعنیتو حالت خوبه  اریسام یگ یم یدار یتو چ -

 

 ...ی...عنی... عینه...  -

 دهنش قرار دادم و با بغضم زمزمه کردم: یرو به عالمت سکوت جلو دستم

 بله متوجه شدم. -

 گفت: یمن فاصله گرفت و با لحن قاطع از

 تکرار نشه. گهیکنم بار د یحرف رو چند بار تکرار نم هیکه گفتم  ینیهم -

 و زمزمه کردم: دیگونه هام غلت یاشک لجوجانه رو قطر

 ؟یکن یمن فکر م یدرباره  یتو چ -
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موهاش فرو برد و با قدم  ونیکرد م یم دادیکه از حرکاتش ب یانگشت هاش رو با کالفگ دیکش ییپر سر و صدا نفس

 رفت. رونیتند از اتاق ب یها

 شد. یم ریو واج چشم به در دوختم و اشک قطره قطره از چشم هام سراز هاج

 اریکردم تا مبادا سام یکم کم رابطه ام رو با فالمک قطع م دیدرباره ام بکنه؟ با یفکر نیهمچ اریشد سام ینم باورم

ذر ح یسکیاز هر ر دیبودم با رفتهیاون رو پذ طیبرد. حاال که تمام شرا یکه قبال طاها به من داشت م یبه عالقه ا یپ

 نشه. میوارد زندگ یکردم تا لطمه ا یم

خواست رابطه ام رو با فالمک  یاز من م اریسام گهیکاش طور د یکه داشتم نفسم به شماره افتاده بود. ا یحال زار با

 کرد! ینم دایبه من سوء ظن پ یطور نیقطع کنم اما ا

وار تو خودم  نیو جن دمیکردم سر جام دراز کش یو ضعف م یکه احساس بد حال ختمیقدر زار زدم و اشک ر اون

حبس  نهیباز و بسته شدن در اتاق چشم هام رو بستم و نفسم رو تو س یصدا دنیزدم با شنجمع شدم و باز هق 

 ینیو باهاش حرف بزنم با حس سنگ نمشیخواست بب یناراحت شده بودم که دلم نم اریکردم اون قدر از دست سام

 شونه ام و لمس بازوهام دلم ضرب گرفت. یرو

 هلما جون پاشو وقت ناهاره. -

 کنارم نشست. دمیشدن تخت فهم نییهق هقم رو گرفتم. با باال و پا یتر بهم فشردم و جلو شیهام رو ب چشم

 یلیدونم خ یخواستم ناراحتت کنم لطفا از دست من ناراحت نباش م یخوام نم یمعذرت م یستیدونم خواب ن یم -

و از دستم ناراحت  رتمیغ یرو بذار پا نیشدم. ا یعصب هوی دمیتو رو کنار طاها د یدونم چرا وقت ینم یتند رفتم. ول

 !زمینشو عز

 و ضعف با همون حال که بودم جواب دادم: یحال یب با

 خوام بخوابم. یندارم م لیم -

 گفت: دیکش یمن م یکه پتو رو رو یرفت و در حال نییتخت پا یرو از

 .میخور یبا هم م یکه شد داریاستراحت کن ب یباشه کم -

 م چشم هام رو باز کردم و گفتم:رو سمت اون چرخوند سرم
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 .ستیتو غذات رو بخور من گرسنه ام ن -

 :دیپرس یکه با لحن دلواپس دیتو چهره ام د یدونم چ یصورتم زوم کرد. نم یرو رو نگاهش

 حالت خوبه؟ -

 .ستین میزیخوبم چ -

 دکتر. شیپ مینگاه به خودت بنداز رنگ به روت نمونده پاشو آماده شو بر هیکنم  یفکر نم یطور نیمن ا یول -

 :دمیو نال دمیسرم کش یرو رو پتو

 من خوبم. ستیبه دکتر ن یازین -

 .ختمی. دوباره اشک هام راه باز کردند و به حال خودم اشک رومدین ییصدا گهیبعد د قهیدق چند

*** 

 .دیشک یقیمبل انداخت و نفس عم یرا بر رو نشیکرد و تن سنگ یه ها را طرفت و پل رونیاز اتاق ب یحال آشفته ا با

 کرد. یهلما شده بود ته دل خود را مالمت م یکه باعث ناراحت نیا از

. هنوز دو روز نشده بود که اون رو از رفتار کنم یچه طور ستمیمن باز دلش رو شکوندم لعنت به من که بلد ن یخدا -

نداشتم  نانیخدا حاال چه کار کنم؟ حق با هلماست من اگه به دوستم اطم یکه داشت در آوردم ا یو حال بد یناراحت

 شناسم. ی. چند ماهه که اون رو مستین یآدم بد طاها یکردم؟ ول یهمسفر شدن با اون رو قبول م دیچرا با

 

(25) 

 ام رو با اون یدرضمن من به اون اعتماد کردم و اسرار زندگ دمیازش ند یبد چیه

 کنه؟ دایاجازه دادم افکار بد بهم تسلط پ یگذاشتم من چه طور ونیدر م 

 کنه هلما من رو ببخشه! خدا
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 حضور طاها و فالمک رو حس نکرده بود. یقدر در افکار خود غرق شده بود که حت آن

 خندان گفت: ییچشمان او تکان داد و با رو یدستش را جلو طاها

 هات غرق شده؟ ینکنه کشت ییبابا کجا داریب ای یخواب ادگاریآقا  -

 او زد و گفت: یبه رو یلبخند اریسام

 ؟یاومد یسالم طاها جون ک -

 ؟یتو فکر یماهت خوب یسالم به رو -

 .یطور نیهم یچیه -

 گفت: ینشست و با شوخ ییمبل رو به رو یرو طاها

 که ذهنت رو مشغول کرده بود! یخوش به حال اون -

 و گفت: دیکش یآه اریسام

 هلما. -

 :دیاسم هلما دلواپس شد و پرس دنیبا شن طاها

 شده؟! یهلما خانم مگه چ -

 و جواب داد: دیکش اهشیبلند و س یبه موها یدست اریسام

 دکتر قبول نکرد. شیپ میناخوش بود ازش خواستم بر یکم -

 اعتنا به بحث هر دو پله ها رو باال رفت. یب فالمک

 باشد، گفت: دایدر آن پ یکرد نگران یم یکه سع یداد و با لحن شیبر زانوها هیتک یپسبا دلهره و دلوا طاها

 شده صبح که حالش خوب بود؟ یچرا مگه چ -

 بهت زده جواب داد. اریسام
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 راحت بشه؟ المیتا خ یاش کن نهیشه ازت خواهش کنم معا یبحثمون شده بود. طاها جون م یکم هی -

 با تکان دادن سر گفت: طاها

 .خواهر نداشته ام بنده در خدمتم داداش یهلما خانم جا -

 خواست گفت: یکه از جا بر م یتشکر کرد و در حال ییبا خوش رو اریسام

 هنوز خوابه؟ ایشده  داریب نمیبرم بب -

 به دنبال حرفش طرف پله ها رفت. و

کرد عشق و عالقه اش نسبت به هلما را فراموش کند و دوستانه با او رفتار کند؛ اما هر بار با  یم یمدام سع طاها

 او دور کند. یرا از زندگ یشد و دوست داشت هر غم و غصه ا یگرفته و ناراحت او دلش در جا فشرده م یرو دنید

 وارد اتاق هلما شد. اریرا از اتاق آورد و با تعارف سام فشیک

مرتب  یسرش کم یاش را رو ینشست و روسر شیسر جا یحال یطاها تو اتاقش با ب یمنتظره  ریغ دنیبا د هلما

 کرد.

به حرکات او شد و  رهیرا باز کرد. هلما خ فشیکه کنار تخت بود نشست و ک یصندل یبه او سالم کرد و رو طاها

 کرد انداخت. یکه با لبخند هر دو را نگاه م اریبه سام ینگاه

اتاق را ترک کرد. طاها در  اریبعد سام یقیقصد شکستن آن را نداشت. دقا یسه سکوت کرده بودند و انگار کس هر

 گفت: ینیو سنگ نیبست با لحن مت یهلما م یکه دستگاه فشارسنج را دور بازو یحال

 ات کنم. نهیازم خواست تا معا نینگرانت شده بود به خاطر هم یلیخ اریسام -

 آرام گفت: یبا صدا ریسر به ز هلما

 .میسر درد رو بزرگش کرده و البته مزاحم شما هم شد هی یادیز اریسام -

 بنده در خدمتم. یچه زحمت دیینفرما -

 .اوردیبه زبان ن یحرف گریبه او انداخت و د یینگاه گذرا هلما
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 از جا بلند شد و گفت: طاها

 .یبخور یزیچ دیحتما با نهییپا یلیفشارت خ -

 سمت او خم شد و ادامه داد: یکم سپس

 خودت هم باش. یبه فکر سالمت یاندازه کم یآدم رو از پا م ادیز یناراحت -

 به او شد و خارج شدنش از اتاق را تماشا کرد. رهیبا دهان باز خ هلما

*** 

جام سُر خوردم و سر  یآوردم به آروم یسر در نم اریسام یکه از کارها یزد. در حال یقرار و نامنظم م یکه ب یقلب با

کردنم  نهیمعا یشدنش چون تنها کنار طاها بودم و نه حاال که اون رو برا ینه به اون عصبان دم،یدوباره دراز کش

 فرستاده بود.

 یکردم که برا یفکر م نیکردم همه اش به ا یم میتو زندگ یهم گذاشتم. احساس پوک یعجز پلک هام رو رو با

 شتباه انتخاب کرده بودم.ام رو ا یزندگ ریبار مس نیدوم

اش دلم ضرب گرفت اما به رو  یهوی دنیکه به من زل زده بود مواجه شدم. از د اریهام رو باز کردم و با سام چشم

بزنم. نگاهم رو ازش گرفتم و به نقش  یخواست حرف ی. هنوز هم از دستش ناراحت و دلخور بودم و دلم نماوردمین

اش رو  هیپتو دراز کرد. تک ریرو ز شینشست و پاها متخت اومد و کنار یرو یپتو دوختم. به آروم یبرجسته رو یها

 شونه ام قرار داد. یصورتم زوم کرد و کم کم سرش رو خم کرد و رو یبه بالشت پشت سرش داد. و نگاهش رو رو

دستم  فیظر ینگشت هاا نیدست سردم قرار داد و انگشت هاش رو ب یو دست گرمش رو رو دیکش یقیعم نفس

 هم نکردم. ییاعتنا نیو کوچک تر ومدیکه دردم اومده بود اما صدام در ن نیاون وارد کرد. با ا یرو یفرو برد و فشار

 اش رو دور کمرم حلقه کرد. گهیکرد و دست د کیتر خودش رو به من نزد شیتر شد و ب عیسکوتم جر با

 هیرو ازش جدا کنم اما اون قدر ضعف بهم غلبه کرده بود. که حکم  کردم به عقب هلش بدم و خودم یسع یحال یب با

 پشه رو براش داشتم.

 یسمتم خم شد و چند جام رو بوسه ها یزانوهام نشست. به آروم یزد و رو یاعتنا به حال خرابم سر جاش غلت یب

 زد. یزیر
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 .دیرس یکردم مانعش بشم اما زورم به اون نم یم یسع فیصورت جمع شده و ضع با

 .یرو قبول نکرد میو معذرت خواه یدونم هنوز هم از دستم ناراحت یم -

 تر از چشم هام اعتماد دارم. شیخواستم ناراحتت کنم. به خدا من به تو ب ینداشتم نم یمن گفتم که منظور یول

 کرد و ادامه داد: زونیپاهاش رو از تخت او دیازم ند یعکس العمل چیه یوقت

 

(26) 

ه خودمه ک یازهایگرفتم و فقط به خاطر ن یاز ته دل دوستت ندارم و تو رو به باز یکن یخودت فکر م شیدونم پ یم

 یرابطه  گهیچند ماه گذشته درسته با هم د نی. تو استین یکن یکه تو فکر م یطور نیبهت رو آوردم؛ باور کن ا

ز گرفت و ا یدلم م دمید یگشتم و تو رو نم یبر م ونهبه خ یاما من به وجودت عادت کرده بودم. وقت مینداشت یخوب

من به وجودت به عطر نفس هات عادت کرده بودم و تا  میاز هم جدا بش یو ازم بخوا یایکه ب دمیترس یم یروز

که بهت زدم فقط و  ییهلما جون، حرف ها یو ازت نخواستم با من بمون ومدمیکه از خودم مطمئن نشدم جلو ن یزمان

کنم تا تمام  یخواستم کار یسرم م ریمن بود. واال من بهت اعتماد دارم. خ یحسادت مردونه و  رتیغ یفقط از رو

 باز هم گند زدم. یول یدرد و غم هات رو فراموش کن

تونست دلم  یکدام از حرف هاش نم چیدونم چرا با ه یدادم نم یبودم و به حرف هاش گوش م دهیبه اون خواب پشت

باز  دونستم یمنتقل کنه؛ نم یا گهیتونست من رو به حس و حال د یو منقلب کنه نمتونست حالم ر یرو بلرزونه نم

 رفتارش رو؟ ایحرف هاش رو باور کنم 

 گردنم فرو برد و گفت: یگود نیسرش را ب د،یو من رو به آغوش کش دیدراز کش کنارم

 !زم؟یعز یبگ یزیچ یخوا یهنوز هم نم -

. مثل فنر از جا ارمیخواستم باال ب یکه م نیمعده ام قُل خورد و با حس تلخ شدن گلوم و ا یتو یزیدفعه چ کی

 گوشه اتاق شدم. ییو پا برهنه وارد دستشو دمیپر

 ست؟یهلما چت شده حالت خوب ن -
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اشک  دهن و گلوم حالم بد شده بود با یباال آوردم. از تلخ یزرد رنگ یبا عق زدن ماده  یندادم و چند بار یجواب

 دادم و چشم هام رو بستم. هیتک واریحال به د یب یجار

 هر دو بازوام رو گرفت و با تحکم گفت: اریسام

 االن آماده شو ببرمت دکتر با من لج نکن هلما. نیهم -

 گفتم: دهیبر دهیتکون دادم و بر یبه عالمت منف نیسرم رو به طرف یبار چند

 .ستین ی... زیمن... حا....لم... خو... به... چ -

 به صورتم زدم و تلو تلو خوران سمت تخت برگشتم و باز با همون حال گفتم: یآب

 آب... . ن..وایل ...هی... شه... یم -

 رفت. رونیاز اتاق ب یمتوجه منظورم شده بود با دست پاچگ اریو نتونستم ادامه بدم. اما سام دیبر نفسم

ستش پشت د دنمیوارد اتاق شد و طرفم پا تند کرد با د مهیفالمک سراس نگذشته بود که اریاز رفتن سام قهیدق چند

 زد و گفت:

 نگاه کن رنگ به روش نمونده. زمیخدا طاها عز یشده هلما جون وا یخدا مرگم بده چ -

 اسم طاها تازه متوجه حضور اون تو اتاق شده بودم. دنیشن با

 و رو به فالمک گفتم: امیدر ب یحال یکردم از ب یسع

 .زمیمن حالم خوبه عز -

 طاها مواجه شدم. یموقع با لحن تند و جد نیهم

 حالت ینخور یزیمن که بهت گفته بودم اگه چ یکن یفقط تظاهر به خوب بودن م ستیشما حالت خوب ن رینخ -

 شه. یها هم م نیبدتر از ا

رو  وانیکه نگاهم رو باال ببرم ل نیآب دستم داد بدون ا وانیل اریموقع سام نینزدم. در ا یانداختم و حرف ریبه ز سر

 هر دو دستم گرفتم. نیازش گرفتم و ب
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 .اریخوردن آماده کن و ب یبرا یزیچ هیبرو  زمیفالمک جان عز -

بار  نیا دمیخورم اما ترس ینم یزیرفت. خواستم باز مخالفت کنم و بگم که چ رونیبا گفتن چشم از اتاق ب فالمک

 اها دعوام کنند.و ط اریسام

 انداختم. ریتر به ز شیبود سرم رو ب اریطاها که مخاطبش سام یصدا با

 نشده. دهیکش مارستانیبخوره تا کارش به ب یزیچ هی دیبه زور هم که شده با -

 رفت. رونیدنبال حرفش از اتاق ب به

رو از دستش گرفت و تشکر کرد. فردوس  ینیس اریغذا وارد اتاق شد. سام ینیبعد فردوس خانم با س قهیدق چند

تخت مقابلم قرار  یرو رو ینیس اریمادرونه و مطمان شدن از حالم اتاق رو ترک کرد. سام حتهیخانم بعد از چند نص

 ک کرد.یرو پر از سوپ کرد و به دهنم نزد یقاشق یحرف چیداد و بدن ه

 به خود جمع شد و قاشق رو پس زدم.ته دلم قُل خورد و صورتم خود  یزیسوپ احساس کردم چ یاز بو

 شم ها. یناراحت م یعه هلما به خدا اگه نخور -

 کرد و باز همون حرکت رو تکرار کردم و گفتم: کیقاشق رو به دهنم نزد دوباره

 سوپ مرغ دوست ندارم. یخورم ول یباشه م -

 اش زد و گفت: یشونیپ یبا کف دست رو اریسام

 شرمنده. یخور یرفته بود مرغ نم ادمیآخ پاک  -

 زدم و گفتم: یجون یب لبخند

 اشکال نداره. -

 طرف اون هل دادم و گفتم: یرو کم ینیس

 .یدونم که ناهار نخورد یبخور م یزیچ هیتو هم  -

 .میهر دو ناهارمون رو خورد اریو سر به سر گذاشتن سام یشوخ با
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 ت:مانع شد و گف اریکه سام رونیرو بردارم ببرم ب ینیکردم و از جا بلند شدم و خواستم س یبعد احساس بهبود یکم

 برم تو بمون استراحت کن. یخودم م -

 و گفتم: دمیخند

 من حالم خوبه. یول -

 گفت: یرو برداشت و با اخم بانمک ینیس اریسام

 که گفتم به حرف آقات گوش بده. نیهم -

 گفتم: زونیآو یسرم مرتب کردم و با لب و لوچه ا یام رو رو یروسر

 .رهیحوصله ام سر م نمیهمه اش تو اتاق بش یول -

 گفت: یو با شوخ دیخند

 .ایخوب اجازه دادم ب اریبس -

 اریرو از دست سام ینیو س دیما دو دنی. فردوس خانم با دمیرفت نییکردم و هر دو پله ها رو پا یکوتاه ی خنده

 گرفت   و به آشپزخونه رفت.

 .میکنار فالمک و طاها رفت ییرایهم به پذ اریو سام من

 

(27) 

ها و مزاح  ی. کم کم با شوخمیازش تشکر کرد یآورد و همگ ییهر چهار نفرمون چا یبعد فردوس خانم برا یقیدقا

 کرد. یکرد و ته دلم رخنه م یهمواره رهام نم یشد اما نگران یو طاها حالم بهتر م اریسام

 یو بارون یاز اول صبح هوا ابر میبه بازگشت گرفت میکه تصم یوزر قایو گشت و گذار گذشت و دق یروز با خوش دو

 خواستم تا بند اومدن اریبا اصرار از سام فتهیب یبود. از شدت بارون و غلظت ابر نگران شده بودم نکنه تو راه اتفاق

 .میفتیبارون صبر کنند و بعد به راه ب
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 کرد از پشت شونه نگاهش رو سمت ما سوق داد و گفت: یرو تماشا م رونیکه از پشت پنجره ب یدر حال اریسام

 !ادیبارون فکر نکنم حاال حاالها بند ب نیا -

 گفت: اریحرف سام دییطرفم انداخت و با تا یحواسم به فالمک و طاها بود. طاها نگاه ریبه ز سر

 .فمیفردا من ش ادیطوره فقط خدا کنه تا صبح بند ب نیهم یبله انگار -

 نرم و عشوه دار گفت: یبا صدا فالمک

 برگشتن سر کار خوب؟ یبرا یدار یچه عجله ا زمیوا عز -

 .ستادمیو سر جام ا دمیکش یبلند نیه دیرعد و برق شد یقدم که برداشتم با صدا نیجا بلند شدم و با اول از

 قلبم گذاشتم. یحرکت خجالت زده دست رو نیاز ا دینگاه ها سمت من چرخ همه

 :دیپرس طرفم اومد و اریسام

 شد؟ یچ -

 خندون جواب دادم: ییرو با

 .یچیه -

 پله ها رفتم و گفتم: طرف

 .ریمن برم بخوابم شب بخ -

 هم از جا بلند شد و گفت: فالمک

 .ریشب شما هم بخ میبخواب میریما هم م -

 میرو جمع کرد لمونیداد. صبح زود وسا یاز بارش مجدد م یو گواه یبند اومده بود، اما آسمون همچنان ابر بارون

 .میاز فردوس خانم و آقا رحمان به راه افتاد یو بعد از خداحافظ میآماده شد

 رد.ک یم یرانندگ اطیراهش چشم دوخته بود و با احت یپشت فرمون نشسته بود و با دقت به جلو ادیبا اصرار ز طاها
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گرفت سکوت  میتصم اریکه سام نی. تا امیکرد یرد و بدل بشه سپر نمونیب یکه کلمه ا نیرو بدون ا یمسافت

 صداش رو صاف کرد و گفت: یو آزار دهنده رو بشکنه کم نیسنگ

و جنازه هامون رو  یبرون یکه تا خود تهران با شکم خال یخوا یخوردن صبحونه نگهدار نم یجا برا هیطاها جون  -

 ؟یبرسون

 و گفت: دیسر خوشانه خند طاها

وفان و ط ریکه تمام روز ز نیبهتر از ا میبکش یگرسنگ ینمرده به نظرم کم یاز گرسنگ ینگران نباش تا حاال کس -

 .میبارون عالف بمون

 گفت: دییباال انداخت و با تا یشونه ا اریسام

 به جات. نمیاوهوم حق با توعه پس بزن کنار من بش -

 ذره چرت بزن. هی یخوا یتو اگه م ستمیممنون خسته ن -

 نیاومد و همه اش نگران ا ینفسم به زور باال م یرو بستم. از شدت ترس و نگران دادم و چشم هام هیتک یصندل به

 افکار چشم هام گرم شدند و به خواب فرو رفتم. نیبا ا مینکرده تصادف کن یبودم که خدا

و چشم هام رو باز کردم و با بهت به  دمیوحشت زده در جا پر نیبلندو ممتد بوق و چپ شدن ماش یصدا دنیشن با

 مک که دستم رو حصار دست هاش کرده بود چشم دوختم. شونه ام رو فشرد و گفت:فال

 ؟یدید یخواب م -

 کرد، چرخوندم. ینگاهم م نهیکه به خواب فرو رفته بود و طاها که از تو آ اریندادم و نگاهم رو طرف سام یجواب

 هلما خانم حالت خوبه؟ -

 تکون دادم. یکه هنوز در شوک خواب بودم سرم رو به آروم یحال در

 دفعه گفت: کینگاهش را به رو به روش سوق داد و  طاها

 .میرو کم داشت نیمن فقط هم یآه خدا -
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 :دیبه جلو خم شد و پرس یکم فالمک

 زم؟یشده عز یچ -

 رو متوقف کرد و جواب داد: نیماش طاها

 که تصادف شده. نیمثل ا -

 :دیپرس یشد و با دلواپس داریب اریسام نیاشتوقف م با

 افتاده؟ یچه اتفاق -

 باشه. دهیند یجد بیآس یمردم دلم ضرب گرفت و دعا کردم که کس تیجمع دنیدوختم با د رونیرو به ب نگاهم

 رفتن بود گفت: نییکه آماده پا یکمر بندش رو باز کرد و در حال طاها

 داشته باشه. اجیبه کمک احت یکس دیشا نمیبرم بب -

 و از اوردمیبا دور شدن اون ها طاقت ن میمنتظرشون بمون نیشد و از من و فالمک خواستند تو ماش ادهیهم پ اریسام

 تیو از وسط جمع دمیاز شدت سرما به خودم لرز دیوز یم یو باد سرد دیبار یشدم. بارون نم نم م ادهیپ نیماش

 بود. یشدلخرا یصحنه  صحنه تصادف اشکم در اومد چه دنیگذشتم با د

مرده بودند؟ اون  ایهاش زنده  نیپژو چپ شده و خون اطرافش رو پر کرده بود، معلوم نبود راننده و سر نش نیماش

 خورد. یدرب و داغون به چشم م دیپرا نیطرف تر ماش

 کرد و گفت: تیرو به جمع طاها

رو از  نیمصدوم دیبشه من دکترم لطفا کمک کن ریکمک برسه ممکنه د یرویتا ن نیواستاد یطور نیچرا هم -

 .رونیب میبکش نیماش

 بکشند. رونیپژو ب نیماش ریرو از ز نیکردند مصدوم یم یسع گهیموافقت کردند و با کمک هم د یهمگ

 رفتم. نیماش یکیکه داشتم طرف اون  یگذاشتم و خودم با حال زار نیاون ماش ریو طاها رو درگ اریسام
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ز ا یکیپهن بود خوابانده بودند سمتش پا تند کردم.  نیزم یکه رو ییپتو یکه خون آلود رو ینمرد مس دنید با

 صدا زد. نیحاضر

 م؟یدار ازیبه کمک ن ستیدکتر ن یجا کس نیا -

 به زنده موندنش بود. یدیرو چک کردم خدا رو شکر ام شیاتیرو به مرد مصدوم رسوندم و عالئم ح خودم

 

(28) 

 :دمیسمتشون رفتم و پرس گهیدرخواست کمک چند نفر د دنیشن با

 شده؟ یچ -

 جواب داد: نیاز حاضر یکی

 .رونیب مشیبکش میتون ینم میکن یم یافتاده هر کار ریگ نیدختر بچه اون پشت ماش هی -

 .دمیکردند دو یکه اشاره م یرو پاک کردم و به سمت اشکم

 هاشون پناه بردند. نینشدن به داخل ماش سیفرار از خ یبرا تیکرده بود و اکثر جمع دایبارون هم شدت پ بارش

کرده بود با در کلنجار رفتم تا بازش کنم اما نشد.  ریگ نیعقب ماش یخون آلود که تو صندل یدختر بچه ا دنید با

 زدم: ادیو با بغض فر دمیو طاها دو اریدونستم چه کار کنم؟ طرف سام یبغضم گرفته بود و نم

 .میدار ازیاون طرف اون جا به کمک ن دییایب -

 گرد شده نگاهم کرد و گفت: یبا چشم ها طاها

 ن؟یتو ماش یبهتره برگرد یکن یجا چه کار م نیشما ا -

 اعتنا به حرف هاش داد زدم: یب

 .میدار اجیافتاده به کمک احت ریاون دختر بچه گ -
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کردم و خودم  تیطاها رو سمت دخترک هدا م،یشتدوان برگ نیبه طاها انداخت و با هم طرف ماش ینگاه اریسام

 رو چک کنم. شیاتیبود رفتم تا عالئم ح نیماش یطرف مادرش که جلو

زد اون  یبردم و نبض مادر دختره رو گرفتم. اما نبض نداشت نم نیبه داخل ماش شهیش یترک ها یرو از ال دستم

 مرده بود.

 نواخت شدند. کینشستند  یصورتم م یو قطرات اشک با قطرات درشت بارون که رو اوردمیطاقت ن گهید

 رو سوار آمبوالنس کردند. نیو مصدوم دیکمک رس یرویموقع ن نیهم

 هیاون حالم بد شد و گر دنیبا د رونیب دندیکش زیم ریجون دخترک رو هم از ز یکوشش و تالش جسد ب یاز کل بعد

 شد. دیام شد

 :دینگران شد و پرس میاشک جار دنیمد با دطرفم او اریسام

 زم؟یعز یکن یم هیچرا گر -

 جوابش رو بدم و باز هق زدم. نتونستم

 شده بود سمت ما اومد و گفت: سیکه کامال خ یدر حال طاها

 شه بهتره؛ ... یتر م دیبارون داره شد -

 :دیو پرس دیرو بر حرفش

 شده هلما خانم؟ یزیچ -

 جواب داد: یمن با کالفگ یبه جا اریسام

 ده. یدونم جواب هم نم ینم -

شه ن سیخ یرفتم. قبل از سوار شدن پالتو ام رو در آوردم تا صندل نیاعتنا به اون ها و سوال کردنشون طرف ماش یب

 و سوار شدم.

 و گفت: دیو حال منقلبم در جا پر سیخ یچشم ها دنیبا د فالمک
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 ؟یدش یشکل نیشده چرا ا یدختر چ یوا -

 و گفت: دیسمت من چرخ اریو طاها که کاپشن هاشون رو در آورده بودند سوار شدند. سام اریموقع سام نیهم

 شده بود؟ یچ زمیعز یبهتر -

 و جواب دادم: دمیباال کش یدماغم رو چند بار آب

 دلم گرفت. ینشده کم یزیچ -

 زد. هیگر ریاش گرفت و ز هیمن گر یاشک جار دنیبا د فالمک

 طرف اون برگشت و گفت: یبا کالفگ طاها

 چته؟ گهیبابا تو د یا -

 کنان جواب داد: نیف نیف فالمک

 رو ندارم. یاشک کس دنیمن طاقت د یول یچیه -

 کردم. یکوتاه یمن هم خنده  دندیو طاها که به اون خند اریسام

 انداخت و گفت: نهیآ یبه من از تو ینگاه طاها

 ؟یجراح بش یخواست یم یپس چه طور ینه ها رو ندارجور صح نیا دنیشما که تحمل د -

 سوالش جا خوردم اما جواب دادم: با

 تر سوخت. شیدختر بچه و مادرش ب یمن دلم برا -

 تاسف تکون داد و گفت: یاز رو یسر اریسام

 شه. یتو خودت رو ناراحت نکن دوباره حالت بد م زمیخواسته خدا بوده عز نیا -

 از بازوام گرفت و گفت: یشگونین فالمک

 .یاشک منو هم در آورد گهیدِ حق با شوهرته بس کن د -
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 رد و بدل نشد. نمونیب یکلمه ا گهیبه مقصد د دنیتا رس میدیخند یحرف اون همگ به

*** 

 مبل ولو شد و گفت: یرو فالمک

 شه. ینم خود آدم یجا مثل خونه  چیسفر خسته ام کرده واقعا که ه نیخدا جون چه قدر ا یوا -

 :دیخندان پرس ییکه لباس هاش را عوض کرد مقابل فالمک نشست و با رو نیبعد از ا طاها

 سفر چه طور بود خوش گذشت؟ -

 گفت: یلب هاش را جمع کرد و با لحن کشدار فالمک

 ه؟یگذشت نظر تو چ یتر خوش م شیب میرفت یبا هم م ییبد نبود اما اگه دوتا یا -

 :دیباال انداخت و پرس ییابرو طاها

 چه طور مگه؟ -

 با همون حال جواب داد: فالمک

 آره سفر رو کوفتمون کرده بود. یدر م یلوس باز یادیاما ز هیحاال درسته هلما دختر خوب -

 فالمک به او زل زد و گفت: یبا تعجب از حرف ها طاها

 باشه! یطور نیکردم نظرت درباره هلما خانم ا یفکرش رو نم -

 رفت گفت: یکه طرف اتاق م یاز جا برخاست و در حال فالمک

 .ومدیخوشم نم یادیدختره ز نیمثل خودتن من از همون اول از ا انتیهمه اطراف یکن یفکر م یتو خوب -

شد و به  رهینامعلوم خ یو به نقطه ا دیبه موهاش و پشت گردنش کش ینفس حبس شده اش را آزاد کرد و دست طاها

 فکر فرو رفت.
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و به هلما که در حال  ستادیدر ا یآمد و در آستانه  رونیبود. از حمام ب چوندهیکه حوله را دور خود پ یدر حال اریسام

 کردن چمدان بود نگاه کرد و گفت: یخال

 یمن گرسنه، شام چ یاستراحت کن. راست یکم یخسته ا میدیبعد تازه از راه رس یکار رو بذار برا نیحاال ا -

 سفارش بدم؟

 در کمد را بست و جواب داد: هلما

 .یدوست دار یدونم هر چ ینم -

 کرد و طرف تلفن که تو سالن بود رفت. یمکث اریسام

رو  ونیزیمبل نشسته و کانال تلو یرو چیکه حوله پ اریسام دنیبه آشپزخانه رفت آب خورد و به سالن رفت با د هلما

 کرد و گفت: یکرد. اخم یعوض م

 ؟یپاشو تا سرما نخورد یدینپوشتو که هنوز لباس  -

 

(29) 

 خندان گفت: ییبا رو اریسام

 .یتو باش دپرستارمیتب کنم شا یاله -

 خندان گفت: یبا لب ها هلما

 هفت پشتم بس بود. یبار که پرستارت شدم برا کیهمون  نمیپاشو بب -

 .زدیبا خنده دستش را طرف هلما دراز کرد تا از جا برخ اریسام

نشاند و دستش را  شیپا یو رو دیاو را سمت خود کش اریموقع سام نیو دستش را گرفت که هم جلوتر رفت هلما

 دور کمر او حلقه زد.

 گفت: یطانیلحن ش با
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 هفت پشتت بس بود ها؟ یکه برا -

 و تقال کرد تا خود را از او جدا کند. دیخند هلما

زد. ازش خواست تا آرام  یبر سر و صورت او م یزیر یکه بوسه ها یتر کرد و در حال شیدستش را ب یحلقه  اریسام

 قُرقُر کنان هلما را از خود جدا کرد و گفت: اری. سامدیزنگ در به گوش رس یهنگام صدا نیباشد. در ا

 شدم ها. یمحله تازه داشتم گرم م یخروس ب یلعنت بر هر چ -

 گفت: اریخنده زد. با اشاره به سام ریدست بر دهانش گذشت و ز هلما

 .گهیبرو لباس بپوش د دِ -

 او افتاده بود. یسمت اتاق برداشت که متوجه شد حوله از رو یبر هم رفته قدم ییبا اخم ها اریسام

 شده نگاهش کرد و گفت: زیر یبا چشم ها دیهلما رو که فهم یخنده  لیدل

 باشه دارم برات. یخند یکه به من م -

 زنگ در هلما با خنده گفت: یصدا گریبار د دنیشن با

 کنم. یبرو من در رو باز م -

که غذا را آورده بود. پول را حساب کرد و  کیپ دنیسرش مرتب کرد و رفت تا در را باز کند با د یاش را رو یروسر

قُرقُر  دیکش یکه بو م یدر حال اریسام د؛یچیدر فضا پ یقرمه سبز یاز او تشکر کرد. بعد غذا را به آشپزخانه برد. بو

 کنان وارد آشپزخانه شد.

 افتاد خنده اش گرفت و گفت: شیپ قهیاتفاق چند دق ادیاو به  دنیبا د هلما

 .دیبفرما آقا تا سرد نشده نوش جان کن -

 و نشست و گفت: دیرا کش یصندل اریسام

 دادم. یشه عمرا سفارش م یدونستم بد موقع مزاحم م یاگه م -

 قرار داد. اریسام یکرد غذا را جلو یم یزیر یکه خنده ها یدر حال هلما
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 کرد و گفت: یاخم با نمک اریسام

 دارم برات. ینیب یحاال م یتو که بد نشد ول یآره بخند برا -

 باز ادامه داد: اریدر دهانش گذاشت؛ سام یبه خنده اش افزود و لقمه ا هلما

 بودند! ستادهیالمصب چه زود هم سفارش رو فرستادن انگار که پشت در ا -

دفعه با شدت گرفتن خنده اش غذا  کیکه  دیخند یزد. هلما مشغول غذا خوردن بود و به او م یطور که قر م همان

. از دیکوب یاش م نهیس یکرد با مشت رو یسرفه م یکه به سخت یو به سرفه کردن افتاد. در حال دیپر شیبه گلو

آب دستش  وانیاو زود ل یحدقه در آمده  زا یشم هاچ دنیبا د اریشده بود. سام یاشکش جار یحس درد و خفگ

 داد:

 آب بخور؟ ایبابا چت شده ب یا -

 خنده زد. ریو باز ز دیکش یو نفس راحت دیاز آب را نوش یجرعه ا هلما

 با تعجب نگاهش کرد و گفت: اریسام

 .یا وونهیتو د -

 بود، گفت: انیاز خنده در آن نما ییکه رگه ها یبا لحن هلما

 شدم. یخدا نکشت داشتم خفه م -

 گفت: یبا شوخ اریسام

 .یبه من نخند گهیحقته تا د -

 زود خوابشان برد. یلیسرو شد و هر دو که خسته بودند. وارد اتاق شدند و خ یبا خنده و شوخ یطور نیهم شام

*** 
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ذشته بارش بارون شروع شده بود بود. از شب گ یبارون ای یتر اوقات ابر شیآذر ماه بود و هوا به شدت سرد و ب لیاوا

ته حوصله ام سر رف ییخوندم. از تنها یم یکار تو خونه نشسته بودم و کتاب یو تا روز بعد ادامه داشت تنها کسل و ب

 گشت خونه. ینماضافه کار داشت و زود بر  اریبود امروز هم سام

حرف بزنم تا اجازه بده درسم رو ادامه بدم.  اریگرفتم با سام میذوق کردم و تصم دیکه به ذهنم رس یفکر تازه ا با

 کردم که تو ذوقم نزنه. یشه، فقط خدا خدا م یم یچ یاجازه بده وا اریکردم اگه سام یخودم فکر م شیپ

ا ب مینس دنیمبل قرار دادم و رفتم تا در رو باز کنم با د یکتاب رو بستم و رو دیزنگ در که به گوشم رس یصدا

 به اون خوش امد گفتم و به داخل دعوتش کردم. یخوش حال

 رهیخ ییبه جا یحرف چیلم داد و بدون ه یمبل تک نفره ا ینمود رو یکه ناراحت م یگرفته در حال ییبا رو مینس

 شد.

 اون زدم و گفتم: یبه رو یلبخند

 داداش چه خبر مامان و بابا چه طورن؟ یخوش اومد یلیخ -

 مختصر جواب داد: یلیخ یلحن آروم و گرفته ا با

 خوب هستن. یخدا رو شکر همگ -

 :دمیپرس یبهت نگاهش کردم و با دلواپس با

 :یشده چرا ناراحت یزیچ یجون گرفته ا مینس -

 به دلم انداخت. یرو به من دوخت و لرزه ا نشینگاه غمگ -

 با تو حرف بزنم. یموضوع هیخوام درباره  یهلما م -

 :دمیدستش قرار دادم و پرس یخم شدم و دستم رو رو یبه روش نشستم کم رو

 شنوم؟ یشده داداش بگو م یچ -

 انداخت و گفت: ریبه ز سر
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 ؟یخواستگار میبر یسام یقراره برا یخبر دار -

 اون گفتم: یحرف ها دییتا با

 شده؟ یبله خبر دارم حاال مگه چ -

 ه گفتم:فشردم و با دلهر یبا همون حالت سکوت کرد. دستش رو کم مینس

 شده؟ یبگو چ یکن ینگرانم م یدار مینس -

 باال آورد و گفت: یرو کم نگاهش

 در نظر گرفته؛... یسام یمرتض رو برا ییدختر دا یهلما مامان گل -

 زدم و گفتم: یبود. لبخند یاش از چ یتونستم حدس بزنم ناراحت یسکوت کرد. نم باز

 !هیهم دختر خوب یدونم گل یم زمیبله عز -

 هلما م... من... یستینه تو اصال متوجه ن -

 

(30) 

 ناباورانه گفتم: دیدفعه به ذهنم رس کیکه  یشدم و با فکر یرها کرد. شاک مهیحرفش رو ن باز

 رو؛... ینکنه تو گل مینس -

 حرفم اومد و گفت: به

 یعشقم برا نمیندارم بببکن من طاقت  یکار هیکنم  یرو دوست دارم. خواهش م یوقته گل یلیآره هلما من از خ -

 کنم. یبرادرم به خدا هلما از غصه دق م یشده اون هم ک یا گهیکس د

 زدم و گفتم: ییباز نگاهش کردم لبخند محو یتعجب و دهن با

 ؟یکنم مگه هلما مرده که تو غصه بخور یرو بسپار به من خودم درستش م زینباش داداش همه چ نگران
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 خندون گفت: ییباز شدند و با لب ها مینس یاخم ها یکم

 کنه؟ یبه نظرت مامان قبول م یآبج یگ یم یجد -

 .ادیحالت جا ب یبخور زمیبرات بر ییچا هیالبته چرا که نه، حاال تو خودت رو ناراحت نکن من برم  -

کرد که هر چه زود تر با مادر صحبت کنم بعد از  یآور ادیاش را که خورد باز هم  ییو تشکر کرد. چا دیخند مینس

 کرد و رفت. یتشکر خداحافظ یکل

 اومد. دنمینگذشته بود که فالمک به د میاز رفتن نس قهیدق چند

*** 

 گفت: یو با دلخور دیرا بر چ شیبا هلما لب ها یبعد از سالم و احوال پرس فالمک

شکم  نیمن بدبخت هم با ا یزن ینه سر م یریگ یتو نه سراغ م و بهت سر بزنم امیاصال تا من ن یمعرفت یب یلیخ -

 و برم. امیب یه دیگنده ام با

 کرد و گفت: یحیمل یخنده  هلما

 فرما بشه؟ فیاش تموم نشده قصد نداره تشر یشازده خواب زمستون نمیآره واال حق با توعه حاال بگو بب -

 و گفت: دیخند فالمک

 هلما نگو پدر سوخته خسته ام کرده. یوا -

 با خنده گفت: هلما

 ؟یدرباره اش حرف بزن یجور نیآد ا یدلت م یوا -

 مبل نشست و گفت: یرو فالمک

 هی یبخوابم دلم برا یتونم درست و حساب یکشم شب ها اصال نم یم یچ یتا بدون یستیمن ن یبگم واال،جا یچ -

 آروم لک زده. دنیخواب

 ش افزود و گفت:به خنده ا هلما
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 بخواب. ریبعد تا دلت بخواد بگ ادیب ایحاال بذار به دن یتازه اول راه -

 چند وقتته؟ حاال

چاره رو هم  یب یترس و دلهره گرفتم. طاها یحاال کل نیهلما اصال حرفش رو نزن که از هم یتازه رفتم تو نُه ماه وا -

 ترسم. یاما من م ستین ینگران یده که جا یم یکردم هر شب بهم دلدار ریبا خودم درگ

 زد و گفت: یلبخند هلما

 خودش رو داره. هیسخت یزیباالخره هر چ ستیهان یآسون نیمادر شدن به ا زم،یعز یفکر کرد یپس چ -

 تکان داد و گفت: یسر دییبا تا زانیآو یبا لب و لوچه ا فالمک

 .یآره واال گفت -

 برگشت. یعد چند لحظه با دوتا استکان چابا گفتن با اجازه به آشپزخانه رفت و ب هلما

 تشکر کرد و گفت: فالمک

و  امیشد گفتم ب نیحوصله ام سر رفت ا ییمن هم تو خونه از تنها فتهیراستش طاها ش نیبش ایزحمت نکش ب -

 ست؟یمزاحم تو بشم، شوهرت کو خونه ن

حوصله ام سر  ییداره راستش من هم از تنها یهم امروز اضافه کار اری. نه سامیخوش اومد یلیخ زمیعز یمراحم -

 .یاومد یکرد یرفته بود. کار خوب

درباره رسم و  یطور نیداد و هم یو هلما جواب م دیپرس یخوردن فالمک درباره خانواده هلما م یچا نیح در

 گذراندند. یزدند و وقت م یخانواده ها حرف م نیرسومات ب

 وانیهلما لبخند زنان به آشپزخانه رفت و با ل اورد،یب یآب وانیل شیکرد و از هلما خواست تا برا یتک سرفه ا فالمک

 آب برگشت.

 و گفت: دینفس سر کش کیآب را گرفت تشکر کرد و آب را  وانیل فالمک

 تشنم شده بود. یلیدستت درد نکنه خ -
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 نوش جونت. -

ت که رف یبا خود کلنجار م دیچرخ یدر ذهنش  م یه سوالحکم فرما شد. فالمک ک نشانیب ینیسکوت سنگ یلحظات

هلما آمده بود. لبخند  دنیکه ذهن و فکرش را مشغول کرده به د یاما او به خاطر سوال ر؟یخ ای اوردیبه زبان ب ایآ

 بر لب نشاند و گفت: یمصلحت

 دم؟یرو د یرفته بودم بازار حدس بزن ک شیچند روز پ یراست -

 :دیپرس یبا شگفت هلما

 رو خودت بگو؟ یک -

 زد و گفت: یلبخند پهن فالمک

 درسته؟ ادتهیسها رو  -

 فکر کرد و جواب داد: یکم هلما

 ؟یگ یهمون دختر دهن لق رو م ادمهیآره آره  -

 هاش نامزد کرده. یاز هم دانشگاه یکیشه با  یبله خودشه باورت نم -

 جداً خوشبخت بشه انشاهلل. -

 آره انشاهلل. -

 یچند بار دینمود. با ترد یکه باز نتوانست سوالش را مطرح کند ناآرام م نیت بر قرار شد. فالمک از اسکو دوباره

 دهانش را باز و بسته کرد و گفت:

 ؟یراستش رو بهم بگ ید یسوال ازت بپرسم قول م هیهلما  -

 گفت:پهن و خوش حالتش داد و  یبه ابروها یحالت فالمک حالت ییهوی رییبا تعجب از تغ هلما

 بپرس راحت باش؟ زمیشده عز یچ -

 کرد. من و من کنان گفت: یم یگوشه شالش باز یها شهیکه با ر یدر حال فالمک
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 بگم؟ یآخه چه طور زهیکه... که... چ دمیاز سها شن -

سر و  یفالمک سکوت کرد و ب یصدا دنیوارد خانه شد. خواست هلما را صدا بزند اما با شن اریهنگام سام نیا در

 فالمک داد. یگوش به حرف ها یکه هلما و فالمک متوجه حضورش شوند با کنجکاو نیجلو رفت و بدون ا یصدا کم

 کرد ادامه داد: یطور که من و من م نیهم فالمک

تو  رخ داده تونیکه ب یدرسته؟ بعد هم به خاطر مشکل نیعالقه داشت گهیگفت که قبال تو و طاها به هم د یسها م -

 .یه رو ول کرددانشگا

 

(31) 

 زد. یپلک هم نم یشد و حت رهیباز به او خ یبا چشمان گرد شده و دهان هلما

 جواب هلما ماند. دنیتر منتظر شن شیکرد و با دقت ب زیفالمک چشمانش را ر یحرف ها دنیبا شن اریسام

 گفت: یبه خود آمد و با لحن تند هلما

خاص خودم رو داشتم که  لینبود. من دال یزیچ نیرو پشت سرم گفته اصال همچ فیاراج نیسها غلط کرده ا -

 التیکنن تو خ یتراش عهیواسه من شا ننیکارن که بش یدونستم سها و امثالش اون قدر ب یدانشگاه رو  ول کردم. نم

 و بس. میودب یهم کالس هیراحت باشه فالمک جون باور کن من و آقا طاها فقط 

 هلما دور نموند و گفت: دهیزد که از د یشخندین فالمک

 خواستم ناراحتت کنم. ینم زمیمن شرمنده ام عز -

 تا... دمید یسها رو م نیکاش خودم ا یا یناراحت بشم ول یچ یکنم نه واسه  یخواهش م -

 گفت: یبه حرف او آمد و با لبخند خشک فالمک

برم  گهیرو راحت کنم با اجازه من د المیم و خگه فقط گفتم بپرس یم یدونستم الک یولش کن من از اولش م -

 وقتت رو گرفتم. دیببخش
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 .یخوش حالم کرد یخوش اومد یلیخ -

رو به فالمک زد و در را  یموقع زنگ در به صدا در آمد. هلما لبخند نیکه هم دندیبه در رس شانیدنبال حرف ها به

 که پشت در بود مواجه شد. اریباز کرد و با سام

 کرد. یسالم کرد و با فالمک احوال پرس ییبا خوشرو اریسام

 :دیپرس اریکرد و رفت. بعد از رفتن او هلما رو به سام یباز از هلما تشکر و خداحافظ فالمک

 ؟ینداشت دیمگه کل -

 که هول شده بود. گفت: اریسام

 .ارمیحوصله نداشتم برگردم ب گهیجا گذاشتم د نیرو تو ماش دمیکل -

 تازه دم کنم. ییبرو لباس هات رو عوض کن تا برات چا زمیزع یخسته نباش -

 :دیکرد. پرس یم زانیکه آو یکاپشنش رو در آورد و در حال اریسام

 داشت؟ یفالمک خانم کار -

 وارد آشپزخانه شد و جواب داد: هلما

 .نینه اومده بود سر بزنه هم -

 مبل نشست و گفت: یبه سالن برگشت  رو شیلباس ها ضیگفت و وارد اتاق شد. بعد از تعو یآهان اریسام

 پوش کرده. دیچه خبره برف همه جا رو سف رونیاون ب یدون ینم -

 نشست و گفت: اریآمد و مقابل سام رونیاز آشپزخانه ب یلبخند زنان با فنجان چا هلما

 فکر نکنم حاال حاالها هوا خوب بشه. -

 گفت: دییبا تا اریسام

 .هیطور نیگفت تا آخر هفته هوا هم یمتو اخبار  یاوهوم هوا شناس -
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. نگران بود که دندیچرخ یشدند و م یفالمک در سرش اکو م یرو به او زد و به فکر فرو رفت. حرف ها یلبخند هلما

 برسد. اریحرف ها به گوش سام نیکه ا نیا ایبسازد.  شیبرا یموضوع مشکل نیفالمک به خاطر ا

که هلما قبال با طاها بوده  نیکرد. از ا یفالمک فکر م یخوردن به فکر فرو رفته و به حرف ها یهنگام چا زین اریسام

کرد خود را کنترل کند تا از صحت  یم یآمد، اما سع یکرد. رفته رفته خونش به جوش م یم یو ازاو پنهان کار

 گریتما عشق و عالقه شان به هم داند ح دهیرا د گرید مکرد حاال که بعد از مدت ها ه یموضوع مطمئن شود؛ فکر م

هلما  ایمطمئن شود. که آ زیگرفت دورا دور مراقب رفتار و کردار هلما باشد تا از همه چ میدوباره زنده شده. تصم

 کرد؟ یرا پنهان م یزیچ ایجواب درست را به فالمک داده 

 صدا گفتند: کی گریهر دو به خود آمدند و رو به هم د همزمان

 ...؛یراست -

 خندان مکث کردند و دوباره با هم گفتند: ییرو اب

 اول تو بگو؛... -

 گفتند: گهیکردند و باز با هم د یمکث

 نه اول تو بگو... -

 خنده زدند. هلما انگشتش را باال گرفت و گفت: ریو هر دو ز 

 بگو؟ -

 بود، گفت: انیاز خنده در چهره اش نما ییکه هنوز رگه ها اریسام

 .نایخونه مادرم ا میاز شام آماده شو برخواستم بگم بعد  -

 گفت: ییبایبا تبسم ز هلما

 دلم براشون تنگ شده. دمیوقته مادر جون رو ند یلیاتفاقا خ زمیباشه عز -

 خم شد و گفت: شیزانوها یرو یاش را از مبل گرفت، کم هیتک اریسام
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 حاال تو بگو؟ -

 اش گفت: یبا همان لحن و لبخند دوستداشتن هلما

 خوام برم خونه آقام؟ یفردا م ستین یخواستم بگم اگه مانع یمن هم م -

 خندان و لحن مهربان گفت: ییبا رو اریسام

 ببرمت؟ میکه بر گشت نایاز خونه مادرم ا یاگه دوست دار زمیباشه چشم عز -

 تشکر کرد و گفت: یبا شگفت هلما

 برم شام رو آماده کنم. -

اد د هیرا پشت سرش قرار داد و به آن ها تک شیلبخند بر لب دست ها اریت. سامدنبال حرفش طرف آشپزخانه رف به

 و دور شدن هلما را تماشا کرد.

*** 

خواستم برم خونه  یم یادیز یلیکه بعد از مدت خ نیاز سرو شام ظرف ها رو شستم و رفتم تا آماده بشم. از ا بعد

 باشند. دهیروسک مورد پسندش رو براش خررو داشتم که ع یپدرم و شب رو اون جا بمونم ذوق بچه ا

 یرو شیآرا یو تن کردم. کم دمیکش یمشک ریو شال حر یمشک نیبا شلوار ج یرنگ یلباس ها مانتو کرم نیب از

 یخشب تیخودم انداختم و لبخند رضا ریبه تصو یشد. نگاه لیتکم شمیآرا کیکردم با خط چشم بار ادهیصورتم پ

 خودم دادم. لیتحو

 زدم. رونیدست لباس هم برداشتم تا خونه پدرم بپوشم و از اتاق ب هی

 از جا بلند شد و نگاهش رو به من دوخت. دنمیقبل از من آماده شده بود و منتظر من نشسته با د اریسام

 کردم و گفتم: ییدلبربا یعمد خنده  یرو از

 شده؟ رید میعمو جون بر ییکجا -

 گفت: یبا لحن شوخ اریسام
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 شدم. مونیپش رمینم -

 وا چرا؟ -

 ترسم برم و زن خوشگلم رو چشم بزنند! یم -

 

(32) 

 و گفتم: دمیبلند خند بلند

 خفتس؟ یبایحاال نه که زنت ز -

 کرد و گفت: یبا نمک اخم

 ها! یزنم حرف بزن یدرباره  یطور نیا یتو حق ندار سیه -

دلم براش  دنشیکردم با ند یداشتم احساس م یا گهیحس و حال د اریکه درباره سام هینزدم. مدت یو حرف دمیخند

دوست  نیکردم دوستش داشتم و هر روز ا یکرد. احساس م یقرار م یزد دلم رو ب یم یحرف یشد. وقت یتنگ م

 حس رو نسبت به من داشته باشه. نیهم اریکردم که سام یدعا م شهیشد و هم یداشتنم پر رنگ تر م

با من مهربون  یطور نیا دمید یکه م نیانداخت. از ا یشت و من رو به خنده مگذا یسر به سرم م اریراه سام تمام

 شد و خوش حال بودم. یشده بود قند تو دلم آب م

 مونی. صادق و تابان خانم هم که حضور داشتند. دور هممیکنار هم نشست اریمن و سام یسالم و احوالپرس یاز کل بعد

 شده بود. لیتکم

 خندون رو به پدر و مادرش کرد و گفت: ییبا رو اریسام

 ن؟یچه طور گهیآقا جون مادر جون د -

 گفت: یجون با لحن آروم و مهربون مادر
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و  تک لوفریبعد از رفتن ن نیزن یشماها ماه به ماه هم سر نم یول میش یپسرم خوب خوب م مینیشما ها رو که بب -

 .میمون یتنها م

 ده. یاجازه سر خاروندن به ما هم نم یمنده به خدا کار و بار زندگمن نوکر شما هم هستم مادر جون شر -

 نشست. یمبل تک نفره ا یاومد و به تک تکمون تعارف کرد و رو ییچا ینیبا س لوفرین

 خندون گفت: ییرو به اون با رو صادق

 شده. یخواهر ما رفتن یخب خب پس بسالمت -

 گفت: ریبا شرم سر به ز لوفرین

 بله با اجازه تون. -

 گفت: یبا خنده و شوخ اریسام

 ؟یرینم یعنی میحاال اگه اجازه ند -

 .میخنده زد ریز یحرفش همگ نیا با

 خندوند. یرو م گرونیگفت و د یم یزیطور هر کدام چ نیهم 

 یآروم یکه مادر جون رو به من با صدا نیزد. تا ا ینم یحرف یما حکمفرما شد و کس نیبعد سکوت در ب یقیدقا

 :دیپرس

 ست؟یاز بچه ن یهنوز خبر یاز ازدواجتون گذشته ول یادیدخترم مدت ز -

بودم که مبادا مادر جون  نیتا حاال نگران ا میکه اومد یشد. از لحظه ا یسوالش داغ شدم و عرق از پشتم جار نیا با

 دهومین شیموضوع فکر بکنم و تا حاال پ نیجرات نداشتم به ا یبپرسه، من خودم حت اریسام ایسوال رو از من  نیا

 درباره اش صحبت کنم. اریبود که با سام

 قدم شد و گفت: شیکه متوجه سوال مادرش شده بود. در جواب دادن پ اریسام

 ؟یبچه دار شدنمون دار یبرا یمادر جون هنوز زوده حاال چه عجله ا -
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 ت:اش رو به دندون گرفت و رو به من گف ینییجون لب پا مادر

 .هیزندگ ینیریگوش نکن بچه ش نیا یدخترم تو به حرف ها -

 معترضانه وارد بحث شد و گفت: لوفرین

بنده و اون ها رو از هم دور  یپدر و مادر رو م یدست و پا ادیاصال بچه که ب یدار یعه مامان حاال شما چه اصرار -

 کنه. یم

 گفت: یآروم یبا صدا به اون رفت و یگرد شده چشم غره ا یجون با چشم ها مادر

 کن دختر جلو برادرات. ایوا ح -

 زمزمه وار گفت: زونیآو یبا لب و لوچه  ریخودش شده بود. سر به ز تیکه تازه متوجه موقع لوفرین

 گفتم؟ یخوب مگه حاال من چ -

 .دمیکش یکرد و من نفس راحت دایپ انیهمه بحث پا دنیخند با

 .میکرد یبه قصد رفتن از جا بلند شد و از پدر و مادرش خداحافظ اریبعد سام یکم

 نکردم و به رو ییبه خودم شدم. اما اعتنا اریسام ی رهیراه متوجه نگاه خ نیدر ب میو به راه افتاد میشد نیماش سوار

 نیه ترسم از او ته دلم آروم و قرار نداشتم. هم دیچرخ یمادر جون م یحرف ها یبه رو چشم دوختم. فکرم در حوال

 از من بچه بخواد. اریبرسد و سام یبود که روز

 زل زدم. اریشدم و به سام دهیبه جلو و عقب کش نیماش ییهویترمز کردن  با

 خانم؟ ییکجا -

 سوالش جا خوردم و با بهت جواب دادم: از

 تو. شیمعلومه پ -

 ذهنت رو مشغول کرده؟ یجور نیا یچ -

 مادر جون. یحرف ها -
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 کدوم حرف ها؟! -

 رو سمت اون چرخوندم و گفتم: سرم

 ؟یکن یتونم بچه دار بشم چه کار م یمن نم یبرسه و بفهم یاگه روز اریسام -

 نگاه پرسشگر و متعجبش رو به من دوخت و گفت: اریسام

 ؟یفتیفکر ب نیباعث شده به ا یشده چ یچ -

 کنم لطفا صادقانه جوابم رو بده! یخواهش م -

 باال انداخت و گفت: یا شونه

 بکنم؟ دیچه کار با یچیه -

 که نشد جواب. یچیه -

 به فکر فرو رفت و گفت: یکم

 موضوع فکر نکردم. نیدونم تا حاال به ا ینم -

رو راحت کنم من حاال  التی! اصال بذار خزم؟یعز یکن یمسائل م نیا ریافکار مزاحم رو چرا خودت رو درگ نیکن ا ول

 کنم. یخوام و اصال بهش فکر نم یحاالها بچه نم

 گفتم: یشوخ با

 خوام. یمن م یول -

 :دیتعجب پرس با

 خواد؟! یواقعاً دلت بچه م -

 کردم و جواب دادم: یزیر ی خنده

 اش رو ندارم. یکنم هنوز آمادگ یترسم احساس م یراستش من از بچه دار شدن م -
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 کرد و گفت: یحیمل ی خنده

قع به مو یزیهر چ یموضوع فکر نکن نیراجع به ا گهیبهتره د میرو ندار یآمادگ نین اگفتم فعال هر دوتامو یدید -

 اش خوبه.

 کرد و رفت. یبعد از رسوندنم خداحافظ ارینزدم. سام یحرف گهیلب هام نشست و د یرو یلبخند

رو بغل  گهیشدم با آغوش باز هم د رینسترن غافلگ دنیکنم خودم با د رشونیکه غافگ نیا یداخل به جا رفتم

 و اشک هام راه باز کردند. اوردمیطاقت ن یاز شدت دلتنگ میدیکش یو مشتاقانه عطر هم رو بو م میگرفت
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زدم و اشکم رو پاک کردم. بعد دور هم  یشدن اشک هام اشک مادر و نسترن رو هم در آورده بودم لبخند یجار با

با  یو گل میگرفتم هر چه زود تر درباره نس میبود. تصم نمود یکه ناراحت م میتمام مدت حواسم به نس م،ینشست

 نزده. یحرف میکه ناراحت و دلخور نشه چون نس دیام نیمادر صحبت کنم به ا

 رو براش بازگو کردم. مینس یخلوت بردم و حرف ها یبعد مادر رو صدا زدم و به گوشه ا یساعت

 .زد ینم یبه من زل زده بود و حرف یبا بهت و ناباور مادر

 رو گرفتم و گفتم: دستش

 بگو؟ یزیچ هیمامان  -

 گفت: یناراحت با

بهم نگفت چرا گذاشت با  یزیشدم. آخه چرا برادرت چ یم یناخواسته مرتکب چه گناه بزرگ نیخدا مرگم بده بب -

 کردم. یاصرار م یوصلت نبود اما من ه نیبه ا یراض یچاره سام یحرف بزنم؟ ب تییدا

 زدم و گفتم: یلبخند

 بده. حیرو براش توض زیجون صحبت کن و همه چ ییقربونت برم با دا فتادهیکه ن یحاال هم اتفاق -
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 رو چه کارش کنم؟ یسام -

 نباش فدات بشم. یزیزنم نگران چ یبا من خودم باهاش حرف م یسام -

 طرف ما اومد و گفت: یموقع سام نیا در

 شد بگم. یروم نم ینبودم ول یموضوع راض نیمامان من هم به خاطر ا -

 نگاهش رو به اون دوخت و گفت: مادر

 !یگفت یکاش بهم م یا یخوام مادر من خبر نداشتم ول یمعذرت م -

 و گفت: دیمادر رو بوس یشونیپ یسام

 هلما کار رو آسون کرد. یخدا رو شکر آبج یخواستم باهاتون صحبت کنم ول یم -

 رو به اون زدم و سکوت کردم. یلبخند

 و گفت: دیخند یسام

هر  یجشن عروس دیبا یپسرت رو داماد کن هیکه  نیا یچون به جا یخوش حال باش دیمامان خانم حاال با -

 .یدوتاشون رو راه بنداز

 زدم و گفتم: یچشمک

 تو سرته؟ یمن چ یداداش ناقال یه -

 همان لبخند قشنگش جواب داد: با

 مستانه. -

 تم:نثارش کردم و گف یمشت یو خوش حال یشگفت با

 ؟یخواهر گل -

 تکون داد. یسر دییتا با
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 گفت. ریرو نثار ما کرد و به ما شب بخ رشیخ یدعا یبا خوش حال مادر

رو مو به  انیکه تمام جر نیخبر خوش رو به اون ندم. بعد از ا نیرو خوش حال نکنم و ا میقبل از خواب نس ومدین دلم

 رها کردم و به اتاق مشترک خودم و نسترن رفتم. یو شاد یکردم اون رو غرق در خوش حال فیمو براش تعر

 گفت: یآروم یو با صدا دیبخش نتیچهره اش رو ز یمایس یلبخند دنمیخوابوند با د یرو م نایکه ت نسترن

 ؟یچه طور گهیکن د فیخوب هلما خانم تعر -

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 خوبم. -

 گفت: تخت نشست و یفاصله گرفت و کنارم رو نایت از

 ؟یهست یراض تیاز زندگ -

 مهمون لب هام شد و جواب دادم: یو رفتار مهربون و پر محبتش لبخند اریسام ادی با

 خوبه چرا نباشم. زیخدا رو شکر همه چ -

 زد و گفت: یراحت لبخند پهن الیبا خ نسترن

با مشکل مواجه  تیناخواسته بوده تو زندگ اریبودم که نکنه چون ازدواجت با سام نیخدا رو شکر همه اش نگران ا -

 .یبش

 و گفت: دیباز خواب طاق

 م؟یاتاق داشت نیتو ا ییهلما چه روزها و شب ها ادتهی ریبخ ادشی -

 گفتم: دییکرد و با تا ینیته دلم سنگ یاون روز ها غم ادی با

 عمرم رو فراموش کنم؟ یروزها نیشه بهتر یاوهوم مگه م -

 اتاق رو در بر گرفت. یو سکوت فضا میهر دوتامون به فکر فرو رفت قهیدق چند
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 شد و گفت: زیخ میو ن دیافتاده باشه در جا پر یزیچ ادیکه انگار تازه به  نسترن

 اومد. ادمیخوب شد  -

 کردم: یمکث

 رو؟ یچ -

 آماده کنم. نایت یبرا شهیش ارمیرفت آب ب ادمی -

 لب هام نشوندم و از جا بلند شدم و گفتم: یرو لبخند

 آرم. یم رمیتو بخواب من االن م -

ها تو پدر که تن دنیاومدم با د رونیو از آشپزخونه ب ختمیفالکس ر یتو یآب از کتر یاتاق به آشپزخونه رفتم. کم از

 سالن نشسته بود با بهت سمتش رفتم.

 آقا جون؟ یبخواب یچرا نرفت -

 نداخت و گفت:بهم ا ییگذرا نگاه

 خوام باهات حرف بزنم. یجا م نیا نیبش ایب -

 .قرار دادم و نشستم و چشم به دهنش دوختم نیزم ینگران شدم فالکس رو رو یلحن سرد پدر کم از

 دخترم؟ یخوب -

 شده؟ یزیممنون خوبم آقا جون. چ -

 که جوابم رو بده گفت: نیا بدون

 کنه؟ یمن تتیشوهرت که اذ یهست یراض تیاز زندگ -

 ؟یستیدلخور ن ایازدواج کردم از دست من ناراحت  نیکه تو رو مجبور به ا نیا از

 زدم و جواب دادم: یدفعه بغضم گرفت لبخند تلخ کیدونم چرا  ینم
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 کنه. یخوشبخت کردنم م یبرا یو هر کار هیآدم خوب اریخدا رو شکر سام میام راض یبله آقا جون از زندگ -

 ؟یکن یخودت رو ناراحت م زهایچ نیبرم چرا با ا قربونت

 و گفت: دیکنار لبش رو به رخ کش زیزد که چروک ر یلبخند

تمام حواسم به تو بود. تو اون  یخونه رفت نیکه از ا یده. از روز یظاهرت بر عکس حرف هات رو نشون م یول -

. همه رو دمیات رو ند یواشکی یها هیگر یکن ی. فکر مستمیمن متوجه ن  یکن یتو فکر م یستین گهیسابق د یهلما

 تو رو... یدونستم من دو دست یاما دم نزدم چون خودم رو مقصر م دمید

به خاطر من ناراحت باشه به حرفش اومدم   یجور نیپدر ا نمیحرف هاش رو نداشتم دوست نداشتم بب دنیشن طاقت

 و گفتم:

 که االن شاد و خوش حالم. دینیب یبود هم گذشت م یهستم هر چ یهم راض میاقا جون من خوبم از زندگ یول -

 شم. یچون ناراحت م دیحرف ها رو نزن نیا گهیکنم د یم خواهش
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 و گفتم: دمیزدم کنارش نشستم و شونه اش رو بوس یبابا لبخند یبایلبخند ز با

 حاج آقا حاال پاشو برو استراحت کن. یبه خاطر من ناراحت باش نمینب گهید -

 .دیموهام رو بوس یدست پر چروکش زدم که رو یرو یو بوسه اشدم  خم

 شد. یاز رفتنش بغضم شکست و اشکم جار بعد

تخت رفتم و سر جام دراز  یرو ینسترن که غرق خواب بود به آروم دنیجام بلند شدم و به اتاق برگشتم با د از

پدر دلم گرفت و نگران  یحرف ها دنیدونم چرا با شن ی. نمختمیصدا اشک ر ینگاهم رو به سقف دوختم و ب دمیکش

که سه  یگوش یصفحه  یبه ساعت رو ینگاه دمبه خودم اوم میگوش امیپ افتیاعالن در یموقع با صدا نیشدم. هم

 بود رو باز کردم. اریکه از طرف سام امیداد، انداختم و پ یرو نشون م قهیو چهل دق

 عشقم؟! یخواب ای یداریسالم ب -
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 به صفحه موند و چشم هام پر از اشک شدند. رهینگاهم خ ورانهنابا

 کردم. پیتا

 !زمیعز دارمیسالم ب -

 حالت خوبه نکنه باز هم سرت درد گرفته؟ یداریچرا تا حاال ب -

 ؟یدیزده به سرم تو چرا هنوز نخواب یخواب ینه خوبم اما ب -

 که از من دور باشد چه گونه طعم خواب را بچشم؟ اری -

که کم کم پلک  نیتا ا میکرد یچت م گهیساعت با هم د میطور حدود ن نیخنده ام گرفت و هم هیاشک و گر ونیم

 شدند و به خواب فرو رفتم. نیهام سنگ

رفته بود. سر جام نشستم و  رونیشده و از اتاق ب داریچشم هام رو باز کردم. نسترن ب نایت ی هیگر یصدا دنیشن با

ادم قرار د نیزم یکه پا رو نیرفتم. اما هم نییکردم آرومش کنم از تخت پا یم یکه سع یرو بغل گرفتم. در حال نایت

شدم.  یم نیتخت رو به موقع نگرفته بودم نقش زم لهیرفتند، اگه م یاهیچشم هام س دیشد ی جهیبا حس سر گ

 ده بود زدم و نسترن رو صدا کردم.که آروم ش نایت یگونه  یرو یکه احساس کردم بهتر شدم بوسه ا یکم

 رو از من گرفت و با لحن آروم رو به من گفت: نایموقع نسترن با عجله وارد اتاق شد و ت نیهم

 !یبش داریشرمنده هلما جون باعث شد ب -

 بسته ام نقش بست و گفتم: یلب ها یرو یلبخند

 شدم. یم داریب دیسرت کم کم خودم با یفدا -

 :دیگره خورده پرس ییصورتم زوم کرد و با ابروها ینگاهش رو رو نسترن

 ده؟یهلما حالت خوبه چرا رنگت پر -

 که احساس نیداد با ا یم یبه خودم انداختم، حق با نسترن بود رنگم به زرد یتمام رخ برگشتم و نگاه نهیآ سمت

 زدم و جواب دادم: یکسالت داشتم لبخند پهن
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 روم رو بشورم.برم دست و  شبه،ید یخواب یخوبم از ب -

 یرفتم بعد از شستن دست و روم به اتاق برگشتم خدا رو شکر نسترن تو اتاق نبود. برا رونیتند از اتاق ب یقدم ها با

تخت رو مرتب  یدر آوردم. رو یحال یزدم و صورتم رو از ب شیدست به آرا یام معلوم نباشه کم دهیکه رنگ پر نیا

 کردم و به آشپزخونه رفتم.

 .یو خوش ریبخ یسالم صبح همگ -

 نشستم. میخندون جواب سالمم رو دادند و کنار پدر و نس ییبا رو یهمگ

 و مقابلم قرار داد. ختیر ییبرام چا مادر

سوال و جواب نباشم  یکه سوژه  نیا یبه غذا خوردن نداشتم؟ اما برا یلیاشتهام کور شد و م ییهویدونم چرا  ینم

 رو به زور خوردم. یچند لقمه ا

کارها به من و  یسپرد و اومد تا تو یرو به سام نایرو جمع کردم. نسترن ت زیم یاز سرو صبحونه بلند شدم رو بعد

 یگفت و ازمون خواست کم دی. مادر به ما خسته نباشمیتمام کارها رو انجام داد دینکش یمادر کمک کنه. طول

 .میاستراحت کن

ونه چ رینسترن با تبسم دستش رو ز میکرد یسکوت هم رو نگاه م یو هر دو تو مینشستهم  یو نسترن رو به رو من

 کرد و گفت: هیاش قرار داد و به اون تک

 !یکرد رییچند ماه تغ نیچه قدر تو ا -

 :دمیو پرس دمیبه صورتم کش یهام رو گشاد کردم دست چشم

 چه طور شدم زشت؟! -

 و گفت: دیخند

 .یکه چه قدر خانم شد نهیمنظورم ا وونهینه د -

 که نسترن کرد، ذوق زده نگاهش کردم. یفیصورتم رو پوشوند و از تعر یپهنا یلبخند

 من و نسترن قرار داد و کنارمون نشست. یما اومد و جلو شیشربت پ وانیموقع مادر با سه ل نیهم



 یمن قلبیتو آرزو

 
113 

 

 :دیبه نسترن و به من انداخت و پرس ینگاه

 ؟یهست یراض تیاز زندگ -

 اون دوختم و جواب دادم: اتیو محتو وانیل رو به نگاهم

 راحت قربونت برم. التیرسه خ یبه من م یلیو خ هیخوب یلیآدم خ اریام سام یبله مامان راض -

 رو نثار ما کرد و گفت: رشیخ یدست به دعا شد و دعا مادر

 .دیموفق باش تونیتو هر مرحله از زندگ شهیخوام هم یاز خدا م -

 از شربتم رو خوردم و همراه با بغض قورت دادم. یجرعه ا ارمیبه زبون ب یگرفت و نتونستم حرف بغضم

 یرو برا زیو اون جا مادر همه چ میرفت ییدا یو خواهرش مستانه به خونه  یگل یخواستگار یهمون روز برا شب

 ما بشن. یکه هر دو دخترهاش عروس خانواده  رفتیپذ ییداد و دا حیتوض ییدا

 اریخونه با سام میکه برگشت نیمهمون دلم شده بود. بعد از ا یریوصف ناپذ یخوش حال میو نس یسام یخوش حال با

 دم.ز رونیشاد از خونه ب یکردم و با دل یکه اومد از مادر و پدرم خداحافظ دینکش یطول اد،یتماس گرفتم تا دنبالم ب

 شد. یرد و بدل بشه سپر نمونیب یکه کلمه ا نیرو بدون ا یبه راه افتاد. مسافت اریشدم و سام نیماش سوار

 شده؟ یزیچ زمیعز یتو فکر -

 رو سمت اون سوق دادم: نگاهم

 .ستین یزینه چ -

 ؟یپس چرا ساکت -

 بگم؟ یچ -
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ناراحت  ایکنم از دستم دلخور  یم الیخ یکن یسکوت م یدلت بخواد فقط سکوت نکن وقت یدونم هر چ ینم 

 .یهست

 ؟یکه نبودم چه کارها کرد شبیکن د فیگفتن ندارم. خودت تعر یبرا یدلخور باشم اما حرف یچ ینه واسه  -

 و میخورد ییساعت نشست چا هی شمیحوصله همه اش تو خونه بودم. بعد طاها اومد پ یکار عالف و ب یکار ب چیه -

 .میحرف زد

به  یفالمک حرف ایبود مبادا طاها  نیجلوه بدم همه اش ترسم از ا یکردم عاد یسع یول دیحرفش دلم لرز نیا از

 زدم و گفتم: یلبخند یعکس العمل چیدلهره گرفتم اما بدون ه اریسام ی رهیبزنند. از نگاه خ اریسام

 .یدر اومد ییخوبه حداقل از تنها -

 سکوت کرد بعد گفت: یکم

هست؟ فکر  یتخصص طاها تو چ دمیناسم اما تا حاال نفهمش یوقته طاها رو م یلیکه خ نیبا ا یراستش رو بخوا -

 باشه؟ یمتخصص چ یکن یم

 یسوال ها رو از من م نیعمدا ا اریکردم سام یدونستم چرا احساس م یسوالش جا خوردم و قلبم ضرب گرفت نم از

 برسه! قیطر نیخواست به اون از ا یبود که م یزیکردم دنبال چ ی. احساس مدیپرس

 به ابروهام دادم و گفتم: یزدم، حالت تعجب یپوزخند

. راستش من خودم خبر نداشتم که آقا طاها دکتره یدیپرس یتو خوب ازش م ایدونم اون دوست منه  یوا من چه م -

ا دفعه ب کیو کجا برم  رمیکمک بگ یدونستم از ک یدست پاچه شدم و نم دمیتو رو تو اون حال د یاون روز وقت یول

 شوهرش دکتره. دمیهمگرفتم از اون کمک بخوام اون جا بود که ف میفالمک تصم ادی

 ه.حس هیفقط  نیکردم که ا یم نیاما به خودم تلق دمیگفت و به رو به رو چشم دوخت. از رفتارش ترس یآهان اریسام

 روش رو سمت من برگردوند و گفت: دوباره

 طاها دکتره.؟ یبر نداشتخ یپس چه طور یخوند ینم یمگه تو پزشک نینبود یمگه همکالس -
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وقته دانشگاه رو ترک  یلیمن خ یول میدرسته همکالس و هم رشته بود یپرس یسوال ها رو م نیچرا ا اریسام -

 کاره شده؟ یچ یدونستم ک یکس نداشتم و نم چیخبر از ه گهیکردم و د

 :دیسکوت کرد و دوباره پرس یکم

 ؟یچرا دانشگاه رو رها کرد تو

م. دونست ی...؟ نمیزیبرسه اما چه چ یزیخواست به چ یحرف ها م نیشد که با ا لیتبد نیقیسوالش شکم به  نیا با

 زدم و جواب دادم: ییبکنه لبخند محو یا گهید زهیاز سکوتم برداشت چ اریسکوت کنم و سام دمیترس

حوصله درس و دانشگاه رو  یو حت هام رو از دست دادم زهیدونم چرا تمام انگ یکه پدرم سکته کرد نم نیبعد از ا -

 دادم. یم حیترج یا گهید زیتر از هر چ شینداشتم. موندن تو خونه و مراقبت از پدرم رو ب گهید

 اش داد. یو حواسش رو به رانندگ اوردیبه زبون ن یحرف گهیدفعه رو ترش کرد و د کی

 شدم و منتظر موندم تا در رو باز کنه. ادهیقبل از اون پ میدیکه رس خونه

تند خودم رو  یانداخت و در رو باز کرد با قدم ها دمیلرز یبه من که از شدت سرما م یشد نگاه ادهیبا اخم پ اریسام

 بهم دست داد. یبه شوفاژ رسوندم، گرما رو که حس کرم تا عمق وجودم نفوذ کرد و احساس خوب

 گفت: یمبل پرت کرد و با لحن تلخ یو رواومد کاپشنش ر اریموقع سام نیهم

 .ریبخوابم شب بخ رمیم -

 دفعه اخالقش عوض بشه؟ کی یطور نیباعث شده بود ا یدونستم چ یاش تعجب کرده بودم؛ نم یهوی رییتغ از

با کارهاش  یگاه یوار دوستش داشتم و اون هم همون حس رو نسبت به من داره ول وونهیکردم د یاحساس م یگاه

 براش ندارم. یارزش چیفهموند ه یبهم م

 اریت سامحال رییتغ یبرا یلیتمرکز داشته باشم و دل یزیچ یتونستم رو یمبل نشستم و به فکر فرو رفتم. نم یرو 

 نیو ا دهیفهم یزیکه طاها نسبت به من داشته چ یبودم که درباره عشق و عالقه ا نی. همه اش نگران اکنم دایپ

 رفتارش عوض شده. یطور

 پرت شدم. یخبر یو ب یخاموش یایشدند و به دن نیافکار پلک هام سنگ نیهم با



 یمن قلبیتو آرزو

 
116 

 

*** 

بلند آن ها او را جذب خود کرد با  یدو نفره و خنده  یگفت و گو یکه در اتاقش با لپ تابش مشغول بود. صدا اریسام

 یمست خنده  یاز پشت در صدا د،یداد و مصدر صدا را دنبال کرد تا به اتاق هلما رس شیبه ابروها یتعجب حالت

هلما و طاها در اتاق  دنیو در را باز کرد با د دیدر را کش رهیلرزان دستگ یانداخت با دست ها نیهلما به گوشش طن

خنده اش را قطع  اریسام دنیاز فرط تعجب گرد شدند و با خشم چشم به آن ها دوخت. هلما باز با د شیچشم ها

 .دیخند ینکرد و بلند بلند م

 ریسرش را به دو طرف تکان داد و ز ینشست با فکر کردن به خوابش چند بار شیو سر جا دیدفعه از خواب پر کی

کرد که  یم الی. آرام و قرار نداشت و مدام خبود دهیفالمک را شن یحرف ها یلعنت فرستاد. از وقت طانیلب بر ش

افکار را از  نیکرد تا ا یم یرابطه دارند. هر کار گهید معالقه دارند و دورا دور با ه گهیطاها و هلما هنوز به هم د

 کند قادر نبود. رونیسرش ب

 وقت شب کجا ممکنه رفته باشه؟ نیا دیشیهلما سوق داد و با تعجب با خود اند یخال یرا سمت جا نگاهش

بل م یهلما که رو دنیزد با د رونیو از اتاق ب دیکش شیبه موها یرفت کالفه وار دست نییرا پس زد و از تخت پا پتو

 تکان داد: یاو را به آرام یخم شد و شانه  یبه طرفش رفت کم دهیوار خواب نیجن

 ؟یدیجا خواب نیهلما چرا ا -

 دوخت. اریو نگاه مضطربش را به سام دیدفعه از خواب پر کیبا لمس شدن شانه اش  هلما
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 گفت: یباعث ترس او شده بود با لحن آرام دیکه د اریسام

 ؟یپاشو برو سر جات بخواب سرما نخور یدیجا خواب نیگم چرا ا یم زمیمنم عز -

 کشان وارد اتاق شد. ازهیخواب آلود از جا برخاست و خم هلما

رفت. بعد از  سیآن را مرتب کرد و به سرو یرفت رو نییشد. از تخت پا داریب جهیبا حس سر درد و سر گ صبح

حانه صب اتیرا پر آب کرد و به برق زد. محتو ینبود. کتر اریاز سام یبه سالن برگشت اما خبر شیشستن دست و رو
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و چند  دیدو ییطرف دستشو اوردیباال ب واستخ یکه م نیموقع با حس ا نیرا دم کرد. هم یو چا دیچ زیم یرا رو

ا که ب اریسام دنیآمد. با د رونیب ییزد از دستشو یم یتند یکه نفس ها ی. در حالاوردیباال ن یزیعق زد اما چ یبار

 نان داغ وارد شد. نگاهش را از او گرفت.

 :دیبا بهت نگاهش کرد و پرس اریسام

 !؟یکرد هیگر -

 نه. -

 پس چرا چشم هات قرمزه؟ -

 طرف آشپزخانه قدم برداشت و جواب داد: هلما

 سر کارت؟ یصابون رفت تو چشم هام. فکر کردم رفت -

 قرار داد و گفت: زیم ینان را رو اریسام

 از دوست هام قرار دارم. یکیبا  رمیامروز سر کار نم -

 .دیرا کش یابرواش را باال انداخت و صندل یتا هلما

 کرد نگاهش را به هلما دوخت. یفالمک فکر م یکه به خوابش و حرف ها ینشست و در حال اریسام

 خاست شد. یکه از آن بر م یبه بخار رهیاش را برداشت و خ یفنجان چا ریسر به ز هلما

انداخت و از جا برخاست و  اریبه سام ییزنگ تلفن هلما هر دو به خود آمدند. هلما نگاه گذرا یهنگام با صدا نیا در

 یبه شماره که رو یکه تو سالن بود برداشت و به آشپزخانه برگشت. با مکث نگاه زیم یاش را از رو یرفت گوش

 گفت: اریاخت و رو به سامافتاده بود اند یگوش یصفحه 

 !هیدونم ک یتو جواب بده نم ایب -

 را از او گرفت و جواب داد. یگوش اریسام

 الو بله؟ -



 یمن قلبیتو آرزو

 
118 

 

 گفت: یآرام یرا طرف طاها گرفت و با صدا یگوش اریسام یصدا دنیکه پشت خط بود با شن فالمک

 خودت جواب بده. ایب ارهیآقا سام -

 را از او گرفت و جواب داد. یگوش دیبا ترد طاها

 الو. -

 طاها با تعجب به هلما زل زد. یصدا دنیبا شن اریسام

جواب او را نداد و به مکالمه اش ادامه  اریپشت خطه؟ اما سام یکه ک دیو اشاره پرس مایکه حواسش به او بود با ا هلما

 گفت: یمکالمه رو به هلما با لحن گله مند انیداد. بعد از پا

 بود.طاها  -

 :دیپرس اریسام یبدون توجه به حالت بهت زده  هلما

 چه کار داشت نکنه فالمک حالش خوب... -

 به حرف او آمد و گفت: اریسام

 یاصرار کرد برا یلیخ یکه رد کردم ول یدیناهار دعوت کنه. د ینبود. زنگ زده ما رو برا شیزینه فالمک خانم چ -

 .میشام حتما بر

 و گفت: دیکش یهلما نشست پوف یشانیبر پ یاخم

 .نایخونه مادر جون ا میخواستم امشب بر یبد شد م -

 :دیقرار داد و با بهت پرس زیم یرا رو یگوش اریسام

 !؟یکن یوانمود م ای ینشد یزیواقعا تو متوجه چ یعنیهلما  -

 زمزمه کرد. ینگاه پرسشگرش را به او دوخت و با لحن آرام هلما

 ؟یزیمثالً چه چ -
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برد که هلما و طاها  یفکر به سر م نیاش با هلما تماس گرفته بود. در ا یکرد طاها شخصاً از گوش یم الیکه خ اریامس

 فکر در خود فرو رفت و با حالت گرفته از جا برخاست و زمزمه کرد: نیدر ارتباط بودند. از ا گهیبا هم د زین یتلفن

 ولش کن. یچیه -

از طرف  یامیموقع پ نیکرد که هم یرفتن او را تماشا م یجیآورد با گ یاو سر در نم یکه از رفتار و حرف ها هلما

 کرد. افتیفالمک در

 حرف بزنم. اریرو دادم دست طاها آخه روم نشد با آقا سام یشرمنده خودم جواب ندادم و گوش یخوب زمیسالم عز -

 هلما نشست و جواب فرستاد. یبسته  یبر لب ها یلبخند

خوام چون خودم جواب ندادم آخه شماره رو نشناختم  یسرت من هم معذرت م یاشکال نداره فدا مزیسالم عز -

 حداقل بگو. یکن یناقال شماره عوض م

 زل زد و با خود نجوا کرد: یگوش یبه صفحه  اریحرف سام ادیلحظه با  کی

 که من؛... نینکنه منظورش ا -

 گفت: یرفتن بود با لحن دلخور رونیب یکه آماده  اریسام دنیجا بر خاست و طرف اتاق رفت با د از

 عمدا آقا طاها به تلفن من زنگ زده؟ یبود؟ تو فکر کرد یمنظورت از اون حرف ها چ اریسام -

 گوشه لب هاش نشوند و گفت: یشخندین اریسام

 .یباهوش یلیآد خ یخوشم م -

 رفت و کفشش را برداشت. هلما دنبالش رفت و گفت: یدنبال حرفش طرف جا کفش به

 بدم. حیصبر کن تا برات توض ستین یکه تو متوجه شد یموضوع اون طور اریسام -

 رو دست شوهرش داده. یگوش یتو جواب داد یوقت یخدا فالمک بود که تماس گرفت ول به

 زد. رونیو از خونه ب دیر را کشد ی رهیدستگ اوردیبه زبان ب یکه حرف نیزد و بدون ا یپوزخند اریسام

 داد و با خود نجوا کرد: واریبه د هیتک یبا تخس هلما
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 نداشتم. یانتظار نیازت همچ اریسام -

صبحانه شد. فنجان ها رو که  لیمشغول جمع کردن وسا یآشفته و با ناراحت یبغض به آشپزخانه برگشت و با ذهن با

 یها هکیو نشست تا ت دیکش یعصب یشکست. پوف یبد یاز فنجان ها از دستش افتاد و با صدا یکیکرد،  یبلند م

شد. با حال  یو خون یزخم شیانگشت ها زا یکیخورد  شهیش کهیکه دستش به ت نیشکسته را جمع کند. اما هم

 شکست و به اشکبغضش را  اوردیطاقت ن گرینشست و انگشتش را با دستمال گرفت. د یصندل یکه داشت رو یزار

 داد. زشیجان سوزش اجازه ر یها
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 شد. یتر م دیام شد هیکردم گر یفکر م اریطعنه دار سام یبد شده بود و هر چه به حرف ها یلیخ حالم

شد که  یاز حرف هاش داره؟ باورم نم یشده و چه منظور یطور نیا ییهوی اریتونستم حدس بزنم چرا سام ینم اصال

 کنه من با طاها... یاون فکر م

 موضوع واهمه داشتم. نیاز فکر کردن به ا یتر شد حت دیفکر بغضم شد نیا با

 اریسر فرصت مناسب با سام دیبرد. با ینم شیرو از پ یغصه خوردن کار یکردم. ول یحال سپر نیرو به هم یقیدقا

 کنم. یدگیرو بدونم. از  جا بلند شدم تا به کارهام رس رشییتغ لیحرف بزنم و دل

موقع با  نیبرده بودم هم ادیام رو از  یو زخم یدرد انگشت خون یقدر غرق خودم و غصه هام شده بودم که حت اون

 زنگ در نگاهم رو به سمت در چرخوندم و با خودم زمزمه کردم: یصدا دنیشن

 ممکنه باشه؟ یک -

جا  یکم لوفرین یمنتظره  ریغ دنیبا دو سرم کرد و رفتم در رو باز کردم  دمیمبل کش یلبه  یرو از رو میروسر

 اون پنهان کنم. دهیام رو از د یناراحت یکردم با لبخند یخوردم و سع

 ؟یسالم زن داداش خوب -

 ؟یممنون تو خوب زمیسالم عز -
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 کرد و جواب داد: بغلم

 من هم خوب خوبم مزاحم که نشدم؟ یتو که خوب باش -

 لب هام نشست و گفتم: یرو یاش لبخند یلحن شاد و پر انرژ از

 .یخوش اومد یلیگلم خ یمراحم -

 :دیو پرس دیکش ینیصورتم زوم کرد ه ینافذش رو رو نگاه

 ؟یکرد هیهلما گر -

 جواب دادم: یو با لحن آروم دمیبه صورتم کش یقدر تابلو شده باشه دست نیکردم صورتم ا ینم فکر

 ؟یفقرا کرد ریاز فق یادیچه عجب امروز  نمی. ببهیحوصلگ یاز ب ستین یزیچ -

 و گفت: دیکش یبلند نیانگشت دستم بود افتاد ه یکه رو یبه دستمال خون نگاهش

 شده؟ یهلما دستت چ یوا -

 کردم و گفتم: یآروم ی خنده

 هاش رو جمع کنم دستم خورد بهش زخم شد. کهیشکست خواستم ت وانیبابا ل ستین یزیدختر چ میترسوند -

. اون رو به نشستن تعارف کردم و خواستم به آشپزخونه برم که دستم رو گرفت و دیشک یگفت و نفس راحت یآهان

 گفت:

 منتظر منه؛ رونیب اشاریخوام برم  یخورم م ینم یزیجا من چ نیا ایب -

 به ابروهام دادم: ینیچ

 داخل؟ ادیب یدختر چرا تعارفش نکرد -

 خندون گفت: ییو با رو ستادیبه روم ا رو

 اومدم دنبالت با خودم ببرمت. میبر میخواه یمنه قربونت برم  -
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 :دمیبه ابروهام دادم و پرس یهمون حالت گره ا با

 کجا؟ -

مونده، اومدم ببرمت تا تو  دامیخر ینمونده و کل مونیتا عروس یزیکه چ یدون یاومدم م یشرمنده بدون هماهنگ -

 نه نگو باشه! ،یکمکم کن یانتخاب لباس عروس

 یخبر نداشت و بدون اجازه نم اریسام گهینداشتم و از طرف د یطرف اصال حال مساعد هیبدم از  یجواب چ موندم

 زد و گفت: یکه انگار متوجه حالم شده بود. لبخند پهن لوفریبرم. ن ییتونستم جا

زش خودم زنگ زدم و ا یریرو نگ اریسام یکه بهونه  نیا یدونم گلم خودم فکر همه جاش رو کرده بودم برا یم -

 .ومدهیدر ن اشاری ینداره حاال بدو برو حاضر شو تا صدا یاجازه گرفتم اون هم حرف

 زود حاضر شدم. یلیبه روش زدم و رفتم خ یبرام نذاشته بود. لبخند یمخالفت یحال جا نیا با

 کردم و گفتم: یکه تو آشپزخونه بود و ظرف ها رو شسته بود. اخم لوفرین دنیاومدم با د رونیاتاق که ب از

 شستمشون؟ یدختر ولش کن خودم م یکن یچه کار م -

 کرد و گفت: ینوچ نوچ

 .یرو ندار یکار چیصورت وقت انجام دادن ه نیپس در ا یمن اریتو امروز دربست در اخت -

که طرف در  یشد و در حال دهیکش لوفریزنگ در دستم توسط ن یصدا دنینثارش کردم با شن یا وونهیو د دمیخند

 رفت. گفت: یم

 ؟یکرد هیو چرا گر یچرا ناراحت یبگ دیبا یول میبر -

 رو لوفریکه ن ومدیدادم اما دلم ن یم حیرو ترج ییدلم گرفته بود و تنها رونیب میندادم و هر دو از خونه زد یجواب

 .میشد نیسوار ماش اشاریبا  یخاطر باهاش همراه شدم. بعد از سالم و احوال پرس نیناراحت و دلخور کنم به هم

گذاشت و هر دو سر خوشانه با هم  یسر به سرش م اشاریکرد و  یرفت و ناز م یعشوه م اشاری یبرا لوفریراه ن تمام

 دنیکرد با د یلحظه رهام نم کی اریسام الیکردم. فکر و خ یم شونیبا لبخند همراه ی. گه گاهدندیخند یم گهید
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 رایکه با سام ییروزها ادیدادند. به  یو نظر م کردند یبحث م یکنند کل دیخواستند خر یم یزیاون ها که سر هر چ

 رفتم افتادم. یم دیخر یبرا

لو از ج یینمایس لمیکردند و مثل ف یام رهام نم یاول زندگ یدونستم چه مرگم شده بود که فکر کردن به روزها ینم

 کردند. یتر م نیگذشتند و غم رو ته دلم سنگ یچشم هام م

 یم یلباس ها رو بررس ادیبا وسواس ز اشاریو  لوفرین دینوبت به انتخاب لباس عروس رس یجزئ یها دیاز خر بعد

 اومد. یاز اون خوشش نم اشاریکرد  یپرو م لوفریکه ن یکردند و هر لباس

 دو خسته شده بودند. اما دست بردار نبودند. هر

 کمکم نکرد جز فروشنده. یکردم کس یام رو انتخاب م یلباس عروس یبه حال خودم سوخت وقت دلم

 که مخاطبش من بودم به خودم اومدم. اشاری یصدا با

 .میشرمنده هلما خانم شما رو هم با خودمون خسته کرد -

 زدم و جواب دادم: یجون یب لبخند

 .نیدار اریاخت هیچه حرف نینه ا -

 گفت: یبا تخس لوفریرو به ن اشاری

 .میهم برس دهامونیخر هیرو انتخاب کن تا به بق یلباس هیمن خسته شدم زود  زمیعز -

 

(38) 

 گفت: زونیآو یبا لب و لوچه ا لوفرین

 .یپسند یچه کار کنم خوب خودت نم -

 که تن مانکن بود و نظرم رو بد جور گرفته بود اشاره کردم و گفتم: یلباس ها چرخوندم و به لباس نیرو ب نگاهم

 ست؟یقشنگ ن هیرو نگاه کن نظرت چ یکی نیا ایب -
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 و گفت: دیکش یبنفش غیج یاز سر ذوق و خوش حال لوفرین د،یاون سمت چرخ اشاریو  لوفرین نگاه

 زم؟یعز هیمحشره نظرت چ نیهلما جون ا یوا -

 گفت: یخندون و لحن شوخ ییبا رو اشاری

 باشه! قهیقدر خوش سل نیکردم هلما خانم ا یقشنگه فکر نم یلیخ زمیبله عز -

 .میزد رونیهم همون لباس رو اتنخاب کرد و از مزون ب لوفری. ناوردمیبه زبون ن یزدم و حرف یلبخند

 گفت: اشاری میکه شد نیماش سوار

 ه؟یوقت چ نیحاال اگه گفت -

 با لحن شاد جواب داد: لوفرین

 ناهار خوش مزه است. هیوقت  -

 کرد و گفت: یخنده ا اشاری

 .یباهوش یلیآد خ یبه به خوشم م -

 دلم پر از غم و غصه شد. گهیافتادم و بار د اریسام یحرف ها ادیبه  اشاریحرف  دنیبا شن ناخودآگاه

 زدم و گفتم: ییرو خراب کنم لبخند محو شونیخواست با حال گرفته ام خوش ینم دلم

 .دیکن ادهیمن رو سر چهار راه پ ستین یاگه زحمت -

 به من انداخت و گفت: یاز پشت شونه نگاه یرانندگ نیدر ح اشاری

 .میکن ادتیاون وقت سر چهار راه پ میهمه شما رو به زحمت انداخت نیا دیکنم اصال حرفش رو هم نزن یخواهش م -

 گفت: دییرشته کالم شوهرش رو گرفت و با تا لوفرین

 .یبر ییجا یناهار نخورده حق ندار یخسته ات کردم ول زمیدونم عز یم اشارهیبله حق با  -

 توقف کرد. یرستوران یرو به رو اشاریموقع  نیزدم و سکوت کردم. هم یبشم لبخند فشونیحر نتونستم
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سمت من خم شد و با  یکم لوفرین رهیکه رفت سفارش غذا بگ اشاری میرو اشغال کرد یزیداخل و م میسه رفت هر

 :دیپرس یکنجکاو

 نبودم؟ تیمتوجه ناراحت یکن یفکر م یقدر تو خودت نیهلما چرا ا -

 رو راحت کنم گفتم: الشیکه خ نیا یزدم و برا یلبخند

 .نیدلم گرفته بود هم یحرفم شده بود کم اریکه با سام نیفقط به خاطر ا ستین یزیباور کن چ -

 ؟یستیاالن ناراحت ن یعنی نیفقط هم یمطمئن -

 هم قرار دادم: یچشم هام رو رو -

 نه. -

 .میرو کرد و به خونه برگشت دهاشیخر هیبق لوفرین میاز خوردن ناهار دوباره به بازار برگشت بعد

رد با ک یتماشا م ونیزیمبل لم داده بودو تلو یکه رو اریسام دنیکردم و رفتم داخل با د یخداحافظ اشاریو  لوفرین از

اون قدر که راه رفته  دمیتخت دراز کش یردم و روبهش سالم کردم و رفتم تو اتاق لباس هام رو عوض ک یدلخور

 یم دیبا که شب نیا ادیبا  ادیبخوابم تا حالم سرحال ب یکم تمگرف میکرد. تصم یبودم پاهام درد گرفته بود و گز گز م

 دونستم چه کار کنم؟ یرو نم اریسام یتر گرفت دوست نداشتم برم ول شیخونه طاها دلم ب میرفت

 گفت: یدر ظاهر شد و با لحن تند یدر آستانه  اریموقع سام نیهم

 ؟یبرگشت ریقدر د نیچرا ا -

 جواب دادم: یلحن سرد با

 چه قدر دقت و وقت الزم داره؟ یشناس یرو که م یعروس دیخر -

 دم کن. ییپاشو برام چا -

 خوام استراحت کنم. یخسته ام م -

 تفاوت. یباهاش سرد باشم و ب یارش باعث شد کمجوابش رو بدم اما رفت یخواست اون جور یکه دلم نم نیا با
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 رفت و در رو محکم بهم کوبوند. رونیاتاق ب از

شدند و به خواب فرو  نیشد. تا کم کم پلک هام سنگ یصدا جار یبودم اشکم ب دهیطور که سر جام دراز کش نیهم

 چشم هام رو باز نکردم. یشدم ول داریبودم که با تکون خوردن شونه ام ب دهیدونم چه قدر خواب یرفتم. نم

 م؟یستیمردم دعوت ن یشام خونه  یمگه برا یخواب یپاشو چه قدر م -

 کار نبود. نیدر ا یخواست برم پس اجبار یباال انداختم دلم نم یا شونه

 خودت برو. امیمن نم -

 گم پاشو؟ یم یایکه نم یچ یعنی -

برم اون جا که  یو به من تهمت زد یشد یجهنم یجور نیتلفن ا هیتو که به خاطر  امیحال ندارم دوست ندارم ب -

 رو به افتخار من راه انداختند؟ یمهمون نیکه ا یگ یخودت م شیبشه البد پ یچ

بهم  یمشت شده نگاه تند یو دست ها تیبا عصبان اریسر جام نشستم و زانوهام رو بغل گرفتم. سام یآروم به

 فت:دهنش رو باز و بسته کرد و گ یانداخت چند بار

که به زحمت  یگفت یاز قبل م یبر یخواست ینم ؟یکن یکه سر هم م هیمزخرفات چ نیهلما حرف تو دهنم نذار ا -

 افتادند. ینم

 عبوس و در هم رفته اش زل زدم. یتعجب به چهره  با

ه ش یدونم که فالمک ناراحت م یرفت. موندم چه کار کنم اگه نرم م رونیو از اتاق ب دیمن پاش یتندش رو به رو نگاه

هام رو فشردم و سر جام  قهیشق دیشد ی جهیبا حس ضعف و سر گ ستادمیکه ا نیرفتم. هم نییبه ناچار از تخت پا

 حموم شدم. دکردم حوله رو برداشتم و وار یکه احساس بهبود ینشستم کم

 دیکش یهم آماده شده بود و انتظارم رو م اریرفتم. سام رونیزود آماده شدم و از اتاق ب یا قهیدوش ده دق هیاز  بعد

 کرد. یتو تنم رو چک م یانداخت انگار داشت لباس ها میاز سر تا پا ینگاه دنمیبا د

لند با ب یکاربون یمانتو آب نیحساس بشه به خاطر هم یخونه طاها ممکنه کم میرفت یکه م نیدونستم به خاطر ا یم

 چیشده بود. تن کردم ه نییتز ییهاش با نوار طال هیساده که حاش یمشک یو شال نخ میزخ یساپورت مشک هی

 سرمه، کیخط بار هیصورتم نداشتم به جز  یهم رو یشیآرا
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(39) 

 کردنم برداشت و گفت: زیاز آنال دست

 م؟یبر یاگه آماده ا -

 .میزد رونیکفش هام رو پام کردم و هر دو از خونه ب یحرف چیه بدون

 اش زد و گفت: یشونیپ یست رودفعه با کف د کی اریسام

 .میبر یدست خال یطور  نیبخرم زشته هم یزیچ ینیریجعبه ش یا وهیرفت م ادمیشد  یچ یدیآخ د -

 نزدم و فقط نگاهش کردم. یحرف باز

 جعفر آقا باز باشه. یسر کوچه فقط خدا کنه مغازه  میبر ایب -

منتظرش موندم اون  رونیمن ب یوارد مغازه شد ول اریسام م؛یدیسرش به راه افتادم تا به مغازه جعفر آقا رس پشت

 که با دست دینکش یباهاش بزنم. طول یحرف نیخواست کوچک تر یقدر از دستش دلخور و ناراحت بودم که دلم نم

 .میگرفت شیاومد و راه خونه طاها رو در پ رونیپر ب

. میشد ییراهنما ییرایرف طاها و فالمک به پذاز ط ییاز طرف ما و خوش اومد گو یسالم و احوال پرس یاز کل بعد

 رو که دست فالمک دادم تشکر کرد و گفت: وهیم یحاو یها لونینا

 .میبه زحمت نبود یراض نیدیزحمت کش یلیخ -

 اصال قابل نداره. یچه زحمت زمیکنم عز یخواهش م -

د بع یقیبار به ما خوش اومد گفت. دقا نیچندم یما نشست و برا یطاها هم رو به رو میکنار هم جا گرفت اریو سام من

رو از دستش گرفت و شربت رو به من و  ینیاون زود از جا بلند شد و س دنیاومد طاها با د ینیریفالمک با شربت و ش

 تعارف کرد. اریسام

 و لبخند بر لب نشست. دیبه شکم برجسته اش کش یدست فالمک
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 جلوه کنم. یببرم و حاال که اون جا بودم عاد ادیام رو از  یکردم تا ناراحت یرو م میسع تمام

آماده کردن شام با گفتن با اجازه به آشپزخونه رفت. من  یگرم صحبت شدند و فالمک برا گهیو طاها با هم د اریسام

 هم از جا بلند شدم و دنبالش رفتم.

 زد و گفت: یلبخند دنمیبا د فالمک

 منتظرت بودم؟ شیوقت پ یلیدلخورم حاال چه وقت اومدنه از خ یلیمعرفت ازت خ یب یچه طور گهید -

 کردم و گفتم: یآروم یدادم خنده  هیتک نتیکاب به

 یتو بازار بودم اون قدر خسته بودم تا سرم رو رو اریباور کن تمام امروز رو با خواهر سام یول زمیشرمنده عز -

 شدم. ینم دارید حاال حاالها بکر ینم دارمیب اریبالشت گذاشتم غرق خواب شدم. اگه سام

 زیو طاها که سر م اری. ساممیو آماده کرد میدیکردم و با کمک هم شام رو کش یزیر یفالمک خنده  دنیخند با

 یپلو و خورشت سبز یخودم هم کم یجلوش گذاشتم و نشستم برا دمیغذا کش یکم اریسام یحاضر شدند، برا

کردند.  یبحث م گهیبا هم د یا لهخوردن سر مسئ نیدر ح اریمشغول خوردن شدم. طاها و سام یو به آروم دمیکش

موقع فالمک که متوجه شده بود دست به گوشت  نی. هممیزد یمن و فالمک هم در حد تعارف غذا با هم حرف م

 چنگال قرار یتش رو جلودس اریبشقابم بذاره که سام یاز اون رو برداشت و خواست تو یا کهیمرغ نزدم با چنگال ت

 داد و گفت:

 خوره. یهلما مرغ نم -

 بهش انداختم. فالمک هم که انگار تعجب کرده بود رو به من گفت: یحرکتش با بهت نگاه نیا از

 عه چرا؟ -

 زدم و جواب دادم: یخشک لبخند

 لب به مرغ نزدم. گهیکه مرغ خوردم و حالم بد شد تا االن د نیبار بچه بودم بعد از ا هی -

 گونه اش زد و گفت: یرو فالمک

 کردم. یدرست م یا گهید یخوام خبر نداشتم شرمنده وگر نه غذا یمعذرت م -
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 گفت: یبا لحن شوخ اریسام

 خورم. یهلما من همه رو م یحاال اشکال نداره به جا -

 .میخنده زد ریز یحرفش همگ نیا با

 میبعد عازم رفتن شد یو ساعت میجو دوستانه سرو شد. بعد از شستن ظرف ها چهار نفره دور هم نشست یتو شام

 .فتادین یگذشت و اتفاق خاص ریبخ یخدا رو شکر مهمون

*** 

 داد و گفت: کهیو هلما فالمک به مبل ت اریاز رفتن سام بعد

 .رمیم یم یدارم از خستگ یوا یا -

 گفت: یهربانزد و با م یحیلبخند مل طاها

 پاشو برو استراحت کن! یاگه خسته ا زمیعز یخسته نباش -

 یتن کرد و رو یبعد طاها به او ملحق شد. لباس راحت یقیدست به کمر از جا برخاست و به اتاق رفت دقا فالمک

 او زلفالمک چشم باز کرد و با بهت به  یحرف ها دنیو چشمانش را بست با شن دیتخت کنار فالمک طاق باز خواب

 زد.

 آد. یازش خوشم نم چیهستش من که ه یدختر از خود راض نیچه قدره ا -

 :دیبا همون حال که بود. پرس طاها

 ؟!منظورت کدوم دختره -

حاال همه  ؟یاون قدر خودت رو گرفت یبهش بگه واسه چ ستین یکیافتاده  لیاز دماغ ف یگم انگار یهلما رو م -

 رو باور کردم. دمیشن یکه درباره اش م ییحرف ها

 :دیو پرس دیبه پهلواش خواب طاها

 گفتند؟ یم یمگه چ -



 یمن قلبیتو آرزو

 
130 

 

کردم اما حاال درک  یباور نم یهست ول یگفتند دختر مغرور و از خود راض یدانشگاه م یدونم قبال بچه ها یچه م -

 لوسش کرده. یلیخ شیسوزه از سر سادگ یکردم که حق با اون هاست. دلم به حال شوهرش م

 و گفت: دیزد و به پشت خواب یخندپوز طاها

 مردم رو نکن خانم گناهه. بتیغ -

 معترضانه گفت: فالمک

 ؟یکن یشه اعتراض م یاز هلما م یتو چرا تا حرف نمیرو گفتم اصال بب قتیکدومه حق بتیغ -

و حرف ها بگ نیا یبکن به من چه. حاال به جا یدوست دار یگم گناه نکن یاعتراض کردم بده م یاستغفراهلل من ک -

 نمونده ها؟ مانتیتا زا یزینه چ ای ادیب یبه مادرت خبر داد یچه کار کرد نمیبب

 

(40) 

را روشن  ونیزیمبل نشست و تلو یهم رو اریرا عوض کند. سام شیبه محض ورودش به اتاق رفت تا لباس ها هلما

 کیاش تحر یحس کنجکاو دیهلما نگاهش سمت آن چرخ یگوش امیپ افتیاعالن در یهنگام با صدا نیکرد. در ا

ال فرستاده ح امیفکر که طاها پ نیا ااتاق انداخت و ب یبه در بسته  یهست؟ نگاه یفرستنده چه کس ندیشد تا بب

را سر  یاز طرف نسترن بود،خواست گوش امیکه پ نیا دنیرا برداشت و وارد برنامه شد با د یهلما را بپرسد گوش

که  یامیها شد با خوندن پ امیاسم او فشار داد و وارد پ یاسم فالمک انگشتش را رو دنیقرار دهد اما با د شیجا

به  یها پ امیقرار داد با خوندن پ زیم یرا رو یو گوش دیکش یپوف یفرستاده بود با کالفگ یاهمعذرت خو یفالمک برا

از دلش  دیبا یدانست چه طور ینمود، اما نم یده ناآرام مکه به هلما تهمت زده و شک کر نیاشتباهش برده بود و از ا

 اورد؟یدر ب

و  گفت ریبه او شب بخ یبرد. با لحن گرفته ا اریسام یکرد و برا وهیرو پر م یاز اتاق به آشپزخانه رفت. ظرف هلما

 زد و گفت: شیصدا اریخواست به اتاق برگردد که سام

 کارت دارم. نیبش ایب -

 .ریم برم بخوابم شب بخخوا یحال ندارم م -
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دانست هلما هنوز از دست او دلخور و ناراحته نفس حبس شده اش را با سر و صدا از دهانش فوت کرد  یکه م اریسام

 .دیبه صورتش کش یو دست

*** 

حال درست و  چیچند روزه ه دیاز راه رس لوفرین یگذشت و روز عروس یو ناراحت یمنوال با دلخور نیروز به هم چند

 شه. کسل و یحرفم م اریرم با سام یدونستم اگه بگم نم یبرم اما م یخواست به عروس ینداشتم و دلم نم یحساب

 بهم انداخت. تو یوارد اتاق شد. نگاه اریگشتم که سام یامشب م یبرا یلباس هام دنبال لباس مناسب نیحال ب یب

لباس هام  یبه اون انداختم و حواسم رو رو ییذاشتم. نگاه گذرا یچند روز گذشته باهاش قهر بودم و محلش نم نیا

 جمع کردم با صداش دوباره نگاهم سمت اون رفت.

 رو الزم داره. نمیزنگ زد گفت که ماش اشاریبجنب تا برسونمت  شگاه؟یآرا یبر یخوا یمگه نم یکن یچه کار م -

 آروم جواب دادم: یصدا با

 دنبالم. ایشم هر وقت کارت تموم شد ب یجا آماده م نیهم شگاه،یآرا رمیتو برو به کارت برس من نم -

 .امیزنگ بزن تا ب یباشه پس هر وقت آماده شد -

 باشه. -

 نیکه کردار و رفتارش با من عوض شده، با ا هیرو برداشت و رفت. آه از نهادم در اومد مدت نشیماش چیعجله سوئ با

اش فکر کردم که  یزنگ گوش یصدا دنیت بود با شنتفاو یاز دستش دلخور و ناراحتم نسبت به من ب دید یکه م

 اشاریبه صفحه تلفن انداختم  یبرگشته از اتاق به سالن رفتم. از پس که عجله داشت تلفنش رو جا گذاشته بود. نگاه

اش  یتو راهه و گوش اریگفتن بهش گفتم که سام کیگرفت. تماس رو وصل کردم بعد از سالم و تبر یبود که تماس م

 ذاشته.رو جا گ

که پام رو تو اتاق گذاشتم تلفنم  نیحوصله بلند شدم تا برم آماده بشم؛ اما هم یکرد. کسل و ب یو خداحافظ تشکر

و  یگرفته و آه و ناله اش با دلواپس یصدا دنیزنگ خورد به سالن برگشتم فالمک بود. تماس رو وصل کردم با شن

 :دمیپرس ینگران

 فالمک حالت خوبه؟ -
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 بلند جواب داد: یها آه و ناله با

 .رمیم یهلما جون بدادم برس دارم م -

 که گفتم: یزیشده بودم تنها چ دستپاچه

 آم. یآم دارم م یباشه االن م -

زدم.  رونیخونه و تلفنم رو برداشتم و از خونه ب دیکه تنم بود انداختم کل کیتون یرو ییمانتو یعجله و هول هولک با

 خودم رو به خونشون رسوندم! یچه طور دمیاون قدر نگران فالمک شده بودم که نفهم

مبل از شدت درد دور خودش  یرو دهیپر یفالمک که با رنگ و رو دنیباز بود هل دادم و رفتم داخل با د مهیکه ن در

 .دمیطرفش دو دیچیپ یم

 شده حالت خوبه؟ یفالمک چ -

 بکن. یکار هیهلما جون تورو خدا  -

 :دمیرو گرفتم و پرس دستش

 آقا طاها کجاست: -

 که صورتش جمع شده بود جواب داد: یدرد در حال با

 گن تو اتاق عمله؛ یزنگ زدم م مارستانهیب -

 دستم وارد کرد و ادامه داد: یرو یفشار دیکش یغیحرف هاش ج ونیم

 بکن. یکار هیکنم  یشه خواهش م یم شتریهلما بدادم برس درد هر لحظه داره ب -

 کردم نفس گرفتم و گفتم: یم دیدونستم چه کار با یسر و وضعش قلبم به تپش افتاد نم دنید از

 .مارستانیب میتا بر زمیپاشو آماده شو عز -

 من آماده ام. -
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 .میخب پس بر اریبس -

 و گفت: دیرو کش دستم

 لطفاً! ارشیساک بچه هست ب هیبرو تو اون اتاق  نیبب -

در خواست دادم. زود سمت اتاق  نیکه به آژانس زنگ زدم و ماش نیتکون دادم و بعد از ا دییتا به عالمت یسر

 و دادش به هوا بلند بود. غیفالمک که ج شیساک رو برداشتم و برگشتم پ دمیدو

 یم یو راننده به راه افتاد. فالمک از شدت درد تو خودش مچاله شده بود و سع میکه اومد با عجله سوار شد نیماش

 .ادیدر ن غشیج یکرد دردش رو فرو بخوره تا صدا

 اون رو دست پرستارها سپردم و خودم تو سالن منتظر نشستم. میدیکه رس مارستانیب

 پرستار من رو سمت خودش کشوند. یموقع صدا نیهم

 .یهمراه مولو -

 بله من هستم. -

 .دیاریرو برام ب دشیو رس رشیپذ دیبرگه رو ببر نیخانم لطفا ا -

ادم و د لیکه ازم خواسته رو به پرستار تحو یدیانجام دادم و برگشتم رس یمعطل یکه ازم خواسته رو بعد از کل یکار

 سراغ فالمک رو گرفتم.

 

41 

 بهم انداخت و گفت: ینگاه پرستار

 حالش خوبه نگرانش نباش. -

 کردم و به سالن انتظار برگشتم. تشکر
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 یبرد تا بهش اطالع م یکاش تلفنش رو با خودش م ینشست ا یته دلم دلهوره اخبر نداده بودم  اریکه به سام نیا از

 دادم.

 باز پرستار اومد و صدام کرد. میساعت و ن کیاز گذشت حدود  بعد

 زد و گفت: یاون دوختم. لبخند یسمتش رفتم و نگاه مضطربم رو تو چشم ها یترس و نگران با

 اومد. ایبه دن مبارکه بچه دیاریب فیلطفاً همراه من تشر -

به  یلبخند م،یشد یحرف هاش ذوق زده شده بودم و ساک به دست پشت سرش به راه افتادم، وارد اتاق دنیشن از

 اشاره کرد و گفت: یروم زد و به تخت کوچک

تولد تازه م یبچه  دنیپتو رو پس زدم با د یشدم و به آروم کیلطفاً لباس بچه رو تنش کن تا برگردم. به تخت نزد -

لباس ها رو تنش کردم و با  اطیرو نوازش کردم و با احت فشیفالمک و طاها دلم ضعف رفت. پوست نرم و لط یشده 

به  یادیاالن شباهت ز نیبه صورت کوچولوش شدم. از هم رهیساک بود پوشوندمش با لبخند، خ یکه تو یپتو کوچک

 همون پرستار نگاه ازش گرفتم و سمت پرستار برگشتم. یبه فالمک نداشت با صدا یشباهت چیطاها داشت و ه

 ؟یرو آماده کرد یفسقل -

 بله آماده است. -

 که مادرش منتظره. میخوب بر اریبس -

 نم؟یمادرش رو بب امیتونم همراهتون ب یخوام م یمعذرت م -

 بهم انداخت و با تکان دادن سر گفت: یینگاه گذرا پرستار

 .یوقت دار قهیچند دق یول دیاریب فیتشر -

 .میدیگفتم و همراه پرستار به راه افتادم تا به اتاق فالمک رس یچشم یخوش حال با

 و گفتم: دمیشدم سالم کردم و گونه اش رو بوس کیبود نزد دهیتخت دراز کش یاون که رو به

 !زمیمبارکه عز -
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 کرد و گفت: تشکر

 کردم؟ یچه کار م یدونم اگه تو نبود یشرمنده هلما جون تو رو به زحمت انداختم نم -

 :دیکرد و پرس یمکث

 از طاها نشد؟ یخبر -

 ؟یینه مگه خبر داره کجا -

 بده. رشیسر جاش نشست بچه اش رو بهش دادم تا ش یآروم به

 جمع کرد و جواب داد: دیکش یدرد م یکه انگار یرو با حالت صورتش

زحمت شماره اش رو  یآروم و قرار نداره قربونت هلما جون ب ینگرانرفت به طاها خبر بدم حتماً االن از  ادمی یوا -

 باهاش حرف بزنم؟! یریگ یبرام م

 میودنب یتیاالن تو موقع یمردد بودم ول یکم رمیکه از من خواسته شماره طاها رو براش بگ نیکردم از ا یکوتاه مکث

 :دیگرفتم. پرس یکه شماره رو م یزدم و ازش خواستم شماره رو بهم بگه در حال یکه مخالفت کنم لبخند

 ساعت چنده؟ -

 انداختم و جواب دادم: یبه ساعت تو گوش ینگاه

 .ازدهیرب مونده به  کی -

کرد رو به  یرو چک م یتخت بغل ماریکه ب یموقع پرستار نیرو طرفش گرفتم تا با طاها حرف بزنه؛ اما هم یگوش

 گفت: فالمک

 با تلفن صحبت نکن. ید یم ریبه بچه ات ش یخانم محترم دار -

 نگاه ملتمسش رو به من دوخت و گفت: فالمک

 زم؟یعز یشه تو بهش بگ یشرمنده م -
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 یکردم گلوام خشک شد و نفسم تند شد. خودم رو کم یاحساس م دیچیپ یگوش یطاها که تو یصدا دنیشن با

 مارستانی. بعد از دادن آدرس بمارستانهیاومده و فالمک تو ب ایکه بچه اش به دن جمع و جور کردم و بهش اطالع دادم

 به پا شده بود. یبودم و ته دلم آشوب اریقطع کردم. همه اش نگران عکس العمل سام

 اش رو برده باهاش تماس گرفتم اما جواب نداد. یبرگشته و گوش اریکه سام نیا دیرفتم و به ام رونیاز بخش ب

فالمک برگشتم بچه اش که  شیتا من به خونه برگردم. دوباره پ ادیکردم هر چه زود تر طاها ب یدلم خدا خدا م ته

 :دمیقرار دادم و پرس شیبود رو سر جا دهیخواب

 ؟یبذار یخوا یم یاسمش رو چ -

 و جواب داد: دیکش دراز

اصرار کردم  یلیحاال که دختره انتخاب اسم با طاهاست. خ یقرار بود اگه پسر باشه من اسمش رو انتخاب کنم ول -

 بهم بگه اما قبول نکرد.

ودم اش شرکت نکرده ب یکه تو عروس لوفریو ن اریسام شیکردم اما تمام فکر و ذکرم پ یکه با فالمک صحبت م نیا با

 .گهید الیخ دونم هزار فکر و یچه م ایاش  یعمد نرفتم عروس یکنه از رو یبود. حتماً حاال فکر م

 حالت خوبه هلما؟ -

 زدم و جواب دادم: یجون یب لبخند

 بله خوبم چه طور مگه؟ -

 هست. تیزیچ هیکنم  یدونم احساس م ینم -

 راحت. التیخ ستین یزینه چ -

پاسخ دادن رو زدم و  یرو آزار نده زود دکمه  گهید یمارهایزنگ ب یکه صدا نیا یموقع تلفنم زنگ خورد برا نیهم

 رو طرف فالمک گرفتم و گفتم: یگوش

 آقا طاهاست. -

 رو ازم گرفت. یلب هاش نشوند و گوش یرو یپهن لبخند
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 ؟ییکجا زمیسالم عز -

 حالت چه طوره؟ یتو که من رو نصف عمر کرد یخودت خوب زمیعز دمیسالم من تازه رس -

 ات شده بودم! یخوام که باعث نگران یخوبم خدا رو شکر معذرت م -

 ؟یدرد که ندار یخدا رو شکر که خوب سرت یفدا -

 کنه باهات ها؟! یقهر م یریسراغ دختر گلت رو بگ ینکنه قصد ندار نمینه خوبم بب -

 دن. یداخل اما اجازه نم امیحالش چه طوره؟ خواستم ب شتهیباباست کجاست پ یبرم من گل گل قربونش

 ش؟ینیبب یدوست دار -

 .ستین یصبر کنم چاره ا دیبا یزنه ول یدلم براش تاپ تاپ م -

 کرد و با ناز و عشوه گفت: یزیر یخنده  فالمک

 .زمیفعال عز رهیخواد جام رو بگ ینکنه م دهیهنوز از راه نرس هیچ -

 

(42) 

 گفتم: یکردم و با لحن شوخ زیهام رو ر چشم

 زنه؟ یجوجه اش پر م دنید یشده دلش برا یچ -

 و گفت: دیخند فالمک

 نه؟یطاها بب یبچه رو ببر یتون یا جون مطوره. هلم نیآره هم -

 دونم! یرو باال حالت دادم و گفتم نم ابروهام

 کرد و گفت: یبود، معذرت خواه دهیخواب یتخت کنار یکه رو یخانم

 ندارن ببرش پدرش گناه داره. یکار یببر یاگه بخوا -
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 رفتم. رونیزدم و خم شدم بچه رو با پتو بغل گرفتم و از اتاق ب یلبخند

 :دیکرد و پرس یما اخم دنیبا د پرستار

 خانم؟ یبر یبچه رو کجا م -

 .نهیخواد بره باباش رو بب یبرم م ینم ییجا -

 یگفتم. با خوش حال کیدخترش رو دستش دادم و بهش تبر یشد به آروم کیبا لبخند به ما نزد دیتا ما رو د طاها

 شد. رهیصورت کوچک و ناز دخترش خزندند به  یکه برق م یاون رو به آغوش گرفت و با چشمان

 بعد دوباره بچه رو به دستم داد و گفت: یلحظات

 .دیفالمک شام گرفتم لطفاً با خودتون ببر یبرا دیببخش -

که تو دست داشت رو ازش گرفتم و به اتاق برگشتم. بچه رو سر جاش قرار دادم و رو به  یدستار یحرف چیه بدون

 فالمک گفتم:

زنم مراقب خودت و جوجه ات باش شامت رو هم بخور و  یبرم انشاهلل باز بهت سر م دیلم من باخوام گ یمعذرت م -

 استراحت کن. یخوابه کم یتا فسقل

 تشکر کرد و گفت: فالمک

 یلیخ یلیازت تشکر کنم خ یکه در حقم کرد یبابت لطف و محبت یدونم چه طور یبه خدا زبونم عاجزه و نم -

 !زمیممنون و متشکرم عز

 من برم. یندار ینکردم اگه کار یکنم کار خاص یخواهش م -

بار از من تشکر کرد. از  نیچندم یمن از جا بلند شد و برا دنیرفتم. طاها با د رونیکردم و از اتاق ب یخداحافظ ازش

 انجام نداده بودم؟ یبهشون بفهمونم کار خاص یبگم و چه طور یکردند موندم چ یپس که تشکر م

 برسونمت لطفاً!اجازه بده  -

 شم. یرم مزاحم نم یم ینه با تاکس -
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 .گهیرسونمت د یخود من هم تو خونه کار دارم پس سر راه م دییلطفاً بفرما یدار اریاخت هیچه حرف نیا -

. هوا میرفت رونیب مارستانیخواست برگردم خونه. از ب یکه دلم م یزیتعارف کردن نداشتم تنها چ یبرا یوقت

 کیاز شدت سرما نزد میمودیشد رو پ یم یمنته نگیکه به پارک یمسافت د،یوز یم یو باد سرد وحشتناک سرد بود

 نازکم. یببندم با اون لباس ها لیبود قند

 رو روشن کرد و به راه افتاد. نیماش یطاها متوجه حالم شده بود. زود بخار یشدم انگار نیسوار ماش تا

 به من انداخت و گفت: نهیاز تو آ ینگاه م،یگذروند یحرف چیرو بدون ه یمسافت

ه افتاد، چ یفالمک و بچه ام م یبرا یاتفاق هی یمطمئنم اگه شما نبود یمیخانم ند یبه زحمت افتاد یامروز حساب -

 کرد. یامروز و فردا م یه ادیآخرته به مادرت بگو ب یقدر بهش گفتم روزها

 زدم و گفتم: ییمحو لبخند

 گذشت. ریبخ زیخدا رو شکر همه چ -

 بله خدا رو شکر. -

ه، برگشته خون اریو خودم رو به خونه برسونم حتما تا حاال سام ارمیخواست بال در ب ی. دلم مستادیچراغ قرمز ا پشت

و همه اش از عکس العمل  ادیبود اشکم در ب کیدادند. نزد یساعت که دوازده شب رو نشون م یعقربه ها دنیبا د

 .دمیترس یم اریسام

دادم و آروم و قرار نداشتم. طاها  یدستم رو فشار م یاره به راه افتاد. از استرس و دلهوره مرتب انگشت هادوب طاها

 :دیبه من انداخت و پرس ییکه متوجه حال مضطربم شده بود. نگاه گذرا

 شده؟ یزیچ یرس ینا آروم به نظر م -

 .ستین یزینه چ -

 بزنم سکوت کرد و به سرعتش افزود. یا گهیخواست حرف د یبود که دلم نم دهیاز طرز جواب دادنم فهم یانگار
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فل ق یرو تو دیکردم و با استرس که به جونم افتاده بود. کل یرو نگه داشت با عجله ازش خداحافظ نیدر که ماش دم

و ام ر یکردم خونسرد یتو خونه بود. سع اریکه سام دمیفهم ونیزیتلو یصدا دنیچرخوندم و به داخل رفتم با شن

 حفظ کنم خودم رو جمع و جور کردم و به سالن رفتم.

و با لحن  دیمثل فشنگ از جاش پر دنمیداد با د یپاهاش رو تکون م یمبل ولو شده بود و با ناآرام یکه رو اریسام

 گفت: یتند و عصب

 ؟یرفته بود یموقع کدوم گور نیمعلوم هست تا ا چیه -

ازش داشتم با ترس آب دهنم رو قورت دادم و تا دهن باز کردم و خواستم جواب  یبر خورد نیکه انتظار همچ نیا با

 بدم به حرفم اومد و گفت:

 نه؟ یو خوش باش یباهاش بگرد یکه بر یآورد ریگ یفرصت خوب -

ز دام اکه ص ی. در حالارمیبه زبون ب یحرف هاش بهش زل زدم. بغضم گرفت و قادر نبودم کلمه ا دنیتعجب از شن با

 . گفتم:دیلرز یشدت بغض م

 .یو بهم تهمت بزن یدلت خواست بارم کن یهر چ یتو حق ندار -

 رو فرو خوردم و ادامه دادم: بغضم

تش وق دمینداشت رفتم تا بهش سر بزنم اما د یفالمک تماس گرفت تنها بود و حال خوش یکه تو رفت نیبعد از ا -

 اون... مارستانینتونستم تنهاش بذارم بردمش ب دهیرس

 :دیوسط حرف هام پر ادیفر با

 شیمن رو پ ؟یقانعم کن یتون یم زهایچ نیبا سر هم کردن ا یکن فکر کرد اهیرو س گهید یکیمزخرفات  نیبرو با ا -

نمونده بود که سر هم  یدروغ ومد؟یزنت کو چرا ن دندیپرس یاز من م قهیدم به دق یه یپول کرد هیخانواده ام سکه 

جا منتظر شاهزاده  نیا امیرو ول کنم و ب یمهمون یعالندم. آخر سر مجبور شدم به خاطر جناب لشونیحونکنم و ت

 برگرده. شیتا از خوش گذرون نمیخانم بش

 

(43) 



 یمن قلبیتو آرزو

 
141 

 

که  یکه از روز یزد. به من یتهمت ممکن رو به من م نیسخت بود. اون داشت بدتر یحرف هاش برام بس هضم

فکر بکنم. باورش برام سخت بود. من هنوز به خاطر  یا گهیبه خودم اجازه نداده بودم به جز اون به کس د دمشید

 دیبا یچه عکس العمل یتهمت زشت نیهمچ یدونستم برا یکه سر تلفن به من زده از دستش دلخور بودم. نم یتهمت

 دادم. ینشون م

 دو رگه گفتم: ییگونه هام سر خورد و با صدا یاشک لجوجانه رو قطره

 رو. یکی نیرو داشتم اال ا یازت انتظار هر چ اریدستت درد نکنه آقا سام -

 مبل افتادم. یشد و رو دهیموقع بازوم به عقب کش نیسست سمت اتاق برگشتم که هم یقدم ها با

 رو با تو روشن کنم؟ فمیتکل دیکجا من امشب با -

کرد. نفس کم آورده بودم. تو چشم  یت به گلوم فشار وارد مداش یکی یکردم انگار یم یشدت بغض احساس خفگ از

 گفتم: ادیشرورش زل زدم و با فر یها

 ولم کن. یکرد یمعلوم هست چت شده تو امشب قاط چیه -

 و گفت: دیعقب هلش دادم و از جا بلند شدم تا به اتاقم برم باز من رو سمت خودش کش به

عالقه  گهیدونم هنوز به هم د یمن که م ؟یرو بشنو قتیو حق یستیبا یخوا یچرا نم یفرار کن یخوا یچرا م -

شدم. چه قدر زود گول ظاهر  زیمتوجه همه چ ریمن احمق چه قدر د نیرو دوست دار گهیدونم هنوز هم د یم نیدار

 معصومت رو خورده بودم.

 روشون نداشتم. یتسلط چیکردند و ه زشیهام شروع به ر اشک

اون روز سر  یدید یسوال ببر ریو نجابتم رو ز یپاک یحق ندار یهمه تهمت بارم کن نیا یحق ندار گهیبس کن د -

قع متاسفم ازت تو یببر نیرو از ب تمیدم ابرو و حس یحق با توعه! بهت اجازه نم ینزدم فکر کرد یموضوع تلفن حرف

 .نمیش یبار ساکت نم نیا ینداشتم. تو فکرت مسمومه ول

 زد و گفت: یشخندین

 ؟یکن یم دمیتهد -
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 :دمینال یکم آورده بودم با اشک جار نیاکسژ دنینفس کش یکردم برا یبه شماره افتاد احساس م نفسم

 .ستیجا ن نیمن ا یجا گهیاسمش رو بذار د یدوست دار یهر چ -

حالم رو بدتر  دیچرخ یموندم هر بار صداش تو سرم م یلحظه اون جا م کیخواست  یدلم نم گهیاتاق شدم د وارد

 در ظاهر شد. یال اریموقع سام نیچمدون چپوندم. هم یزدم لباس هام رو تو یکه هق م یکرد. در حال یم

 که داشتم به کارم ادامه دادم. یاعتما به اون با حال خراب یب

*** 

 :دیکرد، پرس یبه هلما نگاه م تیهمان طور که با خشم و عصبان اریسام

 ؟یکن یم یچه کار دار -

که نفسش به شماره افتاده بود و قلبش ضربان تند گرفته هق هق  یکرد در حال یم یدیکه احساس ضعف شد هلما

 کنان گفت:

ا کردم واقع یبوده فکر م یاحمقانه ا یخونه کار نیدونم موندم تو ا یکردم م یم دیبا شیوقت پ یلیکه از خ یکار -

 جا تعلق دارم فکر کردم واقعا برات... نیبه ا

 و نتوانست حرفش را ادامه دهد. دیبر نفسش

 افتاد. نیچمدان از دستش بر زم یحال یرا بست و آن را بلند کرد، چند قدم طرف در رفت که از شدت ب چمدانش

و  داد رونیتر کند نفس حبس شده اش را با صدا ب میکرد لحنش را مال یکه متوجه حال خراب او شده بود سع اریسام

 گفت:

 ؟یبر یخوا یکجا م ستینتو االن حالت خوب  -

 گفت: یرا به او دوخت و با همان حالش با لحن تلخ نشینگاه غمگ هلما

 ...پدرم جا یجا برام بهتره درسته با اصرار پدرم زن تو شدم اما هنوز تو خونه  نیبرم از ا یهر جهنم -

 شد. نیرا تمام نکرده بود که نقش بر زم حرفش
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 کنارش نشست و صداش زد. دیوحشت زده طرف او دو اریسام

 هلما چت شده جواب بده هلما چشم هات رو باز کن. -

 کرد. یداد صداش م یطور که او را تکان م همان

ولو شده بود.  نیزم یبه هلما که رو ینگاه یبا ترس و دست پاچگ اریهنگام زنگ در به صدا در آمد. سام نیا در

 ماند. رهیه پشت در بود. در جا خشکش زد و به او خطاها ک دنیبا د دیانداخت و با عجله سمت در دو

 سالم کرد و گفت: طاها

 جون اما... اریشرمنده مزاحم شدم سام -

 :دیو پرس دیحرفش را بر اریسام ی دهیرنگ و رو پر دنید با

 افتاده؟ یاتفاق اریسام -

 خشک جواب داد: ییبا گلو اریسام

 حالش بد شده. ییهویهلما  -

 را نگاه کرد و گفت: اریبا چشمان گرد شده سام طاها

 حالش خوب بود. دمشید مارستانیکه تو ب شیساعت پ کیهلما خانم چش شده؟  -

 .اوردیکه هلما را رسانده بود به زبان ب نیاز ا ینخواست حرف ادیب شیخواست سوء تفاهم پ ینم چون

 هلما برد. نیطاها که انگار شرمنده شده بود. طاها را بر بال یحرف ها دنیبا شن اریسام

 کردن او پرداخت. نهیبه معا عیهلما در جا فشرده شد و سر دنیطاها با د قلب

 :دیبا لحن مضطرب پرس اریسام

 طاها هلما چش شده؟ -

 چشمان مضطربش را به او دوخت و گفت: طاها
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 کرده. یقلب ستیمن ا یخدا -

 گفت: یشانیکرد با پر یبا بهت نگاهش مکه  اریبه سام رو

 .مشیببر مارستانیهر چه زودتر به ب دیبا -

 :دیبا همان حالش پرس اریسام

 هلما چش شده؟ یچ یعنی -

 گفت: ینسبتاً بلند یبا صدا طاها

 نشده. ریگم بجنب تا د یدِ بهت م یمرد حساب -

 اریرا گشود و به سام نشیدستش بلند کرد و دنبال طاها رفت. طاها در عقب ماش یجان هلما را رو یکالبرد ب اریسام

ه ک یمارستانیکرد تا به ب یم یکمک کرد تا سوار شود، بعد از سوار شدنشان طاها با سرعت هر چه تمام تر رانندگ

 .دندیخودش در آن مشغول به کار بود رس

 

(44) 

 پردند.را به اورژانس بردند و دست دکتر ها س هلما

 یصدا دنیهنگام با شن نی. در افتدیهلما ن یبرا یکرد که اتفاق یو خدا خدا م دیچرخ یقرار دور خود م یب اریسام

کرد.  یم ییصفحه خودنما یاسم مادرش که رو دنیبا د دیکش رونیب بشیآن را از ج ستاد،یزنگ تلفنش در جا ا

 و جواب داد: دیکش یپوف

 سالم مامان. -

 حالت خوبه؟ زمیزد عز بتیدفعه کجا غ کیسالم پسرم  -

 گفت: دیلرز یکه از شدت بغض م یلحن با

 کرده مامان. یقلب ستیهلما ا -
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 ؟ییمادر االن کجا یگ یم یپناه بر خدا چ یوا -

 ترسم اون رو از دست بدم. یکنم م یازش ندارم. مامان دارم دق م یخبر چیهلما رو بردند هنوز ه مارستانمیب -

 .میآ یاالن من و پدرت م یمارستانیشه فدات بشم خودت رو ناراحت نکن بگو کدوم ب ینم شیزیانشاهلل چ -

که با حرف هاش  نیداد. از ا هیتک واریو به د دیکش یرا داد و ارتباط را قطع کرد. پوف عصب مارستانیآدرس ب اریسام

 کرد. یم یمانیهلما شده بود،احساس پش یو بد حال یباعث ناراحت

 سالم یآن ها باشرمندگ دنیبا د اریآمدند. سام مارستانیکه پدر و مادرش همراه پدر و مادر هلما به ب دینکش یطول

 انداخت. ریکرد و سر به ز

 :دیپرس زانیهلما اشک ر مادر

 حال و روز افتاده تورو خدا جواب بده، نیشده که به ا یدخترم کجاست چ -

 اش را حفظ کند. یگرفته از مادر هلما خواست تا خونسرد یهلما با حالت پدر

 :دیانداخت و پرس ینگاه اریعزت با دقت به سام آقا

 گفت؟ یدکتر چ -

 خبرم. یهنوز ب -

 گفت: ینگذشت که طاها سمت آن ها آمد. بعد از سالم مختصر یرید

 خدا رو شکر خطر رفع شد. -

 هلما با لحن ملتمسانه گفت: مادر

 کنم. یخواهش م نمیترم رو ببتونم دخ یم -

 او زد و جواب داد: یبه رو یلبخند طاها

 رو به بخش منتقل کنند. شونیا نیحتما فقط اجازه بد -
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 نشاند و از او خواست تا آرام باشد. یصندل یمادر هلما را رو ار،یسام مادر

 :دیطاها را دور از جمع برد و با لحن مضطرب پرس اریسام

 حالش چه طوره؟ -

 و جواب داد: دیکش ششیبه ته ر یدست طاها

 شد که یچ یداره. نگفت ژهیبه مراقبت و ازین یخوب چون خطر کامال رفع نشده و چند روز یلیتونم بگم خ ینم -

 رو بدونم. اتیهمه جزئ دیبا شونیحال و روز افتاد؟ به عنوان پزشک معالج ا نیهلما خانم به ا

 جواب داد: یگرفته ا نگاهش را از طاها گرفت و با لحن اریسام

 .نیبا هم حرفمون شده بود هم -

 از او دور شد. یحرف چیبه او انداخت و بدون ه ینگاه معنادار طاها

آمدند. از آن ها خواست به خانه برگردند تا  رونیکه پدر و مادرش همراه پدر و مادر هلما از اتاق ب نیبعد از ا اریسام

خاطر نشان کرد که  اریدخترش بماند. سام شیهلما بماند، اما مادر هلما مخالفت کرد و خواست پ شیخودش پ

 خارج شدند. مارستانیمادر هلما سکوت کرد و از ب چار. به ناستیماندنشان ن یبرا یلیحواسش به هلما است و دل

به پرستارها سپرده بود که  مارستانیترک ببه درخواست طاها هلما را در اتاق تک تخته قرار داده بودند و قبل از  بنا

 کنار او بماند. اریمراقب او باشند و اجازه دهند سام

رو برگرداند و  یبا ناراحت دی. هلما تا او را دستادیسست و آرام وارد اتاق شد و با مکث کنار تخت ا یبا قدم ها اریسام

 هم قرار داد. یچشمانش را رو

 که به او وصل شده بود انداخت و گفت: یبه دستگاه و سرم ینگاه اریسام

 زم؟یحالت چطوره عز -

 انداخت فرو خورد و سکوت کرد. یبغضش را که به گلواش چنگ م هلما

 .دیموقع هلما دستش را پس کش نیدست هلما قرار داد که هم یدستش را جلو برد و رو اریسام



 یمن قلبیتو آرزو

 
147 

 

 که اشتباه کرده با لحن آرام و شرمنده گفت: دیکند و بگو یاز او عذر خواه یدانست با چه زبان یکه نم اریسام

خود شده  یلحظه از خود ب کیبشه اما  یطور نیخواستم ا یتند رفتم به خدا نم یلیدونم خ یخوام م یمعذرت م -

 !زمیبودم شرمنده ام عز

بغض آلود  یهم فشرد و با صدا یچشمانش را محکم رو ردیاشکانش را بگ زشیر یکرد تا جلو یکه مدارا م هلما

 گفت:

 بشنوم من رو تنها بذار لطفاً! یزیخوام چ ینگو نم یچیه -

 :دیبا عجز نال اریسام

 هلما من... -

 شد و گفت: یاز گوشه چشمان هلما جار اشک

 خوام. ینم حیکنم تنهام بذار من توض یازت خواش م -

 اتاق را ترک کرد.گفت و  یکه بود بدتر کند باشه ا نیخواست حال او را از ا یکه نم اریسام

 :دیسر زد. شرح حال هلما را از پرستار پرس شیمارهایکه به ب نیطاها بود. بعد از ا یکار فتیآن شب که ش یفردا

 رفت جواب داد: یداشت و سمت اتاق هلما م یکه دوشا دوش طاها قدر بر م یدر حال پرستار

طاها که همراه پرستار پشت در  میکرد جیرو پ یحدود ساعت دو باز حالش بد شده بود و خانم دکتر قنوات شبید -

 به در وارد کرد. یبود تقه ا دهیاتاق رس

*** 

 ییطاخ چیه میمدت که باهم بود نیکردم تو ا یفکر م شیو حرف ها اریرفتار سام رییتخت نشسته بودم و به تغ یرو

قه عال انیمتوجه جر اریسام یچه طوردونستم  یو تالشم نم یهمه سع نیازم سر نزده بود. تا باعث شک اون بشه با ا

موضوع برام سخت بود به  نیبه من تهمت بزنه به خاطر ا تهمه اون حق نداش نیباز با ا یطاها به من شده بود. ول ی

که طاها  ییخواست جا یحا برم دلم نم نیهر چه زودتر از ا دی. بارمیبگ دهیرو ناد زیببخشمش و همه چ یزود نیا

 هست من هم باشم.
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 همه ببره با شیخواستم ابروم رو پ یخواستم من رو شرمنده کنه نم یبزنه نم یبه اون هم حرف اریسام دمیترس یم

رفت  یکه کنارش راه م یطاها و پرستار دنیباز شدن در اتاق به خودم اومدم و نگاهم رو سمت در چرخوندم با د

شدند.  گهیسالم کردند و هر دو مشغول صحبت با هم د خودم رو سر جام جا به جا کردم. طاها و اون پرستار یکم

رو به  ییزهایچ هیکرد و  اداشتیاون  یتو ییزهایکرد و چ یشده بود رو بررس زونیکه به تخت آو یطاها پرونده ا

 گفت و اتاق رو ترک کرد. یداد. در آخر چشم یکرد. پرستار همه اش با اطاعت سر تکون م یادآوریپرستار 

 ریسر به ز نیام ببره به خاطر هم یبه ناراحت یخواستم پ ی. نمدیام چرخ دهیصورت رنگ و رو پر یطاها رو نگاه

 انداختم.

 بود؟ یچ لشیتونم بپرسم دل یباز حالت به هم خورده م شبید دمیشن -

 ندادم. یگرفتم و جواب ریبه اون انداختم و دوباره سرم رو به ز ییگذرا نگاه

تر دک هیدارم. اما به عنوان  یقصد فضول ینکرده فکر بکن یکه خدا نیقصد من کمک کردن به شما س نه ا نیبب -

 بدونم. دیبا

 داره بدونه. یلیو رفتارش بگم اصال چه دل اریدرباره سام یخواستم حرف یسکوت کردم نم باز

 قالب کرد. و دست هاش رو پشت سرش ستادیتخت فاصله گرفت و کنار پنجره پشت به من ا از

 چوب شده بود آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: کهیت هیکردم گلوم  یکه احساس م یحال در

 جا برم. نیخوام از ا یم -

 به ابروهاش داد و گفت: یداد سمت من برگشت حالت یکه نشون از تعجب کردنش م یحالت با

 بله متوجه نشدم؟! -

 رو باال گرفتم و با اصرار گفتم: نگاهم

 جا بمونم. نیخوام ا یوام برم خونه نمخ یم -
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 گفت: یشخندیبه من برگشت و با ن رو

 ؟یبر یخوا یکه حاال م یخودت اومد یمگه شما با خواسته  -

برات مهم  تیسالمت یعنی ؟یزن یحرف از رفتن م یچه طور یاوردیکاملت رو به دست ن یشما هنوز سالمت خانم

 ست؟ین

 خوام برم. یفقط م ستیمهم ن -

 شدنش قلبم ضرب گرفت. کیشد با نزد کیتخت نزد به

 ؟یرفتن دار یهمه اصرار برا نیچرا ا -

 خواستم وجودم ینظر تو باشم. نم ریخوام ز یتونستم بگم نم یتونستم جوابش رو بدم نم یکردم چون نم سکوت

 گفتم: ریبراش مشکل ساز باشه. سر به ز

 به موندن... یازیمن حالم خوبه ن -

 :دیبه حرفم اومد و پرس یلحن تند با

 اون موافقه؟... هیباره چ نینظر شوهرت در ا -

جا برم! ادامه  نیاجازه نده از ا اریته دلم نشست نکنه سام یدفعه دلهوره ا هیرو باال گرفتم و به اون دوختم  نگاهم

 داد:

 بده. تیشوهرت رضا دیبا یبر یخوا یاگه م -

 به خودش گرفته بود. نگاه از من گرفت و گفت: یجد افهیاش شده بودم. ق رهیاضطراب خ با

 گردم. یبعدا بر م رمیبا اجازه فعالً م -

 :دیپرس یوارد اتاق شد. تخت رو دور زد و با لحن آروم اریبعد از رفتن اون سام قهیدق چند

 زم؟یحالت خوبه عز -

 دادم و زمزمه کردم: هیو به بالشت پشت سرم تک دمیباال کش یرو کم خودم
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 .خوبم -

 کنار تخت قرار داد و گفت: زیم یرو که در دست داشت رو یدستار اریسام

 .یشام نخورد شبیبخور د ایبرات صبحونه آوردم پاشو روت رو بشور ب -

 زدم و گفتم: یکوتاه پوزخند

 جا برم. نیخوام از ا یم -

 زم؟یعز یبر یخوا یکجا م -

 حرصم گرفت دندون هام رو به هم فشردم و گفتم: زمیعز یگفتن کلمه  از

 زم؟یعز یو به من نگ یشه لطف کن یم -

 رو به من دوخت و با لبخند جواب داد: نگاهش

 چرا نگم؟ یمن زیتو عز یول -

 همون حال که بودم گفتم: با

 خوام برم خونه پدرم. یم -

 ؟یبر یخوا یم یچه طور یاما دکتر هنوز نگفته که مرخص -

 جا بمونم. نیخوام ا یخواهند رو انجام بده نم یم یتونم برم برو هر کار یتو م تیدکتر گفت با رضا -

 حاال پاشو صبحونه ات رو بخور. یجا بر نیکه دکتر مرخصت کنه از ا نیدم قبل از ا یمن اجازه نم یول -

 جا برم. نیخوام از ا یندارم، م لیم -

 ؟یرفتن دار یبرا یحاال چه عجله ا میر یداد ممن هر وقت دکتر اجازه  زیباشه عز -

 گفتم: یطرز حرف زدنش با من حرصم گرفت و با لحن تند از

 .رمیم ییدنبالم وگر نه خودم تنها ادیبا من مثل بچه ها حرف نزن به پدرم زنگ بزن بگو ب یطور نیا -
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 کنه و گفت: میکرد لحنش رو مال یم یشده بود اما سع یکه عصب نیا با

 خونه پدرت چه کار؟ یبر یخودت خونه دار -

 :دمیبغضم آلود نال ییگرفت و با صدا بغضم

 خوام برم... یندارم م یچیمن خونه ندارم ه -

 شدن اشک هام سکوت کردم. یبا جار ارمیسد راه نفسم شد و قادر نبودم ادامه حرف هام رو به زبون ب بغض

 و گفت: دیکش یپوف یبا کالفگ اریسام

 دونم ینم مونمیپش یلیهم شرمنده ام به خدا خ شبیخواستم ناراحتت کنم بابت اتفاق د یخوام نم یممعذرت  -

خار به پات بره چه برسه  هی ستمیرو خوردم من رو ببخش خدا شاهده من حاضر ن طونیشد که گول ش یدفعه چ کی

 .نمیبب مارستانیتخت ب یتو رو رو

 رونیکه طاها هنوز بهت عالقه داره رو از سرم ب نینتونستم فکر ا دمیفالمک رو شن یکه حرف ها یاحمق از روز من

 شه. یتکرار نم گهیدم د یبهت قول م یکنم ول

 

(46) 

تونستم  یم یکه به سخت یخودم نداشتم در حال یرو یکنترل چیکرد. ه دایام شدت پ هیحرف هاش گر دنیشن با

 حرف بزنم گفتم:

همون بهتر  یبه روزم آورد یچ یدون یها تو رو ببخشم تو نم یسادگ نیبه ا تونم ینم یتو دو بار من رو متهم کرد -

 من

دادم راه من و تو از همون اول از هم جدا بود.  یانجام م دیبا شیوقت پ یلیکه از خ یپدرم برگردم کار یبه خونه  

 من...

 و گفت: دیبه وسط حرف هام پر یلحن خواهش مندانه ا با
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 نکن تو هنوز هیگر گهیدارم. حاال د اجیکنم تنهام نذار من به تو احت یباشه قبول من رو نبخش فقط ازت خواهش م -

 حالت خوب نشده.

 خواست با بغض گفتم: یکرد و همون رو م یرو تکرار م یکلمه ا کیفقط  زیچ هیکه سر  یبچه ا مثل

 خوام برم خونه. یم -

 خودمون. یخونه  میگرد یکه بر م ینکن به شرط هیفقط گرقبول  یتو بگ یباشه باشه هر چ -

 اریسام دنیدر دست داشت وارد اتاق شدند. طاها با د یا لهیاز اون ها وس یکیموقع طاها همراه دو پرستار که  نیهم

 زد و بعد از سالم کردن گفت: یلبخند پهن

 ما چه طوره؟ ماریخوب حال ب -

 انداختم و اشک هام رو پاک کردم تا طاها متوجه حال دگرگونم نشه. ریبه ز سر

 جواب داد: اریسام

 خواد بره خونه. یاصرار داره م -

 :دیسمت من برگشت و پرس طاها

 ؟یدار ازیآخه شما هنوز به مراقبت ن یرفتن دار یبرا یچه اصرار -

 و سکوت کردم. دمیبودم دماغم رو باال کش ریطور که سر به ز نیهم

 شه؟ یکه وضعتون بدتر م یطور نیبابا ا یا یکن یم هیگر یشما دار -

 به ناچار گفت: اریسام

 رو بده. صشیترخ بیدکتر جون لطفاً ترت -

 گفت: اریگرفت و رو به سام ینفس طاها

 کارت دارم. رونیب اریب فیتشر قهیلطفاً چند دق -
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 ها اتاق رو ترک کردند.بهم انداخت و همراه طا یینگاه گذرا اریسام

 که همراه خودش آورده بود،بود رو به من گفت: یکه در حال آماده کردن دستگاه یدر حال پرستار

 لطفاً دراز بکش. ینوار قلب دار -

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 خوام. ینم -

 گفت: یپرونده بود. نگاهش رو باال گرفت و با لحن مهربون یکه مشغول بررس یا گهید پرستار

 زم؟یعز یش یم تیکه خودت اذ یطور نیا یخوا یچرا نم -

 و گفتم: دمیهام رو بر چ لب

 .رمیخوام بم یخوام م یکارها رو نم نیا - 

 و گفت: دیکش ینیه

 ؟یزن یحرف ها رو م نیچرا ا یجوون یلیدور از جونت تو هنوز خ -

 جا هنوز نیرفتن از ا رونیب یدو بار حالت بد شده بود پس برا شبیتو د ستیکارها ن نیانجام ندادن ا که با مردن

 مهم تره حاال لطفاً دراز بکش! یا گهید زیتو از هر چ یزوده سالمت یلیبرات خ

 شدند. یچشم هام جار یو اشک هام از گوشه  دیسر جام دراز کش یآروم به

*** 

 و گفت: دیکش یداد پوف واریبه د هیتک یبا کالفگ اریسام

 چه کار کنم؟ یگ یجا بره م نیخواد از ا یکفش م هیپاش رو کرده تو  یدیو د یخودت که شاهد بود -

 قانع بشه؟ دیخودم باهاش حرف بزنم شا یخوا یم -

 شده بود جواب داد: جیکه گ اریسام
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 شناسم. یشه هلما رو من م یقانع نم -

 ه،یگر ندهیچند روز آ نیگفته باشم تو ا یرو چک کنم. ول تشیمطب تا وضع ارشیخوب حداقل فردا ب اریبس -

 اون است. نیبا صراحت بگم خطر در کم دینشه با تیفوق العاده براش خطر داره اگه رعا یاسترس و ناراحت

 نهاد و گفت: اریسام ی. طاها دستش را بر شانه اوردیبه زبان ن یبه فکر فرو رفت و حرف اریسام

 دم تا برم به کارم برسم. یرو م یمیخانم ند یمرخص بیکار دارم ترت رونیمن ب -

ته که گرف یاز آن ها نوار قلب یکیهر دو به اتفاق هم وارد اتاق شدند. پرستارها که کارشان را تمام کرده بودند.  سپس

 بود را دست طاها داد و اتاق را ترک کردند.

 بود کرد و گفت:نشسته  شیرو به هلما که سر جا طاها

 .یمراقب و مواظب خودت باش یقول بد دیبا یتونم مرخصت کنم ول یخوشبختانه حالت بهتره و م -

الزم را انجام داد. نزد هلما که آماده  یکه کارها نیبعد از ا اریبر لب نشاند، سام ییبا تکان دادن سر لبخند محو هلما

 برگشت. دیکش یشده بود و انتظار او را م

 خارج شدند. مارستانیاز ب یحرف چیدو بدون ههر  سپس

 نیبه او انداخت و به راه افتاد، از ا ینگاه اریاش داد و چشمانش را بست. سام یبه صندل هیشد. تک نیسوار ماش هلما

 .اوردیخواست او را به حرف ب ینمود و دلش م یهلما مواجه شده بود ناآرام م نیکه با سکوت سنگ

 صاف کرد و گفت: یکم یرا با تک سرفه ا شیصدا

 زم؟یعز یچرا ساکت -

 ندارم تا بزنم. یحرف -

 زده نشد. یبه خانه حرف دنیهر دو حکم فرما شده بود و تا رس نیسکوت ب دوباره

 شود. ادهیاو گشود تا پ یشد و در را برا ادهیرا دم در نگهداشت و با عجله قبل از هلما پ نیماش



 یمن قلبیتو آرزو

 
155 

 

و خواهرش نسترن مواجه  اریو وارد خانه شد و با استقبال گرم مادرش و مادر سامشد و قبل از ا ادهیپ یبه آرام هلما

 شد.

 مانع او شد و گفت: اریکه مادر سام ندیخواست کنار آن ها بنش یاز سالم و احوال مرس بعد

 اتاقت. یبهتره بر یاستراحت کن دیتو هنوز با زمیعز -

 دست او را گرفت و به اتاق برد. نسترن

 ه اتاق آمد و گفت:ب زین مادرش

 دلم. زیعز نمیب یکنم که دوباره تو رو سالم م یخدا رو شکر م -
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 :را دراز کرد و گفت شیتخت نشست، پاها یبا کمک نسترن لباس عوض کرد و رو هلما

 شده بودم. تونیشرمنده که باعث نگران -

 اخم دیاو کش یپتو را رو نسترن

 کرد و گفت: ینمک 

 شه. یم ضیمگه آدم دست خودشه که مر زمیعز هیچه حرف نیا -

 گفت: دییبا تا مادرش

 یتو م شینباش من امشب پ یزیفدات بشم. اصالً هم نگران چ یخودت فکر نکن هیبه جز سالمت یزیبهتره به چ -

 مونم.

 دست مادرش را گرفت و گفت: هلما

اشتم د ازین یزیاگه به چ یاون ها بر شیتره پمن حالم خوبه بچه ها تو خونه تنهان به ستین یازینه قربونت برم ن -

 کنم. یحتما خبرتون م
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 و گفت: دیاو کش یپا یرو یدست نسترن

 موندم. یم شتینبود خودم پ نایخوام اگه ت یبمونه معذرت م شتیحق با مادر جونه بذار پ -

 .دیهست شماها زحمت نکش اریسام ستین یازینسترن جون به خدا ن -

 بر سر او زد و گفت: یبوسه ا مادرش

 پس مراقب خودت باش. زمیباشه عز -

 و گفت: دیاو را بوس ینسترن گونه  دیدراز کش شیزد و سر جا یلبخند هلما

پدرش گذاشتم مواظب خودت باش انشاهلل دوباره بهت سر  شیرو تنها پ نایچون ت رمیهلما جونم من فعال با اجازه م -

 زنم. یم

 نیاز ب یدست لباس راحت کیرفت، شیطرف کمد لباس ها اریدو اتاق را ترک کردند. سام به اتاق هر اریورود سام با

 و سمت هلما رفت. نگاهش را به او دوخت و با لبخند گفت: دیکش شیلباس ها

 ؟یالزم ندار یزی. چزمیعز یخوشحالم که هست -

 بر لبانش نشاند و گفت: یلبخند گل و گشاد اریبا تکان دادن سر جواب او را داد. سام هلما

 باشه؟ رونمیمن ب یکار داشت یبخواب یکن کم یسع -

 گره خورده گفت: ییو با ابروها دیبازواش را کش ریدفعه مادرش ز کیرفت  رونیاتاق که ب از

 جا بره؟ نیخواسته از ا یبا زنت حرفت شده بود که اون چمدونش رو بسته و م یسر چ نمیبگو بب -

 یو چمدون رو برداشتم وگرنه  جواب پدر و مادرش رو چ دمین که زودتر از همه من رسخدات رو شکر ک برو

 رسم. یجا برن خودم به حسابت م نیحاال بذار از ا ؟یبد یخواستیم

 داد و گفت: شیبه ابروها یحالت اریسام

 آد حاال شما بزرگش نکن لطفاً! یم شیکدورت پ نشونیب یبابا مامان هر زن و مرد یا -

 او را رها کرد و گفت: یبازو مادرش
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 نه من یشد ول یحرفمون هم م میکرد یمن و پدرت چهل و پنچ ساله با هم زندگ نیآد بب یم شیدرسته کدورت پ -

خدا عالمه چه قدر  میدست گل دستت داد نیشد. دختره ع دهیکش مارستانیچمدونم رو بستم و نه کارم به تخت ب

پدرت با پدر هلما نبود نه پدرش و نه  لهسا نیشد. مطمئن باش اگه به خاطر رفاقت چند یجور نیکه ا یدقش داد

 .یاریدلت بخواد سر دخترشون ب ییدادند تو هر بال ینشستند و اجازه م یمادرش ساکت م

 روز به روز افسرده و پژمرده بشه یطور نیگوشه اش ا گریآد ج یدلش م یهم که بخواهند بکنن حقشونه ک یکار هر

 کردم. یسکوت نم قهیدق کیاون ها بودم اصالً  یمن جا

 گفت: یبا چشمان گرد شده مادرش را نگاه کرد و با لحن کش دار اریسام

 عه مامان. -

 رسم. یزود برو حموم کن بعدا به حسابت م االی یحق اعتراض ندار امانیمامان و  -

 یبرا یسفارشات و نگران یبعد پدر و مادر هلما بعد از کل یوارد حمام شد. ساعت زونیآو یبا لب و لوچه ا اریسام

 کردند و رفتند. یدخترشان خداحافظ

 یکه با تلفنش ور م اریبه سام یشمرد، رو به آقا عزت کرد و نگاه متیکه فرصت را غن اریاز رفتن آن ها مادر سام بعد

 رفت انداخت و گفت:

 .نمیرو بذار کنار بب یاسباب باز نیا قهیدق هی -

 پهنش داد و گفت: یبه ابروها ینگاهش را باال گرفت گره ا اریسام

 ه؟یکجاش اسباب باز نیعه مامان ا -

 در هوا تکان داد و گفت: یدست مادرش

 د؟یزنت خواب نمیبگو بب یحاال هر چ -

 جواب داد: یدوباره نگاهش را به صفحه تلفن دوخت و با لحن سرد اریسام

 دونم. ینم -

 گن شوهر؟! یدِ آخه به تو هم م یزد یبهش م یسر یرفت یدونم هم شد جواب حداقل م یشن نمبه به چشمم رو -
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 از جا برخاست و گفت: اریسام

 ها! یکچلم کرد رمیباشه االن م -

 کرد و گفت: یآروم یخنده  عزت

 پره خانم؟ یلیدلت از آقا پسرت خ یانگار -

 حال و روز افتاده. نیآقا پسرت دختر مردم رو دق مرگ کرده که به ا یخبر ندار -

 با لحن ناله مانند گفت: دیمادرش را شن یکه برگشت و حرف ها اریعزت با تعجب چشم به او دوخت. سام آقا

 .گهیبابا مامان دست بردار د یا -

 :دیعزت بهت زده پرس آقا

 شده خانم؟ یچ -

 تمه دهد از مادرش سبقت گرفت و گفت:خواست به بحث خا یکه م اریسام

 .نیناراحته هم یکه با هلما حرفم شده بود کم نیبابا جون مامان از ا یچیه -

 :دیبه او انداخت و پرس یهینگاه عاقل اندر سف مادرش

 ن؟یفقط هم یمطمئن -

 انداخت و زمزمه کرد: ریسر به ز زانیآو یبا لب و لوچه ا اریسام

 تونم بگم. ینم یخب نه ول -

 کم پشتش داد و گفت: یبه ابروها یعزت حالت آقا

 .میشده بگو ما هم بدون یزیپسرم اگه چ یبگ یتون یرو نم یچ -
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ه رخ داد نشانیکه ب ییاز دعوا یتواند حرف ینم اریدانست سام یچون م د،یرس یبه گوش هلما به وضوح م شانیصدا

 رونیاز جا برخاست و از اتاق ب یمخمسه نجات دهد به آرام نیاز ارا  اریکه سام نیا یبرا د؛یبه پدر و مادرش بگو

 رفت و طرف آشپزخانه قدم برداشت.

 

(48) 

 و سمت او رفت و گفت: دیهلما از جا پر دنیرفت با د یکه از جواب دادن طفره م اریسام

 ؟یزد یصدام م یداشت ازین یزیبه چ زمیعز یچرا از جات بلند شد -

 نگاه کم فروغش را از او گرفت و جواب داد: هلما

 خواستم. یتشنم بود آب م -

 نزد او آمد و گفت: زین اریسام مادر

 آوردم دخترم. یخودم برات م یچرا نگفت -

 زد و گفت: یلبخند هلما

 تونم بردارم. یم گهیآب که د وانیل هیمادر جون من حالم خوبه  یممنون شما لطف دار -

 آب برگشت دست هلما داد و گفت: وانیبه آشپزخانه رفت و با ل اریهنگام سام نیا در

 .زمیتو اتاق عز یبهتره برگرد -

 راهش را سمت اتاق کج کرد. یحرف چیبدون ه هلما

 عزت از جا برخاست و گفت: آقا

 خانم؛ میبهتره ما هم بر -

 ادامه داد: اریرو به سام سپس
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 حتش نکن.نارا ادیزنت رو داشته باش ز یبابا جون هوا -

 .اوردیبه زبان ن یشانه اش را باال انداخت و حرف اریسام

 زدند. رونیاز هلما از خانه ب یو مادرش بعد از خداحافظ پدر

*** 

 تخت یزد. رو یاومد و به من سر م یم یهم تو سالن نشسته و گه گاه اریروز تو اتاقم بودم. شب شده بود. سام تمام

ه رو ک اریدونستم چرا اصرار سام یرفتم خونه پدرم اما نم یخواست م یکه دلم م نینشستم و پاهام رو دراز کردم با ا

باشه، پس علت  دهیفالمک رو شن یحرف ها اریروز سام اونکردم که  یوقت فکرش رو نم چیکوتاه اومدم. ه دمید

 یزود نیتونستم به ا یکرده بود. اما ته دلم نم یکه معذرت خواه نیبود با ا نیاخالق و رفتارش با من ا ییهوی رییتغ

 .امیکنار ب زیداشتم تا با همه چ ازیکردم به وقت ن یها ببخشمش احساس م

 یکه رو رایسام دنیقلبم که ضرب گرفته بود گذاشتم با د یو دست رو دمیشدن تخت با ترس در جا پر نییباال و پا با

 به اون انداختم. ییتخت کنارم نشسته. نگاه گذرا

 کرد و گفت: یمتوجه شد باعث ترسم شده . معذرت خواه یوقت

 ؟یدیچرا هنوز نخواب -

 جواب دادم: یسوالش جا خوردم اصال خبر نداشتم چه وقت از شب بود و ساعت چنده؟ با لحن سرد با

 آد تو بخواب. یخوابم نم -

 و گفت: دیکش کمیسکوت کرد بعد خودش رو نزد یلحظات

 یاون حرف ها رو به زبون آوردم خواهش م یدونم چه طور یبودم اصال نم یعصب یلیخ شبیهلما به خدا قسم د -

 یکه سکوتت رو دوست ندارم از وقت یدون یبا من بکن فقط با من قهر نکن م یخوا یم یکنم من رو ببخش هر کار

 نیبکن فقط حرف بزن ا یدوست دار یدونم هر کار یحداقل سرم داد بزن فحش بده نم ینگفت یچیه یکه اومد

 ده. یسکوتت من رو آزار م

 عاطفه ام رو به اون دوختم و زمزمه کردم: یسرد و ب نگاه
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 ندارم که بزنم. یحرف -

 را بستم. میو چشم ها دمیاش دراز کش رهیتفاوت به نگاه خ یب

شدم. نمازم رو به جا آوردم و به آشپزخونه  داری. از خواب ببهتر شده بود یکردم حالم کم یزود که احساس م صبح

 داریرو ب اریخواستم برم سام هیمتوجه شدم که سبد نون خال ییصبحونه رو بدم بعد از دم کردن چا بیرفتم تا ترت

 پولم رو فینون بخرم، ک ییتا سر کوچه برم و از نانوا مگرفتم خود می. تصمومدیکنم تا بره نون بخره، اما دلم ن

 .زدم رونیدر سر کردم و از خونه ببرداشتم چا

چون خلوت بود زود نون  دمیکه رس ییبه تنم انداخت. به نانوا یسرد که به سر و صورتم بر خورد کرد لرزه ا باد

با  اومد یسمت م نیطاها که از هم دنیگرفتم با د شیبرداشتم پولش رو حساب کردم و راه بازگشت رو در پ یسنگک

 جواب داد: ینیبا لحن آرام و دلنش فتمسالم کردم و سراغ فالمک رو گر ریز شدن به اون سر به کینزد

 ؟یخدا رو شکر حالش خوبه شما حالتون چه طوره انشاهلل که بهتر -

 .دیسالم برسون یلیخدا رو شکر خوبم به فالمک جون خ -

از  اریافتاد و سام فتهیاستم بخو یکه ازش هراس داشتم و نم یکه منتظر جوابش باشم به راه افتادم. اتفاق نیا بدون

و طاها رخ بده که  اریسام نیب یکدورت انیجر نیخواست به خاطر ا یموضوع با خبر شده بود. اما حاال دلم نم

 مقصرش من باشم.

شد. بعد از شستن دست و روش به آشپزخونه اومد  داریاز خواب ب اریکردن نون بودم که سام هیتک کهیحال ت در

 زد و گفت: ینون تازه لبخند دنیگفت و با د ریصبح بخ

 ؟یدار ازیرفتم تو هنوز به استراحت ن یخودم م یکرد یم دارمیب زمیعز یدیچرا خودت زحمت کش -

 اون گذاشتم و جواب دادم: یجلو ییچا فنجان

 کنم. دارتیب ومدیدلم ن یغرق خواب دمید -

خواستم عکس العملش رو  یشده بود، انداختم م به اون که مشغول خوردن یو نشستم نگاه دمیرو کش یصندل

 نه: ایتفاوت شده  یتا مطمئن بشم واقعا به اون موضوع ب نمیبب

 رسونه. یسالم م دمیاومدم آقا طاها رو د یسر راه که م یراست -
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 اش رو برداشت و گفت: ییدر حالتش فنجان چا رییتغ بدون

 .دیسالمت باش -

 لب نشوند و گفت: یرو یلبخند اریتو دهنم گذاشتم. سام ییاشتها یخودم گرفتم و با ب یبرا یا لقمه

 .میآماده شو تا بر یصبحونه ات رو که خورد -

 کجا؟ -

 .یمرخص شد روزید نینرفته که هم ادتی ینوبت دکتر دار امروز

 . تو برو به کارت برس.ستیبه دکتر ن یازیمن حالم خوبه ن یول -

 شد و گفت: یعصب یکم

حاال هم که نوبت  یمرخص بش مارستانیتا از ب یبا اون حال خرابت اصرار کرد روزید ؟یکن یم نیهمچ هلما تو چرا -

 ؟یثابت کن یخوا یرو م یکارهات چ نیبا ا یبر یخوا ینم یدکتر دار
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 زیحرف و مالمت تو دلم داشتم، اما سکوت رو جا یکه کل نیبا ا اوردمیبه زبون ن ینگاهش کردم و حرف رهیخ رهیخ

 خواستم باز هم حرفمون بشه. یدونستم. چون نم یم

 !زم؟یبه خدا من نگران توام عز یکن ینگاهم م یطور نیچرا ا -

 جواب دادم: یجا بلند شدم و با لحن آروم از

 .ستین میزیکه حالم خوبه و چ ینیب ینگران نباش م -

زنگ تلفنش سکوت کرد و  یصدا دنیبا شن ارهیبه زبون ب یجا بلند شد و تا دهنش رو باز کرد و خواست حرف از

زد و صفحه رو لمس کرد.  یروشن اون انداخت لبخند گشاد یبه صفحه  یاُپن بود رفت. نگاه یسمت تلفن که رو

 .دمیشن یرو از پشت خط م لوفرین یبلند گو زده بود. صدا یچون رو
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ناراحت شدم بال به دور  یلیخ دمیهلما جون چه طوره شرمنده به خدا تازه از مامان خبر رو شن یسالم داداش خوب -

 باشه االن حالش چه طوره؟

 کرد و گفت: یکوتاه یبهم انداخت خنده  ینگاه اریسام

 نگران نباش خدا رو شکر حال هلما خوبه. ید یماشاهلل تو که مهلت نم رینفس بگ هی یآبج -

 و بگو.داداش راستش ر -

 با خودش حرف بزن از من خداحافظ. ایاصال ب -

باشم  شیکه نتونستم تو عروس نیگفتم و از ا کیرو تبر شیسالم کردم و عروس لوفریگرفتم به ن اریرو از سام یگوش

 کردم. یمعذرت خواه

 یبد یفکرهاو  ینبود میکه تو جشن عروس نیمادرم که بهم گفت نگرانت شدم شرمنده ام از ا زمیسرت عز یفدا -

 خوام االن حالت چه طوره؟ یدرباره ات کردم معذرت م

 کردم و گفتم: یحیمل ی خنده

 سالم برسون. اشاریبه آقا  زمیخوبم تو ذهنت رو مشغول نکن عز -

 فدات؟ یندار یکار یسالمت باش -

 گلم مراقب خودت باش خدانگهدار. یزنده باش -

من بود برگشتم از طرز نگاه کردنش جا خوردم اما به رو  یکه محو تماشا اریرو که قطع کردم سمت سام ارتباط

 شدم. زیم یرو اتیرو بهش دادم و مشغول جمع کردن محتو یگوش اوردمین

 ؟یدونست یرو م یزیچ هی -

 پرسشگرم رو سمتش سوق دادم: نگاه

 ده بود ادامه داد:لب هام زوم کر یکه نگاهش رو رو یاش جمع کرد و در حال نهیس یدست هاش رو رو -

 .یش یم یخواستن یلیخ یخند یم یوقت -
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 اش شدم و گفتم: گهید یسمتم برداشت که مانع قدم ها یکردم. قدم یآروم یحرفش خنده  نیا به

 نشه. رتیبرو به کارت برس د -

 کرد و با حرص گفت: زیر چشم

 ؟یبار تو ذوقم نزن هیشده  -

 رفتم. خچالیباال انداختم و طرف  یا شونه

 .دمیصداش در جا پر دنیدفعه با شن کیحرکتش خنده ام گرفته بود.  نیرفت. از ا رونیحرص از آشپزخونه ب با

 یاستراحت کن یبهتره بر ارمیبا خودم م رونینکن ناهار از ب یکار چیگردم تو هم ه یزود بر م یول رمیدارم م -

 .زمیعز

ردم ک یکه با دقت حرکاتش رو نگاه م یدادم و در حال هیپن تکرفتم به اُ رونیرفت. از آشپزخونه ب یجا کفش سمت

 گفتم:

 ...زهیچ یراست -

 شدم. مونیخواستم بزنم پش یکه م یدفعه از حرف کی

 برگشت. سمتم

 ؟یخواست یم یچ -

 زدم و گفتم: ایگفتن و نگفتن قرار گرفته بودم. دل به در نیب

 که نداره؟ یخوام برم به فالمک سر بزنم اشکال یم -

 لبخند جواب داد: با

 ؟یندار یکار یداره هر جور راحت ینه چه اشکال -

 نه بسالمت. -



 یمن قلبیتو آرزو

 
165 

 

 خداحافظ. -

 یدادم که حالم خوبه بعد از کل نانیبهش اطم یحالم شد. وقت یایجو یمادرم تماس گرفت و تلفن اریاز رفتن سام بعد

به ساعت که  یحرفها قطع کرد. نگاه لیقب نینم و از اخودم رو ناراحت نک ادیکه مراقب خودم باشم و ز نیسفارش ا

شدم. زنگ رو که زدم چند  نایفالمک ا یخونه  یداد انداختم و بلند شدم لباس عوض کردم و راه یده رو نشون م

 شدم. تیکردم و با تعارفش به داخل هدا یسالم و احوال پرس شونیدر رو به روم گشود با ا یرزنیلحظه بعد پ

 گفت: ینیصاف و دلنش یابا صد رزنیپ

 .نیطاها خان مهمون دار -

 بسته و در حال ظرف شستن بود، مواجه شدم. شبندیحرفش رد نگاهش رو گرفتم و با طاها که پ دنیشن با

 یخجالت زده شده بود. هول هولک دمشیکه با اون وضع د نیاز ا ینگاهم رو ازش گرفتم و سالم کردم. انگار زود

 با اشاره به خودش گفت: یرو در آورد و با لحن شوخ شبندیپ دیدستکش ها رو از دستش کش

 تورو خدا؟ دینیب یدکتر تو خونه رو م هیآخر عاقبت نشستن  -

 نزدم. یحرفش خنده ام گرفت اما حرف نیا از

 .ادیزنم ب یمادر لطفاً بفرما راحت باش فالمک تو اتاقشه االن صداش م یستادیچرا سر پا ا -

 شدم و گفتم: مانعش

 شش؟یپ رمینداره خودم م یاگه اشکال -

 کرد. تیبه روم زد و من رو سمت اتاق هدا یفالمک لبخند مهربون مادر

د کردم. بع ی. زود مانعش شدم و با اون سالم و رو بوسادیب نییخواست از تخت پا دنمیزدم و رفتم تو. فالمک با د در

 مهمون لب هام شد و گفتم: یکوچولواش انداختم. لبخند به دختر یطرف گهواره رفتم نگاه

 !زمیخدا براتون حفظش کنه عز دهیچه ناز خواب نیجونم بب یا -

 دفعه چت کیحالت بد شده بود. االن حالت چه طوره  دمیاز طاها شن نمیبب نیجا بش نیا ایممنون قربونت برم ب -

 شده بود دختر؟
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 کردم: یآروم ی خنده

 کوچولو چطوره؟ یتو چه طور نمیگذشت بگو بب ریخدا رو شکر بخ گهیخوب د -

 آخه؟ یچرا اومد یدار ازینگاه کن تورو خدا اصال رنگ به روت نمونده تو هنوز به استراحت ن میما خوب -

 گفتم: یکردم و با شوخ یاخم

 کردم که اومدم بهت سر بزنم پاشم برم؟ یکار بد یعنی -
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 و گفت: دیخند

 نبود. نیبه خدا منظورم ا نمیبب نیبش -

 گفتم: یو باز با شوخ دمیخند

 ها؟ یکش یاز آقاتون کار م یناقال خوب دار -

 کرد و گفت: یکوتاه ی خنده

ذاره مادرم کمکش کنه  ینم یبزنم حت یزیده دست به چ یکه مرخص شدم تا حاال اجازه نم یخدا مرگم بده از وقت -

 ده. یهمه کارها رو خودش انجام م

رو ازش گرفتم و تشکر  ینیوارد اتاق شد. بلند شدم س ینیریشربت و ظرف ش وانیموقع مادر فالمک با ل نیهم

 کردم:

 .نیدیممنون خاله جون زحمت کش -

ازت تشکر کنم طاها گفت که اگه شما به داد  یکه در حق دخترم انجام داد یدلم جا داره بابت کار زیقابل نداره عز -

 .یبش ریعاقبت بخ شهیکه هم یبده مادر اله رتیاومد؟ خدا خ یبه سرش م یمعلوم نبود چ یدیرس یفالمک نم
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پام گذاشت و  یانداختم. فالمک دست رو ریهمه لطف و محبتش کم آورده بودم تشکر کردم و سر به ز نیبرابر ا در

 گفت:

 .زمیشربتت رو بخور عز -

بالشت قرار  ریپول ز یشدم دوباره سمت گهواره رفتم و مقدار رو برداشتم چند قلپ ازش خوردم و از جا بلند وانیل

 دادم و گفتم:

 براش بخرم خودت زحمتش رو بکش. یزیخودم چ دمیشرمنده نرس -

 هلما جون؟ هیچه کار نیا -

 رو بهش گفتم: یشوخ با

 واسه تو که نذاشتم پس کارت نباشه. -

 دهنش گذاشت. یکرد و دست رو یبلند ی خنده

 ن؟یگذاشت یاسمش رو چ یراست -

 اومد و جواب داد: نییتخت پا از

 طاها گفت خاطره من هم خوشم اومد. -

 ؟یقشنگه مبارکش باشه، چرا از جات بلند شد یلیخاطره خ -

 قدم بزنم حداقل. یکم هیخسته شدم پاشم  -

 .میزد رونیو از اتاق ب میکرد یدو خنده ا هر

 زد و گفت: یاومد لبخند یم ونریطاها که از آشپزخونه ب دنیبا د فالمک

 .یبه زحمت افتاد یلیخ زمیعز یخسته نباش -

 .یسرت سالمت باش یفدا -
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 رو مخاطب قرار گرفت و گفت: من

 .دیداشته باش فیتشر یمیخانم ند میدر خدمت بود -

 کردم و به خونه برگشتم. یگرده خداحافظ یزود از سر کار بر م اریکه سام نیا یکردم و به بهونه  تشکر

ه که آماد اریکردم. سام یمطالعه م یمبل لم داده بودم و کتاب یحوصله رو یمنوال گذشت کسل و ب نیروز به هم چند

 رفتن شده بود. رو به من گفت: رونیب

 .میدعوت نایمادرم ا ینره که امشب خونه  ادتیکار دارم  رونیب رمیمن دارم م -

 ندادم. یم و جواببهش انداخت ییگذرا نگاه

از  ادیهم ز اریسام یفقط در حد سوال و جواب بود. انگار اریکرده بودم و حرف زدنم با سام اریکه سکوت اخت یمدت

کرد و رفت و  یسکوتم رو بدونه. خداحافظ لیکرد تا دل ینم ینداشت و اصرار ینبود چون حرف یموضوع ناراض نیا

 رونیحال و حوصله ب چیدلم گرفته بودم و ه دمیکش یفامشب پو یمهمون ادیرها کرد با  الیمن رو در عالم فکر و خ

 رفتن از خونه رو نداشتم.

و  دمیلباس پوش یا قهیدوش چند دق هیکه داشتم سر گرم کردم. بعد از  یجزئ یرو بستم و خودم رو با کارها کتاب

 خودم رو آماده کردم.

م و کرد ادهیصورت تازه اصالح شده ام پ یرو یکمرنگ شیست کردم. آرا دیکوتاه با شلوار کتان سف یتونیز مانتو

 رو سرم کردم. دمیشال سف

 هید نبودم بل یصورتم بکنم اما نتونستم انگار یچاشن یکردم لبخند یانداختم سع ینگاه نهیماتم ، تو آ ی افهیق به

ا دفعه ب کیسمت تخت برگشتم که لبخند زدن شدم نگاه از خودم گرفتم و  الیخ یبزنم ب یلبخند خشک و خال

زل  اریگذاشتم و به سام دیتپ یتند تند م هقرارم ک یقلب ب یو دست رو دمیکش یبنفش غیشبح پشت سرم ج دنید

 زدم.

 کرد گفت: یرو م ریبا اون قلبم رو ز شیپ یکه مدت یشد و با لحن کیبه من نزد یقدم

 خواستم باعث ترست بشم. یخوام نم یمعذرت م -

 انداختم. رینگاهم رو ازش گرفتم و سر به ز یحرف چیه بدون
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 زد نداشتم انگار که تمام واژه ها رو گم کرده بودم. یکه م یهر حرف یبرا یجواب یتفاوت شده بودم که حت یب یلیخ

 بودم. دهیند یطور نیوقته تو رو ا یلیخ زمیعز یخوشگل شد یلیخ -

 دوختم. یقال یگل ها یدادم و نگاهم رو به رو نهیآ زیام رو به م هیتک

رو تو چشم  نمیچونه ام قرار داد و سرم رو باال گرفت و ازم خواست نگاهش کنم. نگاه غمگ ریاشاره اش را ز انگشت

 صورتم گرداند و گفت: یهاش دوختم. نگاه نافذش رو رو

 درسته؟ یتو هنوز از دست من ناراحت -

 رونیب زمیفرصت بودم تا حرف دلم رو بزنم و بر نیمنتظر ا که نیدستش رو پس زدم و باز سکوت کردم با ا یآروم با

برم و اون  ییجا ایبکنم  یترسم کار یهمه اش م ستمیباهاش راحت ن گهیکه بهم تهمت زده د یتا بهش بگم از روز

 یدونستم. چون م زیکردند. اما سکوت رو جا یم ینیداشتم که تو دلم سنگ یادیز یرو ناراحت کنم. حرف ها

 نباشه رو بارم کنه. قمیکه ال ییشه و ممکنه حرف ها یم یزود عصب ارمیبه زبون ب یگه حرفدونستم ا

 هام رو از هم باز کردم و زمزمه وار گفتم: لب

 نشده. ریتا د میبر -

رد و بدل بشه  نمونیب یکه کلمه ا نیرو بدون ا ی. مسافتمیو به راه افتاد میشد نیسوار ماش میزد رونیخونه ب از

 :دیخندون رو به من پرس ییبا رو اری. بعد ساممیکرد یسپر

 هست؟ یک شونیعروس یبسالمت میچه خبر از بچه ها سام و نس یراست -

سوال  نیتونست ا یو اال خودش م دیپرس یم ارهیکه من رو به حرف ب نیسوال ها رو فقط به خاطر ا نیدونستم ا یم

 بپرسه. یو سام میها رو از نس
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 مختصر جواب دادم: یلیداختم و خباال ان یا شونه

 قراره عقد کنند. گهیهفته د هی یدونم ول ینم -
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 :دیو دوباره پرس دیو صافش کش اهیس یبه موها یکرد و دست یمکث

 امشب به چه مناسبته؟ یمهمون یخبر دار یراست -

 ابروم رو باال انداختم و گفتم: یتا

 نه خبر ندارم. -

 کرد به من منتقلش کنه گفت: یم یکه سع یلحن شاد با

 از سفر برگشته. لوفرین -

 داشت زدم و گفتم: شخندیبه ن یادیکه شباهت ز یلبخند

 .یآهان بسالمت -

 یتفاوت بودنم خودم هم خسته شده بودم اما دست خودم نبود،انگار یهمه ب نی. از انزد یحرف گهیکرد و د سکوت

دوست  نم،یخواست تنها بش یکردم. دلم م یم ینیاحساس سنگتمام عمر,صحبتوخنده رو فراموش کرده بودم، 

ازم بپرسه، همه اش  یسوال ایبده  رارمن رو مخاطب ق یخواستم کس یباشم. نم یبا کس ای نمیرو بب ینداشتم کس

رو  اریسام یکردم اتفاق اون شب و حرف ها یم یرفتم. سع یدادم و از حرف زدن طفره م یم حیسکوت رو ترج

 ام؟یکنار ب یدونستم چه طور یکه دچارش شده بودم نم یحالت نیبا ا یفراموش کنم و بهشون فکر نکنم. ول

*** 

ه ک اریبه سام یبه خود آمد و نگاه نیبا توقف ماش دندیرس یغرق افکار مبهم خود شده بود که متوجه نشد ک چنان

 شدن بود انداخت. ادهیدر حال پ

هلما  باز از یبا آغوش لوفرین ،یسالم و احوال پرس یو هر دو با هم به داخل رفتند. بعد از کل شد ادهیاز او پ تیتابع با

 استقبال کرد و او را در بغل گرفت و گفت:

 ذره شده بود. هیدلم برات  دمتیمدت که ند نیتو ا یزیقدر برام عز نیدونستم ا یحالت چه طوره فدات بشم؟ نم -

 گفت: یبا لحن شوخ اشاری

 به فکر هلما خانم بود به فکر من نبود. لوفریقدر که ن اون -
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 نشست. لوفریزد و کنار ن ییهلما لبخند محو نیهمه حاضر دنیخند با

و  یبه ناراحت یآقا عزت تمام حواسش به هلما بود. پ دند،یخند یم گرانیگفتند و د یم یزیطور هر کدام چ نیهم

 غم پنهانش برده بود.

 که از جا برخاست تا شام را آماده کند. تابان مانع او شد و گفت: اریسام مادر

 .میکش یمن و دخترا شام رو م دیشما راحت باش -

 لبخند زنان گفت: اریو هلما کرد. مادر سام لوفریبه ن یا اشاره

 زخانه رفتند.جا چه کار؟ و هر چهار نفر به آشپ نیا نمیکمکتون کنم بش نیبده مادر حداقل اجازه بد رتونیخدا خ -

به  یبه او انداخت و لبخند ییهم که کنار پدرش نشسته بود نگاه گذرا اریپرداخت. سام اشاریبه گفت و گو با  صادق

 پدرش زد. یرو

 نهاد و گفت: اریسام یعزت دست بر پا آقا

 ؟یچه طور گهیخوب پسرم د -

 گذره. یخدا رو شکر بابا جون م -

 گرفت و ادامه داد: یعزت نفس آقا

 با زنت حرفت شده بابا جون؟ -

 و جواب داد: ستیبا چشمان گرد شده پدرش را نگر اریسام

 نه چطور مگه؟ -

 شده؟ یزیقدر ناراحت بود. چ نیپس چرا زنت ا -

 نزد. یانداخت و حرف رینگاه از پدرش گرفت سر به ز اریسام

 عزت از جا برخاست و گفت: آقا
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 دنبالم کارت دارم. ایب پاشو

که  یتاب یرفت. هر دو رو اطیپدرش انداخت و از جا برخاست و همراه پدرش به ح یجد یبه چهره  ینگاه اریسام

 کرد و گفت: یکردند. سپس آقا عزت سرفه ا یرا در سکوت سپر یقرار داشت نشستند. لحظات اطیاز ح یگوشه ا

کنم  یشم هام ازش مراقبت مکردم بهش گفتم مثل دوتا تخم چ یدختره رو از پدرش خواستگار نیکه ا یروز -

از  یسپارم و اگه من رو دوست دار یذارم آب تو دلش تکون بخوره بعد بهت گفتم چشم هام رو به تو م یگفتم نم

 نگفتم؟ ایچشم هام خوب مراقبت کن گفتم 

 تکرار کرد: یبا تعجب و دهان باز به پدرش زل زد. پدرش با لحن تند اریسام

 نگفتم؟ ایگفتم  -

 د؟یزن یحرف ها رو م نیشده که ا یحاال مگه چ یول یچرا بابا جون گفت -

 و ادامه داد: دیپشت لب هاش کش یعزت دست آقا

 و تو فقط با هیدونستم دختر خوب یچون م ،یدوستم ازدواج کن نیزتریو عز نیازت خواستم با دختر بهتر یوقت -

تو نشونش  یمهرش تو دلم نشست و برا دمیبا پدرش دبار  نیاون رو اول یوقت یخوشبخت بش یتون یاونه که م

 یاون روز پدرش چ یدون یم دمیکش یچ نم مارستانیزنت سکته کرد و افتاد تو ب یاون روز وقت یدون یکردم. م

از دوتا تخم چشم  یخواست یم یطور نیا یچه قدر مراقب دخترم بود دمیبهم گفت؟ گفت ازت متشکرم آقا عزت د

 اون روز داغون شدم. االن هم همون حال رو دارم. یدون یتو نم ؟یهات مراقبت کن

 .اوردیبه زبان ن یتر به پدرش زل زد و حرف شیبا تعجب ب اریسام

 و اضافه کرد: دیکش یعزت آه بلند آقا

کنند. اما اگه  یم یدونم هر کار یکنند چه م یشه دعوا م یحرفشون م گهیبا هم د شونیتو زندگ یهر زن و مرد -

رو  زیهمون چ قایتونست شوهرش رو همون موقع ببخشه مطمئن باش شوهره بد جور اون رو رنجونده؛ من هم دقزن ن

 نیسال از ازدواجتون نگذشته دختره ع کی نیبب اریسام یتو با اون دختر چه کار کرد دمیزنت د یتو چشم ها

 کردنه نه چند ماه. یبا هم زندگغم صد سال  یانگار دمیزنت د یکه تو چشم ها یغم یدست گل رو پژمرده کرد

 سکوتش را شکست و گفت: نیبا لحن شرمگ اریسام
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 شتیاذ یلیزجر و عذابش دادم خ یلیمدت خ نیهلما رو نداشتم و تو ا اقتیبله حق با شماست بابا جون اصال من ل -

 با من حرف بزنه، ایمن رو ببخشه  ستیحاضر ن یکردم که حت یاواخر بد جور رنجوندمش کار نیکردم. ا
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 دیگ یم یشما مراقبت کنم من شرمنده ام بابا جون ول یاز دوتا چشم ها یمن بلد نبودم چه طور یگ یدرست م شما

 چه کار کنم؟

 اش سمت قلب اشاره کرد و گفت: نهینشاند و به س شیبر لب ها ییعزت لبخند محو آقا

نه؟ اونه  ای ینیغم رو تو چشم هاش بب یباز هم حاضر نیبب ؟یچه قدر دوستش دار نیجات مراجعه کن بب نیبه ا -

 ؟یگه چه کار کن یکه بهت م

 گفت: یبا تخس اریسام

 هیکنه مدت یرفتار م بهیغر هیکردم اشتباهم رو به گردن گرفتم اما هلما با من مثل  یمن چند بار معذرت خواه یول -

 ده بابا جون. یگه سکوتش من رو آزار م ینم یچیکرده و ه اریکه سکوت اخت

تا دوباره دلش رو به دست  یباش یدنبال راه دیشه با یتمام نم یمعذرت خواه هیکه با  زینگو چه کار کنم همه چ -

م گ یرو م نیهواش رو داشته باش ا ه،یخوب یلیپسرم زنت دختره خ نی. ببیکن دایخودت پ دیراهش رو هم با یاریب

روز که  هی. دوست ندارم اریباشه دلش رو به دست ب تداره مادر بچه ها اقتیکن فقط اونه که لچون مطمئنم باور 

دوست و برادرم رو  یراحت برم من رو جلو الیخوام با خ یشرمنده دوستم باشم م ایسرم رو گذاشتم و رفتم اون دن

 کن بابا جون. دمیسف

 و گفت: قرار داد اریسام یتاب برخاست دستش را بر شانه  یرو از

 .رهیم نیاتفاق از ب هیاتفاق شروع بشه با  هیقهر که با  -

بد جور ذهنش  یآخر یپدرش فکر کرد. کلمه  یماند و به حرف ها شیسر جا اریاو زد و رفت. سام یبه رو یلبخند

 .《رهیم نیاتفاق از ب هیاتفاق شروع بشه با  هیکه با  قهر》را مشغول کرد.

 :دیرو به هلما پرس اریبعد از سرو شام، سام یساعت



 یمن قلبیتو آرزو

 
174 

 

 زم؟یهنوز زوده عز ای میبر -

 باال انداخت و گفت: یتفاوت شانه ا یب هلما

 .لتهیهر جور م -

 خندان گفت: ییاز جا برخاست و با رو اریسام

 .میپس بر - 

 با اعتراض گفت: لوفرین

 عه کجا داداش هنوز که سر شبه؟ -

 گفت: یاو کرد و با لحن شوخ یبه رو یاخم اریسام

 .گهیوقته د ریتو هم پاشو برو د -

 اریشدند و سام نیهر دو سوار ماش یآن ها از جا برخاستند. بعد از خداحافظ یبدرقه  یخنده زدند و برا ریز یهمگ

 به راه افتاد.

کرد و هماهنگ همراه  یرا پل یچپ طرف هلما که به رو به رو چشم دوخته بود نگاه کرد، پخش را زد و آهنگ چپ

 خواننده شروع به خواندن کرد.

 عشق و صاف کنم. یخوام که اعتراف کنم به من کمک کن آسمون ابر یتو م شیزانو زدم به پ -

 .ایبا من به شهر عشق ب رمیز یگم به پاهات گل م یم ا،یسبد اقاق کیتو با  شیزدم به پ زانو

 با اشاره به او ادامه داد: اری. ساماش شد رهیخندان خ ییجذب او شد و با رو هلما

 .میبهار نباش کیعطر گل  مینباش اریکه من و تو  فیح -

 تک و تنها. میعشق و تمنا دوتا پرستو باش نیکه با ا فیح

 .ریرو ازم نگ میزندگ یزندگ یعنیعشق تو  ریدارم و عاشقتم عشقم رو از من بپذ دوست
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 ...ایسبد اقاق کیتو با  شیزدم به پ زانو

 گفت: یپخش را کم کرد و با لحن آرام ینگاه ازش گرفت صدا هلما

 راهت باشه. یهواست به جلو -

 گفت: یو با لحن دلخور زانیآو یبا لب و لوچه ا اریسام

 ومد؟ینکنه از صدام خوشت ن هیچ -

 جواب داد: یو دوست داشتن میبا لحن مال هلما

 زدم؟ یحرف نیمن همچ -

 گفت: یبا شگفت اریسام

 خوشت اومد؟ یعنیپس  -

 کرد و گفت: ینوچ نوچ هلما

 هم نگفتم. نویا -

 بد؟ ایحاال صدام خوب بود  یپس چ -

 گفت: یکرد و با لحن کشدار زیسر به سرش بگذاره چشم ر یکه دوست داشت کم هلما

 دونم. ینم -

 :دینگاه پرسشگرش را به او دوخت و پرس اریسام ییهویموقع با تزمز کردن  نیهم

 ؟یستادیشد چرا ا یچ -

 جواب داد: یرو ازش گرفت و با دلخور اریسام

 یو م میبند یم خیو از شدت سرما  میمون یجا تا صبح م نیکنم و هم یبود حرکت نم یصدام چه طور یتا نگفت -

 دن. یم یخی دیو بهمون لقب شه میریم
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 گفت:کرد و  یآروم یخنده اش گرفته بود. خنده  اریکه از حرص خوردن سام هلما

 م؟یبر فتیراه ب یبود حاال قانع شد یخوب باشه صدات عال یلیخ -

 کجا برم؟ -

 خونه. گهیمعلومه د -

 کرد و گفت: ینوچ نوچ اریسام

 .نمیلبخند قشنگت رو بب نیگردونمت تا ا یتهرون م یها ابونیامشب اون قدر تو خ رینخ -

 بر لب نشاند. ینثارش کرد و لبخند یا وونهید هلما

 زد و گفت: یچشمک اریسام

 .زمیعز امیجا باش تا ب نیچسبه هم یم نیرینسکافه دبش گرم و ش هیسرد  یهوا نیتو ا -

دوتا نسکافه گرفت پولشان را پرداخت کرد،  دیبه بوفه که رس ارینزد و به دور شدن او چشم دوخت. سام یحرف هلما

رد شود، چند قدم  ابانیها خواست آن  طرف خ نیها را برداشت و بدون توجه به دو طرف جاده و عبور ماش وانیل

 آمد نظرش را جلب کرد. یبا سرعت که به آن سمت م یبرنداشته بود که موتور

شد و  ادهیپ نیقرار از ماش یآشوب و ب یو تجمع چند رهگذر دور و بر او با قلب اریخوردن سام نیزم دنیبا د هلما

 دوان طرف او رفت.

 :دیپرس یکه با کمک دو نفر از جا برخاسته بود نشست و با دلواپس اریسام کنار

 دکتر. میپاشو بر دهیصدمه ند تییجا نمینشده؟ بب تیزیچ زمیحالت خوبه عز -

 جمع شده از درد جواب داد: یبا بهت به هلما زل زد و با صورت اریسام

 .ستین یزیحالم خوبه چ -

 گفت: یسوار جلو آمد و با شرمندگ موتور

 من در خدمت هستم. یبگ یدکتر هر چ میشرمنده داداش حواسم نبود پاشو بر -
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 و گفت: ستادیا شیسر جا اریسام

شما خودت رو ناراحت نکن برو بسالمت داداش،  فتادهین یکردم خدا رو شکر اتفاق یدقت یمن بود من ب رینه تقص -

 من حالم خوبه.

 سوار موتورش شد و رفت. اریاصرار سامکرد و با  یسوار چند بار معذرت خواه موتور

کشد به  یداد درد م یکه نشان م یبا حالت اریبرگشتند. سام نیرا گرفت و هر دو طرف ماش اریسام یبازو ریز هلما

 تازه کرد. یداد و نفس هیتک نیماش

 رو به او گفت: یبا نگران هلما

 باشه. دهیصدمه د تییترسم جا یدکتر م میبر زمیعز -

 آرنج راستش قرار داد و درد کشان گفت: یدستش را رو اریسام

 .دهیفکر کنم آرنجم صدمه د یول ستین یازینه ن -

 گفت: اریسام یآرنج خون دنیاو را باال زد و با د نیآست یبا دست پاچگ هلما

 دکتر. میبر یشد یزخم -

 و با خنده گفت: دیکش نییرا پا نشیآست اریسام

 .شمهیدکترم پ ستیبه دکتر ن یازین -

 به هلما کرد. یاشاره ا و

 را زد و قر قر کنان گفت: نیاستارت ماش اریکه شدند سام نیماش سوار

 که قسمت نشد. مینسکافه بخور هی میحاال ما اومد -
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 و گفت: دیبه او خند هلما

 کنم. یخونه خودم برات درست م میبر یبه فکر نسکافه ا یستیحاال تو به فکر خودت ن -

*** 

رو پر آب کردم و به برق زدم و زود رفتم لباس هام رو عوض کردم و به سالن  یمحض ورودمون به خونه کتر به

 صورتم شد. دست به کمر شدم و گفتم: یچاشن یبود. اخم دهیمبل دراز کش یکه رو اریسام دنیبرگشتم با د

 پاشو برو لباس هات رو عوض کن تا زخم دستت رو پانسمان کنم. -

 از جا بلند شد و گفت:فاصله  بال

 کنم. ینم غیچشم شما جون بخواه در -

کرد، دوتا نسکافه  یتکون دادم و به آشپزخونه رفتم تا لباس هاش رو عوض م یکه خنده ام گرفته بود سر یحال در

 به سالن برگشتم. نیآماده کردم و همراه پنبه و بتاد

 به تن کرده بود اومد و رو به روم نشست. یکه لباس راحت یدر حال اریموقع سام نیهم

ا آخ ب دمیزخم آرنجش کش یآغشته کردم و رو نیرو باال زدم و پنبه رو با بتاد شرتشیت نینشستم آست کنارش

 :دمیگفتن اون دست از کارم کش

 دردت اومد؟ -

 به روم زد و گفت: ییبایز لبخند

 سرت. یفدا -

. رفتم دستم رو شستم و برگشتم کنارش نشستم، فنجان نسکافه ام به اون انداختم و زخمش رو چسب زدم ینگاه

 دوختم. ونیزیتلو یرو برداشتم و چشم به صفحه 

. با تعجب نگاهش کردم. متوجه نگاهم که شد با همون حال که دیکش یقیشونه ام گذاشت و نفس عم یرو رو سرش

 بود گفت:
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دلم برات تنگ شده بود  یکردم ازم دور یا احساس مام یکنارم بود شهیکه هم نیتو اون مدت که گذشت با ا -

 !زمیعز یچه قدر خوش حالم که هنوز کنار من یدون ینم میاز هم فاصله گرفته بود یلیاواخر خ نیا داًیشد

مدت گذشته اون رو تحت فشارگذاشته بودم. اما دست خودم نبود اون  نیحرف هاش درک کردم که تو ا دنیشن با

م شوک به یخوردنش انگار نیزم دنیبا د یول امیکنار ب زیتونستم زود با همه چ یقدر از دستش دلخور بودم که نم

که  یلحظه حس کردم روح از تنم جدا شد و نگرانش شدم. من اون رو دوست داشتم اما گاه کیوصل شده بود. 

 باهاش برخورد کنم؟ یدونستم چه طور یکرد نم یناراحتم م

زد و من رو به  یسر و صورتم م یرو یزیر یکرد. بوسه ها یدم گوشم نجوا م یعاشقونه ا یکه زمزمه ها یحال در

 کرد. یوادار م دنیخند

 میبود که با هم بود یالس نیاول اری. من و سامدیرس یبهار کم کم از راه م یبایگذشتند و فصل ز یهم م یها از پ روز

به اصرار پدر و مادرش  یتیو اهم میخودمون باش یسال دو نفره دور سفره  لیتحو یگرفت لحظه  میتصم اریسام

 یو کنار هم منتظر لحظه  میدیرو چ نیهفت س ی فرهس ی. هر دو با خوش حالمیخواستن کنارشون باش ینداد که م

ه صدا بعد زنگ در ب یقیدقا م،یگفت کیتبر گهیسال نو رو به هم د ونیزیاز تلو دیبا اعالم سال جد میسال بود لیتحو

 :دینگاه متعجبش رو به من دوخت و پرس اریدر اومد سام

 ممکنه باشه؟! یک یعنی -

 باال انداختم: یا شونه

 ه؟یک نیدونم برو بب ینم -

در رو باز کرد با طاها و فالمک که دختر  اری. ساممیتا در رو باز کن میو دست در دست هم رفت میدو از جا بلند شد هر

 .میکوچولواش رو بغل گرفته بود، مواجه شد

 ینیریراست به آشپزخونه رفتم شربت و ش هی. من هم میسال نو اون ها رو به داخل دعوت کرد کیاز سالم و تبر بعد

 آماده کردم و به سالن برگشتم. ییرایپذ یبرا

 تشکر کرد و گفت: طاها

 خدمتتون. میکرده باش یعرض ادب هیقبل از رفتن  میشهرستان گفت میتش چون قراره برراس -
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 خندون گفت: ییبا رو اریسام

 .میکن یرو براتون آرزو م یطاها جون سفر خوش نیسر افرازمون کرد نیخوش اومد یلیخ -

 اون زدم و گفتم: یرو یرو به فالمک زدم و دست خاطره رو گرفتم و بوسه ا یلبخند

 فالمک جون. دیداشته باش یسال خوب دوارمیام -

 شماها. یبرا نیدلم همچن زیممنون عز -

 نشستند و رفتند. یا قهیدق چند

و سال نو رو به اون ها  میبه خانواده هامون سر بزن میاز من خواست آماده بشم تا بر اریاز رفتن اون ها سام بعد

 .میبگ کیتبر
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بعد به خونه پدرم  یو ساعت میگفت کی. سال نو رو به اون ها تبرمیشد نایخونه مادر جون ا یآماده شدم و راه عیسر

 نیو دخترها هم اون جا بودند. از ا نایا ییذوق زده شده بودم. دا ینسترن که اون جا بود. از خوش حال دنیبا د میرفت

 .میکرد یزیر برنامه یو سام مینس یسعرو یبرا مینشست یلذت بردم و همگ یلیخ یدور هم

 ازش ی. با خوش حالمیاون ها بمون یناهار خونه  یعازم رفتن شد با اصرار پدر و مادرم قبول کرد که برا اریسام یوقت

خوشش رو به من  یداره رو ایکردم کم کم دن یبود که احساس م یبار نیاول یادیتشکر کردم بعد از مدت زمان ز

 تر شیکردم من رو از قبل ب یکالً با من عوض شده بود و احساس م اری. بخصوص که رفتار و کردار سامدهینشون م

 دوست داره.

 اریاز سام یشدم و با لحن شاد نیکردم سوار ماش یاز خانواده ام خداحافظ ینشدن فیاز ناهار با حال شاد و توص بعد

 به روم زد و گفت: یلبخند نا،یصادق ا یخونه  میخواستم بر

 !یخسته ا دیبهت بگم اما گفتم شاخواستم  یاتفاقا خودم م -

 کردم و جواب دادم: یآروم ی خنده
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 شم. یوقت خسته نم چیام و ه یم یهر جا بخوا یتو با من یوقت -

 لب هاش نشوند و به راه افتاد. یرو یگل و گشاد لبخند

 میگفتن سال نو دور هم نشست کیبودند، بعد از سالم و تبر دهیتازه از راه رس اشاریو  لوفرین میدیصادق که رس خونه

 اری. ساممیو بعد از سرو شام به خونه برگشت می. با اصرار تابان خانم و صادق شام رو همون جا موندمیو خوش گذروند

 مبل لم داد و نگاهش رو به من دوخت و گفت: یرو

 ؟یخسته ا ای رونیب میبر یحال دار -

 به روش نشستم و جواب دادم: رو

 !زمیآم عز یباهات م ییهر جا یاگه تو بخوا -

 خندون گفت: ییمردونه اش گرفت و با لب ها یدست ها ونیسمتم خم شد و دست هام رو م یکم

 !زمیعز یتو هم باش رمیخوام هر جا م یفقط و فقط با تو بگذره م یلیچند روز تعط نیدوست دارم ا -

 کردم. یهر دم خدا رو شکر م یهمه خوشبخت نیچشم هاش غرق شدم از احساس ا ین ین یتو یخوش حال با

 .میزد رونیاز خونه ب یهام رو عوض کردم و هر دو با شادمان لباس

ه ب یشدم و با شگفت ادهیبشم. پ ادهیرو پارک کرد و از من خواست پ نیماش اریسام میدیمحل مورد نظر که رس به

 و گفتم: دمیکش ینیتجمع کرده بودند نگاه کردم ه یشهرباز یکه دم در ورود یتیجمع

 همه آدم؟! نیجا چه خبر شده ا نیا یوا -

 گفت: یمیو با لحن مال دیدستم رو کش اریسام

 اون ها هم اومدن تا مثل من و تو خوش باشند. ستین یخبر چیه -

 خندون گفت: ییزد و با لب ها یدور خودش چرخ اری. ساممیبا زحمت به داخل رفت طیبل ی هیاز ته بعد

 ؟یبا شوهرت امتحان کن یرو دوست دار یاول کدوم باز زمیخوب عز -

 گفتم: یخفه ا یدهنم گذاشتم و با صدا یگرد شده دست رو یچشم ها با
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 ترسم خودت سوار شو. ینه نه من م یوا -

 کشوند گفت: یکه من رو دنبال خودش م یصورتش کرد و در حال یچاشن یبا نمک اخم

 خوام به هر دوتامون خوش بگذره نترس من هوات رو دارم. یم گفتم که یترس یرو م یچ یچ نمیبب ایب -

خواست همراهش سوار چرخ و فلک بشم استرس  یکه از من م نیدنبالش راه افتادم از ا دمیخند یکه م یحال در

 به هوا رفته بود انداختم و گفتم: غشانیکه سوارش شده بودند و ج یتیاون و به جمع یبه بلند یگرفته بودم نگاه

 شو. الیخیتورو خدا ب اریسام رهیم جیترسم سرم گ یوقته سوار نشدم م یلیخ -

 و گفت: دیمن خند به

 شه. ینم تیزینترس چ -

هم  قه قه به من  اریبسته بودند. سام خیاز شدت ترس و استرس دست هام  میو کنار هم سوار شد دیرو کش دستم

 اریو خودم رو به سام دمیکش غیچرخ و فلک ج ییهویگذاشت با حرکت کردن  یو سر به سرم م دیخند یم

که با ما سوار  یکسان یصدا وشد  یچسبوندم و چشم هام رو بستم. هر لحظه سرعت چرخ و فلک تند و تند تر م

 .خاستیشده بودند به هوا برم

 بلند بلندبودم  دهیرو چسب اریسام یکه محکم بازوها یکردم هنوز تو هوا معلقم در حال یاحساس م میکه شد ادهیپ

 .دمیخند یم

 داره؟ فیقدر ترسو تشر نیخبر نداشتم زنم ا -

 خنده ام افزودم و گفتم: به

 شدم. یاز ترس داشتم خفه م یدون ینم یوا -

 رو دورم حلقه کرد و گفت: دستش

 .یریگ یم ادیکم کم  -

 سوار شدم. گهید یاصرار اون باز هم چند باز با
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 تازه کردم و گفتم: ینشستم نفس مکتین یرو میشد ادهیسورتمه که پ از

 سوار شو. ییخودت برو تنها یاگه بخوا رهیم جیشم سرم داره گ یسوار نم گهیبسه د -

 نشست و گفت: کنارم

 .میریکم استراحت کن بعد م هیگذره  یخوش نم ییتنها -

 :دمیخند

 ؟ینکنه امشب قصد جونم رو کرد نمیبب -

 دیدوتا ذرت خر اریسام م؛یکه احساس کردم حالم بهتر شده. هر دو شروع به قدم زدن کرد ینزد. کم یو حرف دیخند

 .میو به راهمون ادامه داد

ذرت رو تو سطل آشغال  یخال وانیل فته،یبه تن آدم ب یفیخف یشد لرزه  یبود باعث م دنیکه در حال وز یسرد باد

 :دمیپرس اریانداختم و رو به سام

 ست؟یو سردت نسرد شده ت یهوا کم -

 شد گفت: یلب هاش محو نم یکه از رو یبا لبخند اریسام

 ؟یخسته شد یزود نیبه ا هیساعت دوازده و چهل و پنچ چ -

 تکان دادن سر جواب دادم: با

 اوهوم راستش خسته شدم. -

 گفت: یرو گرفت و با مهربوم دستم

 خونه. میباشه پس بر -
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 یسال ها نیاز بهتر یکیکردم امسال  یشدن بودند. احساس م یدر حال سپربه سرعت برق و باد  یلیتعط یروزها

خواست همون جا  یرو دوست داشتم که دلم م اریکردم و عاشقانه سام یم یعمرم بود. اون قدر احساس خوشبخت

 شد. یزمان متوقف م

شد. اما خدا رو شکر کم کم  یبستر مارستانیتو ب یپدرم سکته کرد و چند روز یو سام مینس یاز عروس بعد

 اش رو به دست آورد. یسالمت

 یمن خواهد بود. چه م بیتا ابد نص یخوش نیکردم ا یبر من گذشت که فکر م یماه اول سال چنان با خوش شش

 ها و روزها مثل عمر ما آدم ها در حال گذر بودند. یخوش نیدونستم ا

ه نسبت ب دمیاز اون بود. بعد از فوت پدرم ،د یشگیرم و وادع هماز پد ییشد، جدا بمینص ایکه از دن یضربه ا نیاول

بودم قلبم رو  دهیرس یکردم به اوج خوشبخت یکه احساس م ییتفاوت شده بود. درست تو روزها یسرد و ب زیهمه چ

بود و  هیداشتم تنها محرم دردهام گر یخوردم و نه خواب درست یم یدرست و حساب یماتم گرفت. تا مدت ها نه غذا

 شیاجازه نداد پ گهید اریمرخص شدم سام یشده بودم. وقت یبستر مارستانیتو ب یچند روز نیبس به خاطر هم

 دور از غم و اندوه استراحت کنم. یخودمون برد تا کم یمادرم بمونم و من رو به خونه 

 برام کم نذاشته بود و مدام مراقب حالم بود. یاز خوب یزیچ اریاون روزها سام تو

 .امیکنار ب زیکردم با همه چ یکم به خودم اومدم و سع کم

به اگر ل دیشد جهیموقع با حس سرگ نیرفتم که هم نییاز تخت پا یاذان چشم باز کردم و به آروم یصدا دنیشن با

 یکه م یاومد و کم یگاه سراغم م یگاه و ب یها جهیبود که سر گ یشدم مدت یم نیگرفتم نقش زم یتخت رو نم ی

 شیخواستم تا من رو پ اریصبحونه از سام نرفتم. بعد از خورد رونیکردم. از اتاق ب یم یگذشت احساس بهبود

کرد غم و  یسر مادرم گرم شده بود و کم تر وقت م میو نس یسام یروزها با تولد بچه ها نیمادرم ببره خدا رو شکر ا

رو به  یبا ناراحت دیرو شن میو نس یسام یمدن بچه هااو ایفقدان پدرم رو بخوره. مادر جون که خبر به دن یغصه 

 گفت: اریسام

 ن؟یدار یزیچ ینکرده مشکل ینکنه خدا نیمشترکتون گذشته مادر چرا هنوز بچه دار نشد یدو سال از زندگ -

 و گفت: دیگرفته بود. خند یرو به شوخ زیکه باز همه چ اریسام

 .میها وقت دارمادر جون حاال حاال یدار یبابا چه عجله ا یا -



 یمن قلبیتو آرزو

 
185 

 

 .هیزندگ ینیریبچه ش زمیگم عز یپسرم من واسه خاطر خودت م -

 زدم و گفتم: یمادر جون لبخند یحرف ها دییتا با

 خدا بخواد. یهر چ گهید میکه به فکر بچه دار شدن هست هیمادر جون مدت دیگ یبله درست م -

 بهت زده و تعجب نگاهم کرد و گفت: یبا حالت اریسام

 خدا بخواد. یبله هر چ -

 رو به من گفت: یو لحن تند یعصب یبا حالت اریاز رفتن مادر جون سام بعد

 ؟یمادرم زد یبود جلو یاون حرف ها چ نمیبب -

 :دمیتعجب بهش زل زدم و پرس با

 جون؟! اریکدوم حرف ها سام -

 حرف ها در مورد بچه دار شدن. نیهم -

 و با لبخند گفتم: دمیکش یراحت نفس

 خواد؟ یمگه بد گفتم مگه تو دلت بچه نم گهیگفتم؟ خب آره د یفکر کردم حاال چ میترسوند یآهان وا -

 گفت: یبلند یلحن تند و صدا با

 خوام. ینه نم -

 ادامه داد: یآروم تر یخودش متوجه لحن تند و تلخش شده بود که با صدا یانگار

 .زمیبچه دار شدن ندارم عز یکامل رو برا یکنم هنوز آمادگ یخواد اما احساس م ینه که دلم نم -

 زدم و گفتم: یعصب پوزخند

رو  نیا یکنم آمادگ یبزنم نه تو اتفاقا من احساس م دیحرف ها رو من با نیمن ا زیعز یرو ندار یچ یتو آمادگ -

 ه؟یکوچولو بشم نظر تو چ ین ین هیدارم که صاحب 
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 مخالفت جواب داد: با

 بحث رو تمومش کن هلما! نیاً اگفتم هنوز زوده حاال لطف -

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 ؟یش یم یخوب باشه حاال چرا عصبان یلیخ -

 از جا بلند شد و گفت: یحرف چیه بدون

 شام هم منتظرم نباش. یبرگردم برا رید دیشا رونیرم ب یدارم م -

از  یدفعه چش شده بود؟ اصالً هر بار بحث کیدونستم  یلب زمزمه کردم و با تعجب بهش زل زدم. نم ریز یا باشه

نکرده  یشدم که خدا یکرد. کم کم داشتم نگران م یبا من بر خورد م یطور نیا اریاومد سام یم شیبچه دار شدن پ

 کرد؟ یم یداشت که از من مخف یزیچ یاون مشکل

کردم؟ با  یم دیه کار بادونستم چ یکردم حوصله ام سر رفته بود و نم یم ییاحساس تنها یلیاز رفتنش خ بعد

 .دمیبا اون حرف زدم بعد از اون با مادرم تماس گرفتم و حالش رو پرس ینسترن تماس گرفتم و کم

 یمورد پسندم نبود. پوف یبرنامه ا چیخودم رو سر گرم کنم اما ه یرو روشن کردم تا کم ونیزیحال تلو یو ب پکر

 مبل پرت کردم. یرو یو کنترل رو گوشه ا دمیکش

 هیکه داشتم به اتاق رفتم مدت یاعتنا به خودم و حال یمزاحم سراغم اومد ب ی جهیجا بلند شدم که باز همون سرگ از

 یم اداشتیکردند رو  یم ینیکه ته دلم سنگ ییزهایگرفتم و چ یقلم به دست م یحوصلگ یو ب یکار یکه از سر ب

 کردم.

رفتم. احساس  رونیر وقت نبودم دفتر رو بستم و از اتاق بقدر غرق خودم و نوشته هام شده بودم که متوجه گذ اون

 سرد شده بود. یخونه کم یکردم فضا

خودم سجاده رو جمع کردم.  یبا خدا ازیراز و ن قهیکردم نمازم رو به جا آوردم و بعد از چند دق ادیز یرو کم نهیشوم

 رفتم. ونیزیمبل لم دادم و دوباره سراغ تلو یرو
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 هیاز  غیباشم اما در دهیزنگ رو نشن یتماس گرفته باشه و من صدا اریتلفنم رو چک کردم که مبادا سام یبار چند

 چه وقت خوابم برده بود؟ دمیشدند و نفهم نیکم کم پلک هام سنگ یحوصلگ ی. از سر بامیپ یحت ایتماس 

*** 

 در قفل انداخت و بدون سر و صدا وارد خانه شد. دیکل اریساعت دوازده شب بود که سام یها کینزد

را  شیکرد و رفت لباس ها یبود،افتاد با تکان دادن سر نوچ نوچ دهیوار خواب نیمبل جن یبه هلما که رو چشمش

 هلما را تکان داد و گفت: یکاناپه نشست و شانه  یعوض کرد و به سالن برگشت، رو

 ؟یدیا خوابج نیهلما پاشو برو سر جات بخواب چرا ا -

اق به ات یحرف چیبه او که با تلفنش مشغول بود انداخت. از جا برخاست و بدون ه یچشم گشود و نگاه یبه آرام هلما

 رفت.

 ندیزد با د رونیرفت و از اتاق ب نییمواجه شد با تعجب از تخت پا اریسام یخال یشد،با جا داریکه از خواب ب صبح

 سیوارد سرو دیبخوابد اما با ترد شیکند تا سر جا داریمبل به خواب فرو رفته بود. خواست او را ب یکه رو اریسام

 کرد. داریشد. بعد از آماده کردن صبحانه او را ب

 :دیپرس یصبحانه که نشستند هلما با لحن دلخور زیم سر

 ؟یسر جات بخواب یومدیو ن یبود دهیخواب رونیچرا ب -

 رت داد و گفت:لقمه اش را قو اریسام

 کردم که همون جا خوابم برد. ینگاه م لمیداشتم ف یجات خال -

 .اوردیبه زبان ن یحرف گریگفت و د یابرواش را باال انداخت و آهان یتا هلما

 رفت آماده شود تا سر کارش برود. اریاز خوردن صبحانه سام بعد

 .دیشن یاو را م دنیدن و سوت کشآواز خوان یکه در آشپزخانه مشغول بود. از همان جا صدا هلما
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و با  ستادیدر ا ینمود؛ در آستانه  یخوش حال م نیاو رخ داده که چن یبرا یخود فکر کرد حتما اتفاق خوب شیپ

 :دیپرس یلبخند کم رنگ

 ؟یبسالمت یبر یم فیتشر ییجا -

 به او انداخت و جواب داد: یکرد، نگاه یکه خود را غرق عطر م یدر حال اریسام

 سر کار. گهیبله د -

نه نک یقدر به خودت برس نیشاد و خوش حال ا یطور نیبودم ا دهیتا حاال ند یسرکار ول یریکه م ستیبار اولت ن -

 ؟یگرفت دیجد یمنش

 و گفت: دیسر خوشانه خند اریسام

گ بزر یشرکت ها رانیمد نیاز مهم تر یکیاما امروز با  رهیتو رو بگ یتونه جا یکس نم چیمطمئن باش ه زمینه عز -

 قرار دارم دعا کن درخواستم رو قبول کنه.

 رو نثار او کرد. رشیخ یبا تبسم انشاهلل گفت و دعا هلما

 هلما زد و گفت: یبرا یرنگش را تن کرد. چشمک یکت طوس اریسام

 خداحافظ. نمتیب یم زکمیعز یبا -

 یکرد اما دم نم یمشاهده م اریرفتار و کردار سامدر  یرییتغ یشد. مدت رهیبر هلما چ ییاز رفتن او باز هم تنها بعد

 زد.

خانه  رونیاز شب ها ب یگشت خانه و گاه یبرم رید یگاه ،یعصب یو گاه یخنث یتند خو، گاه یمهربان، گاه یگاه

 ماند. یم

 کرد. یشد، کارش را بهانه م یهمکه با اعتراض هلما مواجه م یبار هر

 کرد. یشد و ناچار سکوت م یاو مواجه م ییخواست کم تر او را تنها بگذارد امابا تند خو یبا اصرار از او م هلما

 یا گهیکس د ایاو  شیاش پ یتر کند و از زندگ نیخواست بار غم مادرش را سنگ یاز فوت پدرش دلش نم بعد

بود. چند  ستنیو گر ختنیبسوزد و بسازد. تنها همدم و محرم او اشک ر زینمود با همه چ یم یکند. سع تیشکا
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 یبه و یتوجه نیبود که کوچک تر شیهاخود و کار ریچنان درگ اریحال ممکن به سر برد اما سام نیدر بدتر یروز

وقت خسته شده  یوقت و ب یها جهیاش و از سر گ یداد. از وضع جسمان یم حیکرد و باز هلما سکوت را ترج ینم

 تیزیمطب شد. دکتر بعد از و یلباس عوض کرد و راه اریرفتن سامبه دکتر بزند. بعد از  یگرفت سر میبود. تصم

رفت و  شگاهی. هلما به آزمااوردیاو ب یو از او خواست در اسرع وقت جواب را برا شتاو نو یبرا شیکردن او آزاما

را  شیآن جا منتظر نشست تا جواب را به دست او دادند و دوباره نزد دکتر برگشت. دکتر که جواب آزما یساعت

شد. از دکتر تشکر کرد و از  یبر آن نداشت جار یکنترل چیصدا اشک هلما که ه یرا به او گفت. ب جهیخواند و نت

صدا اشکش را  یبهشت زهرا شد. بر سر مزار پدرش نشست و باز ب یکه داشت راه یمطب خارج شد با حال خراب

 میحال و روز هلما نگران شدند. نس دنید با دسر مزار حاضر شدن مینگذشت که مادرش همراه نس یریکرد. د یجار

 :دیپرس یخواهرش نهاد و با دلواپس یخم شد دست بر شانه 

 ؟یحالت خوبه آبج -

 خود را جمع و جور کرد و با تکان دادن سر جواب داد: یبرادرش کم دنیرا باال گرفت با د سشینگاه خ هلما

 خوبم. -

 اش کرد. یهمراه هیبا گرو  دیکنارش نشست و او را به آغوش کش مادرش

آرام کنند  یکردند تا او را کم یم یدانستند سع یپدرش م یبرا یدلتنگ یاو را از رو یها هیو برادرش که گر مادرش

 خبر از درد نهفته در دل هلما نداشت. یاما کس

 او را نوازش کرد و گفت: میکه گذشت نس یکم

 من! زیجون آروم باش عز یهلما آبج میبر گهیمامان بهتره د -

 اشکش را پاک کرد و گفت: هلما

 .رمیخودم م گهید یکم هی دیشماها بر -

 و با اعتراض گفت: دیآب دماغش را باال کش مادرش

 یبرادرت رو م یگفت یم یحال و روزت تنها اومد نیچرا با ا ستیدخترم تو هم حالت خوب ن میبا هم بر ایب -

 فرستادم دنبالت؟
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 وبه مامان خودت رو ناراحت نکن.من حالم خ -

 

57 

 گفت: ییبا لبخند محو مینس

 .یرسونمت آبج یخونه بعد از شام خودم م میسرده اول بر یلیهوا خ میبر -

 .گهیروز د هیخونتون انشاهلل  امیخبر نداره که ب ارینه متشکرم آخه سام -

 تکان داد و گفت: یسر مادرش

 یذارم تنها بر یحالت نم نیزنم با ا یحرف م اریخودم با سام میگرفت دختر؟ بر تیال اهلل اله اهلل تو باز لجباز -

 .متیحداقل اجازه بده خودمون برسون

 .اوردیبه زبان ن یحرف گریسکوت کرد و د هلما

 مادرش نهاد و با بغض گفت: یکه شدند. سر بر شانه  نیماش سوار

 تنگ شده مامان. یلیبابا خ یدلم برا -

 کرد. گفت: یسر او را نوازش م یکه رو یشد و در حال یشم مادرش جاراز چ یاشک قطره

 قربونت برم! هیچاره چ یول زمیدل همه مون تنگه عز -

رفتار او دلش از غصه گرفت و بغضش را  رییو تغ اریآوردن سام ادیچشمانش را بست و به فکر فرو رفت. باز با ب هلما

 فرو خورد.

کردند و رفتند. هلما وارد  یخداحافظ رفتندیتعارف کرد تا بروند داخل نپذ میشد، هر چه به مادرش و نس ادهیدر پ دم

 ند...ما رهیو به آن خ دیکش رونیب فشیرا از تو ک شیتخت نشست، برگه جواب آزما یاتاقش شد لباس عوض کردو رو

را هم  اریبرگشتن سام یبرا دنیحال انتظار کش یرا نداشت حت یکار چیه یکرد و حوصله  یم یبد حال احساس

 هم نهاد. یو چشمانش را رو دیدراز کش شیگردد خانه. سر جا یبر م ریدانست مانند عادت هر شبش د ینداشت م
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را عوض  شیصدا وارد خانه شد. آرام و آهسته به اتاق رفت لباس ها ینصف شب آرام و ب دشیطبق عادت جد اریسام

 اش مشغول شد. یاعتنا به او اباژور را روشن کرد و با گوش یکرد نشست ب یه در خواب ناله مکرد و کنار هلما ک

خورد و از  یغلط شیسر جا یقرار یشده بودند. با ب دیشد شیکرد ناله ها یم یکه در خواب احساس بد حال هلما

 نییکرد تا پا زانیرا از تخت آو شیکرد دوخت و پاها یکه با بهت نگاهش م اریفروغش را به سام ینگاه ب دیخواب پر

 تخت افتاد. یچپ شد و رو د،یشد ی جهیبا احساس سر گ ستادیا شیبرود اما همان که از جابرخاست و سر جا

حال ممکن تلو  نیو با بدتر دیخود را عقب کش یو خواست او را از جا بلند کند. اما هلما با بد حال دیدر جا پر اریسام

 رساند. سیوتلو خوران خود را به سر

 ییهلما دلواپس شد و در دستشو یعوق زدن ها یصدا دنیاش را کنار گذاشت و دنبال او رفت با شن یگوش اریسام

 را باز کرد:

 دفعه چت شده حالت خوبه؟ کیهلما  -

 به صورتش زد. یبه او انداخت و مشت آب ییبا چشمان از حدقه در آمده نگاه گذرا هلما

 دکتر. میبر ستیاگه حالت خوب ن -

 گفت: یآرام یشد. نفس نفس زنان با صدا یکه از کنار او رد م یدر حال هلما

 .ستیالزم ن -

 تو... یول -

مبل انداخت و چشمانش را بست.  یاعتنا به او اجازه نداد حرفش را ادامه دهد و به سالن رفت خود را رو یب هلما

 هلما دوخت و گفت: ی دهیکنارش جا گرفت و نگاه مبهوتش را به رنگ و رو پر اریسام

 دکتر. میکنم پاشو بر یهلما رنگ به روت نمونده خواهش م -

 :دیزد و نال یشخندیکه بود ن یبا همان حال هلما

 دل... یطور نیا یک ستیاصال معلوم ن ییحال و روز منه اما تو کجا نیچند روزه ا -

 .دهانش گذاشت و سکوت کرد یحالت تهوع که بهش دست داد دست جلو با
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 ؟یزن یم هیحرف ها چ نیهلما چت شده آخه ا -

 گفت: دهیبر دهینهاد و بر اریدهان سام یبا نفس حبس شده دست جلو هلما

 با... شه... باشه... ا... اصاًل تو... آدم خوب من بد. -

 و از جا برخاست و گفت: دیکش شیبه موها یدست یبا کالفگ اریسام

 حرف زد. یال اهلل اله اهلل حاال اگه درست و حساب -

که نشان از  یهم دنبالش رفت با حالت اریزد و از جا برخاست و کشان کشان به اتاق برگشت. سام یپوزخند هلما

 گفت: یداد با لحن تند یبودنش م یعصبان

که شد مکث  اوردیخواست به زبان ب یکه م ی. متوجه کلمه اباال مثل آ.. ادیسگم ب ینذار اون رو یهلما نصف شب -

 کرد و ادامه داد:

 شده؟ یبگو چ -

 و زمزمه کرد: دیدراز کش شیسر جا یبه آرام هلما

 خوام بخوابم لطفاً! یم ستیحالم خوب ن -

اشک  دنیبه هلما که چشمانش را بسته بود انداخت با د ینشست و نگاه تند شیو سر جا دیکش یپوف عصب اریسام

 هلما آورد و با لحن آرام گفت: یشانه  یرو یآرام باشد. فشار یکرد کم یاو نهاد و سع یاو دست بر شانه  یجار

 ؟یکن هیگر یکه دار یحال نیبا ا یباعث شده نصف شب یشده آخه چ یچ زمیعز -

 .دیخود کش یبا نوک انگشت نم اشکش را گرفت و پتو را رو هلما

 و با خود گفت: دیطاق باز خواب اوردیبه زبان ب یخواهد حرف یکه درک کرد نم اریسام

 شده؟ یده چ یم حیهر وقت حالش بهتر شد حتما توض -

 نی. چند روز با همدیپرس یزیچ گرید اریزد و نه سام ی. نه هلما حرفسرو کردند نیصبحانه را در سکوت سنگ صبح

 یم جهینت نیمبل خوابش برده. کم کم به ا یرو اریکه سام دید یشد م یم داریشد. هر روز که هلما ب یمنوال سپر
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راه باز  شیباز اشک ها شیجواب آزما ادیاو را دوست ندارد با  گریبه او کم شده و د اریسام یکه عشق و عالقه  دیرس

 .دندیپژمرده اش غلط یگونه ها یکردند و رو

 داد. یاجازه را به او نم نیا اریمهر سام یآمده را تحمل کند اما رفتار سرد و ب شیکرد وضع پ یم یسع

 

(58) 

گفت و طاها را درون  یطاها م شیکرد پ یکه در هلما مشاهده م یرییآمد از تغ یاو م دنیوقت ها به د یگاه فالمک

 سوزاند. یم نشیریعشق د

که خندان و خوش حال وارد خانه شده  اریسام دنیشد با د دهیدر قفل نگاه هلما به آن سمت کش دیکل دنیچرخ با

 .دیلبخند بر لبانش خشک شد و ماس اریمهمان لبانش شد، اما با برخورد سام ی. لبخنددبو

 جون. اریسالم سام -

 سالم. -

 رو بهت بدم. یخبر هیتا  رونیب میحوصله ام سر رفته بود گفتم با هم شام بر یخوب شد امروز زود برگشت -

 .میشام دور هم باش ختنیدعوتم اتفاقا دوستان برنامه ر یا گهید یمن جا یمتاسفم ول -

 م؟یبا هم بر یشه به خاطر من کنسلش کن یحاال نم -

جا بگو زود باش عجله  نیا یبهم بگ یخواست یم یبرمت؛ چ یم گهیروز د هیدم  یبهت قول م یشه ول ینوچ نم -

 دارم.

 انداخت و زمزمه کرد: ریبا بغض سر به ز هلما

 ات برس. یبرو به مهمون ستین یمهم زهیچ یچیه -

آمد و رو  رونینگذشت که با سر و وضع آراسته ب یریوارد اتاق شد. د دیکش یکه با دهانش سوت م یدر حال اریسام

 مبل لم داده بود با تشر گفت: یبه هلما که رو
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 .یریو وقتم رو با تلفن کردن هات نگ یامشب برنگردم خونه گفتم تا دلواپسم نمون دیشا رمیمن دارم م -

 آورد. یبه زبان نم یشده بود و حرف رهیمات و مبهوت به او خ هلما

*** 

خنده  هگیقابل تحمل بود. د ریرفتارش برام غ نیشده بود و ا لیتبد گهیآدم د کیکال به  اریماه سام کیتر از  شیب

 یبرم؟! دلم م ایصورت بمونم  نیدونستم در ا یداد. نم یبه من نم تینداشت اصال اهم یهام براش معن هیهام و گر

دوش هام برداشته بشه خسته  یبار غم از رو نیا واستخ یگذاشتم دلم م یم ونیدر م یکیخواست درد دلم رو با 

افتادم اشک هام خود به خود راه  یکه اون روز داده بودم م یشیجواب آزما ادیخسته، هر وقت به  یلیشده بودم خ

 کردند. یباز م

شه رو بشنوه؛ همه اش  یپدر م گهیکه تا چند وقت د نیخبر ا یخواهد بود وقت یچ اریدونستم عکس العمل سام ینم

 میدادم تصم یم یپوچ یدهایسابق برگرده همه اش به  خودم ام اریخبر به همون سام نیا دنیبودم با شن دواریام

 نیبشه. اما در ع زیو متوجه همه چ ادیب خودشبه  دیشاگرفتم باهاش حرف بزنم و رفتارش رو بهش گوش زد کنم 

 زد. یاز بچه دار شدن نم یوقت حرف چیکه خوش حالم کرده بود رو به اون بدم چون اون ه یخبر دمیترس یحال م

بش تو قل ییدونستم هنوز جا یم دیدونستم با یرفتارش رو م رییتغ لیدل دیزدم با یم ایدل رو به در دیبا باالخره

 نه؟ ایداشتم 

ه ک یده چون چند بار یاجازه رو به من نم نیدونستم ا یروز منتظر موندم تا برگرده خونه و باهاش حرف بزنم م تمام

 نیکرد چون از ا یبار فرق م نیشدم. اما ا یهاش مواجه م دنیو باهاش حرف بزنم با داد و عربده کش نهیخواستم بش

 خاتمه بدم. زیاون به همه چ یبا بهانه  تاگشتم  یم یدنبال تلنگر یخسته شده بودم انگار یزندگ

 خوام باهات حرف بزنم. یم نیبش ایب قهیچند دق هی اریسام -

 ؟یخوا یم یچ -

 تا بگم. نیبش -

 نشستم زود حرفت رو بزن همکارهام منتظرن. ایخوب ب یلیخ -
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کنم، بغضم رو فرو  یط یالیخ یکردم ب یزد. سع یم شمیجور حرف زدن هاش داشت آت نیبغض نگاهش کردم با ا با

 خوردم و گفتم:

ات بشه و خودم خبر نداشتم؟ آخه مگه  یکردم که باعث ناراحت ینکرده کار یاز من سر زده خدا ییخطا اریسام -

 همه رنج و عذاب باشم؟ نیمستحق ا دیمن چه کار کردم که با

داشته باشم هان  یبدون دغدغه ا یزندگ هیکه دوست داشتم  نیکه بهت اعتماد کردم جز ا نیبود جز ا یمن چ گناه

 یم یکه احساس خوشبخت یدرست لحظه ا دیبکشم چرابا یهمه بدبخت نیا دیاشتباه بوده که با میزندگ یبگو کجا

 طاقتم طاق شد. گهید ندارمتحمل  گهیرو سرم آوار بشه؟! جواب من رو بده من د زیکردم همه چ

 اش دوختم. از جا بلند شد و با تشر گفت: یو عصب نیخشمگ یزدم نگاهم رو تو چشم ها یکه زار م یحال در

 بود؟ هلما دوباره شروع نکن اصال حال و حوصله ندارم ها. نیحرف هات هم -

 زدم: ادیو فر ستادمیا مقابلش

قدر احمقم که  نیا یمن رو گرفته فکر کرد یجا گهید یکیدونم  یم یحال و حوصله من رو ندار گهیدونم د یم  -

 نیهات تو با ا دنیخواب رونیهات گرفته تا ب یمتوجه نشدم، همه کارهات و رفتارت تابلو بودن از شب زنده دار

ات  یتو زندگ ینقش چیه گهیکه د نیا یارمن رو دوست ند گهیکه د یبه من ثابت کن یخوا یرو م یرفتارت چ

 ندارم؟

 یقیداد نفس عم یبهم دست م یحس خفگ ادیبود نفسم بند بکردم هر لحظه ممکن  یهقم گرفت احساس م هق

 و ادامه دادم: دمیکش

 یا یمن که حاضر بودم از زندگ یعشق بورز یا گهیبه کس د انهیالزم نبود مخف یهمه با من بد بش نیالزم نبود ا -

دون من ب یگفت یم یتو بود یبمونم لعنت یتو از من خواست یبرم تو نذاشت رونیکه ناخواسته شروعش کرده بودم ب

 عادت کنم دِ جواب من رو بده چرا آخه چرا؟ ودنتبه ب یچرا اجازه داد یچرا من رو عاشق خودت کرد یتون ینم

و از خونه  اوردیبه زبون ن یدهنش رو باز و بسته کرد. اما حرف یاعتنا به حال و روزم از من فاصله گرفت چند بار یب

 زد. رونیب

 



 یمن قلبیتو آرزو

 
196 

 

(59) 

از وجودش جز من  یکه کس یبچه ا هیمن موندم و غروره له شده و از دست رفته ام من موندم با  موندم و دردهام من

 خبر نداشت.

وم رفتم تا آر یم دیدونستم کجا با یکردم نم یم دیدونستم چه کار با یکردم نم هیگر یها ینشستم و ها نیزم یرو

 توانست حال خرابم رو خوب کنه. یم یو محال بود کس دیجوش یو سرکه م ریدرونم مثل س رمیبگ

 دمیخودم رو کش زیاز همه چ اریسام یدوباره  دنیشده بودم از وجودم تو اون خونه، از موندن، از د زاریب زیهمه چ از

 اریسام یو بد یدو سال با خوب نیموندم تو ا یم دیبا یچ یرو باخته بودم پس برا میو وارد اتاق شدم. من تمام زندگ

 ن بود.یا یسهم من از زندگ یانگار یول سوختم و ساختم

 موقع زنگ در زده شد. نیآماده کردم تا تن کنم که هم یچمدونم رو بستم و لباس

ه کنه و بگ یدرونم رو خاموش کنه برگشته معذرت خواه شیبرگشته تا آت اریکردم که سام یخودم فکر م الیخ به

 ...یجا دار میکه تو قلبم و زندگ ییتنها تو

سالم کردم و اون ها رو به  ریرو پاک کردم و رفتم در رو باز کردم با پدر و مادر جون که مواجه شدم سر به ز اشکم

متوجه حال  یکردند و به سالن رفتند. وقت یسالم و احوال پرس یو مهربون ییداخل دعوت کردم. هر دو با خوشرو

و گلوم گردو ت یافتاده با بغض که انگار اندازه  یاقکه چه اتف دندیشدند نگران شدند و پرس سمیخ یگرفته و چشم ها

 کرده بود. جواب دادم: ریگ

 .نیگرفته بود هم یدلم کم دیببخش فتادهین یاتفاق -

بعد  دم،یکش قینفس عم یباشم چند بار کردم آروم یفرار از نگاه پرسشگرشون به آشپزخونه پناه بردم سع یبرا

خوردن شدند  یا تعارف کردم و کنار مادر جون نشستم. هر دو مشغول چارو به اون ه ییو برگشتم چا ختمیر یچا

 من هم غرق در افکار آشفته ام شده بودم.

زد و با لحن  یرو به اون دوختم لبخند تلخ سمیپام قرار گرفت به خودم اومدم و نگاه خ یمادر جون که رو دست

 گفت: یگرفته ا

شه کرد  یچه کار م نهیخدا ا یخواسته  یتو ناراحته ول یبه اندازه  هم اریسام زم،یعز هیاز چ تیدونم ناراحت یم -

 بوده. نینداره حتماً قسمت تو هم یتو خودت رو ناراحت نکن دخترم اشکال
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طور که با بهت و چشم  نیبود؟ هم یزد و منظورش چ یحرف م یدونستم از چ یآوردم نم یحرف هاش سر در نم از

 حرف هاش شدم. یکردم منتظر ادامه  یپر از اشک نگاهش م یها

اصالً خودت رو  نیرو دار گهیهنوز هم د اریکه تو و سام دیخدا رو شکر کن دیکنم اما با یدونم سخته درکت م یم -

 شیب نهیحال و روز بب نیدلم اشک هات رو پاک کن شوهرت تو رو با ا زینکن عز هیگر گهیناراحت نکن باشه، حاال د

 شه. یتر ناراحت م

 میمن شده بود خبر نداشت پسرش زندگ یو بد حال یهمه ناراحت نیدلم پوزخند زدم خبر نداشت پسرش مسبب ا هت

شدم! نگاه پرسشگرم رو به اون دوختم  یزد که متوجه نم یحرف م ییزهایکرده، اما حاال ازچ لیرو به جهنم تبد

 کردم صدام نلرزه: یبغضم رو فرو خوردم و سع

 شم؟! یمن متوجه نم یزن یحرف م یدار یمادر جون شما از چ -

 پام وارد کرد و جواب داد: یرو یرو به من دوخت فشار زشیترحم آم نگاه

تو خودت رو ناراحت نکن من و  یول زم،یعز یبچه دار بش یتون ی. نمبه ما گفت که تو... تو.. اریسام شیچند روز پ -

 .رهیاز پرورشگاه بگ بچه هیتا  میزن یحرف م اریبا سام میآقا عزت پشتت هست

 اریشد سام یباورم نم دندیغلت یصدا م یگونه هام ب یحرف هاش اشک هام راه باز کردند و قطره قطره رو دنیشن با

 اره؟یپشت سرم درب یا عهیشا نیداشت که همچ یلیمن زده باشه آخه چرا چه دل یحرف رو درباره  نیا

 و هنوز دوستت داره! یکه هنوز شوهرت رو دار یخوش حال باش دینکن دخترم تو االن با هیگر -

خودش فکر  الیبود حاال به خ یام چ هیگر لیدونست دل یاون چه م ختمیر یزد و من اشک م یجون حرف م مادر

زدم. اون که خبر از دل داغونم نداشت اون که  یو زار م ختمیر یگفت اشک م یکه م ییکرد به خاطر حرف ها یم

اون که  یچ یعنیدار نشدن بزنن  هبهش تهمت بچ یدرونت در حال رشت کردنه ول یودموج هی یدونست وقت ینم

گرفتم تمام اتفاقات رخ داده  میلحظه تصم کی؟ به حال و روزم اومده یدونست چ یتونست درکم کنه چون نم ینم

 و جواب تمام سوال ادیب دیبا دمیشن یم اریخودم از زبون سام دیکردم با دیرو براشون بازگو کنم اما ترد میتو زندگ

 داد. یم وکه تو سرم بود ر ییها

نداشتند چند بار پاک کردم لبخند  یدادم. اشک هام که تموم یجلوه م یعاد دیکردم خودم رو کنترل کنم با یسع

 زدم و گفتم: یتلخ
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نکرده خدا  ریینسبت به من تغ اریسام یآره حق با شماست مادر جون درسته خدا رو شکر که هنوز عشق و عالقه  -

 رو شکر.

 لب هاش نشوند و گفت: یرو یپدر جون لبخند 

 .زمیذاره عز یانشاهلل که خدا تو رو آرزو به دل نم یهست یخوب یلیتو دختر خ -

 و محو شد. اوردیلب هام دوام ن یرو ادیزدم که ز یپر از غم و غصه لبخند یدل با

 نشستم. اریدن ساممنتظر اوم یقرار یاز رفتن پدر و مادر جون با ب بعد

 

(60) 

حس نفرت تمام  هیداشتم  یحالم دست خودم نبود حس بد د،یجوش یکه در حال فوران بود م یمثل آتشفشان درونم

خواست اون جا بمونم اما  یکه بودم برم و دور بشم دلم نم ییخواست از اون جا یکرده بود. دلم م زیوجودم رو لبر

دادم  یم یجا خال یسادگ نیبه هم دیکردم نبا یرو روشن م فمیتکل دیآوردم با یساعت رو طاقت م کی نیا دیبا

 و جواب پس بده. ادیب دیبا اریسام گرفتمیم دهیغرور و احساسات از دست رفته ام رو ناد دینبا

 کردم ممکنه از حال برم. یقدر حالم بد بود که هر لحظه احساس م اون

و بهش زل زدم.  دمیمثل فنر از جا پر دنشیوارد خونه شد با د اریسام دونم چه قدر گذشت و چه وقت بود که ینم

گذشت تا سمت اتاق قدم  هیام شد. چند ثان رهیگرد شده خ یمتوجه حال خرابم شده بود که با چشم ها یانگار

 نختیو اشک ر هینصف روز رو فقط با گر باًیربرداشت. خواستم دنبالش برم اما نا نداشتم از جام تکون بخورم تق

 اومد. رونیبعد از اتاق ب قهیگذرونده بودم. چند دق

 خوام باهات حرف بزنم. یم -

 بعد. یباشه برا -

 االن. نیهم -

 ؟یبگ یخوا یم یچ گهید یرو زد یداشت یتو که هر حرف -



 یمن قلبیتو آرزو

 
199 

 

 خوام بگم. یحرف هام رو نزدم االن م یهمه  -

 گفتم بعداً. -

 داد زدم: ینسبتاً آروم یحرص دندون هام رو به هم فشردم و با صدا با

و جواب تمام سوال هام  یبشنو دیو تو با رونیب زمیخوام درد هام رو بر یخوام حرف بزنم م یاالن م نیاما من هم -

 .یرو بد

اش رو به من دوخته بود، سر جاش  رهیطور که نگاه خ نیبهش زل زدم و اشاره کردم. هم تیخشم و عصبان با

 از من رو نداشت! یبرخورد نیتوقع همچ یهم نکرد. انگار یحرکت نیشد و کوچک تر خکوبیم

 دو رگه گفتم: ییپر از اشک و صدا یچشم ها با

چرا به همه  یکرد یتراش عهیچرا پشت سرم شا یچرا اون حرف ها رو به پدر و مادرت گفت یبد حیشه توض یم -

 بوده؟ یحرف ها چ نیتونم بچه دار بشم هدفت از ا یمن نم یگفت

 .اوردیبه زبون ن یحرف یتر به من دوخت ول شیرو ب نگاهش

 بگه و آرومم کنه. یزیچ هیخواستم  یخواستم جوابم رو بده م یخواستم سکوت کنه م یبودم نم زاریسکوتش ب از

جواب بده سکوت نکن بگو  ه؟یات چ یهوی رییهمه تغ نیاز ا لتیبگو دل رمیجواب من رو بده نذار با درد خودم بم -

اون  حرف بزن بگو یبگو لعنت یزیچ هیکردم بگو قانعم کن که مقصر خودم بودم  یکوتاه یدر حقت در چ بگو که من

رو باور کرده  نتیریش یکه دروغ ها نیبود جز ا یچ مناز من بهتر بود؟ آخه گناه  شیزیکه دل و عقل رو برده چه چ

باهات سر کردم تو که من رو  یکه من رو دوست دار دیام نیدو سال تموم به ا یبود وقت یبودم هان بگو؟ گناه من چ

 یوقت من رو نم چیدِ آخه چرا؟ تو ه رمیبرم و به حال خودم بم یچرا نذاشت یکرد اهیرو س میچرا زندگ یخواست ینم

که  یزدم که دوستم دار یکردم به خودم گول م یمن احمق بودم و همه حرف هات رو باور م یول یواستخ

 .یوقت دوستم نداشت چی. بگو که هیخوا یام رو م یخوشبخت

کرد هنوز جواب  یم ینیته دلم سنگ یزیکردم هنوز سبک نشدم هنوز چ یهقم شدت گرفت اما احساس م هق

 دم؟یاشتباه بوده که به اون جا رس میزندگ یبدونم کجا دیزد با یحرف م دیسوال هام رو نگرفته بودم با
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 یرفته تو حت ادتیکه من رو  یهات بود یاون قدر غرق خوش گذرون یچند وقته خبر از حال من داشت نیتو اصال ا -

که داده بودم رو کنار تخت گذاشتم  یشیهفته برگه جواب آزما کیتر از  شیب یتوجه نداشت گهیبه دور و برت هم د

اره مبارکه قر زمیجوابت رو بدم و بگم عز یمن هم با خوش حال هیچ نیا یبپرس یایو ب ینیکه اون رو بب دیام نیبه ا

 یکارها رفت نیبوده عوض ا یاون برگه مال چ یبدون ینخواست یکنجکاو یاز رو ی. اما تو حتمیمن و تو بچه دار بش

 .ارهیخواد رو برات ب یکه دلت م یتونه بچه ا یزنت نم یکرد عهیشا

 جوابم رو بده من رو با سکوتت دق نده. اریجواب بده سام یکرد نیآخه چرا همچ دِ

ت و حال جهیسمتم برداشت. احساس سرگ یو قدم دیاز جا پر اریگفتم که سام ادیو فر غیرو چنان با ج یآخر ی کلمه

 یمبل رو گرفتم و سع یخوردنم لبه  نیاز زم یریجلوگ یکردم و به زور خودم رو سر پا نگه داشته بودم برا یتهوع م

 رو منظم کنم. مدنیکردم نفس کش

 .ستادیسر جاش ا غمیبا ج دیمن که رس یچند قدم به

دروغ هات رو  گهیخوام د یخوام صدات رو بشنوم نم ینم یخوام حت یازت نم یچیه گهینشو من د کیبه من نزد -

 یبچه ا نیا یخسته شدم. من حت زیاز خودم از همه چ یزندگ نیمن از تو از ا یخوام باز هم گولم بزن یباور کنم. نم

 خوام. یخوام نم یکه از توئه رو نم

زدم با هر دو  یم ادیو فر غیطور که ج نیخودم داشته باشم هم یرو یتونستم کنترل یخود شده بودم نم یخود ب از

 خوام. یبچه رو نم نیا دمیکش یم غیزدم و ج یشکمم م یدست رو

 شدند. دهیکش اریموقع هر دو دستم توسط سام نیهم

 آروم باش. یشد وونهیهلما د ینک یچه کار م -

 زدم: غیو باز هم ج دمیدست هاش کش نیهام رو از ب دست

 به من دست نزن کثافت فقط جواب سوال هام رو بده. -

 ییکشوند انگار قصد نداشت لب باز کنه و حرف بزنه برق چاقو یم یوونگیباز سکوت اون بود که من رو به مرز د یول

 کرد. قیبه وجودم تزر یاُپن بود که به چشم هام خورد جون تازه ا یکه رو
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درشت  یزدم. قطره ها یمندانه ا روزیچاقو رو برداشتم لبخند پ عیحرکت سر کیرو به اون سمت کشوندم با  خودم

 رگ دستم نشونه گرفتم. ی. چاقو رو تو مشتم گرفتم و رودندیغلت یگونه هام م یاشک همچنان رو

 رو بذار کنار. نیدم فقط ا یکنم آروم باش باشه جواب م یخواهش م ؟یکن یچه کار م زمیا جون عزهلم -

 لب هام نقش بست. یرو یکه باالخره به حرف آوردمش پوزخند نیا از

 زود باش جواب بده. -

دم  یول مق ستیچاقو رو بده من تو االن حالت خوب ن نیدم فقط ا یم یرو بخوا یباشه به خدا جواب هر سوال -

 بعدا...

 :دمیکش ادیحرف هاش فر وسط

 االن جواب بده. نیهم -

 ؟یشد وونهیمگه د هیکار ها چ نیگفتم چاقو رو بذار کنار ا -

 رگ دستم نشونه گرفته بودم جواب دادم: یطور که چاقو رو رو نیهم

 .نیام کرد وونهیشدم تو و کارهات د وونهیآره د -

 رو بذار کنار. نیا یدوست دار یهلما تو رو به جون هر ک -

ندارم که نگران از دست دادنش باشم من  یزیدرست بر عکس من، من چ یمن رو از دست بد یترس یم هیچ -

 خوام. یرو من نم یکه تو برام ساخت یخوام زنده بمونم جهنم ینم گهیخسته شدم د

کرد  یآرومم نم گهیکارهاش د نیخواستم ا یرو نم نیاما من ا نمیتونستم بب یرو با وضوح تو چشم هاش م ترس

 خواستم بهم ترحم کنه. یخواستم نگرانم باشه نم ینم گهید

 یخوام م یمعذرت م یبشم که تو بخوا یدم همون یهلما تورو خدا آروم باش من غلط کردم اشتباه کردم قول م -

 میبا هم حرف بزن ایده آروم باش بگولم ز طونیکردم ش یدونم نادون یکردم بد کردم چه م یدونم در حقت کوتاه

 ...یخواست یمگه نم
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 و داد زدم: دمیرو بر حرفش

 .نمینحست رو بب ختیر گهیخوام د یبا تو ندارم برو گم شو من رو به حال خودم رها کن نم یحرف چیه گهیمن د -

 بودم اون دهیدادم اون قدر رنج یدستم فشارش م یرو تیدستم نشونه گرفته بودم و با عصبان یرو همچنان رو چاقو

شدن مچ  یخون دنیبا د اریکردم. سام یکرده بودم رو حس نم جادیدستم ا یکه رو یقدر درد داشتم که درد زخم

رو به دست گرفت و نگاه  شیکنه گوش روممآ دیبا یدونست چه طور یدستم به وحشت افتاد. هول شده بود و نم

ت خواستم مقاوم یخواستم ضعفم بهم غلبه کنه م ینم ارمیر برابرش کم بخواستم د یمضطربش رو به من دوخت. نم

 .ستمیپاهام با یتونستم رو یرفتند و به زور م یم یاهیکنم اما چشم هام س

اسم طاها داغ چند سال  دنیو مضطرب اسم طاها رو صدا زد با شن شونیرو دم گوشش قرار داد با لحن پر یگوش

 گرفت و چه کارش داشت؟ یدونستم چرا داشت با اون تماس م یتازه شد نم شمیپ

 کنه. یخواد خودکش یشده م وونهیکنم به دادم برس هلما د یخواهش م ییالو طاها کجا -

 زدم و گفتم: یلبخند تلخ هیگر ونیکردند با بغض م دایهام شدت پ اشک

 یهنوز عاشقم باشه نم یترس ینم یریگ یمچرا از اون کمک  ار؟یتو سرته سام یچ یکش یاون رو وسط م یچرا پا -

 داشته باشه؟ یبه من نظر یترس

 :دیو با عجز نال دیبه موهاش و پشت گردنش کش یدست یکالفگ با

آد تو االن حالت خوب  یداره از دستت خون م یکنم چاقو رو بده من نگاه با خودت چه کار کرد یهلما خواهش م -

 بدش به من. ستین

 تیدستم برنداشتم چه اهم یانداختم. اما چاقو رو از رو دندیچک یم نیزم یبه قطرات درشت خون که رو ینگاه

 :دمیشک غیبه من ج اریشدن سام کیام باشم با نزد یکه بمونم و شاهد نابود شدن زندگ نیبهتر از ا رمیداشت بذار بم

ج و همه رن نیاشتباه بوده که مستحق ا میزندگ یاخوام قبل از مردنم بدونم کج یگفتم جواب من رو بده م ایجلو ن -

م که از یکردم. مگه تو نبود لیبشم مگه من خودم رو بهت تحم تیعذاب باشم؟ اصالً مگه من خواستم که وارد زندگ

 ...یگفت یم یبمونم مگه تو نبود یخواست
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سوخت و کم کم تمام بدنم  یوم مکردم گل یاحساس م ارمیبه زبون ب یقادر نبودم حرف گهیبه شماره افتاد و د نفسم

 تا مردنم نمونده بود. یزیکه چ نیشد. خوش حال بودم از ا یسرد م

*** 

مهمون شده بود. مطمئن بود که طاها  یبه هلما قفل شد. ته دلش خوش حال اریزنگ در، نگاه سام یصدا دنیشن با

 توانست به او کمک کند. یم

که رفت تا در را باز کند هلما خود را  اریسام د،یو خسته اش را سمت اتاق کش نیزنگ تن سنگ یصدا دنیباشن هلما

 در اتاق پرت کرد و در را پشت سرش بست.

 :دیسالم کرد و پرس یو دلواپس یبا نگران طاها

 ؟یتو که پاک من رو نگران کرد اریشده سام یچ -

 با لحن عاجز و مضطرب به در اتاق هلما اشاره کرد و گفت: اریسام

 کنه. یخواد خودکش یهلما عقلش رو از دست داده چاقو به دست گرفته م -

 با وحشت گفت: اریحرف سام نیا دنیبا شن طاها

 تو االن کجاست؟ یگ یم یدار یچ -

دنبالش. هر دو پشت  اریو سام دیبه در اتاق اشاره کرد. طاها او را پس زد و طرف اتاق دو دهیخم یبا شونه ها اریسام

 به در وارد کرد. یتقه ا یبا ترس و نگران نیزم یقطرات خون رو دنی. طاها با دستادندیدر ا

 لطفاً! دیهلما خانم در رو باز کن -

 رو تمومش کن در رو باز کن. یمسخره باز نیهلما ا -

شما  نمیخوام زخم دستت رو بب یبا شما ندارم فقط م یلطفاً در رو باز کن من کار یشنو یهلما خانم صدام رو م -

 باز کن در رو لطفاً! یرو از دست داد یادیخون ز

 کنم. یباز کن خواهش م زمیهلما جون عز -
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 در را ی رهینگاه او شده بود. دستگ یکه انگار متوجه معن اریدوخت. سام ارینگاه مضطرب و نگرانش را به سام طاها

 جان هلما مواجه شدند. یو در را باز کرد و با کالبد ب دیمحکم کش

او را محکم  یشده بود زانو زد و هر دو شانه  نیحرکت  نقش برزم یاز طاها وارد اتاق شد و کنار هلما که ب ارقبلیسام

 تکان داد:

 هلما هلما چت شده هلما چشم هات رو باز کن هلما جواب بده. -

ت خواس یکه از او کمک م اریسام ادیکرد با فر یمن یحرکت چیشد بودو ه رهیقرار شوک شده به او خ یب یبا قلب طاها

 به خود آمد. 

 کنم. یخواهش م فتهیبراش ب یکن نذار اتفاق یکار هیطاها تورو خدا  -

 شیرا برا هیاول یخواست جعبه کمک ها اریدستانش گرفت و از سام نیو خون آلود هلما را ب یدست زخم طاها

 .دیدو رونیاز جا برخاست و از اتاق ب یبدون معطل اری. ساماوردیب

جعبه کمک  اریرا به او دوخت. سام نشیزد را گرفت و نگاه غمگ یم یمملو از غم نبض هلما که با کند یبا دل طاها

 زخم مچ هلما جواب داد: یباند رو چاندنی. طاها در حال پدیرا به او داد و حال هلما را پرس هیاول یها

 نشده. ریتا د اریبجنب سام مارستانیب مشیهر چه زود تر ببر دیزنه با یم یضش به کندنب ستیخوب ن ادیحالش ز -

 یفگو کال یهلما را دست دکتر و پرستارها سپرد و پشت در منتظر ماند با آشفتگ اریکه شدند. سام مارستانیب وارد

 یاش م وانهیو خبر فوت هلما را به او بدهد د دیایکه دکتر ب نیداد فکر ا هیتک واریو به د دیکش شیبه موها یدست

 بدهد؟ یبه چه کس او خبر ر ردیتماس بگ یدانست آن وقت شب با ک یکرد. نم

 با برادرش تماس گرفت. دیاش را به دست گرفت و با ترد یگوش

 الو صادق... -

 افتاده؟ یشده چرا صدات گرفته اتفاق یزیچ اریسام -
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 بغض جواب داد: با

 ت شدم.داداش بدبخ -

 نم؟یدرست حرف بزن بب اریشده سام یچ -

 بده. یلیحالش خ مارستانیهلما رو آوردم ب -

 براش افتاده؟ یهلما چه اتفاق یچ -

 کنم. یکه دارم دق م اینپرس داداش فقط ب یزیچ -

 ؟یمارستانیآم کدوم ب یباشه باشه آروم باش االن م -

 خبر دار نشه لطفاً! یکنم فعال کس یفقط ازت خواهش م -

 را داد و تماس را قطع کرد. مارستانیب آدرس

 :دیپرس یبا دلهره و دلواپس اریسام شانیحال و روز پر دنیحاضر شد با د مارستانینگذشت که صادق در ب یرید

 براش افتاده؟ یشده هلما حالش چه طوره چه اتفاق یچ -

 د:جواب دا نیانداخت و با لحن شرمگ ریسر به ز اریسام

 کرد. یخودکش -

 را گرفت و تکانش داد: اریسام یناباورانه هر دو طرف بازوها صادق

 کرد؟ یکار نیآخه چرا همچ یگ یم یتو چ -

 نداد. یبا بغض سکوت کرد و جواب اریسام

 ؟یسر دختر مردم آورد ییجواب من رو بده چه بال اریسام -

او سمتش قدم برداشت  دنیبا د اریهنگام طاها طرف آن ها آمد. سام نیبا نگاه مضطرب به صادق زل زد. در ا اریسام

 :دیو با لحن ملتمسانه پرس
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 مونه مگه نه؟ یطاها تورو خدا بگو هلما حالش چه طوره زنده م -

 به او انداخت و جواب داد: ینگاه معنادار طاها

 کنند. یبهش وارد شده فعال به بخش زنان منتقلش م یشوک عصب ستیخوب ن ادیگه حالش ز یدکترش م -

 :دیپرس اریطاها رو به سام اوردیبه زبان ب یبه هر دو زل زد و تا خواست حرف صادق

 ممکنه بچه رو از دست بده؟ یکه هلما خانم دو ماه بارداره ول یخبر داشت -

 ا بهت هر دو را نگاه کرد و گفت:انداخت. صادق ب ریرا به برادرش دوخت و سر به ز نشینگاه شرمگ اریسام

 تونه بچه دار بشه؟ یاون نم یتو که گفت اریسام یهلما بارداره؟! ول -

 .اوردیبه زبان ن یکرد حرف یگرفت و سع اریرا از سام نشینگاه خشمگ طاها

 :دیبه او توپ یشده بود با لحن تند یعصب اریکه از سکوت سام صادق

 افته؟ یداره م یجا چه اتفاق نیا نمیحرف بزن بب یگ ینم یزیتو چرا چ -

 نهاد و با تاسف گفت: اریسام یدست بر شانه  طاها

 ؛یبه استراحت دار ازیخونه خودت هم ن یکنه بهتره بر یرو دوا نم یجا درد نیموندن شما ا -

 به صادق ادامه داد: رو

 مواظبش باش. شیجا ببر نیبهتره از ا -

 برد. رونیب مارستانیاز ب را اریتشکر کرد و با اصرار سام صادق

فکر کرد، مدام  شیمبل لم داد و به اتفاق چند ساعت پ یبا عجز رو اریدو در سکوت وارد خانه شدند. سام هر

 شد. یظاهر م دگانشید یجلو انشیاز هلما و چشمان گر یریتصو

 :دیبرگشت و پرس اریطرف سام یها با دلواپس کیسرام یقطرات خون رو دنیبا د صادق

 ن؟یزم یرو هیخون چ نیافتاده بود ا یشده چه اتفاق یحرف بزن بگو چ اریسام -
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 گفت: یلرزان یزد با صدا یکه انگار با خودش حرف م اریسام

من چه کار کنم؟ من فکر  فتهیبراش ب یکار رو کرد؟ اگه اتفاق نیا یدونم چه طور یشد نم یدفعه چ کیدونم  ینم -

 بخشم. یبشه خودم رو نم شیزیبشه اگه چ هلما از موضوع با خبر یکردم روز ینم

 :دینشست و پرس شیرو به رو صادق

 ؟یگ یم یدرست حرف بزن من هم متوجه بشم چ یزن یحرف م یاز چ -

بابا جونه من دوست نداشتم با هلما ازدواج کنم اون بود که  ریخودم رو مقصر بدونم همه اش تقص دیاصالً چرا من با -

خواستم فقط  یخواستم تا ابد کنار من بمونه، م ینه من هلما رو دوست داشتم م یج کرد ولازدوا نیمن رو مجبور به ا

 کنه. حباون رو تصا گهید یکیخواستم  یمال خودم باشه نم

 

(63) 

 :دیسر او داد کش تیآورد از جا برخاست و با عصبان یاو سر در نم یکه از حرف ها صادق

 شده؟ یچ نمیدرست حرف بزن بب -

به  ستیخوب ن اری. صادق که متوجه شد حال ساماوردیبه زبان ن یبا چشمان نم دار به او زل زد و حرف اریسام

 او آورد. یبرا یآب وانیآشپزخانه رفت و ل

 افزود. یاش م یکرد به ناراحت یبا فکر کردن به هلما که با مرگ دست پنجه نرم م اریسام

 استراحت کند تا حالش بهتر شود. یآب را به او داد و ازاو خواست کم وانیل صادق

 یط صادق که با دنیشد با د داریب اریلحظه او را تنها نگذاشت. صبح زود که سام کیسر برادرش بود و  یصبح باال تا

 گفت: یبود با شرمندگ نیزم یدر حال پاک کردن خون خشک شده رو

 شورم! یبده خودم م یبه زحمت افتاد یشرمنده داداش حساب -

 زد و گفت: یلبخند صادق
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 .مارستانیب میصبحونه بخور تا بر ریدوش بگ هیشورم تو برو  ینه خودم م -

وارد حمام شد.  یحرف چیاز غم و غصه شد و بدون ه زیرخ داده بوددلش لبر شیکه برا یهلما و اتفاق ادیبه  اریسام

پرستار سراغ هلما را گرفت،  رفت. از مارستانیصبحانه نخورده همراه صادق به ب دنیدوش و لباس پوش هیبعد از 

 به انتظار دکتر نشستند. دکتر که یو صادق ساعت اریمنداد و گفت که منتظر آمدن دکتر بمانند. سا یپرستار جواب

 آمد شرح حال هلما را به آن ها داد و گفت:

از  یرانبح یو حالت روح دیشد یزیو متاسفانه بچه اش رو بر اثر خون ر ستیمشخص ن تشیدر حال حاضر وضع -

 دست داد.

. دکتر مخالفت ندیشد و از دکتر خواست اجازه بدهد تا هلما را بب داریپد اریسام یدر چهره  یاز غم و ناراحت یموج

 کرد و گفت:

به بخش اعصاب  شونیا یدارند ممنوع االمالقاته و ممکنه بعد از بهبود شونیکه ا یفعال به خاطر وضع بحران روح -

 و روان منتقل  بشه.

 با اعتراض گفت: اریسام

 دم؟ یبه شما نم یاجازه ا نیاون جا چرا من همچ -

 داد و گفت: کشیبار یبه ابروها یبود حالت یو مهربان انسالیکه زن م دکتر

 محترم. یدرمان بشه آقا دیبره با یبه سر م یسخت یروح تیشما تو وضع ماریب یول -

 فت:گ اریاو شد و از دکتر تشکر کرد. بعد از رفتن دکتر رو به سام بزند که صادق مانع یدهان باز کرد تا حرف اریسام

 بره. یبه سر م یاون ها حق دارن بدونن دخترشون تو چه وضع سخت یبهتره به خانواده اش خبر بد -

منوال گذشت اما  نیو صورتش را با هر دو دستش پوشاند. چند روز به هم دیکش ینشست پوف یصندل یرو اریسام

و آن خسته شده  نیحال هلما از ا دنیکه از انتظار و پرس اریهلما را نداشت. سام دنیمادر هلما حق دبه جز  یکس

و از حالش  ندیبب کیهلما را از نزد قهیچند دق یبود با خواهش و التماس از دکتر خواست تا به او اجازه دهد برا

 مطمئن شود.
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به او  و رفتیافتاده صحبت کند پذ یاو را ناراحت کند و در مورد اتفاق ها دیالزم که نبا یها هیتوص یبعد از کل دکتر

 اجازه داد.

به دور و برش که سر تا سر اتاق با تم  یکه هلما در آن بود شد و نگاه یآرام و آهسته وارد اتاق یبا قدم ها اریسام

 شد. کیپوشانده شده بود انداخت و به تخت هلما نزد دیسف

 اریبه ورود سام یداد توجه یتکان م یرا بغل گرفته بود و مرتب خود را با ناآرام شیه و زانوهاتخت نشست یرو هلما

 نکرد.

 دوخت. اریصدا زدن اسمش نگاهش را باال گرفت و به سام دنیشن با

 حالت خوبه؟ زمیهلما جون عز -

 قرار داد. شیزانوها یانداخت و چونه اش را رو ریرا از او گرفت و سر به ز نگاهش

را به هم فشرد و نگاه  شیموقع هلما دندان ها نیدست او قرار داد که هم یدستش را جلو برد و رو دیبا ترد اریسام

 .دیرا به او دوخت و خود را عقب کش نشیخشمگ

 کرد. یفشار وارد م شیحال و روز هلما به درد آمده بود و بغض به گلو دنیبا د اریسام قلب

 ؟یبگ یزیچ یخوا یهلما نم -

 شروع به تند تند تکان دادن خود کرد. یقرار یبا ب هلما

 .ایکنم به خودت ب یهلما خواهش م -

 نزد. یشد. اما حرف ریهلما سراز یزانوها یصدا رو یب اشک

 شوند. یجار شیگونه ها یو به اشکان جان سوزش اجازه داد رو اوردیطاقت ن اریسام

 آخه چه به سرت اومده؟ زمیهلما عز -

 :دیدوخت و طرف در اشاره کرد و با لحن خش دار و بغض آلود نال اریمان پر از اشک نگاه تندش را به سامبا چش هلما

 .رونیبرو ب -
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 کنم. یهلما خواهش م -

 را چنگ انداخت و چند بار تکرار کرد: شیموها تیبا عصبان هلما

 .رونیبرو ب رونیبرو ب - 

 او شده بود، سمت در قدم برداشت و گفت: تیو عصبان یکه متوجه بد حال اریسام

 فقط آروم باش. رونیرم ب یباشه باشه م -

 اشاره کرد. زیکنار م یزد و به صندل یاو لبخند دنیرا نزد خود فرا خواند با د اریسام دکتر

 با تکان دادن سر از او تشکر کرد و نشست و مضطرب چشم به دکتر دوخت. اریسام

 گفت: یبا لحن آرام اریکرد رو به سام یم یخط خط یبرگه ا یرش روکه با خودکا یدر حال دکتر

از من خواست درمان  یوانیمحتشم هستم فوق تخصص اعصاب و روان و مشاور خانواده. خانم دکتر ک دیبنده ناه -

 مبه کمک شما ه یرو دارم منته شونیو حاال قصد کمک به ا دمیخانمتون رو د یچند بار رمیخانمتون رو بعهده بگ

 هست. ازین
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 با لبخند ادامه داد: دیبا مکث چشم به او دوخته بود. دکتر ناه اریسام

 یاز زندگ یریخوام تفس یبره. از شما م یبه سر م یبد یروح تیطور که متوجه شدم خانم شما تو وضع نیا -

هم گفته ب ییزهایچ هیکه با هلما داشتم  یتا بتونم راحت وارد عمل بشم. البته با دو سه جلسه ا دیمشترکتون بهم بگ

 خوام از زبان شما بشنوم. یبود. اما بنده م

تمام  ریکند. سر به ز یگرفت با دکتر همکار میخواست هر چه زود تر حال هلما خوب شود تصم یکه دلش م اریسام

کرد و تا به  فیاو تعر یگذشتند را برا یچشمانش م یاز جلو یینمایس لمیاش با هلما که مانند ف یمراحل زندگ

 سکوت کرد. دیآن شب رس یدعوا

 ماند. اریسام یاش داد لبخند بر لب همچنان منتظر ادامه حرف ها یاش را به صندل هیتک دکتر
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 گفت: میحبس کرد و با لحن مال نهینفسش را در س اریسام

به اشتباه خودم  یاحمقانه ام شده بود. من هم که پ یبود. اون متوجه کارها یناراحت و عصب یلیاون روز هلما خ -

تونستم از خودم دفاع کنم من دو ماه اون رو به حال خودش رها  ینم یحت ارمینداشتم تا به زبون ب یبرده بودم حرف

 .دمید یاش بودم و م یبد حال اهدکه ش نیبا ا دمیحالش رو نپرس یکرده بودم؛ دو ماه حت

 گه؟ یهست درست م تیو زندگت گهید یکیگفت  یهلما م -

 انداخت و جواب داد: نییتر سرش را پا شیب اریسام

 درسته. -

 خوب ادامه بده لطفاً! -

کردم عالقه ام نسبت به هلما روز به روز کم و  یگذشت احساس م یم یشد و چه طور شد. اما هر چ یدونم چ ینم -

خواست عاشق  یدلم م ستمیدوست نداشتم عاشقش ن دیکردم من اون رو اون طور که با یشد. احساس م یکم تر م

به  دمیاز من گرفت. تا به خودم اومدم د مفرصت رو پدر نیکردم. اما ا یام رو با عشق شروع م یشدم و زندگ یم

تر سمت  شیشدم. هر چه ب یتر از قبل عاشقش م شیکردم و روز به روز ب دایاز همکارهام تو شرکت عالقه پ یکی

 شد. یتر م شیمن و هلما ب نیشدم فاصله ب یم دهیصبا کش

بود که با هم ازدواج  یطور نیآشنا بود قبول کرد و ا میزندگ طیازدواج دادم اون که با شرا شنهادیبه صبا پ یوقت

 .میکرد

 ابرواش را باال زد و گفت: یتا دکتر

 بود؟ یتونه بچه دار بشه چ یکه هلما نم نیشما از گفتن ا لیخب دل اریبس -

 به او انداخت و جواب داد: یینگاه گذرا اریسام

مشغول کنه و  یا گهید زیخواستم خودش رو با چ یهلما رو از من دور کنه نم یزیخواست چ یاون موقع ها دلم نم -

چه ب یبرا یلیپدر و مادرم خ دمید یوقت نمشیخواستم فقط و فقط دور و بر خودم بب یبه من توجه نداشته باشه م

 تونه... یکنن گفتم که هلما مشکل داره و نم یدار شدنم اصرار م

 حرفش را فرو خورد و سکوت کرد. ی ادامه
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 ؟یزده بود انتیداره که شما به خانمت تهمت خ قتیحق نیا -

 نداد. یسکوت کرد و جواب اریسام

 درسته؟ -

 بله. -

 چرا؟ -

از موضوع خبر دار شدم نتونستم  یطاها عاشق اون بود. وقت یعنیاون قبل از ازدواج طاها رو دوست داشت نه  چون

کنم اون روز هم که برگشتم  رونیروز هلما ولم کنه و برگرده سر عشق سابقش رو از سرم ب کیکه ممکنه  نیفکر ا

از دهنم در اومد به هلما گفتم من  یو هر چ کردندبه ذهنم خطور  یناجور یفکرها دمیخونه و اون رو تو خونه ند

 خواست اون رو  از دست بدم. یما رو دوست داشتم و دلم نمهل

 یزیچ ای یکه به عروسک یدرست مثل بچه ا یبلکه به وجود اون عادت کرده بود یشما همسرت رو دوست نداشت -

 رو داشته باشه. زیشه و مدام ترس از دست دادن اون چ یوابسته م

رو واقعا از ته دل و با تمام وجود دوست داشته  یکیکه  یمحترم کس یدوست داشتن از بحث ما جداست آقا بحث

که شب ها و روزها اون رو به حال  نیکه هلما کرد با ا یزنه درست همون کار یبه اون تهمت نم یسادگ نیباشه به هم

 یکرد چون واقعا دوستش دار یم الی. اون خزدکه مطمئن نشد به شما تهمت ن یتا زمان یگذاشت یخودش تنها م

 رفت. ینخواه یکار نیهمچ سراغ

 ؟ی. چند بار اون رو تا مرز جنون رسوندیو حساس اون رو آزار داد فیروح لط یسادگ نیچند بار به هم یشما چ اما

 .دوست داشتن و عالقه نبود شیمعن یکه به اون داشت یحس یشما اون رو دوست نداشت

 معترضانه از جا برخاست و گفت: اریسام

 تر از جون خودم. شیب یست دارم حتمن هلما رو دو یول -

 .یرو به اثبات نرسوند نیکه متاسفانه شما ا هیثابت کردن ستین یمحترم دوست داشتن جار زدن یآقا -

 بهتر بشه. شیبهتره با شما رو در رو نشه تا حال روح یبگم تا مدت دیحال خانمتون هم با یبهبود یبرا
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 خارج شد. مارستانیرفت و از ب رونیاز اتاق ب رینگاهش را از دکتر گرفت و سر به ز یبا حالت گرفته ا اریسام

آقا عزت و همسرش روز به روز  یشگیگذشتند و هلما با کمک دکتر و خانواده اش و حضور هم یهم م یاز پ روزها

 اش را داد. یکه دکتر خبر مرخص یکرد. تا روز یم دایپ یشد و بهبود یبهتر م

با دست گل به استقبال هلما رفت  دیخبر مرخص شدن او را شن یشد. وقت یورا دور از حال هلما با خبر مکه د اریسام

و ا دنیبه در وارد کند. هلما در را گشود با د یو تا خواست تقه ا ستادیپشت در ا یشد با خوش حال مارستانیو وارد ب

 .قدم برداشت دیکش یکه ته سالن انتظارش را م از کنارش گذشت و طرف برادرش ییاعتنا ینگاه ازش گرفت و با ب
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کردم و عطر  یرو لمس م لیو وسا اءیام شدم انگار سال هاست از اون جا دور بودم تمام اش یاتاق خاطرات کودک وارد

اتاق  نیکه از ا یرسوندم. روز یهام م هیکردم و به ر یرو با تمام وجود استنشاق م یو نوجوون یکودک یخوش روزها

جا  نیام کندم و به هم یمثل االن همکه ناخواسته دل از زندگ قایرفته بودم با اجبار بود و به خواستم نبود. دق رونیب

تر تحمل داشته باشم تا روح پدر رو ناراحت نکنم اما  شیخواست ب یچه قدر دلم م دمیکش یبرگشتم. چه قدر سخت

 نشد و نتونستم.

گ و رفته و رن نیعاطفه ام رو به ته باغ که کامال از ب یشد نشستم و نگاه سرد و ب یمپنجره که رو به باغ باز  پشت

 یم یدگیکه پدر بود و با تمام وجود به گل ها و سبزه ها رس ییروزها ادیمرگ به خودش گرفته بود دوختم به  یبو

که پدر از من  یتم به روزگش یگشت؛ بر م یخواست زمان به عقب بر م یشدند. چه قدر دلم م یکرد، اشک هام جار

ازدواج  نیخواست به اون روز برگردم و اعتراض کنم و بگم که من با ا یخواست عروس آقا عزت بشم دلم م یم

خواست برگردم  یخواست برگردم به اون روزها دلم م یخوام دانشگاهم رو تموم کنم دلم م یبگم که م ستمیموافق ن

تو  اریهام تو اون روز ها گم شد. با ورود سام یخواست. تمام خوش یها رو مرو تصاحب کنم دلم اون روز هاو عشق طا

حس من رو داشته باشه آخه اون هم ناخواسته  نیاون هم حاال هم دینه شا یرو از دست دادم. ول زمیهمه چ میزندگ

نکردم غرور و  ینکردم تا دل اون بشکنه کار یکار من. اما میبود یوسط قربان نیما ا یبا من ازدواج کرده بود. هر دو

دلش خواست  یاون با من هر کار ؟یاون چ یخواستمش ول یبره.من اون رو دوست داشتم و م نیاحساساتش از ب

 کرد.
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رو  ییکار هر روز من شده بود. مدام تو اتاقم تنها ختنیو اشک ر هیکرد. گر دایام شدت پ هیاون روزها گر ادی به

مادر چه قدر به خاطر من اشک  چارهی. بنمیرو بب یکس یحت ایحرف بزنم  یخواست با کس یدلم نم دادم یم حیترج

 و چه قدر شکست. دیچه قدر زجر کش ختیر

 زاریازش ب نمیلحظه اون رو بب کیبا من هر روز ادامه داشت اما من حاضر نبودم  یآشت یهم برا اریسام یاصرارها

صداش رو بشنوم دست خودم نبود هنوز به خاطر از دست دادن بچه ام ناراحت بودم  یخواستم حت یشده بودم و نم

خشمش بب یسادگ نیتونستم به هم یپس نم فتمیب روزحال و  نیاتفاق شده بود. اون باعث شد من به ا نیاون باعث ا

و طلب  یخواه کرد با معذرت یم یسع اریخواستم. اما سام یرو م ییخودم رو گرفته بودم و جدا میگرچه تصم

بکنه فقط برگردم و تنهاش  یسپرده به من بگه حاضره هر کار یبرگردونه، به سام میبخشش من رو سر خونه و زندگ

 دیکه گرفته بودم محال بود تجد یمیمن از تصم یحاضره زنش رو به خاطر من طالق بده. ول خوامنذارم گفته اگه ب

 آقا عزت و مادر جون هم نرفتم. یبار خواهش ها و التماس ها ریز ینظر کنم. حت

 زدم. رونیطالق از دادگاه ب یباالخره با برگه  دنیکش یو سخت یدوندگ یاز کل بعد

 یکرده بود. نم زیتمام وجودم رو لبر یناراحت حس پوچ و مبهم ایدونستم خوش حال بودم  ینداشتم نم یحس چیه

 شده بود. دهیجاها کش نیاشتباه بوده که تا به ا میزندگ یدونستم کجا

ر به خاط یداشتم بهش گفتم ول اریکه با سام یسخت یسر خاک پدر نشستم و با اون درد دل کردم و از روزها یساعت

به  یخواست اون که خبر نداشت قراره چ یمن رو م یمالمتش نکردم چون اون خوشبخت اریاصرار ازدواجم با سام

 اد؟یسرم ب

 داشته باشم تا بتونم تمام اتفاقات یا زهیهدف و انگ دیخودم باشم با یبرا یدیجد یبه فکر زندگ دیبه بعد با نیا از

 یسادگ نیبه هم دینبا کردمیغم بغل م یذاشتم و زانو یدست م یدست رو دیدو سال گذشته رو فراموش کنم نبا

 یم یا گهید یهلما هیبه بعد  نیپدر قول دادم از ا به. از جا بلند شدم اشکم رو پاک کردم و رفتمیپذیشکست رو م

 نندازه. نیاون رو زم گهید یمشکل و سخت چیسازم که ه یهلما از خودم م هیشم 

 مورد عالقه ام رو ادامه بدم. یاز دوستانش موفق شدم دوباره وارد دانشگاه بشم و رشته  یکیو  یکمک سام با

ت از دوس یکیگشتم،  یو دنبال کار مکه دنبال کار بودم  یمنوال ده سال به سرعت برق و باد گذشت. مدت نیهم به

 مصاحبه با اون برم تا کارم رو همون جا شروع کنم. یو قرار شد برا مارستانهیب هی ریهام گفت که پدرش مد
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 کرد و برام دعا یرفتن شده بودم. مادر با لبخند نگاهم م رونیو آماده ب دمیشدم لباس پوش داریزود از خواب ب صبح

و از خونه  دمیخندون گونه اش رو بوس ییموفق باشم. با رو میخواست که تو تمام مراحل زندگ یخواند و از خدا م یم

اما اون کارش رو  اد،یتمنا تماس گرفتم و ازش خواستم همراهم ب اکه به محل مورد نظر برسم ب نیزدم. قبل از ا رونیب

 بهونه کرد و گفت که پدرش منتظرشه.

 انداختم. مارستانیب میبزرگ و عظ یبه بنا یو نگاه دمیکش یقیعمشدم با استرس نفس  ادهیپ نیماش از
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و گذرا به اتاق کارش انداختم ، نگاهم رو به اون که  یاز پرستارها وارد اتاق پدر تمنا شدم. نگاه کل یکی ییراهنما با

 خندون بود دوختم. ییو خوش قد و باال با رو انسالیمرد م

 هستم. یمیسالم بنده هلما ند -

  یسالم خوش اومد -

 .دییبفرما لطفاً

 کارش بود نشستم. زیکم کنار م یلیخ یکه با فاصله  یرنگ یمبل مشک یتشکر کردم و رو ریبه ز سر

 ن؟یدار لیم یچ -

 زد و گفت: یحیاش شدم. لبخند مل رهیسوالش جا خوردم و با بهت خ از

 ...ا؛یقهوه  -

 به حرفش اومدم و گفتم: یلحن آروم با

 خورم. ینم یزیممنون من چ -

جواب همه رو که دادم با  دیجا به جا شد و چند سوال در مورد رشته ام و درس هام و تخصصم پرس یکم زشیم پشت

 لب هاش دوخته شده بود. گفت: یهمون لبخند که رو
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 نیاز هم میو البته فعال همچون شما داشته باش پیخانم دکتر خوشگل و خوش ت میش یخوب خوش حال م اریبس -

 گم. یاالن بهت خوش اومد م

که از شدت  یبه هوا بره با قلب غمیکردم هر لحظه ممکن بود ج یاحساس م یشرم تشکر کردم از فرط خوشحال با

 :از من بلند شد و گفت تیبار ازشون تشکر کردم با تابع نیچندم یزد، از جا بلند شدم و برا یتند تند م یخوشحال

 اشناکنم لطفاً! یکه قراره اون جا مشغول به کار بش یبخش اجازه بده شما رو با -

 ییما هر کدوم با رو دنیبا د مارستانی. پرنسل بمیزد رونیتکون دادن سر موافقتم رو اعالم کردم و هر دو از اتاق ب با

 کردند. یخندون به ما سالم م

 کرد و گفت: یکه اون جا حضور داشتند معرف گهیمن رو به چند پرستار د م،یبخش اطفال که شد وارد

 .دیشه لطفاً هواش رو داشته باش یبخش مشغول به کار م نیهم یخانم دکتر از فردا انشاهلل تو شونیا -

 خارج و به سمت خونه روانه شدم مارستانیاز ب یریوصف ناپذ یخوشحال با

 زیکار خو گرفتم و به همه چ طیزود با مح یلیخ دمیگنج یکه زود مشغول به کار شده بودم در پوست خود نم نیا از

رفتن دکتر همون بخش حرف  یشده بودم همه پرنسل، پرستارها از مرخص مارستانیکه وارد ب یعادت کردم. از روز

دکتر که دل  یهم کنجکاو شده بودم اون آقا خودمکردند. دروغ چرا  یم یبرگشتن اون لحظه شمار یزدند و برا یم

 ییاستکان چا هیاستراحت کنم و  یرفتم تا کم مارهامیکردن همه ب تیزی. بعد از ونمیرده بود، ببو هوش همه رو ب

 به چشمم خورد با مکث و دقت نگاهش کردم: ییکه وارد سلف شدم شخص آشنا نیبخورم هم

 طاها؟! -

 لب هاش خشک شد. یاون هم متوجه حضور من شده بود. نگاهش رو سمتم سوق داد و لبخند رو یانگار

ته  نمشیب یاز اون و فالمک نداشتم. حاال هم که بعد از گذشت ده سال دارم م یخبر گهید اریاز طالقم از سام بعد

 تنگ شده . یلیفالمک خ یاحساس کردم دلم برا دنشیمهمون شده بود با د یدلم خوشحال

 جا کجا؟ نیشما کجا ا نیخوب هست یمیسالم خانم ند -

 فالمک جون چه طوره؟ نیشما خوبسالم ممنون  -
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از  یسراغ چیمعرفت بود که ه یکنه ب یچه خبر چه م اریاز سام دمیشه که دوباره شما رو د یشکر خدا باورم نم -

 دوستش نگرفت.

که جواب بدم  نیزدم و بدون ا ییدادم. لبخند محو یم دیبا یدونستم جواب چ یبهت نگاهم رو به اون دوختم نم با

 گفتم:

 د؟یکن یجا چه کار م نیاشما  -

 جواب داد: یلحن شوخ با

 جا تا برم؟ نیاز ا ریجاست کجا رو دارم غ نیمحل کارم ا -

 :دمیکردم و پرس یآروم یتعجب خنده  با

 د؟یکن یجا کار م نیجدا شما ا -

 گرفته بودم. یبله اما چند روز مرخص -

 که همه منتظر بازگشت اون بودند طاها بود؟ یدکتر یعنیمن  یبهش زل زدم. خدا ناباورانه

 د؟یناخوش دار ویکس دیکن یجا چه کار م نیشما ا -

 جا استخدام شدم. نیا شی... چند روز پزهینه من... چ -

 نگاه متعجبش رو به من دوخت و گفت: ناباورانه

 ن؟یشما پزشک شد یعنی! ؟یچ یعنی -

 ن سر گفتم:لب هام نقش بست و با تکون داد یرو یپهن لبخند

 اوهوم. -

 گفت: یلحن شاد با

 م؟یمبارکه پس حاال همکار شد -
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 درسته. -

اسم اون  دنیخواست با شن یدلم نم دیپرس اریسام یو دوباره طاها درباره  میدو سمت بخش قدم برداشت هر

 گفتم: یخاطرات گذشته ام زنده بشن با لحن گرفته ا

 .میوقته از هم جدا شد یلیخ اریمن و سام -

 دفعه از حرکت باز موند و نگاه تعجب بارش رو معطوف من کرد: کی

 چرا؟ نیجدا شد -

 رنگم گذاشتم و گفتم: دیروپوش سف بیج یراه افتادم دستام رو تو به

 بوده. نیقسمت هم -

 .میکرد و به راهمون ادامه داد سکوت

 میرفت یشد. م یبار هم کارمون تموم مداد. هر  یم یروز گذشت. واقعا کار کنار طاها به من حس و آرامش خاص چند

از من  یزیچ گهید فتمیگذشته ب ادی. چون طاها متوجه شده بود دوست نداشتم به میخورد یم ییچا ایبا هم غذا 

 کیکنجکاو شده بودم برم و اون ها رو از نزد یلی. خدکر یم فیو مدام برام از دخترش خاطره و الما تعر دیپرس ینم

 با فالمک داشته باشم. یدارید هیو  نمیبب

ساله که به  ازدهیحدود ده  یکه اکثراً کودک و نوجوون بودند، بودم. از کنار پسر بچه ا مارهامیوضع ب یحال بررس در

 شده بود رد شدم. شرح حال اون رو از پرستار همراهم خواستم. یبستر یتازگ

کرد.شما چه  شیو بستر نهیمعا یتر احمدداشت دک تیشد خانم دکتر از درد شکم شکا یبستر روزیبچه د نیا -

 د؟یدار ینظر
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 به من زل زده بود. گفتم: دهیپر ییخم شدم و رو به پسرک که با رنگ و رو یخندون کم ییرو با

 آقا پسر حالت خوبه؟ هیخوب اسمت چ -
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 آروم جواب داد: یلیخ ییبا ترس آب دهنش رو با صدا فرو خورد و با صدا چارهیب

 .نایس -

 اسم قشنگ رو برات انتخاب کرده؟! نیا یک یدون یم یدار یبه به چه اسم قشنگ -

 پدرم. -

 کنه؟ یکجات درد م قاًیگل نشونم بده دق ینایخوب آقا س اریبس یهم عال یلیخ -

 نداد. یشد و جواب رهیبا ترس و اضطراب به من خ -

 گرفتم و گفتم: دستش رو زهیخواستم ترسش بر یآروم که م ینشستم و با لحن کنارش

 یم یاز من بترس دیخوب پس تو نبا ینداشته باش یدرد چیه گهیخوام بهت کمک کنم تا د یمن م زمیعز نیبب -

 ام؟ یآدم ترسناک هیکه من  ینیب

 تکون داد. یبه عالمت منف یشد و سر انیلب هاش نما یرو یکمرنگ لبخند

 کنه؟ یخوب حاال بهم بگو کجات درد م اریبس -

 به شکمش کرد و گفت: یا اشاره

 جا. نیا -

 اش کردم. از تخت فاصله گرفتم و رو به پرستار گفتم: نهیو معا دمیبه روش زدم لباسش رو باال کش یلبخند

برم اتاق عمل اگه وقت کردم  دیتر انجام بشه، فعال با عیحتماً حتماً هر چه سر سمینو یبراش م شیآزما یسر هی -

 هاش آماده باشه. شیجواب تمام آزما دیتا اون موقع با یم ولزن یآم و بهش سر م یدوباره م

ود با ب زیآم تی،سر تکون داد و رفت. من هم سمت اتاق عمل قدم برداشتم. بعد از انجام عمل که موفق دییبا تا پرستار

 زدم: یمادرش که کنارش نشسته بود. لبخند دنیرو چک کنم با د نایبه بخش برگشتم تا حال س یخستگ

 چه طوره؟ نایسالم حال آقا س -

 جواب داد: یناراحت با
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 درد داره خانم دکتر. یلیبچه ام خ -

 :دمیکردم پرس یم یکه پرونده اش رو بررس یحال در

 مشکل رو داره؟ نیا شیاز چند وقت پ -

 ییادکتر اعتن مشیگفتم بذار ببر یکرد. هر بار هم به پدرش م یم تیوقت قبل از درد شکم شکا یلیراستش از خ -

تر و  شیدرد ب نی. اما روز به روز ادهیخورده و صدمه د ییحتماً جا ستین شیگفت بچه است درد حال یکرد م ینم

 .مارستانیب ارمشیو اصرار پدرش قانع شد ب هیگر یشد. بعد هم با کل یتر م شیب

 :دمیسوال ازش پرستکون دادم و چند  یداره. سر یپدر نیغصه خوردم که همچ نایدلم به حال س ته

 رییغهر ت ایتب  بوست،یشکم، اسهال، استفراغ،  دینفخ شد ایعضالت شکم، ورم  یمثل گرفتگ یعالئم نایس ایآ -

 داشت؟ یا گهید

 به پسرش انداخت و جواب داد: ینگاه

 کرد. یکرد و اکثراً شب ها تب م یاستفراغ م یچند بار هیداشت  تیاز درد شکم شکا شهیکه هم نایس -

 ه؟یمشکل پسرم چ قاًیدق دیدکتر تورو خدا بگ خانم

 گفتم: میگذاشتم و با لحن مال نایس یشونیپ یرو دست

 .دینگران نباش ستین شیزیبراش نوشتم انشاهلل چ شیمن باز هم چند آزما -

مت سخارج شدم.  مارستانیتموم شد لباس عوض کردم و از ب فتمیو خسته کننده ش یروز طوالن کیبعد از  باالخره

مکث کردم و به اون سمت نگاه  دمیآشنا بود د یلینفر رو که برام خ کیرفتم از دور احساس کردم  یکه م نگیپارک

 خونه روندم. یبه سو شیشدم و پ نینکردم سوار ماش ییکردم اما رفته بود. اعتنا

 سالم مامان. -

 !زمیعز یماهت خسته نباش یسالم به رو -

 خسته ام. یلیافتم خ یپس م یمامان دارم از خستگ یوا -
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 فدات بشم؟ یشام خورد -

 برگردم سر کارم. دیبا گهیاستراحت کنم تا چند ساعت د یکم هیندارم فقط دوست دارم بخوابم و  لیم ینه ول -

 لقمه بخور. هیحداقل  یو به فکر خودت نباش یو زحمت بکش یقدر کار کن نیشه ا ینم یطور نیهلما ا یول -

 .ریمن برم بخوابم شب بخ یراحت ترم قربونت برم ممنون که به فکر من یطور نیمن ا -

 دخترم. ریشب بخ -

 زود خوابم برد. یلیتخت افتادم و خ یقدر خسته بودم که حال عوض کردن لباس هام رو نداشتم رو اون

 از دوست هام بود. کسل و خواب آلود جواب دادم: یکی تایزنگ تلفنم چشم باز کردم رز یصدا با

 بله؟ -

 هستیدکتر شا یبه جا دیبا میدار یعمل فور هی مارستانیب ایتو دختر زود باش پاشو آماده شو ب ییسالم کجا -

 .یستیبا

 :دمیو نال دمیکش یا ازهیخم

 افتم. یخسته ام باشه االن راه م یلیخدا باور کن خ یا -

 و دمیسر حال اومدم لباس پوش یدوش گرفتن کم هیرو قطع کردم. حوله رو برداشتم و وارد حمام شدم بعد از  تماس

 زدم. رونیداد انداختم و بدون سر و صدا از خونه ب یبه ساعت که هفت رو نشون م یرفتن شدم نگاه رونیآماده ب

 مدت نیطاها که تو ا دنیسالم کردم با د نیلباس عوض کردم و وارد اتاق عمل شدم و به حاضر مارستانیب دمیرس تا

 گفتم: یزدم و با شوخ یباهاش خو گرفته بودم لبخند

 ؟ییجا نیشما هم ا -

 خندون جواب داد: ییبهم انداخت و با رو ینگاه

 سرش نباشم و بسپارمش دست تو. یباال  یخواست یخودمه م ماریب -
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 یدادن عمل درباره انجام  نیپسر هشت ساله بود. در ح هیکردم  یرو بررس ماریب یکردم و پرونده  یآروم ی خنده

 با طاها حرف زدم: نایس

 ...... نوشتم.شیتر براش آزما شیب نانیاطم یانسداد روده باشه اما برا ادیخودم به احتمال ز صیبا تشخ -

 طاها به خودم رو حس کردم. ی رهیلحظه نگاه خ کی

 ه؟یچ شیلیفام نایس -

 و جواب دادم: دمیسوالش به خودم خند نیا با

 دونم. ینم -
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شستن  نیدر ح م؛یتا دست هامون رو بشور میگفت و هر دو رفت دیخسته نباش یاز اتمام عمل طاها به همگ بعد

 دست هام سراغ خاطره و الما رو گرفتم و

 :گفتم

 شده نه؟ یدلم براش تنگ شده البد حاال واسه خودش خانم -

 در حال خشک کردن دست هاش جواب داد: طاها

 .نهیدوست داره شما رو بب یلیشنوه خ یشما رو م فیتعر شهیاتفاقاً چون هم ممنون بله بزرگ شده -

قته و یلیسالم برسون خ یلیفقط آدرس بده به فالمک هم خ دنشونیام د یانشاهلل سر فرصت با اجازتون م زمیعز -

 .دمشیند

 آروم گفت: یبا لحن ری. طاها سر به زمیحال گفت و گو با هم وارد سالن شد در

 شه که فالمک قهر کرده و رفته خونه پدرش. یم یهفت ماهراستش  -

 :ستادمیتعجب ا با
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 هفت ماه؟! یچ -

 قدم برداشت من هم دنبالش به راه افتادم. یآروم به

 دخترها رو هم نخواست. یبله حدود هفت ماهه که رفته حت -

 رو باور نداشتم. دمیشن یچه م اون

 ن؟یخوب بود یلیچرا رفت شما که با هم خ -

ر ت شیاومد مشکالت ما هم ب ایبود. الما که به دن یا گهید زیدر واقع چ یداد ول یرو نشون م نیبله فقط ظاهر ما ا -

ازش نگرفته، نگفت  یسراغ یمشترک دختر چهار ماه اش رو ول کرد و رفت و تا حاال حت یشد. بعد از ده سال زندگ

از اول هم ازدواجم با  نمیب یکنم م یکه با خودم فکر م یاه. گادیسرش ب ییخوار ممکنه بدون مادرش بال ریش یبچه 

 فالمک اشتباه بوده.

 به ابروهام دادم و با تعجب گفتم: یحالت

ازشون  یناراحت شدم. حاال دخترها کجان ک یلیخدا خ یدلش اومد دخترها رو تنها بذاره ا یفالمک چه طور -

 کنه؟ یم ینگهدار

 د:و جواب دا دیکش ییپر سر و صدا نفس

دونم چند وقت  یکنه، نم یم یسن و سال کمش داره از خواهرش نگهدار نیچاره خاطره با ا یتو خونه تنهان ب -

 بره مدرسه الما رو چه کارش کنم؟ دیکه خاطره با گهید

 یکیبه  ازیشده بودم آخه اون ها هنوز بچه بودند و ن یکه فالمک در حق دخترها کرده بود دلخور و عصب یکار از

 داشتند که ازشون مواظبت کنه.

باهاش  یخوا یبرد. م یکرده حداقل الما رو با خودش م یکار نیگناه دارن آخه چرا فالمک همچ یلیها خ یطفل -

 صحبت کنم؟

دنبالش فرستادم و ازش خواستم به خاطر دخترها برگرده اما قبول نکرد. پاش رو کرده تو  یاست چند بار دهیفا یب -

 خواد. یکفش طالق م هی



 یمن قلبیتو آرزو

 
224 

 

 :دمیکش ینیدهنم گذاشتم و ه یدست رو یآخر یکلمه  دنیشن با

 ده؟یطالق رو وسط کش یکه پا هیآخه مشکلتون چ ینباشه ول یدفضولیببخش - 

 بهم انداخت و گفت: ییبزنه نگاه گذرا یباره حرف نیخواست در ا یطاها نم یانگار

 .الیخ یداستانش مفصله ب -

به اون کردم و  یاشاره ا م،یدیرس نایطاها گفتم تا به س یرو برا ماری. شرح حال چند بمیدیبخش اطفال که رس به

 ادامه دادم:

 صمیاگه تشخ ادیکه ب ششیآزما نیکه در موردش باهات صحبت کرده بودم جواب آخر هیهمون پسر بچه ا نیا -

 .میکن یامروز معالجش رو شروع م نیاز هم ادیدرست از آب در ب

 گفت: دییکرد و با تا یگرفته شده رو بررس شاتیاون و تمام آزما یپرونده  طاها

 .یشروع کن کیوتیب یدرسته انسداد روده است بهتره اول از آنت -

 تکون دادم. یسر دییکرد زدم و با تا یکه مات و مبهوت به ما نگاه م نایرو به س یلبخند

 به در خورد و بعد مادر اومد داخل. یاروز پر کار وارد اتاقم شدم تا استراحت کنم. تقه  کیاز  بعد

 زم؟یعز یخواب که نبود -

 زدم: یتخت نشسته بودم لبخند یکه رو یحال در

 تو. ایفدات ب دارمینه ب -

 رو به من بزنه. یخواد حرف یبردم که م یبه سر و روم انداخت. از طرز نگاه کردنش پ ینشست نگاه کنارم

 مامان؟ یبگ یخوا یم یزیچ -

 ...شهیترسم بگم و مثل هم یبگم م یدونم چه طور یراستش بله دخترم نم -

 لب هام پر رنگ تر شد. به حرفش اومدم و گفتم: یرو لبخند
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 مامان باز هم؟ یوا -

 گفت: یرو گرفت و با مهربون دستم

درست رو ادامه  یخوا یبود که م نیتو ا یقبال بهونه  یکن یرو ردش م ادیب یهر خواستگار یدلم آخه تا ک زیعز -

 ؟یچ گهیپس د یحاال که خدا رو شکر درست تموم شد و الحمداهلل دکتر هم شد یبد

 نیترسم من ا یاز ازدواج واهمه دارم و م ییجورا هیدوست ندارم ازدواج کنم  گهید یمامان راستش رو بخوا یچیه -

 راحت ترم. یلیخ یطور

سرم  یخودشونن دوست دارم وقت یزندگ ریمونم برادرهات هم هر کدوم درگ یمن که تا ابد کنار تو نم زمیعز یول -

 که مراقبت باشه. یرو داشته باش یکیبابت تو راحت باشه  المیخ ایرو گذاشتم و رفتم اون دن

 نگفتم. یزیچ یکردم ول یتلخ ی خنده

 ؟یخواستگار انیب یقبول کن , امروز مادرش با من حرف زد، اگهیشناس یپسر آقا جعفر رو م ادیخودت شه زمیعز -

 :دمیکش یپوف یکالفگ با

 ان؟یبهش بگم قربونت برم بگم ب یچ -

 راجع بهش فکر کنم بعد. ینه مامان اجازه بده چند روز -

 زد و از جا بلند شد. یگل و گشاد لبخند

 .یتا تو استراحت کن رونیب رمیدلم پس من م زیباشه عز -

ما خاطره و ال شیاما نشد و همه اش فکرم پ رمیبگ میاون موضوع تمرکز کنم و تصم یکردم رو یاز رفتن مادر سع بعد

 گذرونن. یرو م یسخت یها حتماً روزها یشد. طفل یم دهیکش

 کردم. ینم ییدونستم مادر منتظر جواب من بود. اما اعتنا یکه م نیروز گذشت با ا چند

 نداشت. یعالئم بهبود چیرو چک کردم ه نایس تیوضع
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 کردنش رو به مادرش گفتم: نهیاز معا بعد

 .میعمل آماده کن یرو برا نایهر چه زود تر س دیبا -

 و التماس گفت: هیگر با

 عمل بشه؟ دیچرا مگه پسرم چشه که با -

 کردم آرومش کنم. یسع

 .یشه بهتره هر چه زود تر با پدرش صحبت کن یحالش خوب م ناینگران نباش س -

 یدونم اگه خودم بهش بگم قبول نم یم دیصحبت کن نایشه ازتون خواهش کنم خودتون با پدر س یخانم دکتر م -

 کنه!

 نشست: میشونیپ یرو یاخم ناخودآگاه

 بچه اش رو به خطر بندازه؟ هیکه حاضره سالمت هیچه جور پدر نیا -

 و گفتم: دمیکش یقینگاه ملتمسش رو به من دوخت نفس عم نایس مادر

 شه کرد؟ یچه کار م نمیخوب بب اریبس -

 نایبه مادر س ینگاه میکه تو سالن نشسته بود. قدم برداشت نایو طرف پدر س میدو با هم از اتاق به سالن رفت هر

 نشسته بود سالم کردم. ریکه سر به ز نایانداختم و به پدر س

 یاز اون چه رو به روم م دفعه کیزانوهاش خم شده بود. نگاهش رو باال گرفت و به من دوخت.  یکه رو یحال در

بعد به خودم اومدم رو از اون گرفتم و رو به  میبه همون حال موند یجا خوردم و با بهت بهش زل زدم. لحظه ا دمید

 بشنوه گفتم: نایکه پدر س یطور نایمادر س

 هر چه زود تر عمل بشه. دیپسرتون با -

 و گفت: ستادیاز جا بلند شد و مقابلم ا نایس پدر



 یمن قلبیتو آرزو

 
227 

 

 ؟یعمل چ -

 دادم: حیبه اون انداختم و توض ییگذرا نگاه

و  هافتیانسداد روده داره که متاسفانه با دارو و درمان بهبود ن نایطور که قبالً به اطالعتون رسونده بودم س نیهم -

 هست. یتنها شانسش عمل جراح

 ه اتاق برگشت.به شوهرش انداخت و ب ینگاه ختیر یکرد و اشک م یم هیکه مثل ابر بهار گر نایس مادر

 نگاهش رو به من دوخت و با پوزخند گفت: نایس پدر

 ؟یکه من رو نشناخت یبگ یخوا یم یعنی -

 جواب دادم: ییاعتنا یروپوشم گذاشتم و با لحن سرد و ب بیابروم رو باال زدم دست تو ج یتا

 رو. گرونیام رو انجام بدم نه شناخت د فهیجام تا وظ نیبنده ا -

 گفت: یلحن تند و عصب با

 .یخوام دکترش تو باش یسپارم نم یمن پسرم رو دست تو نم -

 بهش انداختم و گفتم: یهینگاه عاقل اندر سف شخندین با

. در مورد عمل هم هر جور ارمیگناه در ب یب یبر باد رفته ام رو سر بچه ا یزندگ یکه تالف ستینترس تو ذات من ن -

 .یعمل نشه ممکنه اون رو از دست بد نایبگم س رو نیا یول یباش لیخودت ما

 طور هم شد. نیده و هم یم تیرو تنها گذاشتم مطمئن بودم باالخره رضا اون

پسرش تحت درمان من قرار  یرو در رو بشم اون هم چ اریبرسه با سام یکردم که روز یوقت فکرش رو نم چیه

 .میرس یمبه هم  یو ما آدم ها روز کهیکوچ ایواقعاً که دن رهیبگ

 و فتهیب نایس یبرا ینکرده اتفاق یخواستم خدا یانجام دادن عمل از طاها در خواست کردم که همراهم باشه نم یبرا

 :دمیانجام دادن عمل از طاها پرس نیهمه من رو مقصر بدونن. در ح

 اره؟یپسر سام نایکه س یشما خبر داشت -
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 که نگاهم کنه جواب داد: نیا بدون

 بله. -

 زدن بودم و ادامه دادم: هیبخ نیح در

حساب  هیتصف اریتا با سام ارمیبچه ب نیسر ا ییبال یکرد ینکنه شما هم مثل پدرش فکر م یپس چرا بهم نگفت -

 کنم؟

 و گفت: دیخند

 نکردم. یفکر نینه من اصالً همچ -

 زدم و سکوت کردم. یلبخند

دست به دعا  نای. مادر سستین ینگران یون خوبه و جادادم که حال پسرش نانیاطم نایاز عمل به پدر و مادر س بعد

دم ب صیتونستم تشخ یتو چهره اش م یکه شکست رو به خوب اریبه سام یرو نثار من کرد. نگاه رشیخ یشد و دعا

 ازشون فاصله گرفتم. شخندیانداختم و با ن

 یاز خودم نشون م یضعف دیام از هم بپاشه مواجه بشم اما نبا یکه باعث شده بود زندگ یسخت بود با اون و کس برام

 دادم.

 یآماده شده بودم که با طاها مواجه شدم انگار مارستانیرفتن از ب رونیب یرختکن شدم لباس عوض کردم و برا وارد

 رفتن رو داشت. رونیاون هم قصد ب

 د؟یبر یم فیتشر ییدکتر جا یآقا یخسته نباش -

 جواب داد: یخندون و لحن خوش ییرو با

 خونه. رمیممنون بله م -

 و به دخترها سر بزنم البته اگه مزاحم نباشم؟ امیدارم ب میوقتم آزاده تصم یکم هیچه خوب راستش امروز چون  -

 شه. یخوش حال م دنتیمطمئنم خاطره از د یخوش اومد یلیخ یآخه مراحم هیچه حرف -
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 طاها شدم. نیبود سوار ماش یکی رمونی. چون مسمیخارج شد مارستانیکردم و هر دو از ب یآروم ی خنده

 :دمیکردم و پرس یفالمک مکث ادیزد با  ینم یحرف یو کس میدو تو سکوت به فکر فرو رفته بود هر

 ؟یدیبا فالمک به کجا رس یراست -

 باال انداخت: یا شونه

 خانم رفته درخواست طالق داده. چیه -

 در جا فشرده شد. دلم

 ؟یبکن یخوا یحاال چه کار م -

 کردم. یتونم بکنم حکم طالق که صادر بشه طالقش م یم یبا من بمونه چه کار ستیاون حاضر ن یوقت -

 کرد؟ نیآخه چرا فالمک همچ -

 سکوت کرد. بعد گفت: یا لحظه

 ریکرد. د یداستان شروع م هیهر روز با  هاش شروع شد. یریقبالً به شما عالقه داشتم بهونه گ دیکه فهم یاز روز -

 یکن یمن رو کنترل م یگفت تو دار یگشتم م یزود بر م یکن یم انتیبه من خ یگفت تو دار یرفتم خونه م یم

اومد خاطره بدون  یکردم دلم نم یمن تحمل م یول بودکه قابل تحمل ن یکرد طور رییرو تغ نیاصالً از اون رو به ا

 مادر بزرگ بشه.

 

(70) 

اون روز که اصالً حالم خوب نبود دست روش  گه،یداستان د هیو هر روز  ادیخواست کوتاه ب یباز فالمک بود که نم اما

 نه یآروم گرفت فکر کردم سر عقل اومده ول یکرده بود. مدت زاریب یخورد زدمش من رو از زندگ یبلند کردم و تا م

 ...یچه طور دیکش یاون داشت نقشه م

 و ادامه داد: دیدست به صورت و موهاش کش یکالفگ با
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 هگیاون روز د یساختم ول یکشمکش باهاش م یاز نو با کل یبعد که متوجه شد الما رو باردار بوده باز روز از نو روز -

 بره اون هم انتخابش رو کرد. رونیب میاز زندگ ایمن بسازه  زیبا همه چ ایصبرم تموم شده بود و ازش خواستم 

 زدم و گفتم: یبعد لبخند قهیگفتم چند دق یم دیبا یدونستم چ یواقعاً نم گهیتاسف سکوت کردم چون د با

 خودم ببرم. شیپ یاجازه بده دخترها رو چند روز -

 نگاهش کردم. یبه ابروهام دادم و سوال یحالت د،یبهم انداخت و خند ینگاه

 ؟یکجا ببر یو نه استراحت کن یغذا بخور یو حساب درست یرس یشما خودت وضعت از من بدتره هلما خانم نم -

 و گفتم: دمیحرفش خند نیا با

 کارها نداشته باش من مادرم رو دارم. نیبه ا یشما کار -

 ی محله دنیرو نگه داشت با د نیدم در ماش میدیبه خونه شون رس ینگفت وقت یزیچ گهیابروش رو باال زد و د یتا

ترکش کرده بود.  اریداشتم ناخودآگاه نگاهم سمت در خونه مون که سال ها سام یاون جا زندگ یکه روزگار یمیقد

 تعارف طاها وارد خونه شدم. اشد ب یچشم هام تداع یشد. تمام خاطرات اون روزها جلو دهیکش

 ی هیگر یصدا دنیشدند با شن یرفتند و تو ذهنم زنده م یچشم هام رژه م یجلو یینمایس لمیخاطرات مثل ف باز

کرد  یم هیشده بود و خواهر کوچولواش که گر یساله ا ازدهیبه خودم اومدم و نگاهم رو به خاطره که حاال دختر  الما

آغوش گرفتمش و غرق بوسه اش کردم.  یتو یدر آروم کردنش داشت دوختم با شوق و دلتنگ یرو بغل گرفته و سع

کردم آرومش کنم. رو به خاطره که با چشم  یسع کرد رو ازش گرفتم و با تکون دادن یم یقرار یبعد الما رو که ب

 :دمیپر از اشک که به من زل زده بود. پرس یها

 !زم؟یعز یکنه تو چرا بغض کرد یم یقرار یشده چرا خواهرت ب یچ -

 یموهاش رو نوازش م یکه رو یو در حال دیخاطره شده بود، اون رو به آغوش کش یکه تازه متوجه حال گرفته  طاها

 :دیکرد، پرس

 شده بابا جون؟ یچ -

 جواب داد: دیلرز یکه از شدت بغض م ییهر دو دستش رو دور کمر پدرش حلقه زد و با صدا خاطره
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 شد بابا. یکردم هم آروم نم یکرد هر کار یم هیبند گر هیاز صبح تا حاال الما  -

 به الما که آروم گرفته بود انداختم و رو به خاطره گفتم: ینگاه

 که االن بهتره تو خودت رو ناراحت نکن. ینیب یم زمیعزاشکال نداره  -

که از سر و روش اشکار بود  یموهاش زد و با ناراحت یرو یبازوهاش گرفته بود بوسه ا نیطور که اون رو ب نیهم طاها

 سکوت کرد.

 رو به خاطره زدم و گفتم: یلبخند

 م؛یبا خواهرت رو جمع کن تا بر لتیبرو وسا زمیخاله جون عز -

 به اون رفتم و ادامه دادم: ینگاهش رو سمت من سوق داد و تا خواست اعتراض کنه چشم غره ا هاطا

 گردم. برو خاله جون. یهم بر نم گهید رمیبه خدا م یمخالفت کن یبخوا -

 و گفت: دیکش یگرفته پوف یمبل نشست با حالت یتکون داد و رفت. طاها رو یسر دییبا تا خاطره

چاره هم از صبح تا شب زحمت  یدختره ب نیمن ا یحال و روز زندگ نهیکه فالمک گذاشته رفته ا یاز روز -

 تشیمجبوره شب ها تو خونه تنها بمونه، مادرم هم به خاطر وضع یشبم طفل فتیکه ش یکشه، گاه یخواهرش رو م

اون ها رو دارم تا  یاقت دورنه من ط ودخترها رو داشته باشه  یو هوا ادیتهران بسازه تا ب یتونه با هوا ینم

 شه بره. ینم یکار رو بکنم باز خاطره راض نیپدر و مادرم. بخوام ا شیبفرستمشون پ

 اون زدم و گفتم: یرو یبود گرفتم و بوسه ا دهیدستم خواب یالما رو که رو دست

 .شیو زندگ شد و برگشت سر خونه مونیفالمک پش دیشا یدید یشه خدا رو چ یدرست م زیغصه نخور همه چ -

 .وردیبه زبون ن یزد و حرف یپوزخند ریسر به ز طاها

تنها بمونه  یداره کم ازیخسته است و ن یلیدونستم خ یکه آماده شد. طاها خواست ما رو برسونه اما چون م خاطره

 .میخونه شد یراه یگرفتم، بعد از خداحافظ یمخالفت کردم و تاکس

 :دیدخترها با بهت و تعجب نگاهم کرد و پرس دنیبا د مادر
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 ه؟یک یها بچه ها نیهلما ا -

 م؟یدار یکه نگو شام چ میگم مامان فعال اون قدر گرسنه ا یبعدا بهت م -

کرد و  ینم یبیرو کنار خودم نشوندم و شامش رو دادم خدا رو شکر خوش اخالق و خوش برخورده بود و غر الما

که دخترها رو تو اتاقم خوابوندم راجع بهشون با مادرم صحبت کردم و  نیود. بعد از ادلش با وجود خواهرش قرص ب

 شد. یسر گرم م یاومد و کم یدر م یمادر هم از تنها یطور نیخودمون بمونند ا شیبهش گفتم که تا چند وقت پ

 :دیکه قراره در موردش فکر بکنم پرس یخواستگار یخوش حال شد و قبول کرد بعد درباره  مادر

شروع کنم. اما  یا گهیمشترک د یخواست دوباره ازدواج کنم و زندگ یجواب بدم من که اصال دلم نم یموندم چ -

جور کردم و  یهمه حال باز بهونه ا نیبا ا رمیبگ یسر و سامان هیخواست  یدادم که م یباز حق رو به مادر م

 رو به عقب انداختم. یخواستگار
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  یم مارستانین بودند و طاها هر وقت من رو تو بم شیروز دخترها پ چند

 یحال درست و حساب ریخودش دنبال کار طالق بوده و تو اون چند روز آخ یبه گفته  دیپرس یحالشون رو م دید

بعد از  یتونستم درک کنم چه حال یکه دادگاه داشت و فالمک رو طالق داد. م ینمود. روز ینداشت و ناراحت م

 نیسفارش دادم سوار ماش رونیشام از ب دمنخواستم که تنها بمونه دخترها رو آماده کر نیهم یداره برا ییجدا

 طاها. یخونه  یبه سو شیو پ میشد

 .میو خوش گذروند میو خنده شام خورد یدور هم با شوخ یشب چهار نفر اون

 یاومدن مهمون آماده کرده بود. در حال یوارد خونه شدم. از ظاهر معلوم مادر خونه رو برا یبا خستگ شهیمثل هم 

 گفتم: یاون رو تو آغوش گرفتم و با دلخور یگذروندم با نسترن مواجه شدم با خوش حال یکه همه جا رو از نظر م

 ره؟یگ یاز خواهرش نم یبار هم سراغ کی یمعرفته که سال یقدر ب نیکردم خواهر ما ا یفکر نم -

 و گفت: دیخوشانه خند سر
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 یمن جا یحاال واسه  یرو انتخاب کرد یهمه رشته بود تو چرا پزشک نیحاال ا یاومدم تو خونه نبودهر وقت  -

 ؟یقدر زود برگشت نیسواله که ا

 و جواب دادم: دمیخند

 ؟یشد یتو چه عجب آفتاب یطور نیهم یچیه -

 گفت: یمادر که خطاب به من م یصدا دنیشن با

 ومدن؟یدخترم زود برو لباس هات رو عوض کن تا مهمون ها ن -

 :دمیو با بهت پرس دیلب هام ماس یرو خنده

 کدوم مهمون ها؟! -

 :دیمن و مادر چرخوند و پرس نینگاه تعجب بارش رو ب نسترن

 مامان مگه هلما خبر نداره؟! -

 دست پاچه شد. من و من کنان جواب داد: مادر

 رفته. ادشیکه  نیمثل ا یره ولچ... چرا... خبر دا -

 دادم: میشونیبه پ ینیچ

 خبر دارم؟ یمامان من از چ -

 .یخواستگار ادیخواد ب یکه پسر جعفر آقا م نیکه... ا نیا -

 دادن کرد. حیاش شدم و اون شروع به توض رهیبهت خ با

آن  یبعد م نیدیتفاهم رس زنن اگه به یآن حرف هاشون رو م یگفتن فقط م یخواستگار انیدخترم من نگفتم ب -

 و...

 :دمیزدم و وسط حرف هاش پر یپوزخند
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 ؟ینگفت یزیمامان چرا قبلش بهم چ یوا -

ناراحتش کنم  ومدیزنگ در به صدا در اومد و نگاه مضطربش رو به من دوخت. دلم ن ارهیبه زبون ب یخواست حرف تا

 باال انداختم و سمت اتاقم قدم برداشتم. یتفاوت شونه ا یب

 ادیمهمون ها که جمع اون ها جعفر آقا، خانمش و پسرش شه شیآماده شدم چادر به سر کردم و پ عیسر یلیخ

 رو به من کرد و گفت: ادیکه گذشت مادر شه یعاد یبودند. سالم کردم و کنار نسترن جا گرفتم. صحبت ها

 ماشاهلل. یبه به چه دختر خانم ماه -

اومده خنده ام گرفت مادر  شیاز وضع پ میو خرف هامون رو بزن میبر ادیو شه به مادرم کرد و اجازه خواست تا من رو

بلند شدم و  یحرف چیدادند. بدون ه یرو انجام م یحاال اجرات خواستگار یول یخواستگار انیخوان ب یگفت نم

 دنبالم. ادیسالن رفتم و شه ی گهیطرف د

 مراسم تموم بشه. قبل از اون من بحث رو شروع کردم: نیزود تر ا یخواست هر چ ی. دلم ممیهم نشست یبه رو رو

 !دیخوب لطفاً از خودتون بگ -

 لب هاش نشست و گفت: یرو یلبخند

 و نُه سالمه و کارمند بانکم. یطور که قبالً مادرم به حضورتون رسونده بنده س نیهم -

 تکون دادم: یسر دییتا با

 نداشت و عمرشون رو داد به شما. ایبار هم ازدواج کردم اما متاسفانه همسرم عمر به دن کی -

 خدا رحمتش کنه. -

 ازدواج دو بچه دارم و هر دو محصل هستند. نیاز ا نیطور که مستحضر هست نیهم -

 اوهوم خدا حفظشون کنه. -

 ممنون. -

 :دمیهام رو به هم قالب کردم و پرس انگشت
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 ه؟یزدواج چهدفتون از ا -

 نگاهش رو به من دوخت. یدست پاچگ با

 ه؟یمنظورتون چ -

 .نیندارم لطفاً جواب بد یمنظور -

رو ندارم  یتنها شدم و کس یلیخانواده بده منم هم بعد از فوت مادر بچه ها خ لیهست تشک ازین یخوب هر انسان -

 تا به بچه هام برسه.

 گفتم: حرفش یرو دیبه ابروهام دادم و با تاک یحالت

 د؟یازدواج کن دیخواه یشما به خاطر بچه هاتون که م یعنیتا به بچه هاتون برسه  نیرو ندار یکس -

 .که.. نیبله نه منظورم ا -

 حرفش اومدم: به

 بله متوجه شدم. -

  ه؟ینظرتون چ میمدت نامزد بمون هی گهیشناخت هم د یبرا نیاگه موافق باش -

خواست اشتباه  ینبود. دلم نم یازدواج راض نیدادم در کل دلم با ا یم دیبا یدونستم جواب چ یکردم نم سکوت

 خواست باز تن به ازدواج ناخواسته بدم. یرو تکرار کنم. دلم نم شیچند سال پ

 ن؟یندار یاز سکوتتون بفهمم که مخالفت یعنی -

 و گفتم: صاف کردم یموضوع ادامه داشته باشه صدام رو کم نیا نیتر از ا شیخواستم ب ینم

اومده دست به  شیکه برام پ یبار ازدواج ناموفق داشتم و به خاطر مشکل هیکه من  دیحتماً شما هم خبر دار -

 زده بودم؟ یخودکش

که به خودش گرفته بود  ی. از حالتومدیگرد شده نگاهم کرد. لب هاش رو تکون داد اما صداش در ن یچشم ها با

 و هل کرد. دیدفعه رنگش پر کیچاره  یخنده ام گرفت ب
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 شده؟ یزیچ -

 نشده اما... یزین... نه چ -

 لب هام نشوندم و منتظر ادامه حرف هاش موندم. یرو یلبخند

 چه طوره؟ میبعد جواب بد میتر فکر هامون رو بکن شیب یبه نظر من بهتره چند روز -

 باال انداختم: یا شونه

 .یهم عال یلیندارم خ یحرف -

 .میرفت هیبق شیخنده نزنم پ ریکه به زور خودم رو کنترل کرده بودم تا ز یدر حال میبلند شد جا

 

(72) 

کردم. اون هم  یم فیطاها تعر یرو  برا یخواستگار انیتونستم حرف بزنم جر یکه از شدت خنده به زور م یحال در

 که نگاهش رو به من زل زده بود. گفت: یکه خنده اش گرفته بود. در حال

 مواجه شده. یخودش گفت با چه آدم خطرناک شیحتماً پ یداد شیه رو فرارچار یب -

 نزدم. یخنده ام افزودم و حرف به

گذاشتم و هر وقت خودم  یمادرم م شیبود دخترها رو پ فتیکه طاها ش ییشروع مدارس که شروع شد. روزها فصل

روز مونده به جشن تولد الما خاطره از من خواست جشن  کیگذروندم.  ینبودم وقتم رو با اون ها م فتیهم ش

 .میریخواهرش بگ یبرا یکوچک

مورد نظرمون  لیوسا دی. بعد از خرمیبه بازار رفت کیکادو و ک دیخر یو همراه دخترها برا رفتمیپذ یخوش حال با

ما خوش حال بود و همراه  یشاد . الما هم بامیکرد نییخونه و تا قبل از اومدن طاها من و خاطره خونه رو تز میبرگشت

 دیپر یم نییو پا الداد و با یکرده بودم خودش رو تکون م یکه پل یآهنگ

 .میحاضر و آماده شد. منتظر اومدن طاها نشست زیکه همه چ نیانداخت. بعد از ا یمن و خاطره رو به خنده م و
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همه جا رو از نظر گذروند و  یشده با شگفت نییتز لیوساو  کیک دنیتو قفل انداخت و اومد داخل با د دیکل طاها

 گفت:

 جا چه خبره؟ نیا -

 و خودش رو تو بغل پدرش انداخت طاها خنده کنان اون رو بغل گرفت و غرق بوسه اش کرد. دیسمت اون دو الما

 به پدرش سالم کرد و گفت: یبا خوش حال خاطره

 ساله شد. کیبابا امروز الما  -

 اش فشرد و گفت: نهیس یتر رو شیالما رو ب طاها

 دل بابا. زیتولدت مبارک عز -

. از طاها دندیکه دخترها خواب نی. بعد از امیالما رو جشن گرفت یسالگ یکیدور هم تولد  یو خوش حال یشاد با

 تشکر کرد و گفت: دمیبچه ها کش یکه برا یکردم. تا دم در بدرقه ام کرد و بابت تمام زحمات یخداحافظ

 یدونم چه طور یکنم و نم یصحبت کنم اما هر بار جرات نم یموضوع یخوام باهات درباره  یه مراستش چند وقت -

 شروع کنم؟ دیبا

خواست حرف بزنه پس منتظر چشم به دهنش  یم یتونستم حدس بزنم در مورد چ یبهت بهش زل زدم. نم با

 دوختم.

 میو بفهم میمتوجه بش یکه درک مسال رو به خوب میبزرگ و با تجربه شد یکاف یما به اندازه  یفکر کنم هر دو -

 .میدیو مشقت کش یسخت مونیتو زندگ یکاف یما به اندازه  یهم مطمئنم هر دو نیا

 .میریبگ میمون تصم ندهیآ یو برا میخورده به فکر خودمون باش هیکه  دهیکنم وقتش رس یم فکر

اسم  دنیبا شن دمیشن یان قلبم رو به وضوح مضرب یکردم صدا یحرف هاش داغ کردم و احساس م نیا دنیشن از

 بار تو چشم هاش زل زدم. نیاول یبرا یپسوند چیخودم اونم هم بدون ه

 م؟یهم باش کیشر یو تو غم و شاد میکن یمونده رو کنار هم سپر یاون چه از عمرمون باق یهلما حاضر -

 دفعه بغضم گرفت و حرف زدن رو برام سخت کرد. کی
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 ؟یهلما موافق -

 گفتم: یلب هام نشوندم و با شوخ یرو یلبخند دیگونه ام غلط یاشک لجوجانه رو قطره

 زده بودم. یمن دست به خودکش نیقبل از ا یدون یم یول -

 و به من زل زد. دیخوشانه خند سر

 دم. یبهت قول م میش یما کنار هم خوشبخت م -

 ی. طاها چون ممیکه من و طاها با هم عقد کرد نیشدن بودند. بعد از ا یبه سرعت برق و باد در حال سپر روزها

برامون  یا گهید یاندازه از اون محله نقل مکان کرد و خونه  یتلخ م یاون روزها ادیدونست اون محله من رو با 

 .دیخر

. طاها دستم رو میکرد یبودند رو نگاه م یکه مشغول باز اسیو الما و برادرش ال میزد یکه کنار هم قدم م یحال در

 خندون رو به من گفت: ییگرفت و با لب ها

 .یقلب من یسال هاست که تو آرزو -

 

 انیپا

 

 یقلب من یآرزو تو

 قلم: به

 .یعثمان ایناد

 کانال یدیآ

@Romansarashirin 
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