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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 

 

 را فشردم. فونی دکمه آ دمیکه رس سایپر یبه در خانه  

 

  یبودم، لبخند ستادهیاو ا یاش در را باز کرد. همان طور که رو به رو یشگیبا همان لبخند هم  سایپر
 دندان نما زدم. 

 سالم. -

 گفت:  اشی ذات  یرا سمتم گرفت و با همان مهربان اشکوله

 ؟ ی! چطور ریسالم گلم، صبحت بخ  -

 را بپوشد.  شیهاتر کفش را از دستش چنگ زدم تا راحت  کوله

 ؟ی! تو چطور شهیممنون، مثل هم -

http://www.romankade.com/
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 نگاهم کرد.  نیبا حالت زار و غمگ  سایپر

 م؟یان آخه مگه ما جون ندارخسته شدم. هر روز امتح گهیبه خدا د ستم،یواال رعنا جون خوب ن  -

 کوتاه جواب دادم:  یتکان دادم و با لبخند یسر 

 . شنیتموم م یروز  هیها  نینترس همه ا م؟یجونت! چرا جون ندار یمن فدا یاله -

 گفت:  انداختی دوشش م یو رو گرفت یهمان حالت که کوله را از دستم م با

 نه! ای م یکنکور قبول بش ستی معلوم ن  ؟یآخه تا ک  -

 در هوا تکان دادم.  یدست یگحوصله ی ب  با

 خاتمه به بحث لب زدم:  ی. و به ادامه برامیش ینفوذ بد نزن، معلومه که قبول م -

 .رهی د م،یعجله کن بر -

 .میهم قدم شد گریدک یو با  د یخانه را به هم کوب در

 

آن روز هر   ی ول  دیکش یمان  به درازا م یگفتگوها هم نی بود، به خاطر هم ادیمدرسه تا خانه مان ز راه
دست مان بود و لغات درس شش، هفت، هشت را   یتا مدرسه کتاب عرب سایمان از در خانه پر  یدو

 .میچون آن روز امتحان داشت  میکرد یمرور م 

هم داشت و   نکیگرد و ع  یمتوسط، صورت یمهربان با قد یبود که زن   ییما هم خانم مصطفا معلم
 بود.  ریسخت گ یلیاما در درس و امتحانات خ  دیپوش ی م اهیلباس س شهیهم

 او را دوست داشتم. یها یر ی سخت گ نیمن ا یول 

من  یشد گفت برا یم یعنیدوستم،  نیکه بهتر وایش شی من به پ شهیطبق هم میدیمدرسه که رس به
 دوست او بود رفت.  نیتر یم یکه صمفاطمه  شی به پ سای خواهر را داشت، حرکت کردم و پر  کیحکم 

 .میشده بود میچند نفره تقس یبه گروه ها میزد یحرف م  یاز امتحان عرب  همه
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 که امتحان چگونه برگزار خواهد شد. میپخش شده و کنجکاو بود اطیمختلف ح یدر گوشه ها 

 .میمان شد یکالس ها یراه یهمگ ،یاز  مراسم صبح گاه بعد

 . میخسته بودم فقط دوست داشتم زود زنگ آخر برسد تا به خانه برو یل یروز خ آن

 شانه ام انداختم. یام را رو فیحال ک   یزنگ به صدا در آمد، خسته و ب 

 را محکم گرفتم.  سایدست پر یحوصلگ یب  با

 ما در طبقه باال بود. کالس

ساختمان مدرسه  ییجلو یمدرسه ما دو طبقه بود. هر کدام از طبقه ها هشت تا کالس داشتند. نما 
گوشه آن  کیهم داشت که در  یبزرگ آسفالت شده ا یلی خ اطی شده بود و ح یطراح  یبا رنگ آب

 قرار گرفته بود. یپارک کوچک

 کردم و گفتم:  سایکامال خسته رو به پر یبا حالت 

 ن رو کشون ببر!  خواهشا م  یآج -

 را به هم چسباند. شیاش رو به من کرد و لب ها یشگیهم با همان صورت مهربان هم  یپر 

 چشم. -

 .میرا محکم گرفتم. به راه افتاد سای جمع و جور کردم.و دست پر ی. خودم را کم م یاز مدرسه خارج شد 

 گفتم: سا یزدم به پر یکه داشتم قدم م یحال طور  یحالت خسته و ب  با

 !سا؟یپر -

 گفت:  یاهم با حالت متعجبانه او

 زم؟ ی جانم بگو عز -

 خستم، واقعا درس مغزم را خورده. یل یمن خ -

 را به هم گشود و گفت:    شیکه معلوم بود خسته است لب ها یهم با همان چهره ا سایپر
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 شن.   یروز ها تموم م نیا یمطمعن باش به زود یآخ نگو واقعا درس سخت شده ول -

 را باال و چشمم را به آسمان دوختم.  سرم

 اون روز!  د یان شااهلل گلم به ام -

 نشده بودم.   ابانیاطرافم، مغازه ها و خ  یبودم که متوجه آدم ها سایقدر غرق حرف زدن با پر آن

  نیاسپورت که در ماش پیو ت ی ورزش  یکل یچهار شانه، با ه  یچشمم را چرخاندم، ناگهان پسر  یوقت
 .دمیکرد، د یبا تعجب به من نگاه م یدیسف  ای پرش

  الیخ  یکردم خودم را ب یبه آن پسر مشکوک بودم اما سع   یلیشدم .خ   رهیهم متعجبانه به او خ من
 نشان بدهم و به راه خود ادامه دادم. 

 

 . میکرد یرا در آغوش گرفته و خداحافظ  گری، هم د مید یکه رس  سایخانه پر به

از  ییکردم، که ناگهان صدا ینگاه م میبود و همه اش به قدم ها نییا به راه خود ادامه دادم، سرم پ 
 .  دیکنارم به گوش رس

کل کوچه  یاش طور  نی همان پسر با ماش دمیمتعجبانه سرم را به طرف راست چرخاندم، د یحالت با
 به راهم ادامه بدهم. گریرا گرفته که من نتوانستم د

مان حالت که سرم به طرف او خم بود، به او نگاه کردم و  و مغرورانه در ه نیو نگاه سنگ  تی عصبان با
 گفتم:  

 د؟ییمحترم بفرما  یبله آقا -

 که انگار مضطرب بود، گفت:  یبا حالت او

 دارم. یکار مهم هی ر،ی شماره ام رو بردار و با من تماس بگ  نیا یدوس دار  یتو رو به جون هر ک نیبب  -

 را باال دادم و مغرورانه   گفتم:    میابرو کی کردم،  یهم همان طور که به او نگاه م من

 شناسم؟! یمن که شما رو نم  د؟یکه با من کار دار دیباش یشما ک  -
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 لرزان و مضطرب گفت:  یدوباره با صدا او

 خواهشا زنگ بزن؟!  ،یخوب   تیحرف زدن و نه موقع یبرا هیخوب  یجا نه جا نیا نیبب  -

بد   ند،ی ما را بب یکه واقعا اگر کس   دمیفکر کردن فهم یشده بودم. بعد از کم رهی طور که به او خ  همان
 کند.  یبرداشت م

 مطمعن نبودم که زنگ بزنم.  یشدم شماره را بردارم  ول مجبور

 رفت.  یکرد و با سرعت وحشتناک  یشماره را از او گرفتم، خداحافظ یوقت

 را گرفته بود به راهم ادامه دادم.که وجودم را ف   یبا ترس و استرس من

 کردم خودم را زود تر به در خانه برسانم.  یم یداشتم و سع یرا تند تند بر م میها قدم

 آوردم.   رونیرا ب  دمیرا باز کردم و از داخل آن کل فمی فورا در ک دم،یخانه که رس به

 در آوردم  و همان جا رها کردم.  میرا از پاها میداخل راه پله شدم. به زور و تند تند کفش ها  

 داشتم. یب ی آن پسر بود، اصال نسبت به او حس و حال عج ری بد جور درگ فکرم 

 سرعت وارد خانه شدم و به سمت پله ها حرکت کردم، تند تند از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم.  به

 تخت انداختم. یخودم را رو  یآوردم از شدت خستگ رونی را ب میرا محکم بستم. لباس هادر  

آن پسر بود   ریفکرم در گ  یدادم و همه  یرا تکان م میشکمم بود، پاها یکه هر دو دستم رو یدر حال  
 کردند. یباشد. حرکت م  یز یکند و دنبال چ یتاب یکه ب  یکلمات داخل مغزم مانند ماه نیو ا

من   یچرا وقت ه؟یبود؟ چرا به من گفت که به او  زنگ بزنم؟ اصال کارش با من چ  یک نیمن ا یخدا -
 کردم؟   دایپ ی ب ی حال عج دمیاو را د

  یپهلو یدادم و رو  رییرا تغ دنمی حالت دراز کش دم،یپرس یسواالت را از خودم م نیطور که ا همان
چون  د،یآ  یمن مطمعن بودم که اگر به او زنگ نزنم، قطعا دوباره به سراغ من م  دم،یراستم دراز کش

 دانست.  یآدرس خانه و مدرسه من را م
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کردم که ناگهان فکر   یبودم با خودم فکر م  دهیراست خواب  یپهلو یها در همان حالت که رو ساعت
 به سرم زد.  یبی عج

  یبا خودم م  یه نیغمگ یگشتم با حالت  یآن کاغذ م ام رفتم در آن را تند باز کردم و دنبال فیک سراغ
 گفتم:  

 کو؟ کجاست ؟ کجا گذاشتمش؟ اه؟ -

آن کاغذ را   یاض یو ر کیزیکتاب ف نیتخت انداختم و ناگهان ب  یرا تند تند رو فیک لیوسا ی همه
 کردم.  دایپ

 آن را در دست گرفتم و گفتم:   یخوش حال با

 آهان خودشه.  -

رفتم. آن قدر استرس داشتم که دست  یطور که کاغذ را در دست گرفته بودم به سمت گوش  همان
 .رمی توانستم شماره را بگ  یو نم   د،یلرز یم میها

 

  زیشده بود و با م  یطراح دی سف یشکل که دور تا دور آن با چوب کار  یبزرگ مربع نهیبه آ  دوباره
 خواب من ست بود،  پناه بردم.  س یو سرو شیآرا

مغرورانه به خود نگاه  یبود با حالت  زی م یمن رو یکه هر دو دست ها  یدر حال ستادمیا نهیآ یجلو
 کردم و گفتم: 

 داره؟ کاری باهات چ نی بب ر ی شماره ست، بگ هیخب   ؟یهوا کن لیف یخوا یچته؟ مگه م ه؟یچ -

 خود تکان دادم. یبه حالت تاسف برا یسر 

   ؟یستی دختر تو آدم بشو ن  - 

 دل کندم. نهیاز آ 
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آرام و با حوصله،   یلیرا برداشتم و خ یآن نشستم. گوش یبه سمت تخت خواب رفتم ، رو  دوباره
 کردم. یشروع کردم به گرفتن شماره، بلند با خود تکرار م

 صفر، نه صد و شانزده، هشت صد و نه و...  -

 بوق،  ی صدارا بستم و  میتماس را فشار دادم، چشم ها یو دکمه  دمیکش  یقیبعد نفس عم  و

 وقت است منتظر زنگ من بوده، گفت:   یلیکه معلوم بود خ یب یعج  یلی خ  یبا بوق سوم صدا 

 د؟ ییبله بفرما  -

 لب گفتم: ریهم آب دهانم را قورت دادم و ز من

 د؟ یسالم خوب هست -

 مکث کردن گفت:  یبعد از مدت او

 رعنا خانوم؟   دیممنون ، شما خوب -

 کامل ماندم.   رتیتعجب و ح  در

 دانست!« یمشخصات من را م یکه همه  نیمن، ا یخدا یا»و

 همان حالت آرام ادامه دادم: با

 د؟ یدون یشما اسم من رو هم م -

 .ارهیباشه، همه مشخصاتش رو در م  یبله! خب اگه آدم به فکر کس -

 د؟ یدار کاری با من چ دی محترم بگ یخب آقا -

 . نیخوام هم  یبا شما ندارم فقط از تون کمک م   یمن کار  -

 با حالت متعجبانه گفتم:  من

 ؟ یشما آقا یتونم به شما بکنم؟ راست یم  یکمک؟ من چه کمک -
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 هستم. یاحمد یمن مهد -

 تونم به شما بکنم؟  یم  یاهم بله خوشبختم، حاال چه کمک -

 ! دیکه توش قرار گرفتم نجات بد یتی! فقط من رو از موقعیچ یه -

 تر شروع کردم.  یعصبان  یکم من

 وقت ندارم زودتر خواهشا!  ه؟یمنظور تون چ دیمحترم لطفا واضح تر بگ یآقا -

  ی. واقعا وقتدمیزدم که ناگهان شما رو د  یشهر دور م یبا دوستم تو   شی. من چند روز پ گمیباشه م -
عاشق شما شدم.    رو تجربه کردم. نینگاه صد دل عاشق شده درسته. من هم ا کیگن طرف با  یم
 در و اون در زدم اما موفق نشدم.   نیا یلیخ

 و به خود تون بگم. ام یشدم سراغ خودتون ب مجبور

 از دستم افتاد. ی تلفن رفت و آن را قطع کردم. گوش یکلمات ناخود آگاه دستم رو نیا دنیشن  با

  یو حرف ها رهیخ  واریدادم و فقط به د یاز خود نشان نم یحرکت چیشده بودم، ه رهی خ واریبه د 
 شد.  یدر ذهنم به صورت خودکار پخش م یمهد

 

 «یمهد »

 گرفته بودم. یبود که از شرکت مرخص  یروز  چند

  یحسابدار بودم و هم کار مشاوره انجام م   زیکردند اما خود من در تبر یم یخانواده من در کرج زندگ 
 دادم. 

بلند   یگوش یدفعه صدا کیمبل کنار مادر نشسته بودم.  یوساعت دوازده بود. من ر شهیهم طبق
کلفت   یرا برداشتم و او با همان صدا   یبود گوش یبه صفحه آن نگاه کردم. دوستم هاد یشد. وقت

 است، گفت:  دهیاش که معلوم بود دراز کش یشگیهم

 سالم؟  -
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 گفتم:   یشگ یهم نیسر سنگ ی هم با همان صدا من

 !؟یی کجا ؟یسالم، خوب -

 .دمی دراز کش  کاری واال خونه ب ؟یممنونم، تو خوب  -

 ؟ یکار ی عه!  پس مثل من ب -

 داده است، گفت:  رییخود را تغ دنیکه معلوم بود از حالت دراز کش ییدفعه با صدا کی یهاد

 م؟یبزن  ی. گشترونی ب میبا هم بر امی آره. پس آماده شو م -

 هم از خدا خواسته در خواستش را قبول کردم.  من

 . ایشه ب با -

 . امیساعته م مین -

  ی. از اتاق خارج شدم و با مادر خداحافظ دمیبه خودم رس  یبلند شدم. سمت اتاقم رفتم و کم میجا از
 کردم. 

بود و قدم  ن ییسوشرتم، و سرم هم پا ب یداخل ج میشدم و هر دو دست ها  یدر منتظر هاد یجلو
را دور زدم، در آن را باز    نیماش  ریآمد، بدون تاخ  دشی با سمند سف  یهاد قهی زدم. بعد از دو دق یم

 کردم و سوار شدم. 

 سالم. -

 طلبکارانه به او کردم.  ینگاه  میشدم ن یمن هم در همان حال که داشتم سوار م و

 همش؟  یکن  یآهنگ گوش م یسالم، آهنگشو! پسر تو چه قدر حال دار  -

 تکان داد. یهمان طور که حواسش به جلو بود سر  یهاد

 باز کنه.  هیهم خوبه. روح  یل یخ ه؟یچ -

 ما رو امروز؟  یببر  یخوا یحاال کجا م  -
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 م؟یبزن  یدور  هی شهر  یجا تو نیهم -

 به او انداختم.  یهم با لبخند نگاه  من

 !میباشه. موافقم بر -

شلوغ، رفت و آمد   ی. و من نگاهم به مغازه هامیدیچرخ  یو م میزد  یها دور م  ابانیطور در خ همان
 . دیرس  یبچه ها به گوش م  غیآدم ها ، ج یدعوا یها بود. صدا نی آدم ها، ماش

  یکه من را نگاه م یهاد یآن قدر غرق نگاه کردن به شهر شلوغ کرج شده بودم که ناگهان با صدا 
 کرد به خودم آمدم. 

 ؟ ینکنه عاشق شد  ؟یچته پسر؟ تو فکر  -

 با کف دست به پشت گردنش زدم .  من

 جلو تو نگاه کن. واقعا خنده داره من و عشق؟ -

 تکان داد.  نییصبر کردن به پا  یسرش را به معن  یهاد

 ؟ یشیم ابونی مثل من به خاطر عشقت آواره کوچه و خ ینترس پسر، تو هم روز  -

 

بود باتعجب   یهادرخ  می.  همان طور که نگاهم به ندمیچرخ یبه طور کامل به سمت هاد من
 . دمیپرس

  ییما از تنها قیرف  نیخواد بر گرده که ا  یم یخانوم چه خبر؟ هنوز کانادا ست؟ پس ک  نای از م یراست -
 اد؟ ی ب رونیب

پر پشتش    یمشک  یموها یرا رو  گرشیکرد، دست د یم  یدستش رانندگ کیهمان طور که با   یهاد
 و گفت:  دیکش

 مون.  یمراسم عروس یبر گزار  یبرا ادیم گهیماه د کیاونم خسته شده. تا  گهیواال د -

 هم که نگاهم به جلو بود. من
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 . دیش  ری هم پ یخب، مبارک باشه. انشااهلل به پا -

 و نگاهش را به من دوخت. دیبلند خند یبا صدا یهاد

 شتر،  در خونه تو هم بخوابه.  نیانشااهلل ا -

 کرد. یرا عوض م   نیدنده و فرمان ماش شیدم. او  با دست هادندان نما  کر یهم لبخند من

 . دیچی که مدرسه دخترانه داشت پ ابانیخ  کیبه داخل  

 کرد. یم یبا همان سرعت کم رانندگ  یما بود. هاد یخانه  کیمدرسه نزد بایتقر

کوله   یرو یزرشک  فیکه ک یر یبود که ناگهان چشمم به دختر سر به ز نیماش رونیهم نگاهم به ب من
 اش بود افتاد. 

کردم و با تعجب و دهان باز خودم را به طور کامل   دایپ ی بی حال عج  کیآن دختر،  دنیمن واقعا با د 
 زدم. دیچرخاندم و او را د

 بودم.  دهیاو ند ییبای به ز یتا حاال دختر  

  نیعقب ماش شهیاز ما دور شد در همان حالت که سرم سمت ش یکه کم یتاو از کنار مان رد شد. وق 
 . دمیکوب نی ماش نهیکج بود با دست راستم به س

 زود برگرد عقب دور بزن! ،یهاد -

 گود شده به سمت من برگشت. یبا چشمان  یهاد

 تر!  واشیچته؟  ه؟یچ -

 . دمیکوب  نیماش نهیبا سه ضربه به س  دوباره

 زود!  -

که او  یبا تعجب به او نگاه کردم، طور  گریبار د کیو  میشد  ابانی دور زد و دوباره وارد آن خ یهاد
 متوجه ما نشد.
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من  یها ای پرنسس رو هیرنگش، درست شب یعسل یاش، آن صورت گرد و خوشگلش، چشم ها افهیق
 بود.

 بودم.  دهید ییمن آشنا بود. انگار او را جا یچهره اش برا یلیخ

 یمتعجب که به همه جا یرا نگه داشت و خودش را به سمت من چرخاند با چشمان  نیماش یهاد 
 کرد،  گفت:  یصورتم نگاه م

 دفعه چت شد؟  هیپسر؟ معلوم هست  هیچ -

 شده بود. به او گفتم: رهیمن هم که همان طور چشمانم به رو به رو خ  -

 ؟ یشناس یتو اون دختر رو م ،یهاد -

 تکان داد.  دییسرش را به نشانه تا یهاد -

 ماست، چطور؟  هیآره دختر همسا -

 

 لبم بود! به او گفتم:  یگوشه  یکه رو یبرگشتم و با همان لبخند کوچک یطرف هاد به

 بود.! یو خوشگل   ریدختر سربه ز یل یخ -

  یجا م نی بار مادر و پدرش اون رو ا کیهم داره، هر چند وقت  یادیخواهان ز  ته،یآره بابا، باشخص -
 .رن ی ذارن و شهرستان م

 .دمی ازش ند یبد زی اومده تو کوچه ما هستن تا حاال چ ای به دن یاز وقت 

 کردم گفتم:  یاو گوش م یشده بودم و به حرف ها  رهیخ یکه همان طور به هاد من

 ؟ یخند  یبگم،بهم نم زیچ هیمن   ،یهاد -

 تکان داد و گفت:  یسرش را به نشانه منف یهاد

 نه بگو، چرا بخندم آخه؟!  -
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 آب دهانم را قورت دادم و با من من گفتم:  

 ؟ینگاه صد دل عاشق شده، اعتقاد دار  کی طرف با  گنیکه م نیبه ا -

 خودم هم اتفاق افتاده.  یآره، برا -

 طور شدم.  نی!امروز من هم همیهاد -

 زد و گفت:  یفرمان ضربه محکم و به   دیبلند خند یصدا با

 واقعا انتخابت حرف نداره.  ؟یپسر مطمعن  -

 با تعجب و چشمان گرد شده به او نگاه کردم و گفتم:  من

 ؟یشناس  یمگه طرف رو م -

 آره بابا از حرف زدنت معلوم بود.  -

 زدم.  ینیری لبخند ش من،

 من رو برسون خونه.! وفت،یپس راه ب  -

 چشم قربان.  -

. دوباره رو به  میآمد رونیبود، ب  نیماش کیتنگ که فقط محل عبور   ابانیو از آن خ  میکرد حرکت
 کردم و گفتم:  یهاد

 کنه؟  یبدم؟ اصال به نظر تو قبول م شنهادیدختر پ نیتونم به ا یم یمن چه طور  -

 دانم باال داد. یزد و شانه اش را به عالمت نم  یلبخند یهاد

تکان دادم. در را باز و با   یهاد ی برا یشدم و دست ادهی پ  نیدر خانه از ماش یکر بودم. جلو تو ف مدام
آرام سمت مادرم که سخت مشغول جمع کردن خانه بود، سالم    یآهسته داخل رفتم. با لحن ییقدم ها

ن به  فکر کرد یگرفتم و محتاج فرصت برا یم  شیرا پ یکار  دیکردم. فورا به سمت اتاقم روانه شدم. با
 عواقبش بودم. 



 رعنا 

15 
 

 یرعنا جلو  ریتخت ولو شدم. چشمانم را بستم به فکر رفتم. تصو یحال رو یاتاق شدم و ب  وارد
 از او فکر کنم ری غ زیچ چیتوانستم به ه یشد. تمرکز نداشتم نم یم  میچشمانم ترس

 او کرده بود.  ی فتهی تر من را ش ش ی ب یهاد یها حرف

 کرد.  یم  ییکوچک در آن خود نما یشده بود که رعنا مانند رنگ  لیتبد یدیمن به پارچه سف  ذهن

 به سراغش رفتم. یر ی تاخ چیآن روز با ه یام را گرفتم. فردا یینها میبه سرم زد و تصم یفکر 

 

 »رعنا« 

را زد و به آن طرف   یکنار گوش  یو فورا دکمه  مینتوانستم بگو  یحرف  چیحرف ها، ه  نیگفتن ا با
 تخت پرتاب کردم. 

که در   یدهانم گذاشتم و مثل حالت یرا جلو می. هر دو دست هادیلرز یم میسترس دست و پاهاا از
 خوردم.  یتاب قرار گرفته باشم، تاب م

 شدم.   رهیرفتم به خودم خ نهیسر جا بلند و به طرف آ از

آرمان که   میطرف پسر عمو کی ذهن من را مشغول خودش کرده بود از  بی و غر بیعج   یها فکر
هنگ کرده  یخودم، به کل   یدانستند از طرف یم گریخانواده ها بدون مشورت با من، ما را مال هم د

 بودم.

آب و بعد از آن فرستادن  وانی ل  کیکرد، خوردن  یآرام م یکه من را کم یز یجور مواقع، چ  نیا در
 صلوات بود. 

 . دمینوش یبرداشتم و آب خنک  نتیکاب از وانیل کیاتاق را باز کردم به سمت آشپزخانه رفتم،  در

 دادم. هیکردم و به در تک تیبه اتاقم برگشتم. در را بستم و هر دو دستم را به سمت پشت هدا  دوباره

 که امروز کرده بود،  یحرکت  ،یمهد یها حرف

 به فکر فرو رفتم.  دمیبود. دوباره به تخت پناه بردم و دراز کش ختهیذهنم را بد جور به هم ر 
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 فکر کردم متوجه شدم که خودم هم واقعا عاشق شده ام.  یکم یوقت

 

 آهنگ مورد عالقه ام را گذاشتم و با آن زمزمه کردم.  

 اره؟ی ن ادمی خاطرت تو رو   ای دن هیبرم   دیکجا با -

 راحت بزاره؟ شب فکر تو، من رو    کیبرم که   دیکجا با -

 نداره؟  یبرام فرق   یچه کردم با خودم که مرگ و زندگ -

 اره؟یحال بد، طاقت ب نیتو ا ی محاله مثل من، کس -

 در ذهنم تجسم شود. یمهد ر ی شد که تصو یکرد، باعث م  یم  یاحساسات شتریآهنگ، من را ب نیا

حالت چشمانم را بسته بودم ناگهان که چشم باز کردم،   نیدانم چند ساعت گذشته بود که در ا ینم
 شده بود. کیهوا تار

 ام را گرفته بودم. یی نها میانداختم نه، شب بود. من تصم  ی شدم و به ساعت تلفن نگاه بلند

 برق رفتم و چراغ اتاق را روشن کردم.  دیسمت کل  به

مراقبت از من استخدام کرده بودند وارد اتاق   یکه پدر و مادر برا یرمضان روشن کردن چراغ خانم  با
 شد.

 زانی آو رهیپشتش نهفته بود همان طور که دستش به دستگ یفراوان یکوتاه که غم و غصه  یلبخند با
 بود رو به من کرد و گفت: 

 . دیاست بخور زی م یشام رو  دییدخترم غذا حاظره، بفرما -

 رو به او کردم و گفتم: ییتخت بلند شدم و با خوش رو یهم از رو من

 . میخور یباشه پس غذا رو با هم م -
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و هر کدام از ما   میهر دو ساکت بود میدو به سمت آشپزخانه رفته و مشغول سرو کردن غذا شد هر
 بود. ییجا ری فکرش درگ

گفتن به اتاق   ریب بخ دستت درد نکند.« و با ش  »یشگیهم یاز تمام کردن غذا با گفتن جمله  بعد
تلفن  یبه سمت حال رفتم و گوش  دیبه گوش رس ییرای تلفن از پذ یپناه بردم که ناگهان صدا

 برداشتم. دیسف  زیم یرنگ را از رو  یخاکستر 

 زدم و جواب دادم. یطرف و آن گوشه قدم م نیبه ا ییرایدستم بود در پذ  یهمان طور که گوش  

 

 د؟ ییبله، بفرما  -

 دخترم، چه خبر؟  یسالم خوب  -

 . یواال سالمت ؟یعه، سالم مامان خوب  -

 . مییاون جا گهیدو ساعت د میخب دخترم، ما تو راه -

 منتظرتونم. یخوش حالم کرد یل ی!خ؟یعه جد -

 فعال دخترم.  -

 . یمامان یبا -

 خوش حال بودم.   یلیگشتند، خ  یکه مادر و پدرم بر م نیا از

 جواب داد.  یکه مهد دیکش یادیرا گرفتم. طول ز  یدوباره شماره مهدتلفن را برداشتم و  یگوش

 د؟یسالم رعنا خانوم! خوب  -

 هم با عجله شروع کردم.  من

. بعد از مدرسه، پارک معلم، ساعت چهار بعد از ظهر  نم یخواستم فردا شما رو بب   یسالم ممنونم، م -
 باهاتون کار دارم. 
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 باشه حتما، منتظرم.  -

 ع کردم. تلفن را قط فورا

بود، چون  نی توانستم انجام بدهم هم یکه م ینداشتم و تنها کار  یکردم و چاره ا یبا خودم فکر م 
 خودم هم واقعا عاشق بودم.

شده   یبزرگ نقاش یاتاق که عکسم به صورت بنر  واریتخت نشسته و به د یدو ساعت را فقط رو نیا
 گرفته بودم. یمحل یپدرم با لباس کورد یالیکه در و ی بودم. عکس  رهی بود خ

آمدم. مادر و   رونی دانم زمان چه گونه گذشت؟ که ناگهان متوجه باز شدن در شدم از اتاق که ب ینم
 خندان و خوش حال با هم مشغول حرف زدن و آوردن چمدان شان بودند.  شهی پدرم دوباره مثل هم

که او   یخواست فقط حرف خودش باشد وتنها کس یم شه یمن هم یمادرم مهربان تر از پدر بود. بابا 
 کرد، مادرم بود. یرا تحمل م

 آن ها را بغل کردم. یو حساب دمیآن ها فورا به سمت شان دو دنید با

 هم با کالس و به روز بود. یلیمهربان، خوشگل، جوان و خ یزن  مادرم

به من  شهیادرم همرنگ بود و م یما عسل  یچشمان هر دو ،یبا چشمان عسل  یکلی قد بلند و ه 
 گفت.  یام م یچشم عسل

 مشغول کار بود.  ییماما کینیکل  کیو پنج ساله و در   یسن او هم حدود س 

  ینکیو ع یپر پشت و مشک  یبلندتر از مادرم، با موها   یو هشت ساله و قد ی حدود س  یمرد پدرم،
 هم بود.

 دوست داشتند.  یلیخانواده ما را خ لیفام یداشت و همه   شرکت

 . میبا درک و مهربان بود یاز خود نباشد. ما خانواده ا فیتعر د،یراستش را بخواه 

 بردند.   یدر مواقع برخورد با مشکالت به ما پناه م لیاکثر فام  

 را عوض کرد.  شیبه اتاقش رفت و لباس ها مادرم
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رنگ نشسته و با هم  ییطال یمبل سلطنت یرو ییرایهم در پذ یمن و بابا هم همان طور که رو به رو 
 . میمشغول صحبت شده بود

 کنم.  فیتعر شیام را برارا که در مدت نبود آن ها انجام داده   ییخواست که تمام کارها  یاز من م بابا

که دستش داخل مو   یآمد و در حال  رونی اش از اتاق ب یآب  راهنی دفعه با شلوار سبز و پ کی مادرم
 دیاش که شا یشگیهم نیریکرد به سمت ما آمد با همان لبخند ش یبود و آن ها را جمع م شیها

 داد، گفت:  یخودش بروز نم   یپشت آن پنهان بودند اما به رو شیغم ها

 . یرعنا گلم، برو به خواب فردا صبح زود مدرسه دار  ،یپدر و دختر  ی حرف ها گهیبسه د -

 اتاق شدم.  یگفتن به آن ها راه ریچشم و شب بخ  کیهم با  من

  کیو با  دمیتخت دراز کش یخواب، رو یو شلوار پلنگ راهنی پ دنیاز عوض کردن لباس ها و پوش بعد
 چشم به هم زدن خوابم برد. 

را به زور   می. چشم هادیبه گوشم رس  یساعت زنگ یدفعه صدا کینشده بودم که  ری از خواب س هنوز
 فته و دنبال دکمه خاموش کردن آن در پشت گشتم.باز کردم و ساعت را در دست گر

 را که خاموش کردم. آالرم

 رفتم.   رونیانداختم از اتاق ب  یاز جا بلند شدم به دور و اطراف نگاه یحال یب  با

 در آشپزخانه مشغول آماده کردن صبحانه بود. مادرم

 ارج شدم. آب را باز کردم. صورتم را شستم و خ ر یرفتم و ش  یبهداشت  سیسمت سرو به

 

و همه   یزدم. واقعا عال یم دیرا که مادرم حاظر کرده بود د یصبحانه ا  زیسمت آشپزخانه رفتم و م به
 بود.  ای مه یچ

شدم و   رهیلب به مادرم خ  یرو یبودم با خنده ا  ستادهیگذاشتم و هم چنان که ا یصندل  یرا رو دستم
 گفتم: 
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 تا آسمون فرق داره.  نیکردم، زم یواقعا سفره امروز با هر روز که من آماده م ،ی مامان -

 لبش بود، رو به من کرد و گفت:  یکه گوشه یشگیبا همان لبخند هم مادرم

کار ها مال    نی. ایفقط حواست رو به درست تمرکز کن دی با تهیاشکال نداره دخترم، تو هنوز اول زندگ -
 . یات رو بساز  ندهیآ دیمنه. با

 قربون مامان خوب و خوشگلم برم.  -

 آن نشستم.  یو رو دم یرا عقب کش   یصندل

 گذاشت.  زی م یرا که در دستش بود رو ییچا  ین یمن نشست، س یمادر هم آمد و روبه رو  

 .میدو با گفتن بسم اهلل، شروع به خوردن صبحانه کرد هر

 . میردن بودطور که مشغول خو همان

 و نشست.  دیرا عقب کش  یگفت و صندل ر ی پدرم هم آمد و صبح بخ قهیبعد از چند دق 

 کرد.  ییساز رفت و فنجان بابا را پر از چا  یبلند شد و به سمت چا شی از سر جا مادرم

 . میدر حال خوردن صبحانه بود یبابا گذاشت و همگ یبه طرف ما آمد و فنجان را جلو 

 آن ها کردم و گفتم:  یخوردم رو به هر دو  یدستم بود و م ییمن همان طور که فنجان چا 

 از دوستام قرار دارم، اجازه دارم برم.  یک ی پارک معلم با  یمن امروز ساعت چهار تو -

 گفت:  د،یمال  یهمان طور که کارد دستش بود و به نانش کره م بابا

 مواظب باش.  ادنیشلوغ کرج گرگ ز یها ابونیزود برگرد خونه تو خ یول ی بر   یتون  یدخترم! م -

  یچشم گفتن از رو کیگذاشتم و با  زی م یخوردم، فنجان را رو یرا م  ییقلپ چا نیمن هم که آخر و
 را به سمت جلو حرکت دادم. یبلند شدم و از آن خارج و صندل   یصندل

 مادر، کردم و گفتم:  روبه

 دستت درد نکنه.  شهیبود، مثل هم ی! عال ین مامان جو -
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 . امی نوش جونت دخترم برو آماده شو االن م -

هم از آشپزخانه خارج شدم و به سمت اتاقم حرکت کردم و داخل شدم دوباره به سمت کمد رفتم  من
 آن ها کردم.   دنیتخت گذاشتم و شروع به پوش  یآوردم و رو رونیمدرسه ام را ب یو از آن لباس ها

اتاق خارج  را داخل آن جا به جا کردم و از  لمیآمدم و وسا فمیسمت ک  دم،یکه آن ها را پوش نیاز ا بعد
 شدم.

 برد.  یمن و دوستم را هم تا دم مدرسه م کی نیروز مادرم موقع رفتن به کل هر

 

 برنامه آن روز بود.   ،یکار ی ورزش، ب   ،ینداشتم. فقط فارس یروز برنامه سخت آن

 حرکت کردم. نگیآمدم و به سمت پارک  رونیاز اتاق ب  

 را باز و سوار آن شدم. نی ر ماشمنتظر من بود به سمتش قدم برداشتم د نیداخل ماش مادرم

 .میمامان، بر -

 خارج شد و در را با دکمه بست.   نگیآهسته و آرام از پارک مادرم

 بود. یبه جلو بود و من هم حواسم به مهد ی. مادرم کل حواسش موقع رانندگ میدو ساکت بود هر

 بلند شد.  ن یماش  گنالیس یبوق فشار داد و صدا یمادرم دستش را رو م،یدیکه رس  سایدر خانه پر به

 آمد. رونی کوتاه گوشه لبش از خانه ب یبا لبخند  سایپر

 حرکت کرد و سوار شد.   نیتکان داد و به سمت ماش  یدست

بود و از اتفاقات   یگر ید یو صحبت شدند اما حواسم جا یو مادرم با هم گرم احوال پرس  سایپر
 توجه نداشتم. زیچ چی خبر، به ه یاطرافم ب

. مادرم که  میشد ادهیپ  نیگفتن به مادر از ماش یخداحافظ  کیهر دو با  م،ی دیدر مدرسه که رس به
 حرکت کرد و رفت. 
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 را محکم گرفتم و گفتم:  سایدست پر 

 باهات کار دارم.  ای جون! زود ب یپر  -

پله ها  یرا چنگ زده بود، کشان به سمت نماز خانه بردم و رو فشیکه  ک یرا در حال  سایو پر 
 نشاندم. 

  ،یمقدمه ا  چیشده بودم، بدون ه رهی خ شیرا گرفتم و همان طور که به چشم ها شی دو دست ها هر
 گفتم: 

با هم  ا یکنم ب یپارک معلم قرار دارم. خواهش م یپسر تو هیگلم، امروز ساعت چهار بعد از ظهر با  -
 ترسم. یم  یی! من تنهامیبر

 گرد شده و متعجب دستم را محکم فشار داد و گفت:  یبا چشمان   سایپر

 ؟ یشناسیاصال اون پسر رو م  ؟یکن  یم سک یر یدار  یکن  یرعنا جونم، فکر نم -

شدم و همان طور که  رهیخ  را ول کردم به جلو شیحرف ها دست ها نیا دنیدفعه با شن  کی من
 گفتم:  دمی جوب یرا م  میناخن ها

 .انهی آره  دیدونم! شا ینم -

 روبه من کرد و گفت:   سایپر

 ندارم.   شتریرعنا ب  هیمن که  م،یباشه بر -

 تمام، او را بغل کردم و گفتم:   یبرگشتم و با خوش حال سایحرف به سمت پر نیا دنیشن  با

 جونم. یممنونم که هست -

 .میدیکه به کالس رس نیتا ا می داشت ی را گرفته و قدم بر م گریو دست هم د میدو از جا بلند شد هر

 کرد.  سی وارد کالس شد و درس نهم را تدر  یخانم رمضان  یاول که شد، معلم فارس زنگ
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نداشتم و اصال اتفاقات داخل کالس را متوجه  یهوش و حواس درست و حساب  چیآن روز ها ه من
 شدم.  ینم

که  نیبود، گرفتم و بدون ا قمی رف  نیو بهتر یرا که هم تخت  وایبه صدا در آمد. دست ش حی تفر نگز
پله ها دوان دوان  بردم از در   یجمع کند، کشاندم و از رو مکتی ن یرا از رو لشیاجازه بدهم وسا

 .میشد اطی خارج و وارد ح  یورود

هم کنار   یقرار داشت که درخت  یکوچک  یمدرسه بود، سکو اطی از ح یکه در گوشه ا یپارک کوچک  کنار
 آن قرار داشت.

 .میمان گذاشته بود  ییاسم آن درخت را درخت تنها وایو ش من

و با   مینشست یسکو م  یبه کنار آن درخت رفته و رو وایشد، من و ش  یم حیزنگ تفر  یوقت شهیهم
 .میکرد یهم شروع به حرف زدن م

 را به آن جا بردم. اویش شه،یروز هم طبق هم  آن

  رهی گذاشتم و محکم فشردم و در همان حالت به چشمانش خ میرا در دست ها شی دو دست ها هر
 شده بودم. 

 کردم.  فیتعر  شیماجرا را برا کل

 زل زده بود. مینگفت و فقط ساکت و به چشم ها یز یمدت چ نیاو در تمام ا 

کس اجازه نخواهد  چیعاشق من است و به ازدواج من با ه میدانست که آرمان پسر عمو یم وایش
 داد. 

 تمام شد، گفت:  میکه حرف ها  نیاز ا بعد

  شه؟یم  یرعنا! پس آرمان چ -

 شدم.  یم ی زد واقعا عصب  یاز عشق آرمان نسبت به من حرف م  یوقت کس هر

 را ول کردم و از جا بلند شدم.  ش ی دست ها وا،یجمله از زبان ش  نیگفتن ا با
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 بلند، گفتم:  یو صدا تی سمت درخت حرکت کردم با عصبان به

زنم اون وقت تو از عشق   یباهات حرف م گهینفر د هیچند؟! من از احساساتم نسبت به  لویآرمان ک  -
 ؟ یگیسر و ته اون برام م  یب

 آرام گفت:  یبا لحن  وایش

 خوام.   یه؟ معذرت مچه خبرت ؟یش یم ی باشه، حاال چرا عصب  -

 تونه مانعت بشه.  ینم ی کس یرو گرفت  متیتصم  یوقت حاال

 مواظب خودت باش رعنا جان. یول  برو

 کردم. دییهم با سر تا من

 .فتدی قرار است ب یداعم در فکر بودم که چه اتفاق 

 

 «ی»مهد

 اتاق کار در خانه هم داشتم. ک یکارم نشسته بودم. من  زی اتاقم پشت م در

 بلند شدم و به سمت در اتاق حرکت کردم. یصندل  یساعت حدود سه بعد از ظهر بود از رو 

که کارم تمام شد، دوباره به سمت اتاق   نیبه سر و صورتم بزنم. بعد از ا یرفتم تا آب   سیبه سرو 
 حرکت کردم. 

 اج با او بود. که داشتم ازدو یرعنا و تنها قصد  شیفکر و ذکرم پ  همه

 شدم.  رهیهمه رنگم در کمد خ  یها راهنی کمد لباس را باز کردم و به پ در

 از کمد خارج کردم.  زیمورد عالقه ام را انتخاب و با آو راهنی باالخره پ قهیبعد از گذشت چند دق 

  یوسو شلوار ط اهیبا سوشرت س  د یسف راهنی پ کیو  زانی آن آو رهیرا به دستگ  زی کمد را بستم و آو در
 برداشتم،  زیم  یرا از رو نیماش  دیرا برداشته به خودم زدم و کل کی. عطر ب دمیپوش
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 کردم و از اتاق خارج شدم.  زانیرنگ آن آو  ینقره ا رهیسمت در اتاق حرکت و دستم را به دستگ به

سرشار از   یدر آشپزخانه مشغول کار بود. سرم را به طرف او چرخاندم و با لحن شهیمثل هم مادر
 آرامش گفتم: 

 . رونی ب  رمیمن م  ؟یندار  یمامان! کار  -

 با همان صورت مهربانش رو به من کرد و گفت:  او

 نه پسر گلم، مواظب خودت باش، خدا به همراهت.  -

 رفتم و از آن خارج شدم.  یو به سمت در خروج  دمینگاهم را از او دزد یهم با لبخند من

شده بودم.   رهیرا باز کردم و سوار شدم به جلو خ نی در ماش چیدر پارک بود. با سوئ  یجلو  نیماش
 را روشن کردم. ن یناگهان به خودم آمدم و ماش

داد،   یتر فشار م  شیرا ب و داشت مغزم  دیچ یپ  نیماش یام در کل فضا  یآهنگ عاشقانه فارس یصدا 
 گاز فشار دادم و به راه افتادم.  یرا رو میآن را کم کردم. پا یصدا

پنجره وفکرم بد   یهم آرنجش رو گرمیکردم. دست د  یم یدست داشتم رانندگ کیچنان که با  هم
 جور مشغول بود. 

هم  کی انداختم و ساعت حدود چهار و تراف یکه در دست چپم بود، نگاه  یرنگ اهیبه ساعت س  
 بود.  نیسنگ

 را خاموش کردم و از آن خارج شدم.  نی. ماشدمیپارک که رس به

  تیدست هدا یک یدست به آن    نیدر دستم بود. آن ها را از ا نیماش دیام همراه با کل یآفتاب نکیع
 کردم.  یم

داشتم به  یمآرام و آهسته قدم بر انداختم و و به جلو حرکت کردم.  یسمت چپ و راست نگاه به
 درخت بود.  کیکنار  یمکتین  دم، یپارک که رس  یآخرا
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رنگ هم   یقهوه ا یآفتاب نکیکه ع اهی و شال س دیبا شلوار سف  یآسمان  یمانتو آب  کی با  یدختر  
  ییجلوتر که رفتم با صدا یداده و در حال فکر کردن بود. کم هیتک مکتیکه به ن دمیگذاشته بود، د

 آرام گفتم: 

 خانوم؟!  دیببخش -

 که رعنا است. شروع کردم.  دمیرا به سمت من برگرداند و د  سرش

   نم؟یتونم بش  یم -

 آرام گفت:  یجا به جا کرد و با لحن   یرا کم  خودش

 .دی نیبنش  دییبله،  بفرما  -

 ده بود، آرام کنارش نشستم.که به جانم افتا یبا استرس 

 

ََ جد یبدون مقدمه و با حالت  رعنا  رو به من کرد و گفت:   یکامالَ

  یبا آبروم باز  یخوا یسراغم؟ چرا م یراستش رو بگو؟ چرا اومد  ؟یراجب من گرفت  یمیچه تصم -
 ؟ یکن

 که غم پشتش پنهان بود، گفتم :  یبالفاصله حرفش را قطع کردم و با لبخند  من

ََ رع -  . دیمن خوب گوش کن یو به حرف ها دینزن   یحرف چی نا خانوم! هلطفَا

و   یشرکت هستم و حسابدار  کیمشغول کار در   زی تبر یو دو ساله تو   ستیهستم ب یمن...من پسر  
شدم،  نه به   یکنم. تا حاال نه عاشق کس یم  یزندگ یخانواده معمول ی. تودمیکار مشاوره هم انجام م

  یفکر  چی به ازدواج ه یتون نشه ولباور  دی. تا حاال شایچ یه  ،یرفتم، نه خواستگار  یسراغ دختر 
دو نفره شدم،  عاشق   یشم اما دو روزه که عاشق زندگ  ی م یزود عصبان ینکردم. اخالقم هم خوبه ول

 دونستم. یراجبش نم ی چیشناختمش و ه  ینم  روزیشدم که تا د یدختر 

 مکث ادامه داد:  یبعد از کم طنتیپر از ش  یخنده ا با



 رعنا 

27 
 

کرج با    یتو شی . چند روز پدمیخانوادش رو فهم  یاز طرز زندگ یدوستم کم  یبه لطف هاد  یول - 
 مینگاه صد دل عاشقش شدم. من تصم کی و با  دمی دختر رو د نیکه ا دمیچرخ  یم یدوستم هاد

هم  ای  رمیکه بم  نیتونه مانع انجامش بشه مگر ا ینم ی کس رم یبگ میهم تصم  یرو  گرفتم وقت   میینها
 خدا مانع بشه.  ریتقد

  یمشک فی ترسان و نگران از داخل ک  یفرستادم، رعنا زود و با حالت  رونیحال که نفسم را ب نیهم در
 آورد و به سرعت در آن را باز کرد و به من داد و گفت:  رونی را ب  یآب معدن یاش بطر 

 .ادیتا نفستون باال ب  دیآب رو بخور نیخواهشا! ا -

 . دمیرا از دستش گرفتم و  همه اش را نوش  یشده بودم، بطر  رهیهم همان طور که به چشمانش خ  من

 رعنا رو به من کرد و گفت:  

 . دیحاال من حرف هام رو بزنم خوب گوش کن  -

 چیو به ه دمیزحمت کش یلی تر به کنکورم نمونده، خ شی چهار ماه ب ایهستم که سه  یمن دختر  
کنه. پدر من  یشهر بزرگ کار م  نی در هم  کین یکل یخوام زحمت هام به باد بره. مادرم تو  یعنوان نم

 دختره تنها هستم که خواهر و برادر ندارم.  هیدختر...  هیهم شرکت داره.  

 و نابارورانه گفت:  یاحساس یشد و با لحن  رهیبه چشمانم خ  ناگهان

 یادی ز زیرو به من دادن، چ  ایکنم کل دن  یفکر م نمشیب ی م یشده که وقت داینفر پ هیاما دو روزه که  -
خوام از دستش   یعنوان نم چیدونم که نفسم به نفسش بنده و به ه یرو  م نی ا یدونم ول  یازش نم 

 بدم. 

 گریهم د ینفس پا نیکه تا آخر  میدادو من و رعنا به هم قول  مینشسته بود  مکتی ن یجا رو همان
  یم یگر یکند، د  انتی صورت هر کدام خ  نیا ریدارد در غ یحق زندگ یگر یاز ما مرد د یکی اگر  م،یبمان 

 سوزد.

 

 »رعنا« 
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  مکتین یرا از رو  فمی شده بود فورا از جا بلند شدم، ک رید  یل یانداختم، خ یرنگم نگاه  دیساعت سف به
 بود برداشتم.   ی من و مهد نیکه ما ب

را با هر دو دست گرفته   فیکه ک ی و در حال ستادمیا یمهد یو مغرورانه رو به رو یکامال جد یبا حالت 
 گفتم: یشگ یبودم، و با همان حالت مغرورانه هم

 . نمتیب یکردم خداحافظ بعدا م ر ید یل ی. خگهیخب د -

 . میهم بود یروبه رو  یکم یاز جا بلند شد با فاصله  یمهد

 و گفت:  دیکش یشد و آه رهی به چشمانم خ 

 شمارتون رو داشته باشم؟  شهیم -

 مکث کردن شروع کردم به گفتن:  یکردم بعد از کم یهمان طور که به چشمانش نگاه م  من

 داشت  کن! ادی -

 آورد و گفت:  رونی را ب ادداشتشیدفترچه  برد و از آن بش یفورا دست راستش را به سمت ج  یمهد

 بگو؟! -

 هم آرام زمزمه کردم. من

 صفر، نه صد و ده، صفر، هفتاد و سه، ...  -

 جلو تر منتظرم بود.  یکم سای با عجله راه افتادم. پر  یکرد و من بدون خداحافظ رهیرا ذخ   شماره

  یسنگ فرش ها یس روبا استر  یلیداشتم. خ  یبیتو دلم نبود خوش حال بودم و حالت عج  دل
 داشتم.   یرنگ پارک  قدم بر م یطوس

  مکتین کی  یبودند که هر کدام رو یمثل من و مهد ییآن جوان ها یبود و اکثر آدم ها یبزرگ   پارک
با عجله و  دمیکه رس سایکردم.به پر یبه پشت سرم نگاه م قهیمشغول صحبت بودند. هر دو دق

 بلند گفتم:  یصدا

 م؟یکرد   رید یلی که خ میبر ر یبگ  یتاکس هیدختر!  -
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با   ینشسته و مشغول باز  ی و شال مشک  اهیسبزش و شلوار س یبا مانتو  مکتی ن یکه رو سایپر
 و گفتم:  دمیمن وحشت زده شد. خند یدفعه با صدا کیانگشتانش بود، 

 ؟یدیچته؟ مگه جن د ه؟یچ -

 ا جلو آورد و گفت: تر کرد، سرش ر کیرا به هم نزد  شیابرو ها یعصبان   یبا حالت  سایپر

قدر عجله  نیکنه؟ حاال چته ا یآدم قش م  ی گی. نمیاهن  یاهن هیکنه؟ بابا،   کارتیخدا بگم چ یا -
 شده؟! یچ نمی کن بب فیتعر ایب یدار 

 دختر!  رهیکنم. د  یم فیتو راه برات تعر میزود باش بر ،یپر  -

که دست او را گرفته بودم، دوان دوان   یبلند که شد در حال دم،یکش مکتین یرا گرفتم و از رو  دستش
 به سمت اتوبان رفتم. 

زدم دستم را بلند    یو همان طور که نفس نفس م ستادمینفسم بند آمد ا دم یبه اتوبان رس یوقت 
 بودم. یکردم و منتظر تاکس 

 من عادت داشت.   ی کار ها نیبه ا  سایپر 

 . ستادیما ا یبود، جلو راننده اش یمسن  یکه آقا ی تاکس نیاول

 !  د؟ییخانوم، بفرما -

 .می و سوار شد میدو به چشمان هم نگاه کرد هر

 ن؟ی بر  نیخوا یکجا م  -

 فورا سرم را جلو آوردم و کامال محترمانه گفتم:  منم

 کمال شهر!  -

  فیتعر شی کردم و محکم هر دو دستش را گرفتم و کل ماجرا را برا سایبه راه افتاد رو به پر یتاکس
 کرد.  یم  دییکرد و با حرکت سر آن ها را تا  یگوش م میبه حرف ها سایمدت فقط پر نیکردم و در ا
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به سرم زد آن چنان که سرم به سمت   یبا دست راستش ضربه محکم  میبعد از تمام شدن حرف ها 
 خم شد و گفت:  میزانو ها

 من خبر نداشتم. ،یا وانهیدتو  -

 گذاشتم گفتم:  یشال م ریام را ز ختهیبه هم ر یکه موها ی هم در حال من

 خدا رو شکر.   ،یبا خبر شد گهیعه، چه خوب االن د -

 .میخنده زد  ریز مانیهر دو  و

 

 راننده گفتم:  یبه آقا می دیکمال آباد که رس به

 زحمت!   یباسکول ب -

هر دو   هیام را درآوردم و کرا یپول آب فیمن ک  میدیرس ی. وقتمیکرد یم  یباسکول زندگ یطرف ها ما
 مان را حساب کردم. نفر 

 شدم.  ادهیشد و بعدش هم من پ  ادهی پ نی از ماش سایپر

کرد    یم د یو تاک حتیکال مثل مادر بزرگ ها من را نص  سایو پر میخودمان راه افتاد ابانیسمت خ  به
مشغول  یگر ی د یمهم نبود و فکرم جا میبرا یچ یمن ه یشوم ول  مانینکنم که پش یدفعه کار  کیکه 

 بود.

 . دمیکه به در خانه رس  نیدوباره من به راه افتادم تا ا دیکه به خانه شان رس سایپر 

را زدم و مادرم در را    فونیکردن آن نشدم و آ دایکنم اما موفق به پ دایرا پ دیرا باز کردم تا کل فمی در ک 
جا به جا کردم. به  یاز پا در آوردم و در جا کفش یکی  یک یرا  میباز کرد. وارد راه پله شدم کفش ها

 الیمبل لم داده بود و به سر یباز رو   یو موها اهیو شلوار س یرفتم. مادرم با بلوز آب  ییرایسمت پذ
 کرد. ینگاه م یخارج

 گفتم: یبلند و پر انرژ  ییبا صدا 
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 سالم به مامان خوب و خوشگلم.  -

گذاشت   زیم  یدفعه بشقاب را رو ک یخورد  یم وهیدر دستش بود و م وهیکه بشقاب م یدر حال مامان
 به طرف من حرکت کرد.   یعصبان  یو  با حالت

 شد و گفت:  رهی تر که شد به چشمانم خ کینزد 

 ساعت چنده؟ یدونیدختر! االن چه وقت اومدنه؟ م -

هم گذاشته بودم به سمت دهان    ی که هر دو دستم را رو  یو پوزش در حال یهم با حالت شرمندگ من
 بردم و با حالت پوزش خواهانه گفتم: 

 تونم برم اتاقم؟ یببخش مامان،  زمان از دستم در رفت.حاال م یوا -

 به سمت چپ حرکت داد.  تیرضا یجمله مادر دلش آب شد و سرش را به معنا  نیگفتن ا با

دادم و با عجله به سمت پله   هیبوس به صورتش هد کی من هم فورا از فرصت سو استفاده کردم و  
 ها حرکت کردم.

 میها گذاشتم، لباس زی م یرا رو فمی باال رفتم. در اتاقم را باز کردم ک  یکی دو تا  یها را از خوش حال  پله
 . دمیتخت دراز کش یرا عوض کردم و رو

 کردم. یگوش م دیرس یبه اتاقم م ییرایمادر که از پذ کیموز یصدا به

 یمهد ری نداشت در ذهنم فقط تصو  یارزش میبرا ای در دن  یچ یقدر غرق احساساتم بودم که ه آن
 شد.  یتجسم م

  کیشد آن قدر خسته بودم که خوابم برده بود و  یم  رشی تر در گ شی با گوش کردن به آهنگ فکرم ب 
  یبه صفحه گوش یباز نگاه مهیشدم با چشمان ن  داریزنگ تلفن اتاقم از خواب ب  یدفعه با صدا
 بود.  وایانداختم، ش

 گوشم رها کردم. یراستم بودم رو مهین  یرا همان طور که رو  یدکمه پاسخ را فشار دادم و گوش 

 شد؟  یپس چ  یبود به من زنگ بزندختر؟! قرار  یسالم چطور  -
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 قدر خسته بودم که خوابم برده بود! نیببخش ا -

 ه؟یبرنامت،  واسه فردا چ -

 از دستم رفته حواس نمونده برام که. میبه خدا کال تقو ه؟یمگه فردا چه روز -

 التون؟یو  میبر  ییچه طوره دوتا گمیفردا آخر هفته ست رعنا جونم. م -

 !یار یب دی رو تو با نی فقط ماش م،یریصبح م ازدهی ساعت فردا هیآره، فکر خوب -

 خداحافظ تا فردا. ارمیبابا رو م  یبا من سوزوک نی باشه رعنا جونم ماش -

 کنم قطع کردم.  ی که خداحافظ  نیرا بدون ا  یبالفاصله گوش و

 

را در   یبه خودم دادم و گوش یتخت خواب نشستم و نرمش  یاز جا بلند شدم و رو یحوصلگ یب  با
 دست گرفتم.

ََ طب یرا گرفتم و با صدا یمهد شماره بزند،   یحرف یکه اجازه بدهم مهد نیبدون ا یع یآرام و کامالَ
 گفتم: 

 ؟ یسالم، چطور  -

 ؟یممنون خوبم. تو چطور  -

 داره؟  یبستگ گهیچه خوب، پس حال هر دومون به همد -

 . زی رو مطمعن باش عز  نیاره صد در صد ا -

 با لبخند گفت:  یمهد -

 !هی. مهدست ین ز یمن اسمم عز -
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توانم   یکه م یتر از قبل شد به طور  شی ب یل یمان خ ی از آن روز به بعد رفت و آمد ها یو مهد من
رفته بودم و   شی پ ی دوست داشتن الک کیبودم، فقط با  دهیکه او را د یبار  نیاعتراف کنم که اول 

 ها را نداشت.  زی از چ یبرخ  رشی و پذ شی ذهنم گنجا

 یسال م ک یکه بعد از  یعاشق خودش کرد. طور  یوار  وانه یمن را به طور د یاما به مرور زمان مهد  
 و مجنون بود. یل یتر از ل شی کمتر که نه بلکه ب یز یشد گفت عشق مان چ 

 امکان ندارد. یز یچ نیچن دیی با خودتان بگو دیشا 

 کاش آن طور نبودم... یگرفتم که ا یدادم و زود دل م یبودم که زود دل م یاما من آدم 

 را قطع کردم.  یآمد، زود گوش  یپله ها باال م یمادرم که از رو یپاها یصدا با

 

 سال بعد   کی

 

 »رعنا« 

تخت نشسته و منتظر خبر   یکننده بود. در اتاق رو رهی و خ دیدر خش یم یاقوتی در آسمان مثل  ماه
 صرف شام و دست پخت خوش عطرش، بودم. یرم براکردن ماد

 . دمیمادر را شن یکه صدا میدر فکر مدرسه و درس ها 

 رعنا دخترم غذا آماده ست.  -

 رفتم. وارد آشپز خانه شدم.  نییاتاق خارج و پله ها را پا از

آن نشستم. مادرم   یو رو دمیپدرم را عقب کش یروبه رو یرا آماده کرده بود. صندل   زیهمه چ مادرم
کنار بابا، با همان صورت پر مهر و   یصندل یکه ظرف خورشت در دستش بود، آمد رو  یهم در حال

 اش نشست.  یشگیلبخند پهن هم 
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من غذا را گذاشت بعد از اتمام غذا   یبعد بشقاب من را برد و برا  دیپدرم غذا را کش یاول برا مادرم
 رو به من کرد و گفت: 

 پدرت باهات حرف داره.  نینرو بش یی رعنا دخترم! جا-

 شدم. رهی زدم و نشستم به پدر خ  یهم بدون حرف  به او لبخند من

 روبه من کرد و گفت:     نیو سر سنگ یکامال جد یپدرم با حالت 

زد و   یپدر همون پسره که عاشقت شده اومده بود، شرکت راجب شما حرف م روزیدخترم رعنا، د-
تو با اون پسره   ستمین  یمن راض یخواستم بدون  یخواستگار  یه براخون انیخواست که ب   یاجازه م

وگرنه خوب  یا گهید ز یهست نه چ ییآشنا یجا صرفا برا نیو فقط اومدن اون ها به ا یازدواج کن
 یبرا ادی آرمان از کانادا م گهید  یدر ضمن دوهفته  ی هاتو بکن تو اول و آخر مال آرمان هست رفک

 کرده باشه. دایماجرا هنوز ادامه پ نیا ادیآرمان م یخوام وقت  یازدواج باتو نم

 گذاشتم و گفتم:   زی م یرا رو میدست ها یو عصبان  یجد  یفاصله حرف پدر را قطع کردم و با لحن بال

از اون هم با کس   ری دوستش دارم و غ یلیهست من خ  یپسره اسم داره اسمش هم مهد نیبابا ا -
مسعله آرمان رو تمومش کنند.   نیهم به مامان گفتم که ا یکنم من چند بار  یزدواج نما یا گهید

 گمیساله که بهتون م هیمن  ه،یچون من هم آدمم و حق انتخاب دارم انتخاب اول و آخر من هم مهد
 هم من مجبورم که خودم دست به کار بشم .  ای دیخودتون مسعله آرمان رو تموم کن  ایخواهشا  پس

  تی از جا بلند شدم به سمت پله ها و از آن ها باال رفتم از شدت عصبان دمیرا عقب کش یصندل   ظیغ با
کامال   یتوانستم صحبت کنم در اتاق را باز کردم وارد اتاق شدم با حالت  ینم یحت  دیلرز یتمام بدنم م

جمله  نیم اذهن  رکرد و د یسرم درد م تی دادم و نشستم از شدت عصبان هیبه در تک  یو عصبان  نیغمگ
 شد.  یها تکرا م

 کنند؟  یدختر ها حق انتخاب ندارند و خانواده ها با انتخاب آن ها مخالفت م  شتریب چرا

را برداشتم    یبود گوش یتلفن اتاقم بلند شد، صفحه تلفن را که بلند کردم مهد  یحال صدا  نیدر هم 
 جوابش را دادم.  یلرزان و عصبان یو با همان صدا

 ؟ یخوب جان یسالم، مهد -
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 قدر صدات گرفته؟ نیشده که ا یسالم، باز چ -

 .نی هم دمینشده دراز کش یز ی بابا چ یچ یه -

 ؟ یخواستگار  یبرا می ایبابات بهت گفت که بابام باهاش حرف زده و قراره جمعه شب ب  -

 . ییآشنا یگفت صرفا برا ،یخواستگار  ینگفت که برا یآره بهم گفت ول  -

 کنه. یانشا اهلل خدا کمک مون م می ای باشه بابا، حاال ما ب -

 . نمتیب  یفعال فردا م یندار  یجان کار  یباشه مهد -

 . یبا -

ساخته بودم و پدرم   یام را با مهد یکه من زندگ  نیناراحت بودم از ا   یلیرا که قطع کردم خ  تلفن
 ام رفتم. یام را تباه دوباره سراغ گوش یکرد و زندگ  یمن را خراب م یها ایداشت رو

 

که او در کنارم   ییاز فردا دمیترس  یو م ختمیر  یکردم اشک م یرا نگاه م یخودم با مهد یها عکس
 نفس بکشم. یکه بدون مهد یاز روز  دمیترس ینباشد. م 

توانست من را آرام   یکه م یز یکل وجودم را فرا گرفت، دلم گرفته بود و تنها چ  یبی ناگهان ترس عج 
  یاو بود. بغض کرده بودم اصال حال خوب یبایز یو چهره   یآرامش بخش مهد یکند، حرف ها

 نداشتم.

 شد.  یباره به خاطر آرمان داشت تباه م کیسال داشتم همه اش  کی نیکه در ا یخوش   یروز ها 

 آن سال نتوانستم کنکور بدهم. 

 گرید یجمعه با روز  ها  نیشدم اما ا داریقرار از خواب ب  یروز جمعه بود و من باز هم صبح زود و ب  
که برعکس من همه دختر ها روز   یداشتم در حال یاد ی جمعه وحشت ز نی فرق داشت و من از ا

 بودم.   نیغمگ یلیمن خ  یشان خوش حال اند ول یخواستگار 
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شدم.  رهی خ  ییجلو واریآن در همان حالت نشستم به د یبه زور از تخت خواب بلند شدم و رو 
خوب مان که پدرم داشت آن را خراب   ی ندهیخورد، آ یچشمانم ورق م  یجلو  یخاطرات من و مهد

 به در زد و وارد شد.  یشدم که ناگهان مادرم تقه ا رهی خ واریکرد. ساعت ها به د یم

 صبحانت رو بخور.  ای رعنا دخترم! ب -

ام حال و روز من را   افهیق دنیرو به مادر کردم و با همان صورت آشفته که مادرم خودش هم با د من
 متوجه شده بود، گفتم: 

 خورم مامان اشتها ندارم.    ینم -

بودم که متوجه گذر زمان   االتیحرف در را بست و رفت آن قدر غرق فکر و خ  نیا دنیبا شن  مادرم
خوش نقش و نگار   یفرش صورت  یآمده بودم و رو نیی از تخت پانبود که چه طور  ادمینشدم اصال 

 وسط اتاق در خودم جمع شده بودم. 

 ساعت با چشمان گود شده زود به سمت کمد رفتم. دنیبا د 

آوردم و به حمام   رونیام را از کمد ب  یشخص لینکرده بودم. وسا یکار  چیپنج بود و من ه ساعت
و سشوار را به    دمیرا پوش میآمدم داخل اتاق شدم و لباس ها رونی ساعت از حمام ب کیرفتم بعد از 

نشستم و شروع به شانه و خشک   یصندل یدادم، رو هیتک   زیوصل کردم و آن را به م زی م کینزد  زیپر
 با سشوار کردم.  میکردن موها

  رونیب  زیکامال خشک شدند از کشو دوم اتو مو را در آوردم و سشوار را از پر میکه موها نیاز ا بعد
 زدم.   زیاتو مو را باز کردم به پر میو داخل کشو قرار دادم س دمیکش

 

ام کردم و آن ها را کامال صاف   یفرفر  یکه اتو کامال گرم شد، شروع به اتو کردن موها نیاز ا بعد
 کردم. 

به صورتم و    یبا پنبه تخم مرغ یکننده را برداشتم، آن را کم دیسف زیم  یز روو ا  دمیکش زی را از پر میس 
 کامال نرمال به صورت گرد و خوشگلم زدم. یشیو آرا میرنگ به لب ها یهم رژ لب قهوه ا یاندک
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رنگ را برداشته و سر   یشال آب  کی بلند شدم و از کشو  ی صندل   یرا دوباره شانه کردم و از رو میموها 
 کردم. 

به خودم زدم در اتاق را باز و از پله    کیآمدم و از عطر ب زیم  یدوباره جلو دمیام را پوش یآب  یباس هال 
 رفتم.  نییها پا

  یکردم خودم را در حالت عاد یم  ینبود اما سع فیکه اصال قابل توص یداشتم طور  یبی استرس عج 
مغرورانه و    یرنگ نشسته بود  و با لحن ییطال یمبل سلطنت یپدر رو دم،یکه رس ییرای قرار بدهم به پذ

 او نشستم.  یمن را خطاب کرد. جلو تر رفتم با دستش اشاره به مبل کرد و من هم روبه رو یکامال جد

  یضربه ها رهیرنگ بود با انگشتش به دستگ  ییطال ییها رهیدستگ یهمان طور که هر دو دستش رو 
 شد و گفت:  رهی ن خو به م  دیزد. نگاهش را از اطراف دزد  یم یکوتاه

کنم و   یرو تموم م هیجا قض نیو من هم انیرعنا خوب گوش کن! امشب خانواده اون پسره م نیبب  -
 ومدهین دیو نبا ادیبشنوم. فردا شب آرمان م یحرف چیه هیقض نیدرمورد ا گهیخوام که د ینم

 اوقاتش تلخ بشه. 

 بلند شد.  فونیآ یناگهان صدا م،ی بگو یز یخواستم چ تا

 رفت که در را باز کند برگشت و گفت:  مادرم

 مهمون ها اومدن!  دیپاش  -

عکس   چیبود و ه شی آن ها رفتم. هم چنان پدرم سر جا  شوازیمبل بلند شدم و به پ یاز رو من
 از خود نشان نداد. یالعمل

  یداخل شد و با مادرم روبوس یبا مادر و پدرش وارد شدند. اول مادر مهد یباز شد و مهد  ییرایپذ در
 و گفت:  دیکرد و بعد به سراغم آمد و من را محکم در آغوش کش

 قربون عروس گلم برم. -

 فرشته آرامش بخش بود.  کیمثل  یمهد
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  ایدن یغم ها یمهد دنیاو را جذاب تر کرده بود، من با د دیسف  راهنی با پ  یواقعا کت و شلوار مشک 
 نداشتند. ییبها چیه میبرا

  ییرایدندان نما آن را به سمت من گرفت و به سمت پذ یبزرگ در دستش بود و با لبخند یگل دسته
اگر دشمن او هم به   یگونه نبود حت نیشده بود، اصال پدر ا یگر یجور د کیحرکت کرد. پدرم آن شب 

  برخوردسرد   یلیخ یمهد یکرد اما با خانواده  یم ییرای از آن ها پذ یآمدند به گرم یما م یخانه 
 . دمیشکستن قلب تک تک آن ها را شن یکه خودم شخصا صدا یکرد، طور 

مهربان و   ی ل یدرست مثل مادرم خ یکوتاه قد ، مسن و خانه دار ول یبر خالف مادر من زن  یمهد مادر
 . میهم بود  یروبه رو یدو من و مه  میمبل ها نشست یرو یخوش رو بود. همگ

بودم که   دهیرا آماده کنم هنوز به وسط راه  نرس ییاسترس داشتم رفتم آشپز خانه که چا یل یخ من
 رسا شروع کرد.  ییپدرم با صدا

 .میکه ما مهمون دار دیخب منتظرم، لطفا کارتون رو زود بگ  -

و سرانجام لب را به دندان   دیرا به هم مال  شیبود دست ها  یر یو سربه ز یکه مرد خجالت یمهد پدر
 و گفت:  دیگز

 .می آورد فیتشر ری امر خ ی خب معلومه، ما برا -

 کردم.   یشده بودم و فقط گوش م رهی خشکم زده بود و به آن ها خ میهمان جا سر جا من

 ادامه داد. تی را قطع کرد با همان قاطع یبالفاصله حرف پدر مهد پدرم

  نمیب یاالن م یول  نیاری ب فیبهتون گفتم تشر  روزیخوام. درسته، من د یرت م از شما معذ  یل یمن خ -
جا   نیموضوع را هم  نیو ا می مسعله بش نیا الیخی بهتره که ب  ستیهم ن  هیشب زمونیچ چیما ه

 .میتمومش کن 

مبل بلند شد و مجلس را   یبزند اما پدرم از رو یاز جا بلند شد و خواست اعتراض کند و حرف  یمهد
 ترک کرد.
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  یشده بودم و رفتن شان را که با دل رهی به آن ها خ   ختم،یر یهمان طور که داشتم اشک م من
 کردم. یشدند، بدرقه م  ی شکسته از در خارج م

 غم خوارانه به سمت من آمد و گفت:   یکه آن ها رفتند، مادرم با صورت  نیبعد از ا 

 ناراحت نباش! خدابزرگه.  -

آن  ی پله ها را باال رفتم و وارد اتاق شدم به سمت تخت قدم برداشتم و سرم را رو یو زار  هیگر با
 ناراحت بودم.  یل یگذاشتم و بابت کار پدرم خ

که چشمانم  ختمی کردم آن قدر اشک ر یم هیسرم بود گر  یساعت در همان حالت که دستم رو میتا ن 
که   یکه پدرم از کار  دیو بگو دیا ی مادرم ب دیشدم تا شا  رهی دادم و به در خ هیشد به تخت تک یباز نم

 شده است.   مانیکرده پش

مهم   شیبرا یو کس  دید یرا نم  یشده بود که جز آرمان کس  لیتبد یرحم   یپدرم به آدم دل سنگ و ب 
 تلخ و نابود کرد. شهیهم یام را برا  ی نبود و زندگ

عقربه ساعت که   دنیشدم که ناگهان به خودم آمدم و به ساعت چشم دوختم با د  رهیآن قدر به در خ  
 داد، چشمانم گرد تر شد. یچهار بامداد را نشان م 

 .میبود داریب میبود و تنها من و غم ها کیهمه جا تار 

 بودم.  داریصبح شد، من کل آن شب را ب  

رفت، اما آرمان    یم دیبا شهیاه زودتر از هم آوردنش از فرودگ یو پدرم برا دی ایقرار بود آرمان ب فردا
شد و چه بهتر    یو من با آمدن آرمان حالم بدتر م دیآ ی زنگ زده بود و خبر داده بود که آن روز را نم

 . امدیکه ن

 «یمهد »

نگاه کردن در چشمان مادر و پدرم را   یرو گریپدر رعنا با ما آن کار را کرد به خانه که برگشتم د یوقت
 نداشتم.
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زود تر خودم را به آن    دیشدم با ز یتبر  یرا آماده کردم و همان شب راه لمیوسا  عیبه اتاقم رفتم و سر 
 توانستم به سر کار بروم.  یآن م یرساندم تا فردا  یجا م

. وارد شرکت شدم و به اتاقم رفتم. آن قدر دمیدرست ساعت هشت صبح بود که به در شرکت رس  
 را نداشتم.  یکار  چ یو ناراحت بودم که حوصله انجام ه نیغمگ

و مغرور بود من مات و مبهوت نگاهم  یوارد شد عصبان  یبه در خورد و پسر جوان یناگهان تقه ا 
 شناختم.  ی سمت او بود، او را نم 

  ینگفتم و فقط گوش یز ینشست. چ  یصندل  یروبکنم،  آمد و  یکه اجازه دهد من تعارف  نیا بدون
 .اوردیفنجان قهوه ب  کیاو  یگفتم که برا یتلفن را برداشتم و به آبدار چ

لب زمزمه وار  ری کرد، ز ینگاهش به اطرافش بود و هم چنان که به چپ و راست نگاه م یهمه  
 گفت: 

 انتخابش. نی خاک بر سر رعنا، با ا -

 دندان گذاشتم و گفتم: نیزبان را ب انگشتانم را در هم فشردم و من

 د؟ یفرمود یز یبله، چ -

 کرد و گفت:  رهی طرف من برگشت و چشمانش را به من خ به

 .رمیو بعد خودم م  زنم ی چند کلمه باهات حرف دارم، م نینه! بب -

 

 متنفربودم. یادیزدم از دروغ هم ز  یبودم و زود جوش م یرت یغ  یلیخ

و همان   د یوقت دروغ نگو چیها را به رعنا گفته بودم و او هم به من قول داده بود که ه نیا ی همه
 طور که من با او صادق بودم، انتظار داشتم که او هم با من صادق باشد.

 آرمان، شروع کرد و گفت:  

 ؟یدونم که تو چطور سراغ عشقم اومد  ی! نمیآقا مهد نیبب  -
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 او ادامه داد: امدیفسم باال نلحظه ن  کیاو حرف از عشق زد  یوقت

من و رعنا    لیرو مطمعن باش که همه فام نیاما ا یکه به عشق من نگاه کن یو چه طور جرات کرد  -
به عشقمون وارد  یمن، واقعا لطمه بزرگ یشناسند. با وارد شدن تو به زندگ   یرو به عنوان نامزد م

  یم یشق من بود! هر روزش با من سپر تا پارسال که هجده سالش شد، عا یسالگ  کیشده. رعنا از 
خودت رو    ای! نینظر رعنا نسبت به من عوض شده. بب  ،یمون شد یتو وارد زندگ یاز وقت یشد ول

 رفتار کنم. یاگهیباهات جور د شمیمجبور م ای  یر یو م  یکن یجمع م

زد، من فقط چشمم به  یمدت که آرمان داشت از داستان عشق خودش با رعنا حرف م  نیدر تمام ا 
 کلمه هم حرف نزدم.  کی آرمان بود و 

 از جا بلند شد و خواست برود جلو رفتم تا با او حرف بزنم.  شی بعد از اتمام حرف ها 

 شد.  یم یساماناز حد باعث اتفاقات خطرناک و نابه  شی ب  تی عصبان نی. امیبود یعصبان  یلی دو خ هر

چسباندم   وار یگهان به سمتم هجوم آورد. به دداشتم که نانگه شی آرامش روبه رو یرا به نشانه دستم
اش  قفل شده یدندان ها نیدهانم گذاشت. با عتاب و از ب یبزنم دستش را رو  یو تا خواستم حرف

 : دیغر

 نزن!  یحرف  ی خفه شو عوض -

به من   یمحکم یجلو تر که رفتم او هم ضربه  د،یچسب  وارید اش زدم و او به سمت نهیبه س یا ضربه
 برخورد کرد. یز یت  یلی خ یافتادم و سرم به جا نیزد و ناگهان به سمت زم

از سرم روانه شد به من دست داد،  یلزج  عیکه ما نیاولش درد داشتم و بعد هم احساس سرما و ا 
 به آن نگاه کردم ... یدستم را به سمت سرم بردم و وقت

 »رعنا« 

 کرده بود.   تینورش را به داخل اتاق هدا دیبودم و خورش دهیدراز کش شهیتخت خواب مثل هم یرو

طور   نیلحظه چرا ا کیدانم  یبه جان من افتاد، نم یبی دفعه ترس عج کیبود.  ازدهیساعت حدود  
از چشمانم  اری اخت یکرد. اشک ب   یرا به من داده باشند. قلبم بد جور درد م یشدم؟ انگار که خبر بد 

 شد.   یم یجار 
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که به صفحه آن نگاه کنم و جواب بدهم. به زور   نیناگهان تلفن به صدا در آمد، ترس داشتم از ا  
 انداختم. یبرداشتم و به صفحه آن نگاه

  دنیکرد، حوصله شن یزد، حالم را خراب م  یازش متنفر بودم چون هر وقت زنگ م  یلیآرمان بود. خ  
که دوباره   نیرا رد کردم. تا ا شیمن تماس ها یرا نداشتم. سه بار پشت سر هم زنگ زد ول شیصدا

 زنگ زد و مجبور شدم جواب بدهم.

 برداشتم و جواب دادم. یحوصلگ   یتلفن را با ب 

 امرتون؟! دییرما بله، بف -

 لکنت زبان و ترس گفت:  با

 !نیمون...بره، هم  یخواستم از زندگ یخواستم اون طور بشه! فقط...فقط م  یب...به خدا...نم -

 ... خودش... باعث شد... خودش! خودش

دانستم چکار کنم به زور دهان   ینم  د،یلرز یم میحرف ها بدنم کامال سست شد و پاها نیا دنیشن  با
 باز کردم و گفتم: 

   ؟یزن  یحرف م  یشده راجب ک  یچ نمیدرست حرف بزن بب -

 توانست صحبت کند، گفت:  ینم  یلرزان که حت یدوباره با صدا 

 ! یدر مورد مهد -

 بلند گفتم:  یبعد تلفن را قطع کرد. با صدا و

 آرمان! جواب من رو بده؟ -

 کردم و گرفتم. دایتلفن او را پ یگونه معطل چ یرانه و بدون هصب یب  دم،ینشن  ییصدا اما

 افتاده است. یمهد  یبرا  یکردم و مطمعن بودم اتفاق یم هیگر د، یلرز یم میدست ها 
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لرزان و   یتماس را با انگشت ها  یرفتم و بعد دکمه  یتلفنش خاموش بود، فورا به سراغ شماره مهد 
داشت  میشش بوق که هر کدام حکم ناقوس مرگ را برا   اینج ام لمس کردم، بعد از خوردن پسرد شده

 .شدی م یتداع  میبزرگ، برا  یو همانند زنگ خطر 

 ترسناکم برداشتم. یهادست از فکر  ،یخانوم یصدا  دنیدفعه با شن کی

 د؟یدار ی شخص چه نسبت نی! شما با ادییبله، بفرما  -

 د؟ یکن یشما خودتون رو معرف  شهیهستم. م یمن، نامزد مهد -

به سرشون خورده و ضربه    یمحکم یضربه  ماریب نیهستم. ا زیامام رضا تبر مارستان یمن پرستار ب  -
تهران   ینیامام خم  مارستانی. االن به بارندی بده محاله جون سالم به در ب  یلیشدن و حالشون خ یمغز 

 . شنیمنتقل م

 افتاد. نیزم یشد و تلفن از دستم بر رو   یبه تکه سنگ لیام ، تبدکرده خیانگشتان  

به اشک  یبرداشتم و با چشم ها  نیزم یرا از رو لی زدم و هق هق کنان، موبا میبه موها یچنگ
 نشسته، دوباره تماس گرفتم اما خاموش بود. 

 

 گفتم:  یبلند غیج  با

 ضربه خراب نکن به قرآن تحمل ندارم. هیمن رو با  یو زندگ ندهیآ یطور  نیخدا! ا  ،یمهد -

 مادرم نفس زنان و با عجله داخل اتاق شد. ناگهان،

 شده؟   یدخترم! چ -

 رو به مادر کردم و گفتم: می ها هیگر نیآمد، ب  یکردم و نفسم در نم یم ه یهمان طور که گر من

 مامان! آخرش آرمان کار خودش رو کرد. -
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آرامم   شی کرد که با حرف ها یآمده. و سع  یسر مهد یی که بال دیفهم میها و ناله ها هیاز گر مامان،
  میو اشک ها  دمیخند  یها با خودم م وانهیکند و سرم را محکم بغل کرد اما من تحمل نداشتم ومثل د

 : فتمگ  یو با خود م دمیرا پوش میرفتم و لباس ها دم،یکردم. مامان رو کنار کش یرا پاک م

 ذاره، اون به من قول داده. یمنو تنها نم  یامکان نداره، مهد نینه! ا -

 اتاق خارج شدم. مادرم دنبالم راه افتاد.  از

 . میدخترم،  با هم بر سایوا -

 کرد و با اخم گفت:  کی را به هم نزد ش یو ابروها دیپشت منو کش  از

 ؟یر ی آخه کجا م -

 مامان را چنگ زدم و گفتم:  راهنیپ من

 داره. ازیکشه به کمک من ن یکسم درد م  نیتر  زیولم کن! عز مامان، -

 را گرفت و گفت:  میآرام دست ها مادر

 برمت.  یمن م سایخب باشه، وا -

 . میبر ین یامام خم مارستانیزود به ب  دیپس مامان، تو رو خدا زود باش. با -

 . میو راه افتاد میشد  نیزود آماده شد و سوار ماش مادرم

چشمانم  یجلو زیتوانستم نفس بکشم. همه چ یداشتم، داغون بودم. درد داشتم. نم یبی عج حال
 شده بود.  اهیس یمانند پرده ا

  یگرفت و من م یو تنها کسم را از من م نیو مهربان تر  نیتر  زیکنم؟ خدا داشت عز کاریخدا چ یوا 
 پر از غم و درد. یماندم با کوله بار 

 اندازه دو هزار سال بود. میمدت برا نی. و کل ادیاعت کشدو س میدیرس  مارستانیتا ما به ب  

بود، انگار همه  یطوالن  کیآرامش بخش بود. تراف  یلیبرسم چون خ یخواست زودتر به مهد یدلم م 
 .مینرس  گریبه هم د یدست به دست هم داده بودند که من و مهد ایدن
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و با   دمی دو یشدم به سمت در ورود ادهیپ  نیمن زود تر از ماش م،یدیکه رس مارستان یب  نگیبه پارک 
 گفتم:  یخودم م

 من کجاست؟  یمهد -

 برم طبقه سوم، من کل طبقه را با پله رفتم.  دیکه سوال کردم. گفت با رش یپذ از

 کردم.  ی را صدا م یزدم و مهد  یرفتم به مردم تنه م ی م  یکی پله ها را دوتا  

  یزنده م ی مهد ندیکه بگو نیمهم نبود، جز ا یز یمن چ  یکردند اما برا یبا تعجب من را نگاه م همه
 در اتاق عمل بود.  یجلو  یمادر مهد دم،یماند به طبقه سوم که رس

داشتم   یسست شد و آرام قدم بر م  میآمد. پاها رونی دفعه دکتر از اتاق ب کیجلو تر که خواستم بروم  
  یرو به پدر مهد نی غمگ ییزنده است. اما با صدا یهدم  دیدکتر بود که بگو یو فقط نگاهم به لب ها

 کرد و سرش را تکان داد و گفت: 

 ه؟؟ یک  ماری همراه ب -

 پر از اشک جلو آمد و گفت:   یبا چشمان  یمهد پدر

 من پدرشونم. -

 به سرش داد و گفت:  یانداخته بود تکان  نییهم چنان که سرش را پا دکتر

 فوت کردند.  ماریمتاسفم، ب  -

 پدرش کل آن جا را فرا گرفته بود. هیگر یو صدا یمادر مهد غی ج یصدا

 

دکتر زانو زدم و به او التماس کردم، همان   یاز دستم افتاد. مات و مبهوت بودم. جلوتر رفتم، جلو فمیک
کردم او را نگه دارم. سرم را به زور   یم  یدکتر بود با تمام قدرت سع یپاها یرو  میطور که دست ها

 و هق هق کنان، گفتم:  انیگر یبلند کردم و با صدا

 خدا چرا همه سنگ دل شدن؟ یکسم بره. تو رو خدا، ا نیدکتر! تو رو خدا نذار تنها تر یآقا -
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 آب دهانم را قورت دادم و به زور دوباره دهان باز کردم.  

 من زنده باشه!  ی. فقط بذار مهدشمیکر زن و بچت مدکتر! به خدا تا عمر دارم، نو  یآقا -

 ناراحت گفت:  یرو به من کرد و با صورت  دکتر

 اما نشد. میکرد میتونست یم یبه خدا هر کار  دیخانوم محترم! لطفا بلند ش -

با هق   شان،یدکتر را رها کردم و به سمت پرستار ها خودم را کشاندم و چنگ زدم به کفش ها یپاها
 بود.  دهیفا یکردم اما ب ین ها را نگه داشته و التماس شان مهق به زور آ

که حالش بدتر از من بود به سمتم آمد. چادرش آن وسط ولو شده بود به زور دستم را  یمادر مهد 
 گرفت و گفت: 

دلش اومد؟ آخه  ینابود کرد؟ ک  یطور  نیمن و تو رو ا یدونم ک یمن باش، نم شیدخترم! پ  ایب -
 رحم سهم داشت که از ما گرفتنش.    یب  یایدن نیا یمن چه قدر تو یمگه، مهد

 .گرید یگوشه  کیبود شالم   یدر طرف  فمی زدم. ک یچنگ م میکردم و به موها یم هیگر

زدم و    یم ادیو تار بود. آن چنان که فر  رهیچشمانم ت  یجلو  ایاصال از حال و روزم خبر نداشتم. دن 
بود   دهینفر خواب کیآن  یآوردند که رو رونی را ب  یناگهان، در اتاق عمل باز شد و تخت ختمی ر یاشک م

زدم.   یضربه م یعقب زدم و به صورت مهد ظی آن بود، رفتم جلو پارچه را با غ یرو یدیو پارچه سف
  یمرد به طرفم آمد و پارچه را از دستم گرفت و رو کیپاشو! پاشو!«  ؟یر یم یرحم کجا دار  ی»پاشو ب 

 کردم.   یانداخت به آن مرد ها التماس م یصورت قشنگ مهد

مگه  ن؟ی ریازم بگ نیخوا یمنه. چرا م یمرد زندگ نیمن بمونه. ا  شیمرد من پ نیتو را خدا! بزار -
 نداشت؟  یبه کار کس یکرده؟ اون که مهربون بود کار  کاریچ

حرکت کرد. من دست و پا   یبلند کرد و به سمت در خروج   نیزم یمد و من را از روبه سمتم آ مادرم
برم اما مادرم محکم من را گرفته بود و اجازه نداد و بعد من را  یمهد شیخواستم به پ یزدم و م  یم

 برد.   اطیبه ح

ت کردن و صورتم را با آب شست و بعد با دستمال پاک کرد. من اصال توان حرک میآب رفت ریسمت ش  
 .رمیرا بپذ تی توانستم واقع یبود و نم ینداشتم و فقط چشمانم به در ورود
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آن نشاند و محکم سرم را در   یبرد و رو  یکه مادرم صورتم را شست من را به سمت صندل نیبعد از ا 
 آغوش گرفت. 

  ایداشتم. دن اجی به آغوش گرم مادرم، محبت ها و نوازش او احت  یز یاز هر چ شتر یب  تی وضع نیدر ا 
کردم   یحس م گری. دندیب ی کردم چشمانم کور شده و تار م یاحساس م  گرینداشت. د یمفهوم میبرا

 داد.  یم یبود که به من آرامش و نشاط زندگ  یوجود مهد نیاضافه ام چون ا ایدن نیدر ا

 یبود. قرار بود فردا مهد دهیفا یب  ای دن یخودم، هم برا یبرا وجود نداشت  وجود من یاما االن مهد 
 شد.  یکردن در من هم خاک م ی بلکه با او تمام شور زندگ  یکنند. نه تنها مهد یرا خاک سپار 

 »گذشته«

 !یمهد -

 فدات شه. یجان ،مهد -

کنم   یبه خدا اون موقع من دق م یبرنگرد گهید یو بر   یکن  دایرو پ گهید یکی  زیتبر  ینر  هوی گمیم -
 ها.

 رو به من کرد و گفت:  یگرد شده و عصب  یبا چشمان  یمهد

 تونه من رو از تو جدا کنه، مرگه.  یکه م یز ی نه، تو نگران نباش. تنها چ -

 !یمهد -

 جان دلم؟! -

 ترسم.   یم یک یها، من از تار یکه من رو دفن کردند. تنهام نزار   یتو رو خدا شب گمیم -

 قول رو به من بده اون شب من رو ترک نکن. ن یاشه حتما تو هم اب -

همه مدت   نیآب ا یقطره ها نی اشک بود. ا سیمادرم به خودم آمدم. صورتم خ یدفعه با صدا کی
 کجا جمع بودند؟ مادرم رو به من کرد. 

 شب شده.  کی ساعت  گه،ید میرعنا جان دخترم! پاشو بر -
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  یبرد. اصال نم  یم نیبلند شدم. مادر من را در آغوش گرفت و آرام به سمت ماش   یصندل  یرو از
  یبه پنجره بودم و فک م رهیمدت خ  نی. تمام امیو به راه افتاد میشد  نیتوانستم راه بروم. سوار ماش

  یل یخ مبود. آهنگ مادر  یباور نکردن  یقتی ها خواب است اما نه خواب نبود بلکه حق نیکردم همه ا
 دلسوز بود و شروع کرد.

 مون.  ندیشد آ یمعرفت پس چ ینبود قرارمون ب نیمعرفت ا یب

 معرفت.  یاز عشقمون ب ینبود بگذر  رسمش

 .دونهیعاشقو فقط خدا م هیحال  ونهیدل منه د یبارونه تو بارون

 دل من نشو قاتل من.  زیعز یآ

 ام بلند شد.  ه یگر یخاطرات مان افتادم و صدا ادی دوباره  

 

 باعث شد که مادرم هم بغضش را بشکند.   یسوزناک یهیگر یآتش گرفته بود. صدا دلم

 را کنار زد و با صورت پر از اشک رو به من کرد و گفت:   نیماش 

هم به خودت و   یرحم هی ،یرعنا تو هنوز جوون   ؟یخودت رو بکش یخوا یدخترم. م گهیرعنا، بسه د -
 من مادر بکن. 

 گفتم:  فی ضع یبه او با صدا رو

 برام دشواره! تیو هضم واقع رشیسخته، پذ یل یخ تونم،ی مامان نم  -

 مان شدم و گفتم:  یکردن عکس ها دایانداختم و مشغول پ فیدست به ک  زود

م پاک کنم؟  از ذهن یچاره شماره تماسش رو چطور  یها عکس هامونن آخه منه ب نیمامان! ا نیبب  -
را در کنارم بود اما االن   نیری. تمام لحظات تلخ و ش میسال بود که با هم بود کی از  شتریمامان! ب

 شده. لی درمون تبد یبزرگ و ب  ینبودش برام به زخم

 بود.  البیمثل س میهق هق نگاهم را به جلو دوختم و اشک ها  با
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رو ازش گرفتند.  ینبوده و سهم مهد ینفس بکشم که هواش قسمت مهد ییای تونم تو دن ینم -
 تونم. یبه خدا نم   ،یمامان

کرد و   یبدنم درد م  یشده بود. همه جا یزار  هیتوانستم انجام بدهم و فقط کارم گر ینم  یکار  چیه
 کرد.  ینم  دایپ  یکس چیاش را هرا چاک داده بود و چاره  امنه یبزرگ س  یر یزخم داشت. به گمان ت 

 را گرفت.   میشد و دست ها  رهی رد و به من خرا پاک ک شی اشک ها مادرم

 .یو سر نوشت خدا خود رو سازگار کن   ریبا تقد دیبا یر یرو بپذ  تیواقع نیا ی رعنا! تو مجبور  نیبب  -

 شهیشد. سرم را آرام به ش یرا ول کرد و دوباره مشغول رانندگ میسرم را تکان دادم و مادر دست ها 
 کردم. یت و آمد آدم ها نگاه مها و جاده و رف  ن یدادم و به ماش هیتک

  یبه زندگ می کنار هم باش ییفقط دو تا میگفت ی. ممیخواست  یازت نم یادیزز یکه چ یمن و مهد ایخدا
 ؟ یقدر تلخ کرد نیمان را ا ری. چرا تقدمیبود یآب و غذا هم راض یکوه ب  کی یرو

 . میکرد یط یطور دانستم که چه یتا خانه را اصال نم مارستانیب راه

 را خاموش و روبه من کرد و گفت:   نیمادرم ماش  م یدیبه در خانه که رس 

 !کنم ی نزن خواهش م یگفت تو حرف  یز یسرو صدا برو اتاقت اگه پدرت چ یرعنا، آروم و ب -

وارد خانه شدم زود تر به طرف   ی خارج و وقت نی سرم را تکان دادم و از ماش دیی تا یهم به نشانه من
  یکاف ینشنوم چون خودم به اندازه یز ی پله ها قدم برداشتم تا اگر بخواهد با مادر کل کل کند، من چ

 ناراحت بودم. 

  یدادم و دوباره اشک م هیسمت اتاق حرکت کردم و وارد آن شدم. در را آرام بستم و به در تک به
به   ختمیر یگذاشتم و فقط اشک م  میزانو ها یردم و سرم را رورا بغل ک می. آرام نشستم و پاهاختمیر

 شد.  یمرور م میشده بودم و همه خاطرات برا رهیجلو خ 

 هر لحظه آن دردناک بود.  یآور  ادیتلخ شده بودند، چون  یلیخ  یکه با رفتن مهد  نیریش  یخاطرات
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سر و صدا از اتاق   یکه مادر و پدر به اتاقشان رفته اند، آرام و ب دمیفهم یآوردم  و وقت یدوام نم 
را داخل کوچه   میقدم برداشتم و کفش ها یرفتم. آرام به سمت در ورود ن ییخارج و پله ها را پا

 . دمیپوش

 یدر گوشم م یمهد یتهران شدم. فقط صدا یگرفتم و راه نیماش  کیرفتم و  یسمت تاکس  به
 بگذارم.  شی توانستم تنها یو نم  دیچ یپ

 برساند. ینی امام خم مارستانی تر من را به ب عیکردم که هر چه سر دیراننده تاک یآقا به

  یبه طرف سرد خانه رفتم، مطمعن بودم که کس عیسر یمعطل چی. بدون هدمیرس مارستانیبه ب  یوقت 
گله  ییبود که از تنها او در ذهنم ینمانده است و االن عشقم تنها است و همه اش صدا یمهد شیپ
 کردم.   یبه آن ضربه زدم و صدا م دمیکرد به در سرد خانه که رس یم

  ایاالن اومدم. ب ن؟خب،یچرا تنهام گذاشت ی گفت یرحم، در و باز کن! من اومدم. مگه نم  ی! بیمهد -
 در و باز کن. 

 بدتر بود. یمارستان ی ت  ماری ب کیکه من آن روز داشتم از  ینداشتم، حال ی حال خوش اصال

پرستار زن هم همراه خود آورد و به سمتم حرکت کردند.   کی دنمیمرد بود. با د کینگهبان آن جا  
 تر آمد و دستم را گرفت و من را بلند کرد. نگهبان گفت:  کیپرستار نزد

 . ستیتو ن یبرا  یمناسب یجا جا نیوقت و ا ریجا برو! االن شبه و د نی دخترم،خواهشا از ا -

 مهربان گفت :  یبه من کرد و  با لحن  رو  پرستار

 دنبالت.  انی لطفا شماره پدرت رو بده به خانوادت اطالع بدم که ب زم،ی عز -

  یم یدادم و نه حرف  یانجام م یکردم و نه کار  یهم مات و مبهوت مثل بچه ها به آن ها نگاه م من
افتاده بود که  میبرا یاتفاق دانم چه یحال بودم. نم ی زدم. پرستار من را در آغوش گرفته بود اما ب 

 . دمیسرم د  یناگهان مادرم را باال
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زدم به   یکردم و زود و تند  پلک م یبودم. به زور چشمانم را باز م دهیتخت اورژانس دراز کش یرو
 انداختم،  سرم وصل بود. یدستم نگاه

 کرد.  یه مکه به من نگا دمید ختنیشدم، مادرم را در حال اشک ر رهی سرم خ  یبه باال یوقت 

تخت بلند شدم و سرم را محکم از   یافتاد از رو ادمی دفعه آن اتفاق خانه مان سوز دوباره به  کی 
  نییتخت پا یتمام بدنم را در برگرفت. همان طور پا برهنه از رو  یبی . سوزش عجدمیکش رونیدستم ب

 آمدم و به سمت در اتاق حرکت کردم. 

 کردم.  ی و با خودم تکرار م دمی دو یداخل سالن شدم و به سمت در خروج  

 کنند.  یام را از من جدا م یاالن دارند مهد -

دفعه مثل بچه   کیکردم و  یم  هیبلند ناله و گر یجمله دوباره قلبم درد گرفت و با صدا  نیگفتن ا با
 : گفتم دمیدو یرا پاک کردم و همان طور که م میاشک ها ظیها با غ

 بدهم.  یاجازه ا نیبه آن ها همچ دیمن نبا -

 زد.  یکرد و من را صدا م یپشت سرم دنبالم م مادرم

 ؟ یبر  یخوا  یآخه تو دختر؟ کجا م  یکن یم یدار  کاری! چ سایرعنا، دخترم وا -

 خوردم. مادرم خودش را به من رساند.   نیسست شد و زم میلحظه پاها کی

 آخه؟ یفهم  یحالت بده. چرا نم  ؟یر ی م یآخه معلوم هست کجا دار  -

 کنان و نفس زنان و اعتراضانه، گفتم:  هی گر یرا به طرف مادر، برگرداندم و با صدا سرم

 .  هیروز من و مهد نی امروز آخر یدون یتو که م ؟یمهد شیپ یمامان! چرا من رو نبرد -

 گفت:  یبا ناراحت رمماد

 ! میباشه. بلند شو بر -

و دست در دست   میبود دهیپوش یبلند کرد. هر دو لباس مشک نیزم  یرا گرفت و من را از رو دستم
 . میهم راه افتاد
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  میو ن کیاز تهران تا کرج را مادرم   میشد  نهیبهشت سک یو راه میرفته و سوار شد  نیبه سمت ماش 
 . میکرد تا برس یساعت رانندگ

و   میدیشد به قبرستان رس یقرار تر م  یو دلم ب  دتریام شد هیگر م،یشد یتر م  کی چند لحظه که نزد هر
 شدم. ادهی را باز کردم و از آن پ  نیبا عجله در ماش 

به   یلباس مشک یکه منتظر آمبوالنس بودند. همگ دمیرا د یانداختم و خانواده مهد یاطراف نگاه  به
 ما بود. یهمه  یبرا ی کردند. آخ که چه روز تلخ و درد ناک  یم یو زار  هیتن و گر

  ریبا تقد یرفت. کاش رفتن مهد ینم  ادی وقت از  چیکه ه  یعذاب آور بود. داغ یلیخ  یرفتن مهد 
  یلیبه دست آرمان خ  یرفت، اما قتل مهد  یم ایاز دن یمار یب ک ی ایبا تصادف   یخدا بود و مهد

 سخت بود. 

خورد. اصال    یدر باد تکان م می. موهادمیو من به سمت آن دو دیآمد و آمبوالنس رس یم یدیشد باد
 از حال و روزم و وضع و اوضام خبر نداشتم. مادر از پشت من را محکم گرفت. در آمبوالنس باز شد. 

اما مادر من را محکم گرفته بود.  دم یکش یم  رونی ا از بغل مادر باز آن خارج شد. خودم ر یجنازه مهد 
 . کردمی م هیزدم و گر یصدا م

 هاش، نگاهش. ی! دل تنگشم، دلتنگ صداش، محبت هاش، مهربون ایخدا -

  نیرعنا تو ا  یپس چرا دار  یر ینم ی گفت ی! مگه نمیعشق ساده، مهد هیبود؟ جز  یخدا! گناه ما چ یا 
 ستادهی که دور قبر ا ییاو به آدم ها یرفت و من هم پا به پا یادرم جلوتر م م  ؟یذار  یجا تنها م 

 شدم. روبه همشون کردم و گفتم:  یتر م   کیبودند، نزد

با عشقشون هستن اما من  یدوستام االن دارند در حال خوش گذرون شتریآخه، مگه عشق جرمه؟ ب -
 کنم.  یقبرستون م یتن عشقم کردم و اون رو راه  دیلباس سف

 را رو به باال کردم و گفتم:  سرم

پس چرا تنهام   یر ینم  ییمن جا یب  ی گفت یمگه نم یکنم؟ مهد کاریتونم،سخته آخه چ یخدا! نم یا -
 معرفت؟  یب یگذاشت
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داد،  یرا م  یمهد یکرد به سمتم آمد و من را در آغوش گرمش که بو یم هیکه گر یدر حال  یمهد مادر
 کشاند.

مردم، امروز   یا ؟یدی. پس لباس عروست کجاست؟ چرا نپوش یدل پسرم بود ز یدختر گلم! تو عز ایب -
  یهام با ب  ییکنم با تنها کاریخدا حاال من چ ی. اشهیگلم داره دوماد م هیتنها پسرمه. مهد یعروس 

 هام؟  یکس

  یم یکار  دیبردند. من با  یرا به سمت قبر م یمن را محکم بغل کرده بود اما داشتند، مهد یمهد مادر
 گرفتم. یآن ها را م یکردم و جلو

من بود،   یو هست  یتمام زندگ یو به سمت آن ها هجوم آوردم. مهد  دمیرا از بغل مادرش کش خودم
فنا خواهد شد. مادرم آمد و مانع رفتنم به سمت آن ها شد در   امنده یدانستم با رفتن او تمام آ یم

 : زدم  یم  ادیکردم، هر طور که شده مانع آن ها شوم. فر یم یزدم و سع  یآغوش مادر دست و پا م

. مامان التماست  زنیخاک بر یصورت خوشگل مهد یتو رو خدا مامان، تو رو خدا بذار برم، نذارم رو -
 قدر سخته... نیخدا... چرا ا یدا، اکنم بذار برم. تو رو خ یم

جسد    یخاک رو  ختنیکرد و محکم به من چنگ زده بود و آن ها هر لحظه با ر یمادر ولم نم  اما
  میبه حرف ها یزدم اما کس  یم  ادی کردند. من فر یتر م یاو را از من دور تر و نفسم را کم انرژ  یمهد

 شد.  یخاک کنند اما نم  یمهدداد. دوست داشتم آن لحظه من را هم همراه  ی گوش نم

و   ستادندیهمه جماعت دور قبرش ا ختند،یعشقم ر دیلباس سف  یکه همه خاک ها را رو نیاز ا بعد
 فاتحه فرستادند. 

زدم. صحنه   یرا چنگ م میموها  ادیز  ظیدر آغوش مادر بودم و از غ یخاک نیزم یمن هم چنان رو اما
 بود.   یتلخ   یلیخ

پر از   یهام با صورت  ییآن جا را ترک کردند. من موندم و تنها یهمه مردم بعد از فرستادن صلوات 
هر   یرفتم و به سمت قبر حرکت کردم. جلوتر که رفتم رو  رونی از بغل مامان ب یاشک و سرو لباس خاک

 دو زانو نشستم و با لکنت گفتم: 

گفتم تحمل    یمن که بهت م  ؟یکن  ییرای پذعشقت و ازش  دنید یای ب یخوا ی! من اومدم. نم یمهد -
 ها؟  ،یآخه چه طور دلت اومد من رو تنها بذار  ؟یرو ندارم. پس چرا رفت زانمی عز یدور 
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بدون ترس و   میتوانست  یروز م کیفقط  م،یکردی م یروز در کنار هم زندگ کی ی فقط من و مهد کاش
اما  دمید  یام م یمرد زندگ  تی رو در واقع یشد مهد  یروز م کی. کاش فقط میدردسر مال هم باش 

 !فیح

 قلبش گذاشتم و همان طور که خاک را چنگ زده بودم، گفتم:  یغم ناک سرم را رو یبا حالت 

 از تو چه قدر سخته. یخورد من هم درد داشتم. آخ که دور  ری قلبت ت یرفتم. وقت  یکاش من جات م -

 خواست مرا ببرد اما نرفتم.   یند کرد و مبود. مادر به زور من را بل یقبر مهد یسرم رو 

 شدند، صدا کردم.  یم  نی داشتند سوار ماش گر یرا که د یمادر مهد 

  نی ایقول دادم که شب اول قبر رو تنهاش نذارم. تو رو خدا ب یبه مهد دیتو رو خدا نر ؟یخانوم احمد -
 . میبمون  یمهد شی امشب رو پ

 توانستم حرف بزنم، گفتم:  ی کردم و نم یهمان طور که هق هق م 

 د؟ یرها کن  یکی تار یرو تو یمهد ادیچطور دلتون م -

 .میو تا ساعت هشت شب آن جا ماند میآمدند. و شمع روشن کرد یبه سمت مزار مهد یهمگ 

  هیداد. آن قدر گر یلحظه امانم نم کی هیآب به چشمانم وصل کرده بودند، گر ری ش کیکه  نیمثل ا 
 . دید یچشمانم تار م  گریکرده بودم که د

و   ن ی. من و مادرم سوار ماشمیبر گرد یکه همگ میبود و مجبور شد دهیفا یماندن در قبرستان ب گرید
 .میخانه شد یراه

 کنم. فیتوانم توص یکه اصال نم  یخراب بود. طور   یلیخ  حالم

ساله چقدر تاوان   کیعشق  کی مگر  ندیها بگو یبعض دیعشق ساده نبود. شا  کیمن  یبرا یمهد 
از درون   گریام تا ابد داغون شد و د یکه کل زندگ یهزار ساله بود طور  یدارد اما عشق من به مهد

 شکستم. 

 شهیهم یبرا  گرانید یها یبود اما به خاطر خود خواه  دهیند ایاز دن  یچینوزده ساله که ه  ،ینوجوان 
اتفاقات اطرافم و   گریکه زنده است، شده بودم. د یابه آدم مرده لی تبد یشکست. من در نوزده سالگ
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  ید، جز مرور یشن  یرا نم  یز یو گوشم چ دید یرا نم  یز ینداشتند و چشمم چ  ییمعنا میبرا شیآدم ها
 شد.  یچشمانم ظاهر م یو جلو    دهیرفت و در گوشم شن  یاز خاطرات گذشته که در ذهنم رژه م

تخت نشستم و مادر هم از اتاق خارج شد و    یبه کمک مادر به اتاق آمدم و رو دمیبه خانه که رس 
 رفت. 

انداختم و با   یرا باز کردم و به صفحه آن نگاه فیناگهان تلفنم به صدا در آمد. آرام و آهسته در ک 
بد من را    تیموقع  نیتوانست در ا یبود که م یشماره زود آن را جواب دادم، چون او تنها کس  دنید

تماس   کی دو در  رافتاده بود، شده بودند و ه میکه برا یتازه متوجه اتفاق سا یو پر وایآرام کند. ش 
 بودند.   یکنفرانس

  یکردم، نتوانستم دهان باز کنم از آن ها معذرت خواه یکه خواستم حرف بزنم هر چه قدر سع  یوقت 
 کردم. 

 

 . ندیایب دنمیآن روز به د یو قرار شد، فرداکرد  فیتعر شانیرا به مامان دادم و کل ماجرا را برا یگوش

 شده بودم.   رهیو به سقف خ دهیتخت دراز کش یدانستم چکار کنم. رو یآمد. نم  ینم خوابم

کردن نداشت. مثل  یدوباره زندگ  یبرا یازه یرحم که چاره و انگ  یب  ییایدر دن دهیفا یب یموجود 
 شده بود.  دیدر درونم ناپد زیرفته باشد، حس همه چ  نیاش از ب یکه کودک ینوزاد

بد او   تی موقع نیدانم اگر در ا  یام قرار داده بود. نم ی شانیپ  یمادرم کنارم نشسته و دستش را رو 
 . میایکنار ب  میتوانستم با غم ها یتوانستم بکنم و چه گونه م  ینبود، من چکار م 

شده بودم، لب    رهیکرد، همان طور که به سقف خ یدستم را گرفته و نوازش م  گرشیمادر با دست د 
 را تر کردم و گفتم:  میها

 مامان؟  -

 با بغض جوابم را داد.  مادرم

 جان مادر؟  -
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 کرد؟  لیتبد اهیام رو به لباس س یعروس  دیآرمان لباس سف یدید -

 ام بدهد، گفت:  یکه دلدار  نیا یبرا مادر

 دخترم؟   یرو به کشتن بدخودت  یخوا ی. مگهیرعنا! تو رو خدا بس کن د -

 را دوباره تر کردم و با ناله گفتم:  لبم

. بابا به خاطر آرمان یکه درک کن یدیبس کنم؟ شما درد و نکش  یتونم. آخه چه طور  یمامان! نم -
 آرمان پسرشه؟ ایمن دخترشم  ستی. معلوم ندیحالم رو هم نپرس  یحت

 برد و گفت:  میکرد، دست به داخل موها  یام را نوازش م  یشانی همان طور که پ مادر

دونم تو رو خدا بس   یازت داره. اصال نم  یا گهیاون هم پدرته انتظارات د گهید  ایخب رعنا، کوتاه ب  -
 کن.

 نداشت.   یمفهوم گرید ایدن

با    یحت ای یی دارو چیکه با ه ردیگ  یوجود آدم را فرا م یدشوارتر، طور  یعشق سخت است از هر درد 
 رود. ینم  نیعوض کردن خون؟! هم از ب

  یااست، زود باور که با هر ضربه   دهیشکننده آفر یدختران سخت تر. خدا ما را موجود یعشق برا 
 شود.  یم لیدارد تبد یکه فقط وجود ظاهر  یو به آدم زنده ا  ردی م یم شهیهم یبرا

 به دختران ناز پروده پدر و مادر باشد.   شتریتوجه آدم ها ب دیبا 

 دونه دختر.  هی یکی

 خونه دختر.  چراغ

 دختر.  گالبتونه

 و نباته دختر.  قند

 توانستم. یرا فراموش کند اما من نم هیتوانست زود قض یبود، م یمن مهد یاگر جا دیشا
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 هفته بعد«  »دو

انداختم، دوستم  یصفحه آن نگاه  ام به صدا در آمد به سمتش رفتم و به یپنج شنبه بود. گوش  روز
 بود. دکمه سبز رنگ را لمس کردم.  وایش

 الو! -

 چه خبر؟  یسالم گلم. خوب  -

 . یممنونم سالمت -

 ! ییجا هی میدنبالت بر امیرعنا جون آماده شو م  -

 حال و حوصله اش رو ندارم.  یدون ی جون خودت م  وایش -

 خداحافظ.  ام،یم قهیمن بعد ده دق -

 میحال و هوا  یجور کنم، تلفن را قطع کرد. مجبور بودم بروم تا کم یابزنم و بهانه یفخواستم حر تا
 شده بودم.  ری مثل افسرده ها شد تنها و گوشه گ یعوض شود. واقعا با رفتن مهد

 بودم. وایو منتظر ش  دمیآوردم و پوش  رونی ام را از کمد ب یلباس مشک 

کرد، نبودم و کل روزها و   یکه فقط به سر و وضع خودش توجه م یشوخ و پر انرژ  یآن رعنا گرید 
 بودم.  ای شب ها را در فکر و رو

کردم در ظاهر نشان ندهم اما از باطن خراب   یم یکه سع یسخت بود. سخت  میباور آن اتفاق تلخ برا 
 بودم.

 گفت:  یبدون معطل وایرداشتم و شرا ب  یبود. گوش  وایدوباره به خودم آمدم، ش  لیزنگ موبا یبا صدا 

 دم در منتظرم! گه،ید ایب -

با   وای. در را که باز کردم، شدمیآوردم و پوش رونی ب یرا از جا کفش  میرفتم و کفش ها  نییپله ها پا از
 شدم.  نی در بود. سوار ماش  یجلو دیسف  یسوزوک  کی
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 کردم.  وایکنج لبم که غم پشتش پنهان بود رو به ش یخنده کوچک  با

 سالم؟  -

 گفت:   شی لب ها یرو یشگی هم با آن چشمان خوش رنگ و لذت بخش و لبخند پهن هم وایش

 ؟ یسالم خوب  -

 هنوز هستم. -

 ؟ یبر  یخوا  یتو تازه نوزده سالته کجا م  ،یاوانه یدختر د -

 فرستادم.  رونیو نفس را ب دمیکش یآه

 مردم. گهیمن هم د یبا رفتن مهد -

 گفت:  یعصبان   وایشد. ش یجار  میشدم و اشک از چشم ها  رهیدوباره به پنجره خ  

 حال مون خوب باشه.  کمی  میدختر! امروز رو مثال خواست گهیعه بسه د -

 کردم و با چشمان پر اشک گفتم:  وایش  روبه

 . گمیم یکه من چ یتا بفهم  یدیکس نکنه. نکش چیه بی درد رو نص نیخدا ا -

 کرد، گفت:  یم یهمان طور که رانندگ وایش

 ات باز بشه. هی تا روح میحرف ها رو بزن   نیا میمجبور م؟یکن کار ی چ یخوا  یپس م -

 کند، بحث رو عوضش کردم.  ریی فضا تغ یکه کم  نیا یرا پاک کردم و برا میاشک ها من

 ؟ یما رو ببر  یخوا یحاال کجا م  -

 زد و به من نگاه کرد و گفت:  یلبخند وایش

قاتل   یگذره. راست  یخوش م   یل یکردان. امروز جمعه ست واقعا رفتن به کردان خ میبر میخوا یم -
 کردن؟  ریرو دستگ یمهد
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 سوزناک، گفتم: ییصدا با

  یآرمان بود که فرار کرد و رفت کانادا هر روز خدا هم اون و بابا با هم حرف م  ینه گلم، قاتل مهد -
 . دهیعذابم م  شتریب  نیزنند و ا

  یکه چون برادر زاده باباته پدرت مجبوره باهاش حرف بزنه هر چ یناراحت بش  دیتو نبا زم،یخب عز -
 به خاطر دخترش اتفاق افتاده. هیقض نیباشه ا

جمله ناراحتم کرده و در   نیکه ا دیفهم  وایما حکم فرما شد و ش نیب  نیسنگ یسکوت وایحرف ش نیا با
که  یهر کار  یعوض شود اما طفلک  میحال روح   یتا بلکه کمکرد  یبامزه م یها  یشوخ یرانندگ   نیح
 شد.  یام باز نم هیکرد، روح  یم

.  میرودخانه لذت ببر یو از فضا می نیجا اجاره کرد تا آن جا راحت بنش کیمان کنار رودخانه  یبرا وایش
 را داده بود. یناهار حساب  کیمن تدارک  یکرده بود و برا ایرا مح  زیاو همه چ

شده  رهی را بغل کرده و در فکر و به رود خانه خ مینشسته و پاها  مکتین یگوشه رو کیاما من در  
  یدفعه با صدا کیشد.  یکه هر لحظه در ذهنم ظاهر م  یمهد ریمگر تصو دم،ی د یرا نم  یز یبودم. چ

به صفحه   رتی آوردم با ح رونیرا از داخل آن ب  یرا برداشتم و گوش فمیبه خودم آمدم. ک لمیزنگ موبا
  یر ی گونه تاخ چیافتاده است. بدون ه یانداختم، مادرم بود و من مطمعن بودم که اتفاق  یآن نگاه

 جواب دادم.

 سالم مامان! -

 زود تر برگرد خونه. یتون  یسالم دخترم، اگه م -

 دهانم را قورت دادم. آب

 افتاده؟ یباشه مامان. فقط اتفاق -

 پدرت باهات کار داره.  اینه. فقط زود تر ب  -

 . میایو م میخور یاالن ناهار م باشه

 شانه اش گذاشتم. یقدم برداشتم و از پشت دستم را رو وایرا قطع کردم و به سمت ش   تلفن
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 جان! وایش -

 اش، گفت:   یشگیسمتم برگشت و با همان لبخند هم به

 زم؟ یجانم عز -

 و باالخره لب باز کردم.  دمیرا به هم مال میها دست

 . میبر دیکه با میزود تر ناهار بخور -

 گرد شده و معترضانه گفت:  یبا چشمان وایش

 افتاده؟  یاتفاق میما که تازه اومد م،یکجا بر -

 پدرم کارم داره. ایمادرم زنگ زد و گفت گو یدونم، ول ی واال خودم هم نم -

 گفت:  ،یطلمع  چیاز اخالق پدرم با خبر بود و بدون ه وایش

 . میفتیو راه ب  میناهار رو بخور ای باشه. پس ب -

بود و من داشتم  دهیکه چ یاز برنامه ا دمیکش  یخجالت م وایو من از ش  مینشست یصندل   یدو رو هر
 کردم.  یخرابش م

از   یناراحت نشود کم وایکه ش نینداشتم اما به خاطر ا ییاشتها م،یهر دو شروع به خوردن ناهار کرد 
 که خودش درست کرده بود خوردم.  یساالد فرانسو

نشسته بود و  میروبه رو یدیرنگ مروار یصورت  یافتادکه با آن پالتو  وایلحظه نگاهم به ش  کی 
 مشغول خوردن غذا بود.

 تر بود. همان طور که کیاز خواهر هم به من نزد یداشت و حت یمن حکم آبج  یکه او برا یبه راست 
 گفت:  ،یخند زی دفعه متوجه نگاه من شد. سرش را بلند کرد و با ر کیکردم،  یداشتم نگاهش م

 خورم؟   یم ادیز هیچ -

 طرف کج و چهره ام ناراحت بود، گفتم:  کیهم در همان حالت که سرم به  من
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 کردم گلم. یخدا رو شکر که تو رو دارم وگرنه دق م  -

رو که دوست دارم    یگفت»من هر کس یبه من م شهیکه هم آمد ادمیبه  یگفتن جمله دوباره مهد با
 کنه. « یمتنفره و از تو جداش م ادی که خوشت ب  یز ی رحمه! از هر چ یب  ا ی. دنرهی گ یخدا ازم م

 گفتم: وایترس رو به ش  با

مثل   ره،ی گ یرو که دوست دارم ازم م ییها زیترسم بهت بگم دوستت دارم چون خدا چ ی! موایش -
 !یمهد

 

کردم که خوش و خرم   ینگاه م یجوان یبود و به پسر و دختر ها شهیفقط چشمم به ش وایآمدن ش تا
 کردند.   یم یدر کنار هم زندگ 

  یروز هم با مهد  کی یدر حق من کردند. اول پدرم که اجازه نداد، حت یبزرگ یل ی پدرم و آرمان ظلم خ 
کرد و دوم آرمان   رونی و از خانه ب  ری قتح یکنم و آن گونه خانواده اش را در مجلس خواستگار   یزندگ

 را خراب کرد. یمن و مهد یو به خاطر دلش زندگ شی ها یخواه ادهیکه با ز

 .میآمد و سوار شد و راه افتاد ن یکارش تمام شد به سمت ماش  یوقت وایش 

داد و مثل مو   یآزارم م یمهد ادیشدم و    یم یاحساسات  شتریب  د،یرس یکه به گوشم م یبا هر آهنگ  
 افتاد. یخوره به جانم م

کردم و هر   ینگاه م  رونی شده بودم و به ب رهی خ شهیبلند شد و من به ش وایآهنگ ش یدوباره صدا 
 بود.  یاز مهد یامرور گر خاطره میصحنه برا

ها هم وجود   نیاز ا شتریب یدرد ایکردم. مگر در دن   یم یام را سپر  یلحظات زندگ نیمن تلخ تر 
 داشت؟ 

 

 *** 

 »گذشته«
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 کردم و لبخند زنان، گفتم:  یرو به مهد یشگیهمان نگاه پر شور هم با

 !یمهد -

هم همان طور که دستش را دور گردنم حلقه  و در حال نشستن در بغلش بودم  رو به من   یمهد و
 کرد.

 !؟ یجان مهد -

 زدم و گفتم:   یچشمک

 ها باشه.  یبگم به من نخند زیچ هی -

 .دم یقول نم  یباشه، ول -

 کردم. ینگاه  طنتی ش با

 .گمی! پس نم یعه مهد -

 . دمیباشه بگو، قول م  -

 گرد شده گفتم: یو چشمان  اری شوق و ذوق بس با

 باشه؟  یبچه مون چ  یدوس دار  شتریتو ب -

 کرد.  یاش را مخف به زور خنده  یمهد

وگرنه نصف عمرم رو به  انی شون به تو ب  یدو تا دختر دو قلو مثل خودت خوشگل، البته فقط خوشگل -
 .  دنیباد م

 بلند گفتم:  یاشتم و دنبالش افتادم و با صداآب را برد  یبه او و قوط یمعترضانه نگاه یحالت با

 ! ونهید نمیبب سایوا -

 

 *** 
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 رو به من کرد.  تی با عصبان وایخارج شوم. ش  ایباال رفت و باعث شد که از رو وایش یصدا

 تو آخه دختر؟   ییزنم کجا یرعنا، با تو دارم حرف م -

 ببخش اصال متوجه نشدم تو حال خودم نبودم. -

 .گهید میدیرس -

 به اطرافم کردم.   یتعجب نگاه با

 تو.  ییایچه زود! نم -

 برم.  دیکار دارم. گلم با ینه ممنون، کل -

 به او کردم.  زی محبت آم یرا برداشتم، نگاه فمیهمان طور که ک  و

 . قی ممنونم ازت رف یل یخ -

به دست   فیحرکت کرد و من هم همان جا ک  وایشدم و ش ادهی پ نیو از ماش  میرا بغل کرد گرید هم
 که دور شد.  نیکردم، تا ا یو رفتن او را نگاه م ستادمیا

 را فشار دادم و در باز شد.  فونیآ یشد به سمت در خانه قدم برداشتم و دکمه   دیناپد گریکه د یوقت 

کردم و وارد  گذاشتم. در را باز یآوردم و در جا کفش  رونی را ب میداخل راه پله شدم و کفش ها 
دانستم که اتفاق   یتمام وجودم را گرفته بود. دل شوره داشتم و م  یبی شدم. استرس عج ییرایپذ

 . ستین  میرو  شیپ  یخوب

مبل تک نفره   یرو شهیو متکبرانه هم نیبه اطراف انداختم، پدرم همان طور با نگاه سنگ  ینگاه یوقت 
تجربه کرده بودم. اصال به من   یبود که لنگه آن را در مراسم خواستگار  ینشسته بود. درست صحنه ا

 بود. دهیبود که نگاهش از من دزد یکرد و مدت  ینگاه نم

 مادرم جلو آمد و آرام در گوشم گفت:  

 باهات کار داره!  نینزن و برو بش  یحرف چیدخترم، ه  -
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 شدم، گفتم:  رهیمامان کردم و به چشمانش خ به   یهم نگاه عصب من

 اون با من کار داره؟  -

 زدم.   یخند پوز

 زنه.  یاون که اصال با من حرف نم -

 کرد و گفت:  کیرا به هم نزد  شیابروها مادر

 .نینگو فقط برو بش یز یچ -

پدرم   یرو مبل روبه  یرا از مادر گرفتم و آرام قدم برداشتم و جلو تر رفتم و سالم کردم و رو نگاهم
 نشستم.

 چیه گریگرفته بودم که د میتصم ی از خود نشان نداد و من هم بعد رفتن مهد  یعکس العمل چیاو ه 
  یانجام بدهم و دوست نداشتم، اصال خوش ندیو هر چه که خانواده بگو رمیخودم نگ  یبرا ی میتصم
 را تجربه کنم.  یزندگ

کرد و همه نگاهش به  ینگاه م رونیپدر همان طور که سرش به طرف راست کج بود از پنجره به ب 
 بود که خودش ساخته بود.  یگل خانه کوچک

 گفت:  ،یو عصب  نیغمگ یجواب سالم من را هم نداد و در همان حالت با صدا 

 . میما فردا پرواز دار -

 بودند؟ هدید  میبرا  یچه خواب هانی گرد شد. باز ا چشمانم

 اما هم چنان سکوت کردم ادامه داد: 

بهانه نداره،   ایهم حق اعتراض  ی آرمان. کس  شیکانادا پ میری پرواز م نی سه تا مون فردا صبح با اول -
 همه آماده باشند.  دیفردا صبح با
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ا جا تنها بگذارم ام نیتوانستم او را ا ینشده بود. نم یبودم. هنوز مراسم چهلم مهد  یعصب  یل یخ من
  یپدر گوش م یمبل نشسته و در سکوت تمام به حرف ها ینزدم و همان جا رو یبه خاطر مادر حرف 

 شد.  یدادم و اشک از چشمانم جار 

ها نگاه دوختم  طیگذاشت من به بل  زی م یرو  طیکتش برد و سه تا بل بیپدرم دستش را به سمت ج  
 اشک بود. سی و صورتم خ

 

شدم. او هم ناراحت بود و به منظور تاسف  رهی به مادر خ ستادهیبلند شدم و همان طور ا میجا از
 سرش را تکان داد.

خانه و کشور   نیجا در ا نیکه ا یبرداشته و به سمت پله ها قدم برداشتم. خاطرات  زی م یرا از رو فمیک 
 کردند.  یم ییگذرانده بودم، در ذهنم خودنما

و از همه مهم تر    سایو پر وایمخصوصا ش م،یخانه، محله، دوست ها نیسخت بود. دل کندن از ا 
 که از پدر اطاعت کنم. نینداشتم، جز ا یبود اما چاره ا یام به خاطر مهد یناراحت 

 گذراندم.  یرا م  یسخت یداشتم و چه روز ها یمن چه حال بد یخدا یوا 

 رفتن ببندم.  یرا آماده کنم و کوله بارم را برا لمیبه اتاقم رفتم و مجبور بودم که همه وسا 

رنگم را  یکمد لباس چمدان بزرگ آب  یآن را باز کردم. وارد شدم و از رو دمیبه در اتاق رس  یوقت 
 رفتم. میبرداشتم و به سراغ کمد لباس ها

  یبودند. اشک م یاز مهد یآور خاطره ا ادی میآوردم، برا ی ها و لباس ها را که در م زی هر کدام از آو 
و در چمدان جا به جا    ی. همه لباس ها را از کمد خارج و سراغ کشو ها رفته و آن ها را خالختمیر

 کردم. 

 همان طور که وسط اتاق کنار چمدان نشسته بودم و در حال مرتب کردن آن بودم.  

دل  کیخاطرات گذشته،   ادیآن گذاشتم و به  یچمدان را بسته و سرم را رو پ ی ام کارم زبعد از اتم 
 کردم.  هیگر ریس
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 .دید یکه چشمانم تار م  ختمی آن قدر اشک ر 

به سر و صورتم زدم، دوباره به اتاق   یرفتم و آب یبهداشت سی از اتاق خارج شده و به سمت سرو 
 برگشتم.

قرار دادم و همه  یزنگ زدم و آن ها را در کنفرانس تلفن  سا یو پر وایش را برداشته و به لمیموبا یگوش 
 کردم.  فی شان تعر یماجرا را برا

را با   رانیروز ماندن در ا  نیشام دعوت شان کردم، تا آخر ی رستوران برا کیبا آن ها قرار گذاشتم و به  
 آن ها باشم. 

رفتن    یشدم و از طرف یم وانهید  یمهد یاز دور  گریقرار ما هشت شب و ساعت حدود شش بود. د 
 نینبود که دلم را به وجود او خوش کنم و هم ا رانیدر ا یمهد گریبه کانادا را دوست داشتم، چون د

 بکشد.  مارستان یباعث شود که کار من به ت  یغم دور  نیکه ا دمیترس یکه م

کلمه هم با آرمان حرف نزنم اما سرنوشت با   کی یکه عمر دارم حت یبا خود قرار گذاشتم تا لحظه ا 
 من نساخت. 

گونه بود، اگر من از قبل کل   نیهم ا ی. به راستدمید یهمه اتفاق م نیخودم را مقصر ا  یمن از طرف 
کردم، اصال کار به   ینم  یرا از او مخف  یمهم  نیداده بودم و موضوع به ا حیتوض یمهد یماجرا را برا

 . دیکش یجا ها نم  نیا

 کردم.   یاو را درک م دی عاشق مثل من بود، پس با ینداشت. او هم فرد یمان هم گناهآر 

 دانستم. یم یاما فقط او را قاتل مهد 

 را برداشتم.  یبود، گوش وایآمدم. ش رونیاحمقانه ب یفکر ها نیاز ا یزنگ گوش یبا صدا 

 ! امیجان االن م وایش  سایوا -

 رفتم.  نییبلند شدم و از اتاق خارج و پله ها را پا  میرا قطع کردم و از سر جا یگوش  یخداحافظ بدون
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رنگم   یمشک فیها را برداشته و در ک دیکل زی خانه نبود. کنار در از آو یکس  دمیکه رس  ییرایبه پذ 
و از خانه خارج   دم یرنگم را برداشته و پوش  یاسپورت طوس یگذاشتم. وارد راه پله شدم  کفش ها

 شدم.

 هم جلو نشسته بود. سایرنگ و پر دیسف  یداخل سوزوک  نیناراحت و غمگ سایو پر وایدر ش  یجلو 

رنگ گذاشته و با   یقهوه ا یچرم  یها یصندل یرا رو فمیرا باز کردم و سوار شدم. ک   نیدر عقب ماش 
 به آن ها سالم کردم.  یناراحت 

نزد. آن قدر  یکدام از ما حرف چیو ه میما از دم در خانه تا رستوران غزل ساکت بود یهر سه تا 
 .میرا هم  نداشت گریحوصله هم د ی که حت میناراحت بود

آن ها و به  یدانستم که هر دوتا ی برد و م   نگیرا به سمت پارک نی ماش وایش م،ی دیبه رستوران که رس 
 یم یما مثل باران جار  یحرف قطعا اشک ها  نیترو با کوچک  میناراحت یل یخصوص خود من، خ

 شد.

 یشگیهم یسمت راست که کنار پنجره بود و جا  زیو به م  میطور ساکت پشت سر هم راه افتاد همان
 .میرفت

و غذا  میآمد یجا م  نیبار به ا کی یجوان بود و ما سه نفر هفته ا یرستوران مخصوص دختر ها نیا
 گذشت.  یخوش م سای و پر وایهم به من و ش یل یو خ میخورد یم

  سایو بعد پر وایگذاشته بودم که اول ش زیم یدستم را رو  میها نشسته بود یصندل یطور که رو همان
  یشان را به سمت من دراز کرده و محکم دستم را گرفتند من هم با بغض به آن ها نگاه م یدست ها

 کردم. 

کردن کرد   هیشده بود شروع به گر  رهی ن طور که به من خهما  ینی غمگ یلیدر حالت خ  وایدفعه ش کی
 .زند ینمانده بود که بر می برا یاشک  گرید یو در آخر هم من که بعد از رفتن مهد سای و بعد پر

کرد به من نگاه  یم هیگر وایافسرده شده بودم. در همان حالت که ش یلیتوانستم بزنم. خ  ینم یحرف 
 گفت:  شی هق هق ها نیکرد و ب 
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 میکرد یکنم که چه کار بد  یفکر م نیتا االن فقط دارم به ا یآخه چرا ما؟ چرا تو؟ از روز مردن مهد -
 بال سرمون اومد؟ نیکه ا

 

خوردم، نه  یم یز یکردم. مات و مبهوت بودم. نه چ  یگفتم، فقط به آن ها نگاه م ینم  یز یچ من
 اه کردن و نگاه کردن!دادم، کارم شده بود نگ یانجام م یگفتم و نه حرکت یم یز یچ

در قلبم فرو کنند اما   یر ی آمد، انگار ت یهق هق او م یداد. هر بار که صدا یعذابم م شتریب  وایش هیگر 
 نداشتم. یچاره ا

 آن ها کردم.  یلرزان و به زور روبه هر دو ی. فقط با صدامیساعت چهار بامداد پرواز داشت 

 برم.   دی ! ساعت چهار پرواز دارم بادیبچه ها بس کن  -

 به من کرد.  یو صورت پر از اشکش نگاه هیبا همان حالت گر  وایش

 بخور! یز یچ هیو امشب شب آخرمونه. پس الاقل  یر یم یتو که دار  -

 را پاک کردم و لب را تر کرده گفتم: میهم اشک ها من

 تحملش رو ندارم.  ده،یعذابم م شتر یهات ب هی. گرمیتو رو خدا پاشو بر وا،یش -

 . میکرد یسپر  هیچهار ساعت را با گر نیحدود دوازده بود و ما کل ا  ساعت

 یبه سمت حساب دار  وایها بلند شده و ش یصندل یو ناراحت از رو  نیهر سه با همان حالت غمگ 
خانه   یکه پول آن را حساب کرد و برگشت و راه م،یآب خورده بود وانیل کی رفت و فقط هر کدام 

 .میشد

کرد و اشک او زخم قلبم را   یم هیناراحت بود و کال داشت گر  یل ینبود. خ وایجز ش یز یحواسم به چ 
 کرد.   یم شتریب

 .میشد ادهی پ  نیاز ماش ییسه تا م،یدیبه در خانه که رس 

 کردم و با بغض رو به آن ها کردم، آب دهان را قورت داده و گفتم:  یمن فقط هر دوشان را نگاه م 
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 تون کنم! نگاه  ریدل س هی دیستیالاقل با -

 را گرفت و گفت:  میکنان جلو آمد و دست ها هیگر وایش

  یتنها م  بی شهر غر نیا یوفا، من رو تو یب  یر یتنهات نذارم. حاال خودت م یگفت یتو که به من م -
من تحمل   ؟یر ی رو داشتم که دلم رو بهش گرم کنم؟ رعنا چرا م ین به جز تو ک . آخه مگه میذار 
 رو ندارم!   تیدور

با   یادیاو شد. هر دو مدت ز یاشک ها سی و مانتو من از پشت، خ دیمحکم من را در آغوش کش 
 به زور ما را از هم جدا کرد. سا یکه پر میکرد هیبلند در بغل هم گر یصدا

از همه مهم تر لبخندش، دلتنگ  شی ها یزبان  نیریش  وا،یش یها یباز  وانهیدلتنگ بودم. دلتنگ د 
  نینداشتم و تحمل ا یخدا! من که سن یوا ،یهاش، دل تنگ مهد یدلسوز   سا،ی پر یعشقم گفتن ها

 سخت بود.  یلیخ  میجا برا کیهمه درد 

و  میکرد هیدم در خانه در بغل هم گر یا قهی. هر دو چند دقدمیرا هم محکم در آغوش کش  سایپر 
 شده بود.  ری د یلیچون خ میمان بر یبه خانه ها میمجبور بود گرید

را برداشتم و آن ها را به  لمی در را باز کردم و وارد شدم از پله ها باال رفتم و از اتاقم چمدان وسا 
 آوردم و کنار چمدان بابا و مامان گذاشتم. ییرایپذ

در بود به اتاق   رهیدستگ یاقم رفتم و در را باز کردم همان طور که دستم هنوز رودوباره به سمت ات  
بود که من در آن قرار   یو حال بد تی موقع یل یکردم. خ یم هیآن را بو و گر یها وارینگاه و در و د
 گرفته بودم.

  یبرا  دیام را در آن گذرانده بودم و االن با یتا نوزده سالگ یبود که از بچگ   ییاتاق همان جا نیا 
 کردم.   یآن را ترک م  شهیهم

 ام را در آن گذرانده بودم.  ییتنها یروز ها  شتریکه ب یاتاق 

 سخت است. یلیاز خاطرات باشد، خ  یدفتر  تیکه برا یز یدل کندن از چ 
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ه ها، نرده ها، پنجره ها،  خانه، پل ن یا یخواستم به سمت پله ها بروم، همه جا  یدر اتاق را بستم و م 
 م،یها یبودم از بچگ یکه با مهد یزدند از گذشته ا یانداز بودند و حرف م نی در گوشم طن  وارها،ید

 !یل یسخته خ یلیخ  ،یخاطرات قبل از مهد

. میکرد  یحرکت م  دیرفتم. ساعت حدود دو بود و ما با  ییرای آمدم و به سمت پذ  نییاز پله ها پا 
  یبه خانه نگاه گریبار د کیدر بودم که دوباره به پشت سرم برگشتم و  یچمدان را برداشتم و جلو

 انداختم. مادرم غم ناکانه من را صدا زد: 

 .  میبر  دیشده با رید  ایرعنا دخترم! زود ب  -

 .میرفتم و سوار شدم و پدر حرکت کرد. همه ساکت بود  نگیرا بستم و به سمت پارک در

 یمهرآباد برساند. من با خاطره یالملل نیکرد هر چه زود تر خودش را به فرودگاه ب  یم یپدر سع 
  نیخدا ا یخوش ول  یو دل یکنم اما با مهد یدوست داشتم در کانادا زندگ یلینرفتم. خ  رانیاز ا یخوب

 گونه بهتر  و به نفع من بوده. نیمن ا ری را قسمت من نکرد و قطعا تقد

 

 و پنج سال بعد در کانادا«  ستی»ب

به حرف   سای اما نشد وا دنتید امیخواستم ب یباهات کار دارم به خدا م سایتو رو خدا نرو، وا یمهد -
 هام گوش کن. 

 . یومدیوقت هم ن چیو ه یو رفت  یجا تنها گذاشت نیتو منو ا -

 !ینرو مهد دمیم  ح یبرات توض  ،یمهد -

 . دمیدفعه از خواب پر کیزدم،  یرا صدا م  یکردم و مهد یم هیطور که داشتم گر همان

کردم که ناگهان آرمان با عجله وارد   زیتخت نشستم و صورت پر از عرقم را تم   یبلند شدم، رو یوقت 
 متعجبانه و ناراحت جلو آمد. یاتاق شد و با صورت

 ؟یدیشده؟ خواب بد د یچ -
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از اتاق    یآورد و با نگران  میآب برا وانیل کیتکان دادم.  نیی سرم را به سمت پا دیینه تابه نشا من
 رفت. 

رفت؟   ینم ادم یکردم از  یم یکرد؟ خدا چرا هر کار  یگذشته نحس من را ول نم نیمن چرا ا یخدا 
 حرف ها رشته افکارم را به هم دوخته بود. نیا

نورش را   یبا تمام وجود و انرژ  دی بود و خورش  ازدهیانداختم. ساعت  یبه ساعت که کنارم بود، نگاه 
 تاباند. یبه داخل اتاق م 

  ییو طال دیسف یرفتم از تخت خواب دو نفره سلطنت  یم  کینی هر چه زودتر به کل دیکرده بودم. با رید 
به دست و   یرفتم  و آب   یبهداشت  سیآمدم. به سمت سرو نییبود، پا یند تخت پادشاهرنگ که مان
 صورتم زدم. 

سبز رنگم را   یرا باز و از آن مانتو م یدوباره به سرعت سمت اتاق حرکت کردم و زود در کمد لباس ها 
 .دم یآوردم و پوش رونیب

 گفتم:  یپر انرژ  ییاز اتاق خارج شدم و آفاق خدمت کارمان را صدا زدم و با صدا 

 . رمیآفاق جان! من دارم م  -

کردم، آفاق جلو آمد و با صورت پر از محبت  یرا چک م   لمیوسا ییرایطور که وسط پذ  همان
 اش رو به من کرد.  یشگیهم

 ن؟ یخانوم شما که صبحانه نخورد  یول -

 گفتم: نگران نباش. یشاد و پر انرژ  یچشمان  با

 به سالمت.  دیباشه خانوم، مواظب خودتون باش -

  یکه هزار متر بود و کل آن را باغدار مان آقا یبزرگ   اطیتکان دادم و از در خانه خارج شدم. به ح یدست
 کردم.  یباغ کاشته بود، نگاه یاط یح

ردم و زود  رنگم شدم با عجله آن را روشن ک اهی پرادو س نی در آوردم و سوار ماش فم یرا از ک  نیماش  دیکل 
 رفتم. رونیب  اطیکردم و از ح  یفرمان را عوض م
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کانادا بود که کل  یجا نی ده طبقه در بهتر یرساندم. ساختمان  کین یساعت خودم را به کل میدر عرض ن 
 خودم اختصاص داده بودم. کینی طبقه از آن را به کل کی آن متعلق به آرمان و 

کردم و وارد آسانسور شدم و   ی ند به نگهبان سالمبود یران یآن ا یوارد ساختمان شدم و کل اعضا 
 ینگاه نهی شده بود در آ  یطراح  یکار  نی و نگ یکار  نهیطبقه نهم را فشار دادم. کل چهار چوب آن با آ 

  یم یسینگلکه به ا یخانم یسرم را که کج شده بود، درست کردم. صدا یبه خودم انداختم  و شال رو
 صدا در باز شد و وارد طبقه نهم شده و زنگ در را زدم و باز شد.  نی گفت»طبقه نهم« با ا

که داخل بودند، بلند شده و سالم کردند و من به سرعت سمت اتاقم حرکت کردم.  یافراد یهمه  
آن   وارد اتاق شدم و عیدر را باز و سر یع یرنگ نوشته شده بود دکتر رعنا رف ییطال  یدر آن با خط یرو

 را بستم.

  یراحت ی صندل  یکارم رفتم. رو  زیو به سمت م  دمیفرم کار را پوش یون یرا عوض کردم و  میلباس ها 
 وصل کردم.   ینشستم و تلفن را برداشتم و به خانم منش 

 تو!  نیها رو بفرست ماریب -

رفتم به اجبار خانواده ام با آرمان از دواج کردم و مجبور هم بودم    سیبه پار رانیکه از ا نیبعد از ا من
 ببرم.  ادیرا از  یمهد  یکار به نحو نیکه با ا

  نی با او در کانادا آن هم به بهتر یسالگ ستی او هم به من قول داده بود که خوشبختم کند و در ب 
که داشتم، ماه عسل من را به   ی ازدواج کردم و در همان سن کم  یعروس  نی بهتر یشکل و با برگزار 

 برد و گرداند.   ایکل دن

نبوده   یاست و واقعا قصدش کشتن مهد مانیپش  یلیکه آرمان از گذشته خ  دمید یمن هم وقت 
 است، تازه توانستم او را ببخشم.

نکردم با کمک خانواده و خود او  انتیوقت به او خ چیام انتخاب کردم و ه یاو را به عنوان مرد زندگ 
را در    یشدم و شهرت و مقام بزرگ  ییدانشگاه کانادا درس بخوانم و متخصص نازا نیانستم در بهترتو

 کسب کردم.  ایکل دن

 *** 
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انداختم و با   یدر را زد و وارد شد. من هم ناراحت و با چشمان گرد به او نگاه  یدفعه خانم منش کی
 کامل گفتم:   تیعصبان 

 ! ها رو بفرست ماریشده؟ مگه نگفتم ب یچ -

 گفت:  ،یانداخت با حالت شرمندگ ن یی و سرش را پا دیرا به هم مال  شیها دست

 .نمی خوان شما رو بب یمهندس اومدن و با شما کار دارن و م یآقا  یول ،یع یبله درسته خانوم رف  -

 و خشم کامل و معترضانه، گفتم:  تیبا عصبان   دمیکوب  یم زی را به م میهمان طور که دست ها من

. اول اون ها رو بفرست! االن هم برو به آرمان  مارانهیبا ب تی بهت که چند بار گفتم، تو محل کار اولو -
 . میخونه با هم حرف بزن  امیبگو که رعنا گفته شب زود م

 چشم گفتن از اتاق خارج شد و در را بست.  کیهم با  او

 

ها را زودتر   ضیکردم مر یداخل، من هم سع ندیایها بود  که ب ضیبه صدا در آمد و نوبت مر زنگ
نگران بودم    یداشت. کم  یآمد که کار مهم یبه محل کارم م یکنم تا بروم خانه چون آرمان وقت نهیمعا

او کردم و با   وبهرا دوباره صدا زدم. در زد و وارد اتاق شد. ر   یها خانم منش ضی تمام مر نهیبعد از معا
 خسته گفتم: کامال یحالت

 تموم شدند؟  گه یها د ضی خب، مر -

 گفت:  نهی کامال خسته و دست به س یهم با نگاه او

 بله خانوم دکتر تموم شدند. -

 ! یبر   یتون یم یخسته نباش گهیخب د -

 به من گفت:  ینگاه  مین با

 باشه پس فعال با اجازتون. -

 »خداحافظ« تکان دادم.  یرا به معنا سرم
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شده بود   یطراح  یکار  شهیرفتم که کل آن با ش یوار یها و به کنار د لیردن وساشروع کردم به جمع ک  
 انداختم. ینگاه رونیاز پشت آن به ب 

ها را   لینگران شدم، زود وسا یمنتظرم بود. کم  نیشد که داخل ماش رهیناگهان چشمم به آرمان خ 
آن را   دیقدم برداشتم. با کل یجمع و جور و چراغ را خاموش کردم. در آن را بستم و به سمت در خروج 

که چرا  کردم  یفکر م  نیرا فشار دادم و کال به ا نگیهم قفل کردم. سوار آسانسور شدم و دکمه پارک
 منتظر من مانده است؟  نی آرمان تا االن در ماش

خواستم  یزد، حرکت کردم. م  یبرق م یز ی ام که از تم یمشک  نیمت ماشبه س  دمیکه رس نگیبه پارک 
 آرمان رفتم.  نیخارج شدم و به سمت ماش  نگی افتاد از پارک ادمیدر آن را باز کنم که آرمان 

کرد و غرق در افکار خودش بود. در را باز کردم   ینگاه م رون یبود و از پنجره به ب  دهیاو هنوز من را ند 
باعث شد که رشته افکارش از هم پاره شود و نگاهش از سمت پنجره به طرف من   نیو سوار شدم و ا

 و با تعجب به من نگاه کرد.   دیچرخ

 سالم؟  -

 را به هم دوخت و گفت:  شی شد و لب ها دایپ شی لب ها یدندان نما رو یمن لبخند دنید با

 . یخسته نباش   ،یسالم خانوم -

 شدم.  رهیهم که نگران بودم به جلو خ  من

 ؟ یجا موند نیبود که تا االن ا  ی! کارت چیممنونم، نگرانم کرد -

 .دیزدو دستم را محکم گرفت و نگاهم به سمت او چرخ   یخند پوز

 دلم؟ زی مشتلق بده عز -

 : گوشه لب، گفتم یرا به من بدهد با لبخند  یخواهد خبر خوب یکه م  دمیو فهم  دمیکش یق یعم  نفس

 شده؟  یچ  زم،ی بگو عز -

 بود امروز به من زنگ زد.  رانیتو ا لمیکه وک ی دوستت همون وایش -
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 دادم. هیتک  نیو به در ماش  دمیعقب کش یاز تعجب گرد شد و خودم را کم  چشمانم

 گفت؟  یخب، چ -

 لبش پهن تر شد و ادامه داد: یرو  لبخند

 .رانیا میبرگرد میتون یدرست کرده و ما م رانیکار هام تو ا گهیگفت که د یم -

سال دوباره خاطرات   ستیبه من دست داد و بعد ب یجمله آرمان پاره شد و حال بد   نیدلم با ا بند
وقت فرهنگ کشورم را فراموش نکرده بودم و   چیمرور شد. وطنم را دوست داشتم و ه میگذشته برا

 ه بودم. آداب و رسوم آشنا کرد نی فرزندم را هم با ا یحت

روز خوش هم    کیبودم،  رانیدر ا  یناراحت، چون من وقت یاز طرف  یطرف خوش حال بودم ول کیاز  
 شده بود.  یسپر  یبا ناراحت می نداشتم و همه روز ها

 یدفعه صدا کیشدم و در افکار غرق شدم که   رهیحرف ها همان طور به آرمان خ نیا دنیبا شن  
 .ختیآرمان افکارم را از هم گس

 م؟یبرگرد رانیبه ا میتون یکه م نیاز ا یخوش حال نشد هیعنا! چر -

 به جلو اشاره کردم و گفتم: ینی شدم و با حالت غمگ رهی به او خ یا قهینگفتم و چند دق  یز یچ

 حرکت کن!  -

 . آرمان دوباره روبه من کرد.مینصف راه را آمده بود با یو تقر  میدور شد کینیکه از کل یکم میراه افتاد 

 .میغذا بخور  انیرانیرستوران ا میکه حاظر شه با هم بر دایرعنا! زنگ بزن به پارم  -

را جست و جو کردم و   دایام را در آوردم و شماره پارم  یکردم و گوش  فمی نزدم و دست داخل ک یحرف 
 به او زنگ زدم. 

 را برداشت.  یگوش قهیاز چند دق او بود بعد یخنده کودک  یصدا  دایپارم شوازیآهنگ پ 

شام   رونی ب میبا هم بر میایجان زود حاظر شو من و بابات م  دایپارم نیبب ؟یسالم دخترم خوب -
 زنم!  یزنگ م مید یهر وقت رس میبخور
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 !ن یخبر بد ن،یدیهر وقت رس  شمیجونم، باشه آماده م  یسالم مام -

  ستیخورد. ب یچشمانم ورق م  یجلو یرا قطع کردم در فکر بودم. گذشته دوباره مانند دفتر   تلفن
سخت تر و برگشتن دوباره هم  رانیآن همه غم و درد در ا نیسال در غربت سخت بود اما ماندن ب

 عذاب آور تر بود. 

تلخ    یلیبودم، خکه در آن جا گذرانده   یدوست داشتم. عاشقش بودم اما خاطرات  یل یمن کشورم را خ 
 بودند.

خود را   دیکرد و ما هم با  یزد حتما عمل م  یم یحرف یآرمان اخالق پدرم را داشت و قاطع بود. وقت  
 .میکرد یبا او سازگار م

 

 خواست به وطن خودش باز گردد. یرا گرفته بود و م  مشیتصم یخبر آزاد دنیشن  با

  یبود گرفتم و هنوز صدا  دایتماس را که پارم نیرا برداشتم و آخر یگوش م،یدی به دم در خانه که رس 
 آمد. رونینه انداخته بود که دخترم از خانه ب  نیدر گوشم طن شوازیآهنگ پ

اندامش به مادرم رفته بود. با   ییجور ها کیقد بلند بود و چهار شانه،  یلیبرخالف من خ   دایپارم 
 شدند.  یم  یمعن یمن ب  یبرا  ایرفت و غم و غصه دن  یال مام با یشد و انرژ   یاو حالم بهتر م دنید

 او را جذاب تر کرده بود. یو شلوار مشک دی سف رهی با ز یآسمان  یکه مانتو آب  یبه راست 

کرد. در را باز کرد و   ی سر م یهم روسر  رونیموقع رفتن به ب  یحت شهیاسالم بود و هم نیاو تابع قوان  
مان   یهر دو یبه شانه ها یسرش را جلو تر آورد و ضربه ا یژ خندان و پر انر  شهیسوار شد مثل هم

 زد و گفت: 

 .یگرام  نیسالم بر والد -

 به او کردم. ینگاه نهیام شود و از آ یهم نخواستم که متوجه ناراحت من

 سالم، دختر گل مون امروز حالش چطوره؟  -

 عقب رفت و گفت:  یکم
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 م یگرد یمامان بابا بهت گفته که بر م ینباشم. راست یبا وجود شما عال شهیمگه م ،یعال  شهیمثل هم -
 ران؟یا

 و گفت:   دیکش یآخ

 آخ دلم لک زده واس وطنمون!  -

 متعجب و ناراحت، گفتم:  یبا تعجب به آرمان نگاه کردم و کل صورت او را برانداز کردم و با لحن من

 !رانیا -

 . میریفردا م بابا بهم گفته که پس   یمامان گهیآره د -

را گرفته  یمهم میتصم نیکه هم چ  نینزدم از ا یاز دست آرمان ناراحت بودم. سکوت کردم و حرف من
 خبر بودم. یبود و من ب 

من شده بود و اصال به   ینیشدم. او هم متوجه غمگ رهیبه او انداختم و دوباره به جلو خ  ینگاه عصبان  
خودمان   یشگیبه مکان هم قهید از پانزده دقکرد و فقط چشمش به جلو بود. بع یمن نگاه نم

  یرانیا کیچون صاحب آن رستوران   میکرد یخوردن غذا به آن جا مراجعه م یبرا  شهیکه هم میدیرس
 کرد.  یهم درست م یرانیا یبود و غذاها

شده بودند. چهار تا گارسون   یبزرگ و مجلل طراح ی. کل رستوران با چراغ هامیشد ادهیپ  نیاز ماش 
زن در سمت راست و همان طور چهار تا گارسون مرد در سمت چپ بودند که هنگام ورود به رستوران  

و   روزکارت که در آن  کیگل همراه با  انیدادند و گارسون مرد هم به آقا  یزن به خانم ها گل م 
 دادند. ی شده بود م  یساعت ورود به رستوران طراح

و   میبه سمت راست و آرمان هم به سمت چپ حرکت کرد و کارت و گل مان را گرفت دایمن و پارم 
 شهیدانست که من هم یآرمان م می. وارد آن که شدمیوستیپ گریرستوران به هم د یدر ورود یجلو

  که سمت پنجره بود اشاره کرد و یسه نفره ا زیخاطر به م  نیسمت پنجره را دوست داشتم به هم زیم
 .میما به آن طرف قدم برداشت
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چانه ام بود و  ریما و من و آرمان هم کنار هم اما من طرف پنجره نشستم و دستم ز یروبه رو  دایپارم 
و قرمز به سمت   دیبود که با لباس سف یکردم. گارسون پسر جوان  ینگاه م رونی ب یبه منظره شهیاز ش

 تبلت هم در دستش بود.  کیما آمد، 

که  نیکرد. بعد از ا ادداشتیتبلت  یرد به سفارش غذا و او هم هم زمان آن ها را روآرمان شروع ک  
 .دندیچ زی م یآرمان سفارش داد به طرف ما آمدند و غذا را آوردند و رو

دادند و حواسم را به خودشان جلب کرده بودند. آرمان   یانجام م قیزود و دق یل یکارشان را خ واقعا
با بسم اهلل شروع   یما گذاشت همگ یما را سفارش داده بود و آن را جلومورد عالقه هر کدام  یغذا

 ها را جمع کرد.  لیآمد و همه وسا یکه غذا تمام شد، گارسون زود نی. بعد از امیبه خوردن غذا کرد

  یگذاشت و سرش را جلو آورد و با لحن زی م یرا رو ش یو پشت به ما کرد و رفت آرمان دست ها 
 . شروع کرد یکامال جد

 ... میخب، ما خانواده سه نفره هست -

 .میبا خبر باش  گهیهم د یو کارها ماتیاز تصم  دیکه با 

  یم  یسال بود که با او زندگ ستی چون ب دیخواهد بگو  یرا م  یز یزدم که آرمان چه چ  یحدس م من
زدم و فقط نگاهم را به چشمان او  ی نم یحرف  چیبا خبر بودم. من ه شیکردم و از همه رفتار ها 

 دوخته بودم. آرمان دوباره ادامه داد.

  یبرا تیموقع  نیبرم و االن ا رانیبودم که بتونم به ا یو پنج ساله که منتظر روز  ستیب کهی من نزد -
 خوام اون رو از دست بدم.   یعنوان نم  چیمن به وجود اومده و من به ه

گذاشت. نگاه ام   زی م یدر آورد و رو طید و از آن سه تا بل اش بر ی کت طوس بی را به سمت ج دستش
 به آن ها بود.

ها   طیبل دن یکرد با د یپدرش با دقت گوش م ینشسته بود و به حرف ها یصندل  یکه رو دایپارم 
برداشت   زی م یها را از رو طیگرد شده دستش را دراز کرد و بل یما کرد و با چشمان  یبه هر دو ینگاه

 گفت:  یسیو شروع کرد آرام و آهسته و کالم به کالم و به انگل

 .رانیصبح مقصد ا   ازدهی! ساعت پرواز یعیرعنا رف  -
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 ها را فقط اسمشان را خواند.  طی بل هیبق  بیهمان طور به ترت  و

 . یعیو آرمان رف یع یرف دایپارم  -

غم و خشم و   یتوانست به خوب  ی م میو او از چشم ها م یکرد یمن و آرمان همان طور به هم نگاه م 
 . ندیرا بب  تیعصبان 

 شده بودم، گفتم:   رهیدر همان حالت که به چشمانش خ  

لحظه هم  هیتونم   یکانادا به دست آوردم و نم یمقام رو تو  نیمن به زور ا یدون  یآرمان! تو که م -
 .می گرد یو برم میریم یهفته ا هیکارم رو رها کنم. حاال باشه بخاطر تو 

 

و لب را به دندان گرفت و ادامه   دیکش یقیرا در هم حلقه کرد و نفس عم  شی هر دو دست ها آرمان
 داد. 

 رعنا، متأسفم! -

برادرم مهرداد با ما    م،یبا هم بر یو قرار است همگ میمن و عمو همه امالک مون رو تو کانادا فروخت  
 مونه.  یجا م نیو اون تنها ا ادینم

 گفتم:  ظیشده بودم با غ رهی به چشمانش خ  یو عصبان ن یخشمگ  یبا حالت من

 به من نگفتن؟! یز یپس چرا مامان و بابا چ -

 و رو کردم و با مادر تماس گرفتم. ری برداشته و آن را ز زی م یرا از رو یگوش ی بدون معطل سپس،

 بزند، گفتم: یکه اجازه بدهم مادر حرف  نیسه تا بوق بدون ا دنیبا شن  

موضوع مشورت   نیزنه؟ چرا با من در مورد ا یکه آرمان م هیحرف ها چ نیا  ؟یسالم مامان خوب -
 ! ن؟ینکرد

 کامال ناراحت گفت:  یبا حالت  مادر

 .میباهاشون بر  میتدارکات سفر رو آماده کردن و ما مجبور یکه همه ین یب  یسالم دخترم، م -
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 پرت کردم.  زیم یقطع کردم و رو یرا بدون خداحافظ یبودم که گوش یقدر عصب  آن

 گفتم:  ظیطرف و آن طرف چرخاندم و روبه آرمان کردم و با حالت غ نیبه ا تیسرم را از شدت عصبان  

آخه؟ تو چرا درکم  امی ول کنم و ب یجا دارم اون ها رو چه طور  نیا ض،ی قدر مر نی! من انی آرمان بب -
 !؟یکن  ینم

 گفت:  ظی بلند و غ یکرد و با صدا کیرا به هم نزد  شیزد و ابروها زیبه م  یضربه محکم آرمان

 ؟ یمن به زور آدمت کردم. االن برام زبون در آورد گه،یبسه د -

افراد آن جا به ما جلب شد و   یسست شد. نگاه همه می کرد و پاها خیجمله کل بدنم  نیا دنیشن  با
رو گرفتم   دا یبرداشتم و دست پارم  نیماش  دیرا به همراه کل  فمیبلند شدم. کامال آرام ک  میمن از سر جا

 و روبه آرمان کردم و با بغض گفتم: 

 که نه مردم نگاهت کنند نه دخترمون بترسه ؟!   یحرف رو بزن نیآروم ا  یتونست یتو م -

 قدم برداشتم. عیسر ی و به سمت در خروج دم یرا کش دایپارم ظیچشمان پر از اشک و غ با

بود که من ازش متنفر  و   یاصحنه نیبدتر نیکردند و ا یهمه افراد آن جا به ما نگاه م کار  نیبا ا 
 بودم.  زانیگر

  شیو من با ب میشد  نیباز کردم و هر دو سوار ماش دا یپارم یرفته و در آن را برا  نیبه سمت ماش 
به صورت  برام مهم نبود و جمله آرمان   یز یکنم چون اصال چ  یکردم رانندگ  یم یسرعت سع نیتر

 . ختمیر یشد و فقط اشک م یخودکار در ذهنم پخش م

 زد. یگذاشته بود و داد م نیماش  نهیس یو دستش را رو  دهیترس دایکردم که پارم  یم یرانندگ یطور  

 برو!  واشیتو رو خدا مامان  -

فرمان   یرا کنار زدم و سرم را رو   نی. ماشدیترک یمغزم م تی دفعه حالم بد شد و از شدت عصبان کی 
 . ختمیبلند اشک ر یگذاشته و با صدا

شد و به سمت در راننده آمد و به زور   ادهیپ  نیاز ماش دیلرز   یم شیکه دست و پاها یدر حال دایپارم 
 برد. رونیکرد و به ب  ادهی پ نیمن را از ماش 
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رو به من کرد، دستش را  هیبا گررا آورد و سر و صورتم را شست و کنارم نشست و   یآب معدن یبطر  
 ام گذاشت و گفت:  یشانیپ یرو

 کنم! یبزار من رانندگ   ستیمامان تو حالت خوب ن -

بلند شدم و دستم را  میدادم و از سر جا ینگران است به خودم انرژ  یلیخ دای واقعا پارم دمید یوقت
 گوشه لب، گفتم:  یشانه اش گذاشتم با لبخند کوچک یرو

 نه مادر جان! من حالم خوبه. -

 .میرا از دستش گرفتم و به راه افتاد دیکل

آمد و واقعا آزار دهنده بودند. من  یم ادمیآرمان انجام داده بودم به  یکه من برا ییهمه کارها 
 گفتم قطعا شب است.  یگفت»شب است« من م یدادم اگر او م یگوش م شی به حرف ها شهیهم

ناراحت شود. تصورات عذاب آور رشته افکارم را به   یادادم که مبادا آرمان ذره  یکار ها را انجام م  نیا 
 بود. وستهیهم پ

شدم و به  اطیبوق، نگهبان زود آمد و در را باز کرد. وارد ح  کیبه زور خودم را به خانه رساندم با  
 ن ها خاموش کردم. ش یدر خانه رو یرا جلو   نیاو بوق زدم و ماش یمنظور تشکر برا

 دستم را گرفت و گفت:  دایبرداشتم که ناگهان پارم یصندل یام را از رو فیک 

حرف   دیبا  شهیهم گهیکنه و م یرفتار م  میقد یچرا مثل ارباب ها شه؟یم یمامان! پس االن بابا چ -
 من باشه؟! 

از پدرش   یبد  ریکه تصو نیا یکردم و برا  یگوش م شی شده بودم و به حرف ها  رهیهم به او خ من
 روبه او گفتم:  یز ی نشود با لبخند محبت آم جادی در ذهنش ا

 . ستیهام ن ی نه دخترم، اون طور  -

 و ناراحت گفت:  نیشد و غمگ رهی جلو خ شهیو به ش  دیدوباره نگاهش را از من دزد دایپارم
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که مثل برادر   یبه کس خواد من رو هم به زور شوهر بده، اونم یم  ی. بابا حتهیچرا مامان اون طور -
پسر  گهید گمیرو م  امکیوار عاشق من بشه. س وانهیبابا باعث شده که اون د ی. کار هانمشیب یم

 که من اون رو دوست ندارم! ی عمو، در حال

 من و آرمان درست مثل پدر و مادر خودم بود.  یمن تکرار گذشته بود. زندگ یبرا زیچ همه

 هم مثل من شود. دایکه عاقبت پارم دمیترس یم  یلیخ 

 گفتم: یکامال جد یکردم و با نگاه دایرو به پارم 

 نگران نباش دخترم خدابزرگه! -

ه  لب یکه رو ییاز پله ها میشدم و هر دو به سمت خانه راه افتاد ادهی بالفاصله پ ن یاز ماش بالفاصله
شده   بایکردم. آن قدر ز یو گل ها را نگاه م  میقرار داشت، باال رفت وسفیحسن  یآن ها گل ها یها

 شد! ی نم  ریبودند که آدم از نگاه کردن به آن ها، س

 صورت   دنیآفاق جلو آمد و با د م،یوارد خانه که شد 

 

  یعالمت سوال بود ولشده بود و چشمانش نشانگر   رهی از ماجرا بو برد. همان طور به من خ نمیغمگ
 حرف نزد. دا،یپارم یجلو

  شمانیمن و آرمان پ یشد. آفاق از اول زندگ یبه سمت اتاقش، راه ر«ی با گفتن » شب بخ  دایپارم 
 ما آگاه بود.  یاخالق ها یبود و از همه 

هم   یبود تا حاال که پنجاه و نه سالشه ازدواج نکرده بود، کس و کار  ینک ی مهربان و خوش رو و ع یزن 
  یلیخ  یبود و من بهش قول داده بودم تا لحظه مرگ خرجش را بدهم ول ی رانینداشت و او هم ا

 جوان بود.

و از من خواست که کل   میشده بود رهیمبل نشاند هر دو به چشمان هم خ یدست من را گرفت و رو 
 کردم.  فی تعر شی مکث کردم و بعد برا یکنم. لحظه ا فیتعر شیماجرا را برا
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گوش کرد و   میمدت را به حرف ها نیشد و تمام ا رهینشسته بود و به من خ   نیزم  یآن جا رو آفاق
 یجدفشار داد و با حالت کامال   شی جمالتم تمام شد، دستم را محکم در دست ها ی. وقت ختیاشک ر
 گفت: 

بوده و عوض نشده پس  یجور  نیچون اون از اول هم ی با آرمان بساز  یرعنا جان، تو مجبور  نیبب  -
 بمون! زیهمه چ یپا دایبه خاطر پارم

را تحمل کنم و بسوزم و بسازم. قرار بود آفاق را هم با   زی هم به خاطر دخترم مجبور بودم همه چ من
ها را آماده کرده و چمدان ها را  لیرا نداشت. همه وسا  یاز ما کس  ریچون او غ م یببر رانیخودمان به ا

 گذاشته بود. ییرایدر پذ

 داد تشکر کردم و به سمت اتاقم پناه بردم.  یما انجام م یکه برا  ییمن از آفاق و کارها 

کرد باز هم من دوستش  یکه م یمدت را به فکر آرمان بودم. او هر کار  نیخلوتم نشستم و تمام ادر  
 زهر آلود بود!  یلیخ می مشترک، برا یو بد بودن در زندگ   انتیداشتم چون همسرم بود و خ

 »آرمان« 

از رفتن ناراحت بودم. ساعت ها بود که  یلیکه با رعنا کرده خ  یرستوران نشسته و از کار   یصندل یرو
کرد و در   یگوش م  میکرد و به حرف ها  یکه او آن قدر من را درک م نیاز ا گذشتی م دایرعنا و پارم

 دادم، خجالت و ناراحت بودم. ینشان م یاز خود بد یهمه خوب  نیبرابر ا

 ایدل را به در تی شدم و در نها  رهیبه آن خ یا قهیبرداشتم. چند دق زیم یرا از رو  لمیموبا یگوش 
  دایآن ها شماره رعنا را پ  نی رفتم و از ب  میرا باز کرده و به سراغ مخاطب ها یگوش یسپردم. صفحه

 کردم. 

دکمه تماس   یدهد انگشتم را رو یبا درک است و جواب من را م یمن مطمعن بودم که رعنا زن  
جواب داد.   یع یکامال طب یصدا را به سمت گوش چپم بردم، بعد از سه تا بوق رعنا با یگذاشتم و گوش

 خوش حال شدم.   یلیمن هم خ

 بله؟  -

 را بداند جواب دادم. میتوانست از پشت تلفن حد ناراحت  یکه رعنا م  یحالت با
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که   یدون یگوش کن به خدا خودت م میرا قطع نکن و به حرف ها  یسالم رعنا جان. تو رو خدا گوش -
 !میبر رانیکه به ا میبه خدا مجبور یمون هستم ول  یمن عاشق تو و دختر و زندگ

 کامال آرام گفت:  ییرعنا با صدا -

کردم و   ری اون همه آدم تحق  نیشدم و تو رو ب  یخوام که زود عصبان  ی نه آرمان من ازت معذرت م -
سفرمون رو   لی! آفاق خانوم همه وسامیخونه فردا صبح زود پرواز دار ای ب ؟ییتنها گذاشتم. حاال کجا

 ! ایکرده. زود تر پاشو ب ایمح

 و گفتم:  دهیتوانستم حرف بزنم به زور لب را به دندان گز ینم  یهم از خوش حال  من

  یاالن سوار تاکس نیهم یمون با بخشش هست یقدر در زندگ نیباشه رعنا جان. ممنونم ازت که ا -
 . امیو م شمیم

 را داشتم، هزاران بار از خدا تشکر کردم. ایزن دن ن ی که بهتر نیرا قطع کردم و از ا لی موبا یگوش

 رفتم و پول غذا ها را حساب کردم. یبه طرف حساب دار  یبلند شده و پر انرژ   یصندل  یاز رو 

 شد.  یهر لحظه تند تر م می قدم برداشتم و گام ها یبه سمت در خروج  

دانستم  یبودم! اصال نم خوش حال  یلیخانه شدم. خ  یگرفتم و راه یتاکس کی  دمیبه اتوبان که رس 
 شدم.  یشن  اطی . در را باز کرده و وارد حدمیکه چه طور به خانه رس

  یکه رو دمیجلوتر آمدم، رعنا را د  یشد وقت  یکرد واقعا خسته م یم یرا ط اطیکه آن ح  یآدم وقت 
 پله ها نشسته و منتظر من بود.

که رعنا اجازه   میبگو یز یکردم. خواستم چ یبه او سالم کردم و به چشمانش نگاه نم   یبا خجالت زدگ 
 دهانش به منظور سکوت گذاشت. یحرف زدن نداد و انگشتش را رو

وگرنه از   ، یفتی دنبالش ب دیگذشته و مانند پول خرج کرده نبا گهیآرمان جان هر لحظه که بگذره، د -
 ! یمان یعقب م ندهیآ قتیحق

  میکرد. هر دو وارد شد تیمن را به سمت خانه هدا زشی محبت آم یلبا یرو یشگ یپهن هم لبخند با
 ما آمد و گفت:  یو آفاق با لبخند به سو 
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 ارم؟ یبراتون ب  دیدار  لیم یز ی سالم آقا، چ -

 بزنم گفت:   یبدون آن که اجازه دهد من حرف  رعنا

 . ارمیالزم داشته باشه خودم براش م ی! آقامون هر چمیبر دیآفاق جون تو برو بخواب فردا صبح با -

 »رعنا« 

 خسته روبه من کرد و گفت:  ینگاه میآرمان برگشتم و او با ن سمت

گفتن به سمت اتاقم حرکت کردم، در را   ریشب بخ  کی الزم ندارم! با  یز یبرو بخواب من چ زمی عز -
 . دمیکه لباس عوض کنم، دراز کش  نیحال بدون ا  یتخت خواب خسته و ب یبستم و رو

آرمان چشمانم را به زور باز   یآرام و پر انرژ  یدانم چه طور خوابم برده بود که ناگهان با صدا ینم 
 کردم. 

 .میدار پرواز گهیبلند! شو ساعت نه شده و دو ساعت د زمی عز -

به صورتم انداخته بود به زور بلند شدم و از اتاق خارج شدم به سمت آشپزخانه که   یب یسوز عج آفتاب
 شکل ممکن آماده کرده بود.  نیما را به بهتر یصبحانه چهار نفر  شهیرفتم، آفاق طبق هم

 

 یا آفاق درباره نشسته بود و ب یصندل  یشده و رو داریما از خواب ب یآن روز زود تر از همه دایپارم
 زدند.   یحرف م رانیا

 رانیا زمانی از آداب و رسوم و فرهنگ کشور عز شیبرا شهیتا االن هم  یهر چند من و آرمان از بچگ 
من لبخند   دنیداشت. آفاق خانم با د یتر  شیب  یبود که کنجکاو یدر سن دایاما پارم میحرف زده بود

 زنان جلو آمد و گفت: 

 .وفتهیرعنا خانوم! صبحانه از دهن م  دییبفرما -

 یبا یبه طرفم برگشت و با همان صورت ز دایبه سمت آن ها رفتم، پارم  یلبخند میهم با ن من
 لبخند زنان رو به من کرد. اشی شگیهم
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 !ری ت به خصبح  یسالم مامان  -

 دختر گلم.  ر،یصبح توام به خ  -

 . میشروع به خوردن صبحانه کرد  یم آمد و آرام و آهسته  کنار من نشست و همگه آرمان

 .میفرودگاه شو ی را جمع کند و آماده شود تا راه زیکه زود تر م میبعد از خوردن به آفاق کمک کرد 

 روز بعد«  »سه

 دانیو به سمت م میشد نیاز فرودگاه خارج و سوار ماش میبود دهیبود که به تهران رس   یساعت کی
 . میحرکت کرد یآزاد

 لحظه هم در آن جا بمانم.  کی  یبود و دوست نداشتم حت  ریمن دل گ یبرا شهیتهران هم یهوا 

بودند. من ناراحت و مات و مبهوت بودم.   ستادهیکرج کنار ا یها نیماش م،یدیکه رس یآزاد دانیبه م 
 صحنه ها را دوست نداشتم.  نیکدام از ا چیه

 .میها را گرفت و ما سوار شد  نیاز ماش یک یآرمان  

کرده بودم، موقع مرگ   یها را ط ابانیخ نیکه ا یلحظه ا نیکردم اما آخر ینگاه م رونیاز پنجره به ب  
 بود. یمهد

که به  نیتا ا  میساعت در راه بود میو ن  کیشد.   یروشن شود اما نم میخواستم گذشته برا  یاصال نم 
 . میدیکرج رس

 یدوباره غم و غصه ها م،یآمدند. وارد کرج شد یم ی گر ید نیپدر و مادر هم پشت سر ما با ماش  
 گذشته مثل مو خوره به جانم افتاده بودند. 

به طرف   یکردند. تاکس  یناراحتم م یل یخورد و خ  یچشمانم ورق م  یجلو یمانند دفتر خاطرات 
 آن را نفروخته بود و ما را به آن جا برد.  که خانه ما در آن جا بود حرکت کرد هنوز پدر یابان یخ

نخورده   ی تکان چیسال قبل و ه  ستی همه خانه ها تازه ساخته شده بودند اما خانه ما درست مثل ب 
 کنجکاوانه، گفت:  یرو به من کرد و با چشمان  دایشد. پارم  یم یبود. اشک از چشمانم جار 
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 ؟ یکن یم  هیمامان چرا گر -

 را قورت دادم. میگلوآب  می ها هیهق هق گر نیب

کوچه و شهر و کشور گذرانده بودم. لحظه به لحظه   نیا ی ام را تو یدخترم، من از تولد تا نوزده سالگ -
 شود.  یزنده م میگذرد، گذشته برا یکه م

 گرفته، گفت:  ییبه من انداخت و با صدا ینگاه نهیکردم که راننده از آ  یم هیدل سوزانه گر یطور  

 ن؟ ینبود رانیمگه چند ساله ا ،یآبج  -

 گفتم:  انی گر یچشمان  با

 گشتم... کاش!  یو پنج سال کانادا بودم و االن برگشتم. کاش برنم  ستیب -

 نگران است. ینشان دهنده آن بود که حساب  نیقرار بودم. آرمان جلو نشسته و ساکت و آرام، ا یب

را از سکوتش و   نینباشم. ا یشگیهم یرعنا  که دوباره نی که من را از دست بدهد، نگران ا نینگران ا 
 بدهم. صی توانستم تشخ  یبارش به وضوح م کیچند لحظه  قیعم  ینفس ها

مدرسه و دوران  سا،یپر ،یمهد ادیکوچه من را  نیبودم. ا دهیکوچه ها را ند نی سال بود که ا ستیب 
 انداخت.  یام م  ینوجوان

 شد.  یمن قطع نم   یها هیاشک ها و گر 

 . میشد ادهیپ  نیاز ماش م یدیبه در خانه که رس 

قدم برگشتم و سرم را بلند   کیاز صندوق عقب بودند،   لی کردن وسا ادهیدر حال پ دایآرمان و پارم 
 کوچه انداختم. یخانه و ساختمان ها یها وار یبه د یکردم و نگاه 

 . دندیرم هم رسشدن ما نگذشت که مادر و پد ادهی از پ قهیعوض شده بودند، پنج دق  یلیخ 

را حساب کرد و از صندوق عقب چمدان   یتاکس هیرا پاک کردم. پدرم کرا میآن ها اشک ها دنیبا د 
 آورد و مادرم به سمتم آمد و من را در آغوش گرفت.  رون ی خودشان را ب یها

 کرد، درست برخالف پدرم که فقط به فکر خودش بود.  یدرک م یاو من را به خوب 
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 اش گفت:  یشگیهم یرسا  یکرد با صدا یرفت هم چنان که در را باز مپدر به سمت خانه  

 کارگر ها اومدن و کل خونه رو آب و جارو کردن.  شی! چند هفته پدی نباش  زیچ چینگران ه -

 خودشان بودند. یرنگ هنوز هم سر جا یاقهوه  یو جا کفش   یوارد راه پله شدم آن صندل یوقت

بود که آن را ترک   یعوض نشده بود و مثل روز   یچیمثل قبل بود و ه زیهمه چ میشد  ییرایوارد پذ 
 .میکرده بود

کرد به   یخود م  ریاز خاطرات گذشته کل ذهن و هوشم را درگ یاداشتم، صحنه  یهر قدم که بر م 
من مرور   یسمت پله ها قدم برداشتم. آرام از پله ها باال رفته به سمت اتاقم حرکت کردم. خاطرات برا

 . جلو تر رفتم در اتاق را به زور و لرزان لرزان باز کردم. شد یم

  ری سخت و غ یشیکردند. نما یم یباز   شیمن نما یروبه رو  شیانگار که خاطرات گذشته با آدم ها 
 دور و دراز و پر رمز و راز بود.  یاقابل تحمل از گذشته  

 

 سخت است؟ شی چرا گذشته آدم ها آن قدر برا خدا

 ببرد؟   ادیتواند، گذشته نحس اش را از  ینم وقت  چیچرا آدم ه 

شد تا بتوان آن را پاک   یم دایگذشته پ لیتحو یهم برا  یسال زمان لیشد مثل زمان تحو یکاش م  
 کرد.  ی و بروز رسان

 ... فیاما ح 

 گفتند؟ یخانه با من سخن م  نیا یها واریدر و د یمن چرا همه یخدا 

 دادند؟ یچرا همه من را عذاب م 

افتاد.  میها یچشمم به آن بنر عکس بچگ دم،یداخل اتاق آرام قدم برداشتم به وسط اتاق که رس 
 لبانم مهمان شد.  یناخودآگاه خنده رو

 حال، خسته و کالفه بودم. یب 
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 ... زیاز همه چ 

 شوم؟  یکال عوض م م،یآ یخانه م نی خدا چرا هر وقت به ا 

  یو غم و غصه زده باشند. همان جا وسط اتاق،رو  یحال  یانگار که موقع ورود به خانه به من آمپول ب 
 همان فرش، 

 ...یشگیهم  یدرست همان جا 

 بودم. ستادهیا یخبر مرگ مهد  دنیکه موقع شن ییهمان جا 

 چهار زانو افتادم.   یهمان جا،رو درست

 تش گرفته بود. راه تنفسم را با دس  ینفسم بند آمد. انگار کس 

 نرسد.  نییبه پا میگرفتم تا صدا یو لبم را گاز م ختمی ر یاشک م 

 . یکن هیراحت گر یدلت پر باشد و نتوان یسخت است وقت یلیخ 

 صورتم گذاشتم.  یچنگ زدم و دستم را رو میبه موها 

چروک   یشده که از درد و رنج درون، حت سی با آب خ یصورت گرد و گوشت  ینرم و تپل رو  یدستان 
 هم نشده بود! 

 به صدا در آمد. لمیموبا یدفعه گوش کی  زدم،یحال که داشتم زار م  نیدر هم 

 توانست باشد؟  یم یچه کس 

خود را عوض کردند و حالت    یجا یاز آمدن ما خبر نداشت! چشمان ناراحتم با گرد یآخر کس  
 متعجبانه به خود گرفتند.

 دادند.  یرا به من نم  یمزاحم اذن نگاه کردن به گوش یباال گرفتم اما اشک هارا   یگوش 

 کردم.  تیطرف هدا کیآن ها را پاک کردم و همه را به  

 بله حدسم درست بود.  
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 داد. یاتفاقات را به من خبر م  زیقلبم قبل از همه چ  

 گذشتم به سراغم آمده بود. 

 ...یدل تنگ ،دردیدرد داشتم، درد دور  

 ی کس  ید بدر 

 و... یبرادر  یو ب  یخواهر  یب 

 تر اشکت را درآورد. شیکه ب  دیای ب یکس  تیها هیگر نیبود. ب سخت

 ! یمیقد دوست

 من که گمش کرده بودم.  ینه، نه... خواهر اصل 

 .میمدت با هم ارتباط داشت نی اسمش گم کردن نبود چون در تمام ا نینه ا 

 .میبود دهیرا ند گریفقط هم د 

 زنم.  یکه دارم زار م دیکردم از هق هق کردنم، فهم تیرا لمس کردم و سمت گوش چپم هدا یگوش 

 فحش و ناسزا بود، نثارم کرد. یبزنم. شروع کرد از هر چ   یکه اجازه دهد، حرف نیبدون ا 

 کوتاه و بلند یفحش ها 

 دخترانه و پسرانه 

 ربط   یربط و ب 

 ی شرع  ری و غ یشرع  

 خنک شد. که دلش  هیپس از چند ثان  

 که از پشت تلفن معلوم بود، ادامه داد:  یخوش حال  یبا صدا 

 ؟یهست یکدوم گور  نمیحاال مرده شور تو ببرن! بگو بب -
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 . نمشیلبان من هم پهن شد. قرار بود بب  یرو خنده

 قرار بود باز بغلش کنم. 

 وجودش را دوباره احساس کنم.  یعطر تنش را ببلعم، گرم 

 قرار گفتم:  یب

 . یشگی هم یخونه بابا، جا -

 . یتوانستم کوتاه جوابش را بدهم. کوتاه اما پر معن  یم فقط

خسته شده،   یهمه فحش حساب نیگرفته که معلوم بود بعد ا ییو صدا نی سنگ یبا بغض   دوباره
 گفت: 

 کار! تی رستوران، جنا نی ا ایشب با خانواده ب -

 خودش را پنهان کرده بود. پاک کردم و آرام گفتم:  میپلک ها نی که ب یو اشک  دمیخند

 باشه گلم.  -

 را بالفاصله قطع کردم.  یگوش

 دل تو دلم نبود. 

 ...نی ریسخت بود، اما آسان! تلخ بود، اما ش 

 .یز یتر از هر چ یخواستن یلیداشت آن هم دل لیدل 

 کرد.  یم تیه مرا داشت به گذشته هداک یاکردم به سمت خانه  تیرا هدا میها قدم

. من دیرس  یتاک ساعت به گوش م   کیمثل ت میکفش ها یآهسته و آرام قدم برداشتم و صدا 
تر   کیها اندامم کالس  یعادت داشتم در خانه هم کفش پاشنه بلند بپوشم تا به قول امروز  شهیهم

 باشد. 

 



 رعنا 

92 
 

مشغول  شهیمثل هم یاخانه در گوشه  یهر کدام از اعضا دمیکه رس  ییرایرفتم به پذ  نییپله ها پا از
را چک   ل یدر آشپزخانه بود و همه وسا شهیخودشان بودند به جز آفاق جان، که باز مثل هم یکارها

 را بداند.  زیهمه چ یکرد تا از االن راحت باشد و جا یم

  یدر خانه او را نم  یا . من به او عادت داشتم اگر لحظهدمیکش یق یکه به او کردم، نفس عم ینگاه 
 سخت بود.  میواقعا برا دمید

 آفاق جان بود. یکسب کردم از صدقه سر  یکه در زندگ یتر ذوق شیب 

 شد گفت:  یم  یمن بود و حت یشگیهمدم هم 

 مادرم را به خود اختصاص داده بود، البته مادر دوقلو! یجا 

 دادند به طبقه باال بروند.  حی ترج  دایآن لم دادم. آفاق و پارم یسمت کاناپه حرکت کردم و رو 

 .یدوست داشت در اتاق من بماند و آفاق هم اتاق کنار  دایپارم 

و هر   می مامان و بابا به اتاق خودشان رفتند و من و آرمان هم به اتاق مهمان ها در طبقه اول رفت  
 .م یمان گذاشت یمان را در اتاق ها لیکدام وسا

و آورد و    دیرا کش ییو آفاق جان زحمت چا میدور هم جمع شد یو همگ میآمد  ییرایدوباره به پذ 
 . رنگ براق گذاشت ییطال زی م یهمان جا رو

مبل سه نفره و آفاق هم روبه   یهم رو دایمبل دونفره کنار هم و مامان و بابا و پارم یمن و آرمان رو 
 مبل تک نفره نشسته بودند.  یما رو یرو

 نشست.   شیهر کدام از ما را به دست خودش داد و دوباره سرجا یبلند شد و چا   دایپارم 

کردند و مشغول  یاز گذشته باز م دیجدبحث  کی  یمن کال ساکت بودم اما همه اعضا به نحو 
 خاطرات گذشته را داشت.  دنیذوق شن دایتر پارم   شیشدند از همه آن ها ب یصحبت م 

کردم،   یرنگ را برانداز م یافرش سرمه یشده بودم و نقش و نگار ها رهیمن همان طور که به جلو خ  
 متفکر گفتم:  نیخوردم و با همان لحن سنگ ییقلوپ از چا کی

 . وایاز طرف ش میبه رستوران دعوت دایآرمان! امشب من و تو و پارم  -



 رعنا 

93 
 

است که چرا تنها   نیتر از ا شیدانستم تعجب شان ب یو بابا مات زده به من نگاه کردند. من م مامان
 دادم.  یرفتن را م   ییک تنهامالقات تدار  نیاما من در ا میبر  یو آن ها را با خودمان نم میرو یم

 من را.«   ندرالیمخصوصا به قول خودش س ندیام را ببخواهد خانواده  یگفت»م وایش  یول 

 را امضا کرد و گفت:  دییآرام و لذت بخش، برگه تا  ییروبه من کرد و با صدا آرمان

 . چرا که نه؟زمیباشه عز -

 پهن گفت:  یلبخندگرد شده و  یخوش حال به من نگاه کرد با چشمان   دایپارم

 .نمش یکه چقدر دوست داشتم بب  ی! وانمیب یرو م   وایآخ جون مامان، پس امشب خاله ش -

 درونش بشکند.  ینوجوان  ینثار حالش کردم و نخواستم حس کنجکاو یهم لبخند من

 اما من بدجور از ته دل، داغون بودم. 

 آن هم بد جور و از ته دل...  

 کس ها... یل یها و خ زیچ  یل یخبر بودم از خ یب 

 اش گذشته نحس من است.  یسفر فقط تلخ نیکردم ا یفک م 

  نیخواهد کرد از خوردن تخمه گند زده ب جادیسفر در دلم ا نیکه ا ییها یکه تلخ  نیاما غافل از ا 
 خوش مزه بدتر است.  یتخمه ها

 آن از قرص پنتو پرازول هم بد تر بود.  یتلخ 

 ... ای دن یها یتلخ تر از همه تلخ خالصه 

و با سرعت سمت ساکم رفتم و در آن را   عیبلند شدم و به سمت اتاق قدم برداشتم و سر میاز سر جا 
 باز کردم. 

 .دمیرا درون اتاق چ لمیوسا 
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را دوست    ینظم یمهار شد. من ب امی قرار  یاز ب  یکه بعد از تمام شدنش کم  ری نظ یب  یدمانیچ 
 نداشتم.

متفاوت باشد که   یخواستم هر روزم متفاوت تر از روز قبل باشد. طور  یم شهیبودم و هم   یآدم خاص 
 بمانم.   رتی خودم در ح

در آوردم به همراه  یرنگ خانگ یدست لباس سرمه ا  کیشان تمام شد.  دنیها که کار چ لیوسا 
 حمام روانه شدم.  یحمام و به سو  لیوسا

 پناه بردم. نهیو به آ دمیرا پوش   میگرفتم و به اتاق برگشتم. زود لباس ها یا قهیدوش چند دق 

 واقعا عوض شده بودم! مسن شده بودم اما شکسته نه... 

 چاق شده بودم اما الغر نه... 

سر و صورتم  به  یجذاب و درخشان دست  یحور  کیتر، مثل   بایز  یصورتم صاف تر از قبل بود. حت 
 .دمیکش

عوض کردن   رعنا خانم که اصال فکر  یفرفر  یشانه کردن و مرتب کردن موها ش، یآرا ،یشگ یکار هم 
 نداشت.  یرا انگار  اشیجلد فرفر 

  ییرایپذ  یمن و آرمان تمام شد. راه یام داخل اتاق هشتاد متر  یشخص یکه کار ها نیبعد از ا 
 قرار است.اوضاع از چه  نمی بکشم و بب یشدم تا سرک 

 خانه و خانم ها در حال استراحت بودند.  رونینبود. مرد ها ب  ییرای داخل پذ یکس 

 گفتم:  دایبلند خطاب به پارم ییبود با صدا میکردم، سه و ن یبه ساعت که نگاه 

 !میوفتیساعت چهار راه ب دیدخترم، زود تر آماده شو با -

 . دیبه خودش است به زور به گوش رس دنیرعنا که معلوم بود در حال رس  یصدا

 . یباشه مام  -

 . دمیپوش یبزرگ و شلوار مشک  یدست مانتو بنفش با روسر  کیاتاقم رفتم و  به



 رعنا 

95 
 

قطره ازش استفاده  کیبود و هر روز  دهیخر میکه موقع ماه عسل مان آرمان برا یهم از عطر  یکم 
 ماند آن هم مثل روز اول، به خودم زدم.  یلباس م یور شی ماه بو کیکردم و  یم

 ... شهیمثل هم ،یبا آرمان رد و بدل کردم، کوتاه و پر معن  یرا برداشتم و تماس  لیموبا 

 حرف زدن هم متنفر بودم.   یمن اهل تماس نبودم و از تلفن 

 روع کردم. چسبانده بودم ش  یرا به محافظ گوش  میکه لب ها یآهسته و دل لرزان طور  ییبا صدا 

 

 ! ؟ییسالم کجا -

 جواب داد: شهیتر از هم لکسیآرمان آرام تر و ر اما

 دم در منتظرتونم! نیایسالم خانوم، ب  -

 قطع کنم.  یام را بدون خداحافظ  یگوش شهی کار م بود که هم نیا

که منتظر من بود.  دمیرا آماده آن جا د  دایکردم، پارم  ییرایکه به پذ یآمدم. نگاه رونیاز اتاق ب  
 او رفتم. یلبخند زنان به سو

 اش رو به من کرد.  یشگیهم یکاناپه بلند شد و با همان قشنگ یاز رو دنمیبا د 

 ! رهید گهید میمامان، بر -

بار هم او را با تکان   نیدادم  ا  یتر سخنانم را با حرکات سر انجام م شی بودم و ب یآدم کم حرف  من
 کردم.  یراه  یدادن سرم به سمت در خروج

 نشسته و منتظر ما بود. نیدر ماش  یشگیهم  یدر را باز کردم آرمان با همان آراستگ یوقت 

مهربان تر از قبل شده   م،یآمده بود رانیکه به ا یلبانش مهمان شد. او از وقت ی ما لبخند رو دنیبا د 
 بود.

 کوتاه گوشه لبم روبه آرمان سرم را چرخاندم.   ی. من با لبخندمیدر را باز کرده و سوار شد 
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 ! گهید میسالم، بر -

توانستم به وضوح از چشمانش مغزش را کامل و   یشده بود و من م رهی هم لبخند زنان به من خ او
 بخوانم.  یگونه اشتباه چیبدون ه

 خوش حال بود.  دید  یو آراسته م  بایز شهیکه من را هم  نیاو از ا 

سرم سمت   میکه شد سایپر یخانه  کیشد و راه افتاد. نزد رهیت و به جلو خ نگاهش را از من گرف  
 زدم به آرمان گفتم:  یم دیپنجره بود. همان طور که داشتم د

 !قهیدق هی سایوا -

 .  ستادیمتعجب به من نگاه کرد و ا آرمان

 !زم؟یشده عز یز یچ -

 دم.و تاسف ادامه دا  یمکث کردن و من من کردن با ناراحت یاز کم بعد

 بود.  سایجا خونه پر نی ا شیسال پ  ستیب -

 گرفت.  یبهانه او را م   یلیخ دلم

 . شیبهانه محبت هاش، حرف زدن ها 

  لیزده کرده بود تبد رتیح  شتریبلند و چند طبقه که من را ب  یشده و به ساختمان دهیآن ها کوب  خانه
 بود.  زیبرانگ  رتیساختمان ح  یخارج یشده بود.ن ما نی کجا است طن سایکه پر نیشده و در ذهنم ا

 رو به آرمان کردم و ناراحت گفتم:   اریبا حسرت و افسوس بس 

 حرکت کن!   -

 شد.    یم یشدم  عصب   یگذشته ام ناراحت م یآور  ادیکه من داشتم از  نیهم از ا آرمان

اما   میزد یشهر گشت م توانستم از چشم ها و حرکاتش متوجه شوم. درون  یرا به وضوح م نیمن ا 
 نداشت متنفر بودم.  یخوب یمن خاطره  یکه برا  یاز گردش داخل شهر 
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از دست رفته، افسوس  یها زیبه خاطر چ ادیز  دیکوچک است و نبا ایدن ند»یگو یدرست است که م 
 ماست.« یرو شیکه پ یا ندهیدل خوش بود به آ شهیهم دیخورد. با

تواند درک   ی زاد آن را نم  یدهد که مغز، دل و وجود آدم  یرا از دست م  شیمعنا یجمله زمان  نیاما ا 
 کند.

 بشر سخت است.  یبرا  تیواقع  رشی پذ ؛یبه عبارت  ای 

 .میدیما را دعوت کرده بود رس وایکه ش  یگردش در بازار شلوغ کرج به رستوران یاقه یبعد از چند دق 

بودم اما او  یشد  راض  یآن چه که قسمتم م بود. من به  متی دبش و گران ق یدنبال جاها  شهیاو هم 
 کرد.  یم یخواه ادهیبرعکس من ز

و طبق   میشد  ادهیکرد. هر سه تا پ  ت یهدا نگیرا به سمت پارک  نیآرمان به کمک نگهبان آن جا ماش  
  یدست در دست هم مثل دوتا دوست جلو و آرمان هم پشت سر ما حرکت م  دایمن و پارم  شهیهم

با هم  یفرق چیچون ه میکرد که خواهر  ی ابتدا فکر م د،ید یرا م  دایکرد. هر کس که من و پارم
مثل دو تا خواهر هم سن و سال  شهیو هم میبه هم بود هیشب یل یخ ی. از نظر شکل ظاهر میشتندا
 .میکردی رفتار م  یم یصم

 .میشدند که مادر و دختر هست یدر چهره، اما بعد از پرس و جو متوجه م  تهالب

 .میرستوران رفت یبه سمت در ورود 

 . دمیشن یم یز ینه چ دمید یم یز ینه چ 

. می. داخل رستوران شدنمیرا بب  زم ی عز  یو دوست داشتن بایز افهیکه ق نیفقط فکر و ذکرم شده بود ا 
انگشتانش را   ادی بود و از استرس ز دایشد. دستم در دست پارم ری ناخود آگاه اشک از چشمانم سراز

 دادم.  یمحکم فشار م 

 شد.   رهیخ  وای. ناگهان چشمم به شدمیبه اطراف انداختم به سمت چپ که رس ینگاه 

 کردم.  یم هی داشتم و گر یبرم  قدم

 گرفت.  یتر قلبم درد م   شیشد، ب  یر م ت شی شدم، احساساتم ب  یاو م کیهر بار که نزد 
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 بود.  فتادهی و نگاهش به من ن زی که رفتم سرش به سمت م کینزد 

 شده بود. ینک یمن ع یوایش 

 .یشگی صاف و روشن هم یخ ی یخوش رنگ با موها یشال آب   کیچاق و تپل با  شهیمثل هم 

 هم به من افتاد. وایشوهرش از جا بلند شد و نگاه ش 

 یشد. مات و مبهوت به هم نگاه م یم  یمان جار  یو فقط اشک ها دمید یکس را نم چیمن و او ه 
 . میزد یو هق هق م میکرد

 

 ما وصل شده بودند. یبه دست و پاها ایدن ی. انگار همه قفل هامیشده بود رهی چشمان هم خ در

را در آغوش   گریهم د میکرد، تا بتوان یرکت ممان ح ی . نه خون در رگ هامی راه رفتن داشت ینه نا 
 . میبکش

 شوند.  دهیشد، تا کلمات کنار هم چ یم دهیمان به هم چسب ینه لب ها 

بود که  نی دوباره برگشتن شان به حالت اول فقط ا دیما هنگ کرده بودند و کل  یخالصه تمام اعضا 
 .میز ی اشک بر ریدل س کی

 . میهنگ شده ما درست شد و هر دو به آغوش گرم هم پناه برد یکه باالخره اعضا میکرد هیآن قدر گر 

 .میبه اطراف مان داشته باش  یکه توجه نیبدون ا 

 نیمردم آن جا غرق در نگاه کردن ا یکه همه  می خت یر  یاشک م نیآن قدر دل سوزانه و غمگ 
 به وجود آمده بود. یمت سوال بزرگمعلوم بود که در مغزشان عال قایپر از درد بودند و دق یصحنه 

 . یکامال درک کردن یانداخت با لحن نیگوشم طن کیآرمان آرام نزد 

 کنن! یتون مهمه دارن نگاه گهیرعنا جان! بسه د -

لبانم دوباره مهمان   یخبر خنده رو یرا ول کردم و ب  وایبه او و اطراف، دست ش   ینگاه میهم با ن من
 شد.
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 لبخند بزنند.  زیمه آن ها نلبخند من باعث شد که ه 

 یو به روز بود. رو به آرمان کرد و دستش را دراز کرد و با لبخند تی با شخص یل ی خ یمرد وایهمسر ش  
 گفت: 

 جان.  وایهمسر ش  ،یمن مهران جعفر  -

 هم لبخند زنان گفت:  آرمان

 تون خوشبختم. من هم آرمان شوهر رعنا جا.  ییاز آشنا -

 و با ادب بود.  تیباشخص یل ینگاه کردم که خ ییبعد من به پسر جوان خوش بر و رو و

دستش را دور گردنش حلقه کرد و   وایبود. ش  دهیرنگ پوش یطوس یبایدست لباس اسپورت ز کی 
 روبه من با خنده گفت: 

 له.و سه سا  ستیارکان پسر خوشگل من، ب نمیا -

متوجه شد که  وایمتعجبانه به او کردم و ش  یکردم و نگاه وایهم لبخند زنان و متعجب رو به ش من
 کنم و شروع کردم.  یرا معرف  دایو با چشم به من اشاره کرد که پارم ستیتعجبم از چ 

 دخترم نوزده ساله. دایهم پارم نیجانم، ا وایش -

 کرد.  تیدراز کرد و لبخند زنان او را به آغوشش هدا دایپارم یدستش را به سو  وایش

 ! نمیتو بغلم بب  ایب ؟یما بود یرعنا  یندرالیخاله فدات! پس تو س  یاله -

 اش حرکت کرد.  نداشته یبه من نگاه کرد و با چشمم اجازه را به او دادم و به سمت خاله  دایپارم

 کرد.  شیقربان و صدقه او رفتن رها  قهیاو را محکم بغل کرد و بعد از دو دق وایش 

. من و میها نشست یصندل یو رو   میساختن خارج شد یهند لمیاز ف وایهمسر ش یبا صدا یهمگ 
 . میشده بود رهیرا محکم گرفته به هم خ  گریهم د یکنار هم نشسته و دست ها وایش
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 دا« ی»پارم

 تلخ بود!  من  یبرا  یلیصحنه خ  نیا

  یم یسع شهیاز گذشته مادر با خبر بودم و هم نمی وقت دوست نداشتم که غم مادر را بب چیمن ه 
 موفق شده بودم؟ نهیزم  نیدانم تا چه حد در ا  یباشم اما نم  ای دختر دن نی بهتر شیکردم، برا

از نوع خودش از زبان   یغرق بودم. غرق نگاه کردن به هر جفتشان، چه قدر خوب است که آدم دوست 
 خودش و از فرهنگ خودش داشته باشد. 

تر آرزو   شی داشتم اما ب یادیداشت. من در کانادا دوستان ز یدوست نیخوش به حال مامان که چن 
بود که ازدواج من در  نیترسم از ا شهیخوب داشته باشم و هم اوری کیکردم در کشور خودم  یم

 ازدواج کنم. یرانی پسر ا کی با  رخ بدهد. من دوست داشتم  بیکشور غر

ارکان پسر   ی. من از وقت میدیشن یو گل م میگفت یدور هم نشسته و گل م یبعد از خوردن شام، همگ 
  یکرده بودم. طور  دایپ  یداشتم. اصال نسبت به او حس خاص یبی بودم، حالت عج دهیرا د  وایخاله ش

 ام.  دهید ییکردم او را جا  یکه احساس م

از من  یلحظه از او چشم بردارم، البته او هم دست کم کیتوانستم  یخالصه نم ی دانم ول ینم 
متوجه نشود اما  یکرد کس یم یسع  ینظر داشت ول  ریمن را ز یرفتار ها یچشم ری نداشت و هر بار ز

نه  ؟یبا ابراز عالقه و تو متوجه نشو ینگاهت کند آن هم نگاه یو کس  یشود دختر باش  یمگر م
 امکان نداشت.  یز یچ نینچ

 و سه ساله بود؟  ستی تر از مادر ازدواج کرده بود. پس چرا پسرش ب ریکه د وایاما خاله ش  

سوال در ذهن مادر هم به وجود آمده بود اما خاله با چپ و راست نگاه   نیمن مطمعن بودم که ا 
که همان شب   نیتا ا دینپرس یز ی کار را کرد و چ نیسد و مامان هم انپر یز یکردن به او فهماند که چ

 از چه قرار بوده است.  هیکه قض دمیدیفهم

که همان جا   میداد حی آمد و ترج ی م یدیباران شد م،یاز رستوران خارج شد یبعد از سرو شام همگ  
 تا باران قطع شود. میمنتظر بمان یداخل رستوران کم 
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نظر گرفته   ری که خاله هم متوجه شده بود که او من را ز یبود. طور  عیبه من ضا یل ینگاه ارکان خ 
 است.

 من همان شب در همان ساعت و همان جا عاشق شدم. 

  میبرا  یلیاش خ  افهی و رفتار و ق اتیخصوص یدانستم ول یازش نم یچیکه ه یآن هم عاشق کس 
 بود.   نیقابل تحس

 ام نداده ام. انج یبعد ها هم متوجه شدم که کار غلط 

  نی. من در ماشمیمان شد ی خانه ها  یکرده و راه  یاز هم خداحافظ  یباران که قطع شد. همگ 
 نشسته و ساکت بودم. 

 عوض کرده بود. زیحسرت برانگ  یدایخودش را با پارم یجا یشوخ طبع و پر انرژ  دایامشب پارم 

  یینقش و نگار ها میبا دست ها ها شهیش  یکردم و از بخار موجود رو ینگاه م رونیاز پنجره به ب  
 کردم.  یکوتاه درست م

در   نیبارد با ماش یباران م یدوست داشتم وقت قتیبودم در حق یباران  یمن عاشق سفر در روز ها 
هم مستجاب شده  یگر ید یامشب بر آورده شده بود. البته آرزو میآرزو نیکوچه ها گشت بزنم و ا

 بردم.   یبود که بعد ها به وجودش پ

 .دانستمیرا نم   لشیکه خودم هم دل یخبر خوب بودم. خوش حال کیخوش حال و هر لحظه منتظر  

 

 شدم.  ادهیپ ن یفورا از ماش م،یدیدر خانه آقاجون که رس به

بزنم  یحرف   یکه باکس نیاز پله ها باال رفته و وارد اتاقم شد. بدون ا عیرفتم و سر ییرای به سمت پذ 
 وقت بود و همه خواب بودند. ریهم نبود که باهاشون حرف بزنم. د داریکس ب  چیچون اصال ه

  ریبود، آن هم درگ ری خودم را محو کردم. فکرم بد جور درگ میها ییوارد اتاق که شدم دوباره با تنها 
 بودم. دهینگاه او را د کیز با که فقط امرو یپسر 
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تخت ولو افتاده بودم و خوابم   یاتفاق هم افتاد. رو  نیهم  قایبودم که دق یاما انگار منتظر خبر خوب 
 برد. 

صورتم انداخت به زور چشمانم را باز کردم که ناگهان با    ینور سوزناکش را رو دیدفعه خورش  کی 
 و با محبت او روبه رو شدم.  با یچشمان ز

 باشد.   یماندن ادیو به  بای ز یل یمن خ یکه باعث شد، طلوع آن روز برا یچشمان 

روبه او همان طور که  یشگی رها کردم و با لبخند کوتاه هم   شیدستم را در دست ها یحال یبا ب  
 ستش و چشمان در چشمانش بود. لب گشودم.دستم در د

 ! ر؟یصبحت بخ  یسالم مام -

 روبه من کرد. یشگیهمان حالت مهربانانه هم با

 زنگ زده کارت داره.   وایسالم قشنگم، روزت خوش پاشو تنبلم که از صب خاله ش -

 زده نگاهم را به او دوختم.  رتیح  یچشمان  با

 رع درسته؟!کارم دا یباشه، االن بهت گفته که چ ری خ -

 و لبخند زنان گفت:  دیام را بوس  یشانیهم سرش را خم کرد و پ مادر

 کارت داره.  یآره قشنگم، گفته که چ -

تخت نشستم دست در دست مادر و   یبلند شدم. رو میخودم را جمع و جور کردم و از سر جا زود
 چشم در چشمش.

بزنم مادر با   یکه حرف  نیاشت. بدون ابود که در ذهنم وجود د یگر عالمت سوال انیچشمانم ب یگود 
 و گفت:  دیکش یمادرانه آه یحسرت 

 کرده. یو اون هم امروز تو رو از من خاستگار  یدل پسر خونده خالت رو برد روزیقشنگم! تو د -

 ادامه داد: یدهانش را قورت داد و بعد از مکث کوتاه  آب
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که سه سالش  یخالت ارکان رو به عنوان فرزند خودش انتخاب کرده و از پرورشگاه وقت   یرعنا، راست -
 انتخاب کرده. شیبوده آورده و ارکان خالت رو به عنوان مادر واقع

 بود و مادر دوباره ادامه داد:  نیارکان با سوال مادرم بفهمد ا دیترس  یکه خاله م  یز یچ پس

 ه؟یجانانه من نظرت چ  -

نگاه دلم را برده   کیکه با  یکردم من هم واقعا عاشق بودم آن هم عاشق کس یرا نگاه م فقط مادر   من
  فتهیارکان همون شب ش یبگذارم ول  انیرا با مادر در م  هیقض نیا دمیکش یبود اما... اما خجالت م 

 من شده بود و دوست داشت هر چه زود تر با من ازدواج کند. 

خودشان قرار گذاشته بودند که هر دوتامون   نید اما مادر و خاله ب اتفاق افتاده بو نیزود ا  یلیخ  دیشا 
. مادرم شماره من را به  میهم باخبر شو اتیاز خصوص  ی تا کم میمدت کوتاه با هم در ارتباط باش کی

ها خواهد گذشت   آن لیباب م هیکردند که قض یبودند و فکر م   یخاله و ارکان داده بود هر دو راض
 . میخبر بود  یرقم خورده بود که ما ب یگر یما طور د یکه سرنوشت برا نیاما غافل از ا

 »رعنا« 

ها  نیکه ا میکرد یسع وایدو هفته من و ش نیگذشت و در ا یم دایارکان و پارم  هیهفته از قض دو
 تر با هم در ارتباط باشند.  شیب

 داشته باشد.   هیقض نیاز ا یکه آرمان خبر  نیالبته بدون ا 

نشسته  ییرای بود. صبح زود باز دوباره همه کنار هم در پذ وای من و ش نیخبر از همه و ب یب  زیهمه چ 
 بروند.  رونیکه ناگهان مادرم روبه پدر کرد و از او خواست که با هم به ب  میبود

  کیسفر خوش نبود. نزد نیاما من اصال دلم به ا میاصرار کرد که ما هم همراه آن ها برو یلیمادرم خ  
 رفت.  یم  شیخوب پ  زیگذشته بود و همه چ رانیدوهفته از آمدن مان به ا

زد. انگار قرار بود    یشور م بیعج  یل یسفر شدند اما من دلم خ یمادر و پدر از خانه خارج شدند و راه 
 شد.   یمبل نشسته بودم حالم بد و بدتر م  یرا به من بدهند. همان طور که رو یخبر بد

آرامش   ی ل یآفاق خ یحرف ها رای آرام شوم ز یام رفتم تا کم یشگیآفاق همدم هم شیدوباره به پ 
 بخش بود.
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 یحالم را فقط روز مرگ مهد نیهنوز وارد آشپزخانه نشده بودم که دوباره به گذشته برگشتم و ا 
که به مادر و پدر اجازه داده بودم که بروند،   نیکردم و ناراحت بودم و از ا یم ه یکرده بودم. گر تجربه

 کردم.  یکردم. با خودم تکرار م یواقعا خودم را سرزنش م

 دوباره اومده به سراغم. گذشتم

 اومده سراغم! باز

 تکرار گذشته است؟ زیچرا همه چ خدا

 نشاند.   یصندل  یمد و من را در آغوش گرفت و روبه سمت من آ میحرف ها  دنیبا شن آفاق

من باز کند تا بتوانم راحت تر   یبود و من از آفاق خواستم که پنجره را برا  ریآشپزخانه دل گ یفضا 
 نفس بکشم. 

 اش گفت:   یشگیهم یمن نشست و با همان حالت پر انرژ  یآفاق جان آمد دستم را گرفت و روبه رو 

 بخون تا دلت آروم شه!   یالکرس تی. آزمی عز  ستی ن یز یچ -

 آهسته و کلمه به کلمه. یالکرس  ت ی به خواندن آ میشدم و هر دو با هم شروع کرد رهی چشمانش خ به

 

 ... ومیو الق یال اله اال هو الح اهلل

بلند شدم و به اتاقم پناه بردم تا در خلوت   میحالم بهتر شد از سر جا  یکه کم یالکرس  تی خواندن آ با
 م تر کنم.خود را آرا

مجبور بودم، چون  یطور باشم ول نیخواستم که ا  یرا دوست داشتم و اصال هم نم ییمن تنها 
 گشت. یگونه به حالت اولش بر م  نیآرامش من ا

به صدا  لمیدفعه موبا کیدادم که  یرا حالت م میو با حرکت انگشتانم موها دمیتخت دراز کش یرو 
 در آمد.
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را جواب بدهم. به طور کامل تعادلم از دستم خارج   یتوانستم گوش  یزد. اصال نم یشور م   یلیدلم خ 
 شده بود.

 به صفحه آن انداختم. شماره مادرم بود.   یرا برداشتم و نگاه یتخت بلند شدم و گوش   یبه زور از رو 

 نبود. یکس

 بود. بیمن عج یبرا یلیخ  نیجواب دادن به شماره مادر هم استرس داشتم و ا یمن برا یول

 وجود داشت؟  یز ی چ نیمگر چن 

گوشم  یرا رو  لیپاسخ شدم. چشمانم را بستم و موبا نهی بعد از تالش فراوان موفق به لمس گز 
گرفته شروع   ییبزند. بالفاصله با صدا یکه اجازه بدهم، شخص پشت خط حرف  نیگذاشتم. بدون ا

 کردم. 

 ترسم. یسفر  م نیتو رو خدا! من از ا نیبرگرد ن؟ ییسالم مامان کجا -

 .  دیبه گوشم رس بهی غر یزن  یکوتاه صدا یااز مکث و سرفه بعد

   ن؟ی دار یشخص چه نسبت نیسالم خانوم محترم، شما با ا -

 بود؟  یمادر من دست چه کس ی شل شد. گوش میدلم پاره و دست و پاها بند

 بود.  یصحنه درست تکرار صحنه مرگ مهد نیمن ا یخدا 

 به زور خودم را نگه داشتم و آب دهانم را قورت داده و شروع کردم.  

 ! د؟یکن  یلطفا خودتون رو معرف  دیکنه؟ ببخش  یم کاری مادر من دست شما چ یگوش -

 انداخت.  نیدوباره در گوشم طن صدا

آقا متاسفانه در جاده چالوس   هیبه همراه  مار یب نیتهران هستم. ا ینی امام خم مارستان یمن پرستار ب  -
 شده بودند و متاسفانه...  یدیدچار تصادف شد

 کوتاه ادامه داد. یمکث و آه  یاز کم بعد
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 هر دو نفرشان فوت کردند.  -

چنگ انداختم. درد داشتم.  م یزدم و به موها یم غی . جدیکش یجمله سوت م  نیا دنیبا شن سرم
 ل گذشته بود. همان قدر دردناک. درست مث

 همان قدر تلخ.  

 کنه. یم ی داره با من شوخ یکیشده؟ نکنه دروغه نکنه    یمن چ یخدا یوا -

 . یبود، باور نکردن  یقت یاما حق 

معلوم   شیکه انتها  یطوالن  یبلندم با هم همراه شده بودند. آن هم در راه سفر  یو صدا هیو گر  غیج 
 نبود. 

 داشتم. یبه در اتاقم چنگ زدم آن را باز کردم و به سمت آفاق قدم برم 

 کردم.   یم هیو گر دمیکش  یم غیتر آمد. ج  کی آفاق نزد 

 ! نیمامان، بابا، تو رو خدا تنهام نذار -

 روز!  کیکه داغ مادر و پدر چه قدر سخت است آن هم هر دو نفرشان در  آخ

 کرد.  یداشتم و تمام بدنم درد م یب یدرد عج  

و   دیاز باال دو دایکرد. پارم یو حرکت م هیمن گر ی. پا به پادیآفاق جلو تر آمد، من را در آغوش کش 
 هیاز کل ماجرا باخبر شد. گر دیرس  نییکه به پا نیخبر بود بعد از ا  یآمد و خود را به جمع ما رساند. ب

 تر بود.  شی او از من ب

 کردم. یبود که فکرش را م  یز یمن دلسوز تر و مهربان تر از چ یدا یپارم 

 توانستم صبر کنم. تحمل نداشتم.  ینم 

را روشن کردم و    نیرا برداشتم و ماش دمیچنگ انداختم. کل یدیبلند شدم و به جا کل  یصندل  یاز رو 
 من سبز شد. یدفعه جلو  کیسوار شدم تا خواستم حرکت کنم، آرمان 

 به او چشم دوخته بودم. ان یو گر  سیچشمانش گرد شده بود و من هم با صورت خ  دنمیبا د 
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 کرد. ادهی پ نیمن را از ماش  

 را ندارد. میها هیگر دنیدانستم آن قدر عاشق من است که تحمل د یم 

که   یصندل  یبرد. رو نیخبر دار کرده بود. من را در آغوش گرفت و به سمت ماش  هیآفاق او را از قض  
 دادن من نبود.   یدل دار  یجا، جا نیکرد من را آرام کند اما االن ا ی، سعنشاندم

بودند اما به  شی که فقط دونفر اعضا یرساند. خانواده ا یرفت و من را به خانواده ام م  یم دیبا
 ارزش داشتند.  میاندازه هزار نفر برا

دانست که هنگام  یند. او مبرسا مارستان یمن را زود تر به ب  کرد،ی م  یحرکت و سع یادیبا سرعت ز 
 دادن من را ندارد.  یدل دار  ایحق حرف زدن    یناراحت بودنم کس

بزند اما باز سکوت   یکرد. چند بار خواست حرف  یبه من م ینگاه  مین یهم ساکت بود و هر از گاه او
 . دمیرس مارستانیبه ب یکرد. وقت

 

 . دمیدو یشدم و به سمت در خروج ادهیپ نی که منتظر آرمان بمانم، زود از ماش  نیا بدون

 کردم.  یآرام مادر و پدرم را خطاب م یی کنان و با صدا هیگر 

و آن ها را از دست   یبه دو نفر عادت کرده باش یکه در زندگ نیمن چه قدر سخت است ا یخدا 
 . یبده

 دهد. یماند و زجرت م یسال در دلت م انیتا سال  شیاز حادثه ها  یلیخ  یگذراست اما تلخ یزندگ 

 کرد. یافتاد و من را ترک نم  یمن اتفاق م یکه برا یدرست مثل حوادث 

بود  ستادهیکه آن جا ا  یکنان رو به پرستار  هیگر یرساندم و با همان صدا  رشیخودم را با عجله به پذ  
 زدم.   غیزد، ج  یو با تلفن حرف م

 مادر و پدر من کجان؟ -

 را در هم فشرد.  شیابروها یو عصبان   دیمن به خودش لرز یبا صدا  پرستار
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 !مارستانهیجا ب  نیتر ا  واشیخانوم؟  هیچ -

 :  دمیبلند غر  یبا صدا  دوباره

 کجان؟   یع یرف  یخانوم و آقا -

  رهی شمانم خمانده بود و در همان حالت که به چ رتیمن در ح تیو عصبان  یچشمانش از ناراحت  او
 سرد خونه! دیکرد و گفت: بر  یشده بود، متعجبانه نگاهم م

هم به درش چنگ زده بودم، رساندم.   شیسال پ  ستیکه ب یو به سرد خانه ا  دمیرا از او دزد نگاهم
 من مبهم بود.  یبرا شیجاها یعوض شده و بعض  یلیخ

که با هم  ی و ناراحت  تیزدم و با عصبان   یبه آن چنگ انداختم و در م دمیبه در سرد خانه رس یوقت 
 کردم. یشده بودند، مادر و پدر را صدا م  ختهیآم

 . میشد یینگهبان آن جا هم راه با آرمان آمدند و به داخل راهنما 

  میایو دن دمی کش  یغیمادر ج  یچهره خون دنیبا د دنیکش رونی را باز کردند و جسد ب  خچالیدر  یوقت 
 تار شد. 

 .دمیشدم آرمان را د  رهی سرم خ یبه باال یگذشت که ناگهان چشمانم باز شد. وقت یادیمدت ز 

خواست   یشد. دلم م ی م یکه از چشمانم جار  یاشک یبا تکان دادن سرم به سمت آرمان و قطره ها  
 دروغ است. زیکه همه چ دیبزند و بگو ادیاو فر

 تاسف تکان داد. ینااما دستانم را فشار  و سرش را به مع 

دل  ادیصورتم انداختم و به  یو پتو رو دمیکش رونی ام اوج گرفت و دستم را از دستش ب هیگر یصدا 
 کردم.  هیزخم دارم گر

 کردم.  یاحساس ضعف م گریکه د ختمی آن قدر اشک ر 

 داد. یتر عذابم م شی ب نیکرده بودند و ا یخاک سپار  نمی که من بب نیآن ها مادر و پدرم را بدون ا 
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 یبزرگ از گذشته ا یبودم. زخم  یمن ظاهرم خوشبخت بود اما در دل سوخته و درد داشتم و زخم 
 دور. 

شده  که به زور خودش را  لیزنده ها تبد نیب یاتلف شده بودم و به مرده یمن از همان نوزده سالگ 
ساخته او را نابود   یآمد و زندگ شی پ  شیبرا یاش را بسازد اما هر بار مشکل  یسرپا نگه داشت تا زندگ

 کرد.  یم

من بمانند و فقط   شیکس اجازه نداده بود که پ چیبه ه  یمن را آورد او حت صیآرمان برگه ترخ  
 بود. شمیخودش پ 

 نشاند. یصندل  یبرد. رو ن یمن را در آغوش گرفت و به زور سمت ماش  

 که در را بست خودش هم آمد و سوار شد. یوقت 

داد و لبش را به   هیفت و خواست با من حرف بزند، پس چشمانش را به چشمانم هددستم را گر 
 کنانه و مظلومانه شروع کرد.  حتینص ی دندان گرفت و با لحن

 آن دشوار.  رشیتلخ است و پذ شهیهم تیرعنا، واقع نیبب  -

خوشبخت    یبرا  یدون ی وار عاشقتم و خودت م وانهی. من دمیریرا بپذ زیکه همه چ میما مجبور یول 
  ارمیسرت رو درد نم ادی. زستیکه سرنوشت با تو نساخت گناه من ن  نیا یکردم ول یکردنت هر کار 

 آرامت کنم.   یفقط خواستم کم

 آرام شوم.   یمن اثر گذاشت و باعث شد کم یداشت و رو قتیحق  شیحرف ها یبود همه  درست

مدت را به   نیبروز بدهم او به سمت خانه حرکت کرد و من تمام ا یز یآرمان چ یکه جلو نخواستم
 کردم.   یفکر م شیحرف ها

از  دمیام د یدر خانه پدر  یساعت خودم را جلو کیکه سرنوشت با من نساخت. بعد از   یراست به
و آفاق و من و    وایجز خانواده ش  د،یای مراسم ب یکه برا  میرا نداشت ینبود چون ما کس یخبر  یعذارا
 و آرمان.  دایپارم

 . مینثار روحشان کن ی ادیز راتیخ  میکرد یو سع  میپدر و مادر گرفت یبرا  یمراسم کوچک 
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عذاب داشت و    یلیدرد داشتم به جز زخم از دست دادن پدر و مادر، جسمم خ   یلی من در مجلس خ 
 باشم.  رشیگیپ  دیدهد که با یخبر م یمار یب  کیاز  یعذاب جسم نیدانستم ا یم

 یادی وارد مطب شدم استرس ز یرفتم وقت یدکتر داخل  کی  شیبعد از تمام شدن مراسم به پ نیبنابرا 
 داشتم.

از   دینوبت به من رس ینشسته بودم و منتظر بودم تا اسمم خوانده شود. وقت  یصندل یهمان جا رو 
 مهربان و خوش سخن روبه رو شدم. یمرد یبلند و در زدم و وارد شدم با چهره  یصندل یرو

گذاشت و در هم   زیم یبود و دستش را رو  یچاق یلینشستم. دکتر مرد خ یصندل یجلو تر رفتم و رو 
 حلقه کرد. 

 ه؟یمشکلتون چ د،ییخب بفرما -

 نگران شروع کردم.  یبه صورتش  با حالت   ینگاه میهم با ن من

وزن، جوش   یکه درد در قسمت راست شکم، حالت تهوع، کاهش خودبه خود  هیدکتر من مدت یآقا -
 مکرر دارم.  یزدن ها

زدم دفترچه را برداشت و شروع به نوشتن کرد و در همان   یهمان طور که من داشتم حرف م  دکتر
 : د یحال که سرش مشغول بود، پرس

 ن؟یدار تی سابقه هپات -

 گرفته گفتم: ییدامکث با ص یهم بعد از کم من

 بدم.  یچکاپ کل هیخوام  یخبر ندارم م  یچینه! از ه -

 

 خسته گفت:   یینفس بلند و از ته دل روبه من کرد و با صدا دنیبعد از کش دکتر

 براتون الزمه.  یباشه، هم سونو هم چکاپ کل -
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را  شگاهیکردم و مطب را ترک و راه آزما  یاز نوشتن دفترچه آن را به دستم داد. من هم خداحافظ بعد
 گرفتم. شیدر پ

که راه  نی ا یبه جا  نیرا انجام بدهم. پس بنابرا شیچون آن روز ناشتا بودم، توانستم سونو و آزما 
نو انجام دادم و در همان روز  و بعد هم سو  شیرفتم. اول آزما شگاهیبه طرف آزما رمیبگ  شیخانه را پ 

 موفق به گرفتن جواب هر دو شدم. 

 خانه شدم.  یجا کردم و راه فمی صبح روز بعد وقت دکتر داشتم پس برگه ها را در ک 

 ببرد. ی پ  هیقض نیاز ا یرفتار کردم و نخواستم کس ی تر  یآن روز طور جد 

  شی آماده کردم و راه مطب را در پشدم و زود تر خود را  داریاز خواب ب شهیصبح روز بعد طبق هم  
 گرفتم.

  تی زیو ی بودم که برا ینفر  نیاول  دمیبه مطب رس ینگران بودم. وقت یل یداشتم و خ یبی حالت عج 
 صدا کردند. وارد اتاق شدم.

را کنار زده   شی بایز یامنظره یکوچک هم در آن وجود داشت و پرده ینسبتا بزرگ که پنجره ا یاتاق 
 مطب دکتر در سعادت آباد تهران قرار داشت.  رای بودند و از آن کل تهران قابل مشاهده بود ز

  زشیم یکنار دکتر نشستم و با همان صورت نگران جواب ها را رو  یصندل  نی اول یجلوتر رفتم و رو 
 قرار دادم. 

توانستم همه  یم  دشیناام یجواب کرد من از چشم ها یرا به چشم زد و شروع به مطالعه   نکشیع 
  زیم یرا رو  شیدوباره دست ها یدیبا حالت ناام ن یبدهم پس بنابرا صی تشخ  یرا به خوب  زیچ

 گذاشت و در هم حلقه و روبه من  شروع به حرف زدن کرد. 

ماند و رشته افکارم را به هم    یآخر در ذهنم باق یجمله ها شی آن قدر گفت که فقط از حرف ها 
 شد.  یدوخته و پخش خودکار م

شما   یراه درمان ندارد و به طحال و گلبول ها گریشما د یمار یکه ب دیشد یکبد  روزی دچار س »شما
انجام   وندیسه تا عمل پ ایهر چه زود تر دو  دیبا د،یزنده بمان دیوارد شده و اگر بخواه یجد بیآس
 باالست.«  یل یعمل تان خ نهی. البته هزدیده
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 ...دیشد  یکبد روزیدچار س شما

 ...دیشد  یکبد روزیدچار س شما

 شد.  یدکتر در ذهنم تکرار م  یرفتم و حرف ها یراه م  ابانی خ در

 دهم. یانجام م یچه کار  ای روم   یداشتم و اصال متوجه نبودم که به کجا م یبی حال عج 

  انیرا با اهل خانه در م یز یبود که چ نیخانه شدم .فقط فکر و ذکرم ا یگرفتم و راه یتاکس کیفورا  
 برگزار شود. دایارکان و پارم یبروم تا عروس  شیپ یباشد که با پنهان کار   نیدر ا مینگذارم و سع

 و وارد خانه شدم.  ادهیدر پ یام را گرفتم و جلو یینها میپس تصم 

 نشسته بود. نی و سر سنگ یمبل درست مثل پدر همان طور جد یآرمان رو 

و آفاق خانه  داینشستم از سوت و کور بودن خانه معلوم بود که پارم شی جلو تر رفتم و روبه رو 
 حرف زدن با آرمان به وجود آمده بود. یبرا ی. پس فرصت خوبستندین

با    ریهش را به سمتم  دوخت. سربه زرا قطع کردم که حواسش به من باشد، پس آرمان نگا ونیزیتلو 
 شدم و شروع کردم.  یانگشتانم مشغول باز 

بود   یعصبان  یل یتا امروز که با هم در ارتباط بودند. آرمان نگاهش خ وایپسر ش  ی از روز اول خواستگار  
 یوحشتناک یلی خ یباصدا دیرا فهم هیکه قض نیکارم ناراحت است بعد از ا نیدانستم که از ا یو م
 : دیغر

 است؟! اوشی خورده س  ینیری ش دایکه پارم یدونست  ینم  ؟یمگه کور بود -

مبل بلند شدم و   یحالم به هم خورد و از رو  شیحرف ها  دنیتر از او شد و از شن نینگاهم خشمگ من
 بلند تر از او گفتم:  ییشروع به راه رفتن کردم با صدا

 ه؟ یچ اوشینظرت راجب س یبار شد که از من بپرس هی -

 ؟یدیمن به درک نظر دخترت رو پرس  اصال

 دوستش نداره! دا یپارم   یدون یکه م تو



 رعنا 

113 
 

 افتادم و ادامه دادم: هیگر به

 . یمثل پدرم رفتار کن ی خواست یپس چرا م  -

 شدم. یگذشته خودم افتادم و متنفر تر از هر روز   ادیجمله   نیگفتن ا با

 پر از تنفر گفتم: یاو با چشمان نهیبه س نهیو س ستادمیآرمان ا یرو روبه

 ! ؟ی مجبور کن یدم که دخترم رو به ازدواج زورک یاجازه رو بهت نم  نیمن ا -

 . دایالبته با پارم رمیخونه م نیبه وهلل قسم از ا  یکار رو بکن نیا اگه

 را محکم تر گرفت.   میبرداشت و به سمتم حمله ور شد و بازو ظیغ میحرف ها  دنیبا شن آرمان

 . دمیازدواج اجازه نم نیمن به ا -

بود. با حرف ها و مخالفت   دهیچی مان همه جا پ یو صدا میدو وسط خانه در حال جرو بحث بود هر
 افتادم.  نی زم یو رو دیآرمان تنم لرز یها

  یمکث و فکر کردن، سع یشده بود و بعد از کم  رهینگران  و به چشمانم خ تمیخشم و عصبان دنیبا د 
 و ارکان اجازه داد. دایم کند و به ازدواج پارم داشت که مرا آرا نیدر ا

  یدخترم م یبودم ول دهیبا عشقم را نچش  یکه خودم طعم زندگ نیخوش حال بودم از ا یل یخ من
 کند.  یتوانست خوش بخت در کنار عشقش زندگ 

 دخترم بود.  یآن روز، جشن نامزد یشب خانواده ارکان آمدند و قرار عقد گذاشته شد و فردا همان

 دا« ی»پارم

 . یزود نیو به هم یسادگ  نیعقد ما گذاشته شد به هم قرار

عقد   شیگرفتن آزما یشدم و من و آرمان با هم برا داریشاد و خرم از خواب ب شهیزود، طبق هم  صبح
 . میشد یطالقان در چهار  شگاهیآزما یراه

بود  یا ندهیدرد آمپول رو هم احساس نکردم و همه فکر و ذکرم به آ یقدر خوش حال بودم که حت آن
 ساختم.  یکه با ارکان داشتم م
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 به ماه عسل بروند.   یعروس یداد به جا ح یترج  دایپارم 

بروز   یز ی که چکردم  یخراب بود و همه اش حالت تهوع داشتم اما سع یل یروز بعد حالم خ صبح
 ندهم.

سر عقد به آن ها دادم چون هر بار    ییدانستم چه کادو ینم  یگونه برگزار شد حت عقدچه  دمینفهم اصال
 شدم.  یم  سیسرو  یراه  زیچ کیبه بهانه 

 

کردند و هر    یاز ما خداحافظ دایداشتم. بعد از خواندن خطبه عقد، ارکان و پارم  یشتر یحالت تهوع ب و
شان شدند. من هم به بهانه سر خاک رفتن به سمت کردان   ییایسفر رو یدو خوش حال و شاد راه

 حرکت کردم. 

ندارد   یراه برگشت  گریکبد از کار افتاده و د یعنیعالعم را داشته باشم،  نیبه من گفته بود که اگر ا دکتر
 رحمت به سپارم.   یستم خودم را به وادخوا  یشده بودم و هر چه زود تر م ر ی س یو من هم از زندگ 

  یلمیلرزان و به زور فقط توانستم ف یرا خاموش کردم با دستان   نیبلند رفتم و ماش  یسمت کوه به
آرمان بفرستم تا بتواند خود را زود تر به من برساند اما هر چه قدر   یو برا رمیاز خود بگ یاقهیچند دق

 ساعت راهش بود. آمد، باز دو  یم یشتر یهم که با سرعت ب

  نی را در ماش  یگوش دا،یآرمان و پارم  یبرا میها تی از خودم و گفتن درد و دل، وص لمیاز گرفتن ف بعد
 شدم.  ادهیگذاشتم و پ

 .ختمی کوه نشستم و فقط اشک ر یآمد. باال یم یدیشد باد

 ام.از دست رفته یکه تلف شده بود، آرزوها یکه وجود نداشت، عمر  یام، عشقگذشته ادی به

ولو   نیزم  یکه کوله بارم آماده و وقت رفتنم شد. هر دو دستم را باز کردم و رو ختمی قدر اشک ر آن
 کردند.  رمیشان و با رفتارشان پ  یکه با حرف ها ییکردم از کسا یخداحافظ  ای شدم از دن

 که به باد رفت.   یجوان از
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 مو سفر کردم. یجوون 

 دم. کیاز تو دور شم  هک

 .ین یب  یرو هر جور م  من

 سفر نامم.  کی هیشب

 سفر نام.  کی هیشب

 .ارهین  ادمیخاطرت تو رو  ای دن هیبرم  دیبا کجا

 شب فکر تو من رو راحت بذاره.  کیبرم که  دیبا کجا

 نداره... ی برام فرق  یکردم با خودم که مرگ و زندگ  چه

 ️❤️❤️❤ قلم فاطمه اهوز به

 ۱۵/ ۱۳۹۹/۸شروع:   خیتار

 ۲۰/ ۱۳۹۹/۹:ان یپا  خیتار

را دارم رمان    یتشکر و قدر دان تی کردند نها ییرمان راهنما نیکه من را در نوشتن ا یکسان   یتمام از
در راه است. لطفا نظرات و انتقادات خود را  نیو دل نش  یکامال جالب و واقع  یمن با موضوع  یبعد
 . دیارسال کن یو یبه پ
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